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ΘΕΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 43 ηος 

ν.4111/2013, όπωρ αςηέρ ιζσύοςν μεηά ηην ανηικαηάζηαζή ηοςρ με ηο άπθπο 53 

ηος ν.4607/2019. 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο Δ.2071/2019 εγθπθιίνπ, κε ηελ 

νπνία θνηλνπνηήζεθαλ, κεηαμύ άιισλ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4607/2019, κε 

ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 43 ηνπ λ.4111/2013, ζαο παξέρνπκε ηηο 

αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013, όπσο ηζρύεη, ζηα 

γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ή 

κνξθήο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975, θαζώο 

θαη ζηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 27/1975, 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ, επηβάιιεηαη εηζθνξά, ανξίζηνπ 

ρξόλνπ, επί ηνπ εηήζηνπ πνζνύ ηνπ ζπλνιηθνύ εηζαγόκελνπ θαη κεηαηξεπόκελνπ ζε 

επξώ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ εηζαγόκελνπ πνζνύ ζε επξώ. 

Δηδηθόηεξα, ε ελ ιόγσ εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηηο πην πάλσ επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν 

εξγαζηώλ ηε λαύισζε, αζθάιηζε, δηαθαλνληζκό αβαξηώλ, κεζηηεία αγνξαπσιεζηώλ ή 

λαππεγήζεσλ ή λαπιώζεσλ ή αζθαιίζεσλ πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία, πάλσ 
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από πεληαθόζηνπο (500) θόξνπο νιηθήο ρσξεηηθόηεηαο, εμαηξνύκελσλ ησλ επηβαηεγώλ 

αθηνπιντθώλ πινίσλ θαη ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ πνπ εθηεινύλ εζσηεξηθνύο πιόεο, 

θαζώο θαη κε ηελ αληηπξνζώπεπζε πινηνθηεηξηώλ εηαηξεηώλ, σο θαη επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ ζαλ αληηθείκελν εξγαζηώλ ηηο ίδηεο κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο 

δξαζηεξηόηεηεο γηα ην εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα θαη ην 

ζπλνιηθό εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ. 

Σπγθεθξηκέλα, ε εηζθνξά απηή επηβάιιεηαη ζηα πην πάλσ γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα 

αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ γηα ην εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα 

θαη ην ζπλνιηθό εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ θαηά ηα έηε 2012 θαη κεηά, ελώ ζηηο πην 

πάλσ εκεδαπέο επηρεηξήζεηο γηα ηo εηζαγόκελν σο άλσ πνζό θαηά ηα έηε 2019 θαη 

κεηά. 

2α. Η ελ ιόγσ εηζθνξά γηα ηα εηήζηα πνζά ηνπ ζπλνιηθνύ εηζαγόκελνπ θαη 

κεηαηξεπόκελνπ ζε επξώ ζπλαιιάγκαηνο θαη εηζαγόκελνπ πνζνύ ζε επξώ θαηά ηελ 

ηεηξαεηία 2012-2015 ππνινγίδεηαη κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:  

Κιίκαθα ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο (ζε δνιάξηα Η.Π.Α.) γηα ην ζπλνιηθό εηζαγόκελν 

θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα θαη ην εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ θαηά ηα 

έηε 2012-2015. 

Δηήζην 

ζπλνιηθό 

εηζαγόκελν θαη 

κεηαηξεπόκελν 

 ζε επξώ 

ζπλάιιαγκα θαη 

εηζαγόκελν 

πνζό ζε επξώ  

 

(ζε δνιάξηα  

ΗΠΑ) 

Σπληειεζηήο 

        % 

Δηζθνξά  

 

 

 

 

 

(ζε δνιάξηα 

Η.Π.Α.) 

Πξννδεπηηθό 

ζύλνιν  

εηζαγόκελνπ θαη 

κεηαηξεπόκελνπ 

ζε επξώ 

ζπλαιιάγκαηνο 

θαη εηζαγόκελνπ 

πνζνύ ζε επξώ  

 

(ζε δνιάξηα  

ΗΠΑ) 

Πξννδεπηηθό 

ζύλνιν εηζθνξάο 

 

 

 

 

 

(ζε δνιάξηα Η.Π.Α) 

200.000 5 10.000 200.000 10.000 

200.000 4   8.000 400.000 18.000 
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β. Η εηζθνξά απηή γηα ηα εηήζηα πνζά ηνπ ζπλνιηθνύ εηζαγόκελνπ θαη κεηαηξεπόκελνπ 

ζε επξώ ζπλαιιάγκαηνο θαη εηζαγόκελνπ πνζνύ ζε επξώ θαηά ηα έηε 2016 θαη κεηά, 

ππνινγίδεηαη κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:  

Κιίκαθα ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο (ζε δνιάξηα Η.Π.Α.) γηα ην ζπλνιηθό εηζαγόκελν 

θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα θαη ην εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ θαηά ηα 

έηε 2016 θαη κεηά. 

Δηήζην 

ζπλνιηθό 

εηζαγόκελν θαη 

κεηαηξεπόκελν 

 ζε επξώ 

ζπλάιιαγκα θαη 

εηζαγόκελν πνζό 

ζε επξώ  

 

(ζε δνιάξηα  ΗΠΑ) 

Σπληειεζηήο 

        %  

Δηζθνξά 

 

 

 

 

 

(ζε δνιάξηα 

Η.Π.Α.) 

Πξννδεπηηθό 

ζύλνιν  

εηζαγόκελνπ θαη 

κεηαηξεπόκελνπ 

ζε επξώ 

ζπλαιιάγκαηνο 

θαη εηζαγόκελνπ 

πνζνύ ζε επξώ  

 

(ζε δνιάξηα ΗΠΑ) 

Πξννδεπηηθό 

ζύλνιν 

εηζθνξάο 

 

 

 

(ζε δνιάξηα 

ΗΠΑ) 

200.000 7 14.000 200.000 14.000 

200.000 6 12.000 400.000 26.000 

Υπεξβάιινλ 5    

 

Σε πεξίπησζε πνπ ην ζπλνιηθό εηήζην εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ 

ζπλάιιαγκα θαη ζπλνιηθό εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ κίαο επηρείξεζεο θαηά ηα έηε 

2012-2018, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έηνπο έλαξμεο ή ιήμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο αλεμαξηήησο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηνύ, είλαη κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ησλ 

πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) δνιαξίσλ Η.Π.Α., ε εηζθνξά ηνπ παξόληνο ππνινγίδεηαη 

επί ηνπ πνζνύ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) δνιαξίσλ Η.Π.Α.  

Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζηα έηε 2012-2015 ην ειάρηζην πνζό  εηζθνξάο 

ππνινγίδεηαη ζε δπόκηζη ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500) δνιάξηα Η.Π.Α. εηεζίσο (50.000 

Φ 5%). Αληίζηνηρα, ζηα έηε 2016-2018 ππνινγίδεηαη ειάρηζην πνζό εηζθνξάο 

ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο πεληαθόζηα (3.500) δνιάξηα Η.Π.Α. εηεζίσο (50.000 Φ 7%).  

Γηα ηε δηεηία 2019-2020 ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο εηήζηαο εηζθνξάο γηα ην 

ζπλνιηθό εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα θαη ην ζπλνιηθό 

εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ είλαη κηθξόηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) δνιαξίσλ 
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Η.Π.Α., βεβαηώλεηαη ειάρηζην πνζό εηζθνξάο ίζν κε πέληε ρηιηάδεο (5.000) δνιάξηα 

Η.Π.Α. εηεζίσο, ελώ ζηα έηε 2021 θαη κεηά, ην ειάρηζην πνζό εηζθνξάο πνπ 

βεβαηώλεηαη είλαη ίζν κε έμη ρηιηάδεο (6.000) δνιάξηα Η.Π.Α. εηεζίσο. Τα ίδηα ηζρύνπλ 

θαη γηα ηα έηε έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο απηώλ.  

3. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013, ε 

εηζθνξά απηή δελ επηβάιιεηαη ζε εκεδαπέο, θαζώο θαη ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθείν ή ππνθαηάζηεκα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975 θαη 

αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε πινίσλ ππό ειιεληθή ή μέλε ζεκαία 

παξάιιεια κε ηηο ινηπέο ππαγόκελεο δεπηεξεύνπζεο εξγαζίεο ηνπο, όπσο απηέο 

νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζηελ άδεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζεζπίδνληαη θαλόλεο γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 σο πξνο ηνπο ππόρξενπο ζε απηέο. Σπγθεθξηκέλα, νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, πνπ παξάιιεια κε ηελ θύξηα 

δξαζηεξηόηεηα ησλ λαπινκεζηηηθώλ θαη ινηπώλ λαπηηιηαθώλ εξγαζηώλ δειώλνπλ κε 

ηελ άδεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο σο δεπηεξεύνπζα δξαζηεξηόηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ή 

εθκεηάιιεπζε πινίσλ, ππνρξενύληαη λα απνδεηθλύνπλ ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ηεο 

δηαρείξηζεο ή εθκεηάιιεπζεο πινίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνύο ηζρύνο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρζνύλ από ηελ επηβνιή ηεο ελ 

ιόγσ εηζθνξάο. Σε πεξίπησζε απόδεημεο κε άζθεζεο ηεο δεπηεξεύνπζαο απηήο 

δξαζηεξηόηεηαο (δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε πινίσλ) ζηελ πεληαεηία, ε εηζθνξά απηή 

επηβάιιεηαη γηα ην εηζαγόκελν ζπλάιιαγκα ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ηελ ελ ιόγσ 

πεληαεηία θαη γηα ηα επόκελα έηε πνπ δελ αζθείηαη ε δξαζηεξηόηεηα απηή. 

 Η πξώηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαηαιακβάλεη ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηζρύνο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα ηελ πεληαεηία 2014-2018 θαη 

εθόζνλ πξνθύςεη ππνρξέσζε γηα επηβνιή εηζθνξάο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

εηζαγόκελν ζπλάιιαγκα ηνπ έηνπο 2019 θαη ην αλαινγνύλ πνζό θαηαβάιιεηαη ζην 

έηνο 2020. Γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013, νη 

ππεξεζίεο ηεο Α.Α.Γ.Δ., λνκηκνπνηνύληαη λα δεηνύλ πιεξνθνξίεο από ζπλαξκόδηα 

ππνπξγεία, άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη από ινηπά ηξίηα πξόζσπα όπσο 

επηκειεηήξηα, νηθνλνκηθνύο ή επαγγεικαηηθνύο θνξείο θ.ιπ., γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο 
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ησλ ππόρξεσλ επηρεηξήζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηπρόλ ππνρξέσζεο 

θαηαβνιήο ηεο ελ ιόγσ εηζθνξάο αλά πεληαεηία. 

4. Με ηηο παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 θαζνξίδνληαη νη πξνζεζκίεο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο 

εηζθνξάο, θαζώο θαη ν ρξόλνο απόδνζεο θαη θαηαβνιήο απηήο. Δηδηθόηεξα: 

4.1) Η δήισζε ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο ησλ εηώλ 2012-2018 ππνβάιιεηαη κέρξη ην 

ηέινο Μαξηίνπ θάζε έηνπο γηα ην ζπλνιηθό εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ 

ζπλάιιαγκα θαη ην ζπλνιηθό εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξ α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 (γξαθεία ή 

ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ), κε εμαίξεζε ηε δήισζε ππνινγηζκνύ 

εηζθνξάο ηνπ έηνπο 2016 ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2017. 

Η εηζθνξά ππνινγίδεηαη ζε δνιάξηα Η.Π.Α., κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία κεηαμύ ησλ 

λνκηζκάησλ απηώλ θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  

Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, γίλεηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηεο εηζθνξάο εθδίδεηαη 

«Ταπηόηεηα Οθεηιήο» (Τ.Ο) κε βάζε ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ε εηζθνξά. Η πξώηε 

δόζε ηεο εηζθνξάο (ην έλα ηέηαξην (1/4) απηήο) θαηαβάιιεηαη ζε επξώ κέρξη ην ηέινο 

ηνπ κελόο Μαξηίνπ θαη νη ππόινηπεο ηξεηο (3) ηζόπνζεο δόζεηο θαηαβάιινληαη θαηά 

ηνπο κήλεο Ινύλην, Σεπηέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

4.2) Η δήισζε ππνινγηζκνύ ηεο ελ ιόγσ εηζθνξάο γηα ηα έηε 2019 θαη εθεμήο 

ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελόο Μαξηίνπ θάζε έηνπο γηα ην 

ζπλνιηθό εηζαγόκελν θαη κεηαηξεπόκελν ζε επξώ ζπλάιιαγκα θαη ην ζπλνιηθό 

εηζαγόκελν πνζό ζε επξώ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο  

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 (πεξηπηώζεηο α΄ θαη β΄). 

Με ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, γίλεηαη άκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηεο εηζθνξάο εθδίδεηαη 

«Ταπηόηεηα Οθεηιήο» (Τ.Ο) κε βάζε ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ε εηζθνξά ζε δύν (2) 

ηζόπνζεο δόζεηο κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ κελώλ Απξηιίνπ θαη 

Σεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο δήισζεο.  

Τν πνζό ηεο εηζθνξάο ζηα έηε απηά ππνινγίδεηαη ζε δνιάξηα Η.Π.Α. θαη κεηαηξέπεηαη 

ζε επξώ κε βάζε ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ δνιαξίνπ Η.Π.Α. έλαληη ηνπ επξώ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο (Δ.Κ.Τ.) θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο ιακβάλεηαη ε ηηκή αλαθνξάο ησλ παξαπάλσ 

λνκηζκάησλ, θαηά πεξίπησζε, σο αθνινύζσο: 
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α) ζε ππνβνιή εθπξόζεζκεο αξρηθήο δήισζεο, ε ηηκή αλαθνξάο ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο εκπξόζεζκεο αξρηθήο δήισζεο, δειαδή ηεο ηειεπηαίαο 

εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο πνπ ππήξμε ππνρξέσζε ππνβνιήο 

αξρηθήο δήισζεο. 

β) ζε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, ε ηηκή αλαθνξάο πνπ έρεη ιεθζεί κε ηελ 

αξρηθή δήισζε θαη 

γ) ζε ππνβνιή εθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο, ηεο νπνίαο ε αξρηθή ηεο είρε 

ππνβιεζεί εθπξόζεζκα, ε ηηκή αλαθνξάο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 

ηεο αξρηθήο δήισζεο (δειαδή ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο κελόο Μαξηίνπ ηνπ 

έηνπο πνπ ππήξμε ππνρξέσζε ππνβνιήο αξρηθήο δήισζεο). 

Τελ επζύλε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο έρνπλ αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ νη 

δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο θαη γεληθά νη εθπξόζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

1, βάζεη ηνπ ηίηινπ πνπ έρεη απνθηεζεί έζησ γηα έλαλ από ηνπο ππόρξενπο, ν νπνίνο 

ηζρύεη θαη σο πξνο ηνπο άιινπο ππόρξενπο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα 

ηελ είζπξαμε ηεο εηζθνξάο. 

5. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013, ζηα κεξίζκαηα 

πνπ ιακβάλεη θπζηθό πξόζσπν θνξνινγηθόο θάηνηθνο Διιάδαο από αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ από ην έηνο 2012 θαη 

κεηά, θαζώο θαη από εκεδαπέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ από ην 

έηνο 2019 θαη κεηά, επηβάιιεηαη θόξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%). Ο θόξνο 

απηόο δελ επηβάιιεηαη ζηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ άδεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο, αζρνινύληαη θαη κε ηε δηαρείξηζε πινίσλ 

κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία. 

Ο παξαπάλσ θόξνο βαξύλεη ηνλ δηθαηνύρν ησλ κεξηζκάησλ θαη απνδίδεηαη από απηόλ 

γηα ηα έηε 2012-2019 εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο δήισζεο κέζα ζηνλ επόκελν 

κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ή εκεδαπή ε θαηαβνιή ή ε 

πίζησζε ηνπ κεξίζκαηνο. Γηα ηα έηε 2020 θαη κεηά ππνβάιιεηαη ζρεηηθή δήισζε 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ κεξηζκάησλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

επόκελνπ κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ αιινδαπή ή εκεδαπή ε 

θαηαβνιή ή ε πίζησζε ηνπ κεξίζκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέζα ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 
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Με ηελ απόδνζε ηνπ θόξνπ απηνύ εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ 

δηθαηνύρνπ, κεηόρνπ ή εηαίξνπ ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, θπζηθνύ πξνζώπνπ, γηα 

ην εηζόδεκα πνπ απνθηά κε ηε κνξθή δηαλνκήο θαζαξώλ θεξδώλ ή κεξηζκάησλ, από 

θάζε θόξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε, είηε απεπζείαο είηε από επηρεηξήζεηο 

ραξηνθπιαθίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ 

παξεκβάιινληαη κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηειηθνύ κεηόρνπ ή εηαίξνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 

4172/2013. 

Τα αλαθεξόκελα αλσηέξσ θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο έθηαθηεο ακνηβέο θαη πνζνζηά 

(bonus) πνπ δηαλέκνπλ επηπιένλ ησλ κηζζώλ, ζε κέιε ηνπ Γ.Σ. ή ζε δηεπζπληέο θαη 

ζηειέρε απηώλ νη επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 

(γξαθεία αιινδαπώλ επηρεηξήζεσλ) από ην έηνο 2012 θαη κεηά, θαζώο επίζεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ (εκεδαπέο επηρεηξήζεηο) από ην έηνο 

2019 θαη κεηά. 

Πεξαηηέξσ, από ην έηνο 2019 θαη κεηά ηα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη θαη ζηηο έθηαθηεο 

ακνηβέο θαη πνζνζηά (bonus) επηπιένλ ησλ κηζζώλ, πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ησλ παξαπάλσ αιινδαπώλ θαη εκεδαπώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δπηπξόζζεηα, από ην έηνο 2019 θαη κεηά ηα αλσηέξσ θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο έθηαθηεο 

ακνηβέο θαη πνζνζηά (bonus) πνπ δηαλέκνπλ επηπιένλ ησλ κηζζώλ νη δηαρεηξίζηξηεο 

εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ην άξζξν 

25 ηνπ λ. 27/1975 ζε κέιε ηνπ Γ.Σ. ή ζε δηεπζπληέο, ζηειέρε θαη ππαιιήινπο απηώλ. 

Σεκεηώλεηαη όηη νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ είλαη ππόρξεεο ζε απόδνζε εηζθνξάο ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ γηα ην πνζό ζπλαιιάγκαηνο θαη ην πνζό ζε επξώ πνπ εηζάγνπλ γηα 

ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ηνπο ζηελ Διιάδα. 

6. Τα κεξίζκαηα, θαζώο θαη νη έθηαθηεο ακνηβέο θαη πνζνζηά (bonus) επηπιένλ ησλ 

κηζζώλ (αθαηξνπκέλνπ ηνπ θόξνπ) πνπ ιακβάλνπλ ηα θπζηθά πξόζσπα, θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη Διιάδνο από ηηο πην πάλσ εηαηξείεο δειώλνληαη ζηνπο θσδηθνύο 657-658 ηνπ 

Πίλαθα 6 ηνπ εληύπνπ Δ1, ζηελ επηινγή κε ηίηιν «Μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών 

που υορολογούνται με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013» (ζρεη. 

Α.1201/2019 Απόθαζε Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάιπςε 

ηεθκαξηώλ δαπαλώλ από θάζε πεγή, ελώ ην πνζό θόξνπ (10%) δελ δειώλεηαη ζε 

θαλέλαλ θσδηθό (ζρεη. ΠΟΛ.1186/2013 εγθύθιηνο).   
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7. Τέινο, κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4111/2013 νξίδεηαη όηη γηα ηε κε 

ππνβνιή δήισζεο ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο θαη δήισζεο θόξνπ κεξηζκάησλ  ή γηα 

ηελ εθπξόζεζκε ή αλαθξηβή ππνβνιή ησλ σο άλσ δειώζεσλ επηβάιινληαη νη 

πξνζαπμήζεηο θαη ηα πξόζηηκα ηνπ λ. 2523/1997 γηα θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο κέρξη 

ηελ 31.12.2013, θαζώο θαη ν ηόθνο θαη ηα πξόζηηκα ηνπ λ. 4174/2013 γηα θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο από ηηο 1.1.2014 θαη κεηά. 

                                                                           Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ 

                                                                             ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                                                                              Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄  

2. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 

3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Απνδέθηεο πίλαθα Η΄ (εθηόο 4,10 θαη 11) 

4. Απνδέθηεο πίλαθα ΙΒ΄(5 θαη 7) 

5. Απνδέθηεο πίλαθα ΚΓ΄ 

  III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γηεπζπληή Α.Α.Γ.Δ. 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γηεύζπλζεο Άκεζεο Φνξνινγίαο 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Γ΄, Α΄ 
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