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ΘΔΜΑ: Υπόνορ παπακπάηηζηρ και απόδοζηρ ηος θόπος πος παπακπαηείηαι ζηο 

ειζόδημα πος πποκύπηει από ηα μαθημαηικά αποθέμαηα αζθαλιζηικών εηαιπειών, 

με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 62 και 64 ηος ν. 4172/2013. 

 

Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4172/2013, νη νπνίεο 

ηζρύνπλ γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, ν όξνο «κεξίζκαηα» ζεκαίλεη ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από 

κεηνρέο, ηδξπηηθνύο ηίηινπο, ή άιια δηθαηώκαηα ζπκκεηνρήο ζε θέξδε ηα νπνία δελ 

απνηεινύλ απαηηήζεηο από νθεηιέο (ρξέε), θαζώο θαη ην εηζόδεκα από άιια εηαηξηθά 

δηθαηώκαηα, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα κεξίδηα, νη κεξίδεο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ 

πξνκεξηζκάηωλ θαη καζεκαηηθώλ απνζεκαηηθώλ, νη ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζωπηθώλ 

επηρεηξήζεωλ, νη δηαλνκέο ηωλ θεξδώλ από θάζε είδνπο λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή 

νληόηεηα, θαζώο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δηαλεκόκελν πνζό. 

ΠΡΟ:  Ωρ Π.Γ. Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10  

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ: Δ. Καπνύηζνπ, Β. Γηνβά 

Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

Αζήλα,  10 Μαΐνπ 2016 

Αξηζ. Πξωη.: ΓΔΑΦ Β΄ 1076528 ΔΞ 2016 
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2. Με ηελ ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη κε βάζε ηα αλωηέξω, 

ζηελ έλλνηα ηνπ κεξίζκαηνο εκπίπηνπλ, κεηαμύ άιιωλ, νη ππεξαπνδόζεηο επελδύζεωλ 

καζεκαηηθώλ απνζεκάηωλ ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ.  

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξ. α΄ ηωλ παξ. 1 ηωλ άξζξωλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013, 

αληίζηνηρα, νξίδεηαη όηη νη πιεξωκέο κεξηζκάηωλ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε 

ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%) ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ 

λόκνπ νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη ν θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω 

απνδίδεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξωκήο. 

4. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ. 1011/2.1.2014 απόθαζεο ηνπ 

Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηξόπνπ 

ππνβνιήο, θαζώο θαη ηνπ ηύπνπ θαη πεξηερνκέλνπ ηεο δήιωζεο απόδνζεο ηνπ 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα κε βάζε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη γηα ην εηζόδεκα 

πνπ πξνθύπηεη από ηα καζεκαηηθά απνζέκαηα, ε θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο πιεξωκήο 

ελεξγείηαη θαη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζε πίζηωζε ηνπ δηθαηνύρνπ ή ηεο εγγξαθήο απηώλ 

ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκό ηωλ βηβιίωλ ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο. 

5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 400/1970, ν νπνίνο ίζρπε κέρξη 

31.12.2015 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ. 4364/2016, νξίδεηαη όηη 

νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο κε έδξα ηελ Διιάδα, ππνρξενύληαη λα ζρεκαηίδνπλ θαη λα 

δηαηεξνύλ ζε ζπλερή βάζε επαξθή ηερληθά απνζέκαηα γηα ην ζύλνιν ηωλ αζθαιίζεωλ πνπ 

ζπλάπηνπλ θαη ηωλ αληαζθαιίζεωλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηα 

άιια θξάηε – κέιε κέζω ππνθαηαζηεκάηωλ ή κε θαζεζηώο ειεύζεξεο παξνρήο ππεξεζηώλ 

(παξ. 1). 

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4308/2014, νη νπνίεο ηζρύνπλ από 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2015, νξίδεηαη όηη ε θαηάξηηζε ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο 

πεξηόδνπ νινθιεξώλεηαη ζην ζπληνκόηεξν ρξόλν από: α) έμη κήλεο από ηε ιήμε ηεο 

πεξηόδνπ ή β) ην ρξνληθό όξην πνπ επηηξέπεη ηελ εθπιήξωζε ηωλ ππνρξεώζεωλ πνπ 

ηίζεληαη από ηε θνξνινγηθή ή άιιε λνκνζεζία ηεο ρώξαο. 

7. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΦΑΣ (λ.4093/2012), όπωο 

απηόο ίζρπε από 1.1.2013 θαη κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπ από ηνλ λ. 4308/2014 (31.12.2014), 

νξηδόηαλ όηη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνύ πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή 

ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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8. Από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε γλώζε ηεο ππεξεζίαο καο πξνθύπηεη όηη ε 

δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπ πξνεξρόκελνπ από ηα καζεκαηηθά απνζέκαηα εηζνδήκαηνο 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηωλ εξγαζηώλ θιεηζίκαηνο ρξήζεο (εγγξαθώλ ηζνινγηζκνύ) θαη 

εγγξάθεηαη κελ ζηα βηβιία ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο κε εκεξνκελία 31.12. ρωξίο όκωο 

απηόο λα είλαη ν πξαγκαηηθόο ρξόλνο ππνινγηζκνύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηζνδήκαηνο 

(«πιεξωκήο»), θαζώο θαηά ηελ 31.12. δελ ππάξρνπλ ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηνλ 

ζρεηηθό ππνινγηζκό ηωλ καζεκαηηθώλ απνζεκάηωλ θαη ηνπ πξνεξρόκελνπ από απηά 

εηζνδήκαηνο (ππεξαπνδόζεηο επελδύζεωλ). Σην πιαίζην απηό, γελλάηαη ην εξώηεκα αλ 

κπνξεί λα ζεωξεζεί ωο ρξόλνο πίζηωζεο ηνπ δηθαηνύρνπ ε 31.12, θαη θαη’ επέθηαζε αλ ν 

παξαθξαηεζείο θόξνο πξέπεη λα απνδνζεί ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα 

από ηελ πην πάλω εκεξνκελία ή όρη.    

9. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλω πξνθύπηεη όηη γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2014 θαη κεηά, ηα καζεκαηηθά απνζέκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ην 

πξνεξρόκελν από απηά εηζόδεκα ππνινγίδνληαη ην πξώηνλ, θαη’ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ 

ηνπ ΚΦΑΣ ή ηνπ λ. 4308/2014, θαηά πεξίπηωζε, αλάινγα κε ην θνξνινγηθό έηνο, θαηά ηνλ 

ρξόλν νινθιήξωζεο ηωλ εγγξαθώλ θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

νινθιήξωζε ηεο θαηάξηηζεο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ.  

Καηόπηλ ηνύηνπ, ωο εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ εηζνδήκαηνο ζε πίζηωζε 

ηνπ δηθαηνύρνπ ή εγγξαθήο απηώλ ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκό ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξαθξάηεζε θαη απόδνζε ηνπ θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ 

άξζξωλ 62 θαη 64 ηνπ λ. 4172/2013, λνείηαη όρη ε 31.12.2015 αιιά ν ρξόλνο νινθιήξωζεο 

ηωλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ. Καηά ζπλέπεηα, κε ην παξόλ γίλεηαη δεθηό όηη ν ζρεηηθόο 

θόξνο πξέπεη λα απνδνζεί κε ηε δήιωζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ΠΟΛ. 1011/2014 

απόθαζε ΓΓΓΔ, ζηνλ ρξόλν θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη θαηάξηηζεο ηωλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ, όπωο απηόο εηδηθόηεξα νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΚΦΑΣ ή ηνπ λ. 4308/2014, θαηά πεξίπηωζε, αλάινγα κε ην θνξνινγηθό έηνο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν             Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο                                 ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

Τκήκαηνο Γηνίθεζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2, 3 θαη 4 απηνύ) 

2. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

3. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ 

 

II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. EUROLIFE ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ, Παλεπηζηεκίνπ 33-35 & 

Κνξαή, Τ.Κ. 105 64 Αζήλα 

 2. Έλωζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο, Ξελνθώληνο 10, Τ.Κ. 105 57 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

3.Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

4. Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Β΄(11), Α΄(2) 

5. Γηεύζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ  – Τκήκα Β΄(2) 

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

7. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο 
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