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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
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ΘΔΜΑ: Παπακπάηηζη θόπος ζε ηόκοςρ ςπεπημεπίαρ πος καηαβάλλονηαι ζε νομικά
ππόζωπα και νομικέρ ονηόηηηερ, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν. 4172/2013.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία
καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4172/2013, ν όξνο «ηόθνη» ζεκαίλεη

ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από απαηηήζεηο θάζε είδνπο, είηε εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε
είηε όρη, θαη είηε παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηνπ νθεηιέηε είηε όρη, θαη
ηδηαίηεξα εηζόδεκα από θαηαζέζεηο, θξαηηθά ρξεόγξαθα, ηίηινπο θαη νκνινγίεο, κε ή ρσξίο
αζθάιεηα, θαη θάζε είδνπο δαλεηαθή ζρέζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξόζζεησλ
σθειεκάησλ (premiums), ησλ ζπκθσληώλ επαλαγνξάο (repos/reverse repos) θαη
αληακνηβώλ ηα νπνία απνξξένπλ από ηίηινπο, νκνινγίεο ή ρξεόγξαθα.
2.

Όπσο δηεπθξηλίζηεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1042/26.01.2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία

δόζεθαλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηνπ εηζνδήκαηνο από
κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ.
(λ.4172/2013), ζηελ έλλνηα ησλ ηόθσλ εκπίπηνπλ θάζε είδνπο ηόθνη, εκεδαπήο ή
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αιινδαπήο πξνέιεπζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη νη ηόθνη δαλείσλ, νη ηόθνη
ππεξεκεξίαο ιόγσ ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, θαζώο θαη νη ηόθνη πνπ επηδηθάδνληαη κε
δηθαζηηθή απόθαζε, αλεμάξηεηα αλ απηέο αθνξνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο
επηρείξεζεο.
3.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α΄ ησλ παξ. 1 ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ λ.

4172/2013 νξίδεηαη όηη νη πιεξσκέο ηόθσλ ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε
ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%), ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ
ίδηνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο
παξαγξάθνπ 1 ζε πεξίπησζε πνπ απηόο πνπ ιακβάλεη ηελ πιεξσκή, ε νπνία ππόθεηηαη ζε
παξαθξάηεζε θόξνπ είλαη θπζηθό πξόζσπν ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα πνπ δελ
έρεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ θαη δελ δηαηεξεί κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα.
Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη γηα ηα λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο, εθηόο
απηώλ πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο θαη δελ δηαηεξνύλ ζηε ρώξα καο κόληκε
εγθαηάζηαζε, ε παξαθξάηεζε θόξνπ δελ εμαληιεί ηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα ηα έζνδα από
ηόθνπο πνπ απνθηνύλ, αιιά ηα έζνδα απηά ζπλαζξνηδόκελα κε ηα ινηπά έζνδά ηνπο
θνξνινγνύληαη σο έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηα ηεξνύκελα
βηβιία (ΠΟΛ. 1042/2015 εγθύθιηόο καο).
Σα αλαθεξόκελα πην πάλσ, ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ, έρνπλ εθαξκνγή
γηα πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηε 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά, θαη εηδηθόηεξα
γηα ηόθνπο πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηώλνληαη κεηά ηελ 1.1.2014.
4.

Από ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο ππεξεζίαο καο πξνθύπηεη όηη, κέρξη ηελ

έθδνζε ηεο ΠΟΛ. 1042/2015 εγθπθιίνπ καο, ππόρξενη ζε παξαθξάηεζε, θαηά ηελ θαηαβνιή
ηόθσλ ππεξεκεξίαο, είηε δελ δηελέξγεζαλ παξαθξάηεζε θόξνπ, ηδίσο ζηηο πεξηπηώζεηο
πνπ νη ηόθνη απηνί ελέπηπηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2238/1994, είηε
δηελέξγεζαλ παξαθξάηεζε θόξνπ κε ρακειόηεξν ζπληειεζηή (π.ρ. κε ην ζπληειεζηή 3%
πνπ επηβάιιεηαη ζηηο ακνηβέο γηα ηερληθά έξγα, όηαλ εθηόο ησλ ακνηβώλ απηώλ
θαηαβιήζεθαλ θαη ηόθνη ππεξεκεξίαο).
5.

Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθύπηεη όηη νη πιεξσκέο ηόθσλ, ζηνπο

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ηόθνη ππεξεκεξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 1.1.2014
θαη κεηά ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% θαη ε παξαθξάηεζε απηή
δελ εμαληιεί ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνύρνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο
νληόηεηαο, εθηόο ησλ πξνζώπσλ πνπ δελ έρνπλ ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπο θαη δελ
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δηαηεξνύλ κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, αιιά γηα ην εηζόδεκα απηό ζα θνξνινγεζεί,
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ παξόληνο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλσλ ησλ εξκελεπηηθώλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ
πηζαλόλ λα πξνέθπςαλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ΠΟΛ. 1042/2015 εγθπθιίνπ καο, κε ηελ
παξνύζα γίλεηαη δεθηό, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πξόζζεην δηαρεηξηζηηθό θόζηνο, όηη ν
θόξνο πνπ δελ παξαθξαηήζεθε ή ε δηαθνξά ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη ζε πεξίπησζε
δηελέξγεηαο παξαθξάηεζεο κε ρακειόηεξν ζπληειεζηή, θαηά ηελ θαηαβνιή ή ηελ πίζησζε
ηόθσλ ππεξεκεξίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ΠΟΛ. 1042/2015 εγθπθιίνπ καο, δελ νθείιεηαη
από ηνπο ππόρξενπο ζε παξαθξάηεζε, αιιά ν δηθαηνύρνο ησλ ελ ιόγσ ηόθσλ, λνκηθό
πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, ζα θνξνινγεζεί γηα ηνπο ηόθνπο απηνύο κε ζπληειεζηή 26% ή
26% θαη 33%, θαηά πεξίπησζε, ζπκςεθηδνκέλνπ κόλν ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ πνπ ηπρόλ
παξαθξαηήζεθε γηα ην εηζόδεκα απηό, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα αλσηέξσ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο)
(Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Τπνπξγείν

Πνιηηηζκνύ,

Παηδείαο

&

Θξεζθεπκάησλ,

Γ/λζε

Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο, Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Σ.Κ. 151 80 Μαξνύζη
2.

Μεραληθή Α.Δ., Μεγ. Αιεμάλδξνπ 91, Σ.Κ. 151 24 Μαξνύζη

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

5.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (3), Β΄ (6)

6.

Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ.
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&

