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ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις ζτεηικά με ηην παρακράηηζη θόροσ ζε περίπηωζη διανομής
κερδών ημεδαπών νομικών προζώπων και νομικών ονηοηήηων ηα οποία
διαηηρούν και κλάδο ηα κέρδη ηοσ οποίοσ απαλλάζζονηαι ηης θορολογίας
ειζοδήμαηος.
Με αθνξκή εξσηήκαηα, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην
πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4172/2013, 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 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνκεξηζκάησλ θαη καζεκαηηθώλ
απνζεκαηηθώλ, νη ζπκκεηνρέο ζε θέξδε πξνζσπηθώλ επηρεηξήζεσλ, νη δηαλνκέο ησλ
θεξδώλ από θάζε είδνπο λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, θαζώο θαη θάζε άιιν
ζπλαθέο δηαλεκόκελν πνζό.
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2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ
λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη ζηα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινπλ νη ππόρξενη ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ
ηδίνπ λόκνπ, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 10% γηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηώληαη κέρξη ηελ 31.12.2016 θαη ζπληειεζηή 15% γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη
από ηελ 01.01.2017 θαη κεηά. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ
λόκνπ νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη ν θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ
απνδίδεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο
ηεο ππνθείκελεο ζε παξαθξάηεζε πιεξσκήο.
3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.27/1975
νξίδεηαη όηη ν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ απηνύ επηβαιιόκελνο θόξνο εμαληιεί θάζε
ππνρξέσζε ηνπ πινηνθηήηε, θαζώο θαη ηνπ κεηόρνπ ή εηαίξνπ εκεδαπήο ή αιινδαπήο
εηαηξείαο νπνηνπδήπνηε ηύπνπ από ην θόξν εηζνδήκαηνο, όζνλ αθνξά ηα θέξδε πνπ
πξνθύπηνπλ από ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ.
4. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
θ.λ.2190/1920 νξίδεηαη όηη θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη ηα πξνθύπηνληα κεηά ηελ
αθαίξεζηλ εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αθαζαξίζησλ θεξδώλ παληόο εμόδνπ, πάζεο
δεκίαο, ησλ θαηά ηνλ λόκνλ απνζβέζεσλ θαη παληόο άιινπ εηαηξηθνύ βάξνπο. Τα θαζαξά
θέξδε δηαλέκνληαη θαηά ηελ εμήο ζεηξά: α) αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ παξόληα λόκνλ ή ην
θαηαζηαηηθό θξάηεζηο δηα ηαθηηθόλ Απνζεκαηηθόλ, β) θξαηείηαη ην απαηηνύκελν πνζό γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 3 ηνπ α.λ. 148/1967.
5. Με βάζε ηε δηθαζηεξηαθή λνκνινγία έρεη θξηζεί όηη ην δηθαίσκα ηνπ κεηόρνπ επί
ηνπ κεξίζκαηνο είλαη ε εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζηνλ κέηνρν, ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο
λα δεηήζεη από ηελ εηαηξεία λα ηνπ θαηαβάιεη ζπγθεθξηκέλν πνζό ρξεκάησλ (κέξηζκα)
αλάινγν κε ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Τν κέξηζκα απηό
θξαηείηαη από ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο, αθνξά δε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή
πεξίνδν. Τν δηθαίσκα ηνπ κεηόρνπ επί ηνπ κεξίζκαηνο βαζίδεη ηελ ύπαξμε ηνπ ζηελ εηδηθή
έλλνκε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ αλώλπκε εηαηξεία θαη ηνπο κεηόρνπο, ε νπνία νλνκάδεηαη
εηαηξηθή ζρέζε, είλαη δηθαίσκα αηνκηθό θαη αζθείηαη από κέηνρν, νηαζδήπνηε ζπκκεηνρή θαη
αλ έρεη ζηελ εηαηξεία θαη επηπιένλ είλαη από εθείλα ηα εηαηξηθά δηθαηώκαηα πνπ δελ
κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ κε αληίζεηε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Γελλάηαη ακέζσο, κόιηο
ν εηαίξνο ζπλδεζεί κε ηελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ κεηνρή, ελώ ε απαίηεζε ηνπ κεηόρνπ
επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεξίζκαηνο, ηνπ νπνίνπ ςεθίζηεθε ε δηαλνκή, είλαη δηθαίσκα
ελνρηθό, ππνθείκελν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνύ δηθαίνπ θαη ν κέηνρνο γίλεηαη πηζησηήο ηεο
εηαηξείαο ακέζσο κόιηο θαηαξηηζηεί ν ηζνινγηζκόο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο θαη εγθξηζεί από
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ηε γεληθή ζπλέιεπζε (Δθ Παηξ 691/2009, ΔθΑΘ 1478/2001). Δπηζεκαίλεηαη όηη ν
ινγαξηαζκόο «Μεηνρηθό θεθάιαην» είλαη αδηαίξεηνο (Κ2- 2520/2013 έγγξαθν ηνπ
Υπνπξγείν Αλάπηπμεο).
6. Σε εξώηεκα ηεο ππεξεζίαο καο πξνο ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ην αλ
αλώλπκε εηαηξεία κε δύν θιάδνπο δξαζηεξηόηεηαο, ηερληθό θαη λαπηηιίαο, κπνξεί λα
δηαλέκεη κέξνο ησλ θεξδώλ πνπ πξνέξρνληαη κόλν από ηνλ λαπηηιηαθό θιάδν, ηα θέξδε ηνπ
νπνίνπ απαιιάζζνληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 27/75, ε αξκόδηα
ππεξεζία καο απήληεζε κε ην αξηζκ. πξση. 111682/24.10.2016 έγγξαθό ηεο όηη ε δηαλνκή
κέξνπο ησλ θεξδώλ από ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ είλαη ζύκθσλε κε ην άξζξν 34 ηνπ
θ.λ.2190/1920 κε βάζε ην νπνίν ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ εγθξίλεη ηνλ
ηζνινγηζκό εηαηξείαο θαη δηαλέκεη ηα εηήζηα θέξδε πνπ ζεσξνύληαη εληαία θαη αδηαίξεηα
ζύκθσλα κε ην άξζξν 45 θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ άξζξσλ 44, 44 α, 46 θαη 46α ηνπ ίδηνπ
λόκνπ.
7. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ν ινγαξηαζκόο θαζαξώλ θεξδώλ από ηνλ νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή δελ δηαθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά αλά πεγή εζόδνπ θαη σο
εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαλνκή κόλν από ζπγθεθξηκέλε πεγή εζόδσλ.
Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη επηκεξηζκόο ηνπ
πνζνύ ησλ θεξδώλ πνπ δηαλέκνληαη ζε αθνξνιόγεηα θαη ζε ινηπά έζνδα πνπ ππόθεηληαη
ζε θνξνινγία πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί παξαθξαηνύκελνο θόξνο ζην κέξνο ησλ
δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα έζνδα πνπ ππόθεηληαη ζε θνξνινγία (έζνδα ηνπ
ηερληθνύ θιάδνπ).
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

3

ΑΔΑ: ΩΩΔΤΗ-6ΓΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Α’

4.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Α.Α.Γ.Δ.

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.)
5.

Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’,

ΗΘ’, Κ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Τνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο

7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα
4. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
5. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Δ.Γ.Δ.

2.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

3.

Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

4.

Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.

5.

Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ – Β΄(5) – Γ΄ – Γ΄
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