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ΘΔΜΑ: Τποβοιή ηροποποηεηηθώλ δειώζεωλ απόδοζες παραθραηούκελοσ θόροσ 

ζηα κερίζκαηα ποσ δηαλέκεη ε Σράπεδα ηες Διιάδος ζηοσς κεηότοσς ηες, ζσλεπεία 

ηες Δ. 2107/2019 εγθσθιίοσ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 170, ΚΦΓ) νξίδεηαη 

όηη αλ νπνηνδήπνηε πνζό θόξνπ δελ θαηαβιεζεί εληόο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο, ν 

θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηόθνπο επί ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ θόξνπ γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν από ηελ επόκελε κέξα ηεο ιήμεο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο. Σε πεξίπησζε 

εθπξόζεζκεο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαζώο θαη ζε πεξίπησζε εθηηκώκελνπ, 

δηνξζσηηθνύ ή πξνιεπηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, σο αθεηεξία ππνινγηζκνύ ησλ 
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ηόθσλ ιακβάλεηαη ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε λα είρε αξρηθά 

θαηαβιεζεί, βάζεη ηνπ λόκνπ, ν θόξνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθπξόζεζκε ή 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ή από ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνύ. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΚΦΓ, όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη, νξίδεηαη όηη δελ επηβάιινληαη ηα πξόζηηκα ηνπ άξζξνπ απηνύ, ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο εθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο 

παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ, εθόζνλ ε ζρεηηθή αξρηθή δήισζε έρεη ππνβιεζεί εκπξόζεζκα. 

3. Σύκθσλα κε ηελ αξηζ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο (Τκήκα Β΄), πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ, νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167, ΚΦΔ), 

όπσο απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα δηαλεκόκελα ή 

θεθαιαηνπνηνύκελα πνζά θεξδώλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηα 

νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ 

ΚΦΔ ή απνιακβάλνπλ ησλ θνξνινγηθώλ πξνλνκίσλ θαη αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ κε εηδηθέο 

δηαηάμεηο λόκσλ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε 

αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ  ΚΦΔ, όπσο 

απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, κε ηελ Δ.2107/2019 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε όηη ηα λνκηθά 

πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππόςε γλσκνδόηεζεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαη ηα νπνία έρνληαο αθνινπζήζεη νδεγίεο ηεο 

Γηνίθεζεο (ζρεη. ε αξηζκ. ΠΟΛ. 1059/2015 εγθύθιηόο καο) είραλ εθαξκόζεη ηελ παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 47 ηνπ ΚΦΔ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 

ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη κεηά, ρσξίο ηελ επηβνιή 

θπξώζεσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο δειώζεσλ κε 

βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αξηζκ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ.  

4. Πεξαηηέξσ, κε ην αξηζ. πξση. ΓΔΑΦ Β 1068111 ΔΞ 2020/16.6.2020 έγγξαθν θαη κε 

δεδνκέλν όηη ε Τξάπεδα ηεο Διιάδνο είρε ηελ πξόζεζε λα απνδώζεη σο κέξηζκα ην πνζό 

ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηεο επηζηξεθόηαλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνπο θαηά 

ηνλ ρξόλν απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο έθαζηεο ρξήζεο δηθαηνύρνπο κεηόρνπο ηεο, 

δηεπθξηλίζηεθε όηη ε Τξάπεδα πξέπεη λα πξνβεί ζε δηελέξγεηα παξαθξάηεζεο θόξνπ 

κεξηζκάησλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ΚΦΔ, 

όπσο απηέο ίζρπαλ ην αληίζηνηρν έηνο ιήςεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
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δηαλεκόκελνπ κεξίζκαηνο, θαζόζνλ ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ηνπ 

δηαλεκόκελνπ κεξίζκαηνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο εθάζηνηε 

γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

5. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη ε θαηαβνιή ζηνπο κεηόρνπο ηεο Τξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο σο κέξηζκα ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ε Τξάπεδα δηθαηνύηαη λα 

εηζπξάμεη, σο επηζηξνθή, απνξξέεη από όζα αλαθέξνληαη ζηελ αξηζ. 116/2019 

γλσκνδόηεζε ΝΣΚ θαη όζα έρνπλ δηεπθξηληζηεί κε ηα σο άλσ έγγξαθά καο, κε ηελ 

παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ζηηο εθπξόζεζκεο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο, νη νπνίεο ζα 

ππνβιεζνύλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο, ρεηξόγξαθα 

ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. κέρξη ηηο 29.01.2021 θαη αθνξνύλ ήδε θαηαβιεζέληα θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο κεξίζκαηα, δελ ζα επηβιεζνύλ νη ηόθνη εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ, γηα ηνλ παξαθξαηνύκελν θόξν επί ησλ κεξηζκάησλ 

πνπ ζα απνδνζεί, αιιά νύηε θαη ην πξόζηηκν ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΚΦΓ, ην νπνίν δελ 

επηβάιιεηαη δπλάκεη θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 απηνύ δεδνκέλνπ όηη νη αξρηθέο 

δειώζεηο είραλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα. Γηα κεξίζκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 

2014 θαη επόκελα θαη δελ έρνπλ θαηαβιεζεί έσο ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο δελ ζα 

επηβιεζνύλ νη πξναλαθεξόκελνη ηόθνη εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη πξόζηηκα εθόζνλ νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ππνβιεζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δεύηεξνπ κήλα από ηελ 

εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο.       

6. Αλαθνξηθά κε ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο, κεηόρνπο ηεο 

Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ έρνπλ ιάβεη ή ζα ιάβνπλ κέξηζκα από ηελ Τξάπεδα, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ όηη ην ελ ιόγσ κέξηζκα αλάγεηαη ζε πξνεγνύκελα 

έηε, ηα πξόζσπα απηά ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ απόθηεζαλ ην δηθαίσκα είζπξαμεο ησλ 

κεξηζκάησλ, ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηέο ην 

εηζπξαρζέλ κέξηζκα θαη λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ή ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ ΚΦΔ, θαηά πεξίπησζε. Οη ζρεηηθέο δειώζεηο ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ επηβιεζνύλ πξόζηηκα θαη ηόθνη, λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηηο 26.02.2021 ρεηξόγξαθα 

ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. γηα ηα ήδε θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα θαη γηα κειινληηθέο θαηαβνιέο 

κεξηζκάησλ εληόο  ηξηώλ κελώλ από ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
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7. Γηα ηα ήδε θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ηξνπνπνηεηηθέο 

δειώζεηο θαη νη κέηνρνη – θπζηθά πξόζσπα, κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία (26.02.2021), 

ρεηξόγξαθα ζηε Γ.Ο.Υ,  νη νπνίεο νκνίσο παξαιακβάλνληαη ρσξίο πξόζηηκα θαη ηόθνπο, 

ελώ γηα κειινληηθέο θαηαβνιέο κεξηζκάησλ νη ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο ππνβάιινληαη 

ρεηξόγξαθα, ρσξίο πξόζηηκα θαη ηόθνπο, κέρξη ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν 

εθδίδεηαη ε βεβαίσζε εηζνδήκαηνο από κεξίζκαηα (ζρεη. Α. 1070/2020 θαη Α. 1041/2019 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.).  

 

 

               Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

                                                                                 ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΣΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

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

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

5. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

7. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ) 

     Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

8. Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Γεληθνύ Λνγηζηηθνύ, dep.accounts@bankofgreece.gr, 

      afountouli@bankofgreece.gr 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ, Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

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