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Θέμα: Γιανομή κερδών παρελθοσζών τρήζεων ζε μέλη ηοσ Γιοικηηικού 

σμβοσλίοσ και ζηο προζωπικό ανώνσμης εηαιρείας με απόθαζη έκηακηης Γενικής 

σνέλεσζης. 

 

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηελ ππεξεζία καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 1. Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηό καο, γηα ην εηζόδεκα από 

κεξίζκαηα εκεδαπήο πξνέιεπζεο, πξνκεξίζκαηα, θαζώο θαη γηα πξνζσξηλέο απνιήςεηο 

θεξδώλ, ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο είλαη ν ρξόλνο ιήςεο ηεο 

απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαλνκήο ηνπο από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο. 

 Πεξαηηέξσ, όζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πνπ έρνπλ 

ζρεκαηηζζεί ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο, κε ηελ ίδηα εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε 

όηη ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ ελ ιόγσ 

δηαλνκή, θαζόζνλ ε δηαλνκή απηή ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ έρεη 

εγθξηζεί από ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ.  

 Αληίζεηα, όζνλ αθνξά ζηε δηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνύκελσλ 

ρξήζεσλ κε απόθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο 

ιήςεο ηεο απόθαζεο από ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, δεδνκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ 
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όξγαλν κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ πην πάλσ δηαλνκή, θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

δελ πξόθεηηαη γηα ηξνπνπνίεζε απόθαζεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία 

απνθάζηζε ηε δηαλνκή θεξδώλ, αιιά νξίδεηαη ηξόπνο πεξαηηέξσ δηαζέζεσο ήδε 

ζρεκαηηζζέλησλ απνζεκαηηθώλ θαη κε δηαλεκεζέλησλ θεξδώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ 

(αξηζ.356/1976 γλσκνδόηεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Ν..Κ., αξηζ.7/1993 αηνκηθή 

γλσκνδόηεζε ηνπ γξαθείνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ).  

 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ λ.4387/2016 απμήζεθε από 10% 

ζε 15% ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη από ηελ 

1.1.2017 θαη κεηά. 

 3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 26 Α ηνπ θ.λ. 2190/1920 νξίδεηαη όηη 

αλώλπκεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη ‘’όπσο κεηά πάζαλ Γεληθήλ πλέιεπζηλ ησλ κεηνρώλ 

απηώλ ππνβάιισζηλ εηο ην Τπνπξγείνλ ηνπ Δκπνξίνπ εληόο είθνζηλ εκεξώλ θεθπξσκέλνλ 

αληίγξαθνλ ησλ πξαθηηθώλ απηήο’’. 

 4. Ζ Γ/λζε Δηαηξεηώλ θαη Γ.Δ.ΜΖ. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αγνξάο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ην αξηζ. πξση. 8638/23.01.2017 έγγξαθό ηεο, καο γλώξηζε 

όηη ε δηαλνκή θεξδώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ζηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λαη κελ  δελ ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 

2190/1920 αιιά, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθό, ή ε ζρεηηθή απόθαζε έρεη ιεθζεί 

από θαζνιηθή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε ελ ιόγσ δηαλνκή ζα κπνξνύζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. 

 Δπίζεο, ε δηαλνκή θεξδώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κε έθηαθηε Γ.. ζην 

πξνζσπηθό, δελ ξπζκίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, εθόζνλ όκσο ππάξρεη 

απόθαζε δηαλνκήο, ε νπνία ειήθζε από θαζνιηθή έθηαθηε Γ.., όπνπ ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηόρσλ δελ ζίγνληαη, θαη κε ηε επηθύιαμε παληόο δηθαηώκαηνο ηξίηνπ, ε ελ ιόγσ 

απόθαζε ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί. 

 5. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη όηη είλαη δπλαηή ε δηαλνκή 

έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ζην πξνζσπηθό αλώλπκεο εηαηξείαο κε απόθαζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνύζαο, κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηό καο, αλαθνξηθά κε ηνπο 

πεξηνξηζκνύο πνπ ηζρύνπλ ζηε δηαλνκή απνζεκαηηθώλ κε απόθαζε έθηαθηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο θιεηόκελεο  ρξήζεο. 
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 ηελ πεξίπησζε απηή, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν πνπ ζπγθαιείηαη ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, ν νπνίνο θαη 

απνδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.7 ηνπ άξζξνπ 64  ηνπ λ.4172/2013. 

 Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο έρνπλ ιάβεη ρώξα 

έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεύζεηο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα πξαθηηθά ησλ νπνίσλ έρνπλ 

θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ εληόο ηεο νξηδόκελεο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

26 Α ηνπ θ.λ. 2190/1920 πξνζεζκίαο, ρσξίο λα έρεη απνδνζεί ν παξαθξαηεζείο θόξνο, 

γίλεηαη δεθηό όηη απηόο κπνξεί λα απνδνζεί από ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα εληόο κελόο 

από ηελ έθδνζε ηνπ παξόληνο, ρσξίο θπξώζεηο, κε βάζε ηνλ ηζρύνληα ζπληειεζηή θαηά 

ηνλ ρξόλν θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απηνύ.  

        
 
 
 

            Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  
        ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
        ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ) 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Δ’ (Με ηελ παξάθιεζε 

λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

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

ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξηώλ & Γ.Δ.ΜΖ. Πι. Κάληγγνο - 

101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

5.  Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ 

6. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

7. Eurolife ERB A.E.A.Ε., Παλεπηζηεκίνπ 33-35 & Κνξαή Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

3. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

4. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’ , Γ’  

 

ΑΔΑ: Ω16ΥΗ-Θ19


		2017-05-04T11:33:14+0300
	Athens




