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Η εγκύκλιος 
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δικαιωμάηων) 

 

 

   

12 Φεβρουαρίου 2015 

  

Η νζα εγκφκλιοσ παρζχει οδηγίεσ για την ορθή εφαρμογή των άρθρων: 
α) 48 (περί απαλλαγήσ από φόρο ειςοδήματοσ των μεριςμάτων που 
ειςπράττει ζνα νομικό πρόςωπο φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ) και 
β) 63 (περί απαλλαγήσ από παρακράτηςη φόρου ςτισ ενδοομιλικζσ 
πληρωμζσ) 
του νζου Κώδικα Φορολογίασ Ειςοδήματοσ (ΚΦΕ, ν. 4172/2013). 
 
Ειδικότερα: 
  

α) Απαλλαγή από φόρο ειςοδήματοσ των ενδοομιλικών 
μεριςμάτων 
  

 
Με τθ διάταξθ του άρκρου 48 του νζου ΚΦΕ επεκτείνεται ουςιαςτικά θ απαλλαγι των 
μεριςμάτων που ειςπράττουν νομικά πρόςωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδασ από το 
φόρο ειςοδιματοσ, που ίςχυε αρχικά μόνο για τα μερίςματα που προζρχονται 
(διανζμονται) από εταιρείεσ φορολογικοφσ κατοίκουσ κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ, και ςτα 
μερίςματα που προζρχονται (διανζμονται) από νομικά πρόςωπα φορολογικοφσ κατοίκουσ 
Ελλάδασ. 

Συγκεκριμζνα: 
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Πεδίο εφαρμογήσ 

Καταβάλλων τα μερίςματα  

Νομικό πρόςωπο φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ (ςυνεπϊσ, και τθσ 
Ελλάδασ) από τα αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 2011/96/ΕΕ. 

 Για τθν περίπτωςθ που ο καταβάλλων είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ 
διευκρινίηεται ότι αυτόσ μπορεί να ζχει τθ νομικι μορφι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ι προςωπικισ 
εταιρείασ (π.χ. ΟΕ, ΕΕ), όχι όμωσ κοινοπραξίασ. 

Λήπτησ των μεριςμάτων  

Νομικό πρόςωπο φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ που κατζχει ποςοςτό ςυμμετοχισ 
τουλάχιςτον 10% ςτο κεφάλαιο του καταβάλλοντοσ ι αντίςτοιχο ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου ςτθ ςυνζλευςθ των μετόχων ι των εταίρων του και, ταυτόχρονα, 
διακρατεί το ποςοςτό αυτό για τουλάχιςτον 24 μινεσ. 

Η απαλλαγι ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που λιπτθσ είναι μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν 
Ελλάδα εταιρείασ άλλου κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ και τα μερίςματα προζρχονται από 
κυγατρικι του ςε ζνα άλλο κράτοσ-μζλοσ με τουσ παραπάνω όρουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο καταβάλλων 
είναι νομικό πρόςωπο με ζδρα ςτθν Ελβετία, εφόςον ςυντρζχουν οι όροι τθσ 
Συμφωνίασ μεταξφ ΕΚ και Ελβετίασ (ν. 3363/2005). 

Αν δεν πλθροφνται οι όροι που κζτει το άρκρο 48, κα εφαρμόηεται, αντί τθσ μεκόδου 
τθσ απαλλαγισ, θ μζκοδοσ τθσ πίςτωςθσ του φόρου κατά τθ φορολόγθςθ των 
ειςπραττόμενων μεριςμάτων. 

Δθλαδι από το ποςό του αναλογοφντοσ φόρου ειςοδιματοσ του λιπτθ κα αφαιρείται 
τόςο το ποςό του φόρου που καταβλικθκε ωσ φόροσ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων 
και νομικϊν οντοτιτων, όςο και το ποςό του φόρου που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί 
των μεριςμάτων. 

Αντίκετα, αν ο καταβάλλων είναι αλλοδαπι εταιρεία με ζδρα ςε τρίτο κράτοσ (εκτόσ 
ΕΕ), από τον αναλογοφντα φόρο τθσ λιπτριασ κα αφαιρείται μόνο το ποςό του φόρου 
που παρακρατικθκε ωσ φόροσ επί του μερίςματοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, για τθν πίςτωςθ του φόρου αλλοδαπισ ιςχφει ο περιοριςμόσ ότι θ 
μείωςθ του φόρου δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ποςό του αναλογοφντοσ φόρου 
για το ςυγκεκριμζνο ειςόδθμα (μερίςματα) ςτθν Ελλάδα. 

Λογιςτική παρακολοφθηςη 

Λήπτησ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία 

 Καταρχιν το ποςό των ειςπραττομζνων μεριςμάτων καταχωρείται μικρό ςτα 
βιβλία του νομικοφ προςϊπου. Περαιτζρω το ποςό των (απαλλαςςόμενων) μεριςμάτων 
πρζπει να εμφανιςτεί ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ (το οποίο όμωσ δε κα πρζπει 
να χαρακτθριςτεί ωσ «αφορολόγθτο»). Αυτό αφορά και ςτισ ηθμιογόνεσ εταιρείεσ, 
κακϊσ το απαλλαςςόμενο ποςό εμφανίηεται ςε λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ 
ανεξαρτιτωσ τθσ επάρκειασ κερδϊν. 

 Αν το αποκεματικό αυτό ςτο ςφνολό του ι μζροσ του διανεμθκεί ι 
κεφαλαιοποιθκεί, δε κα προςτίκεται ςτα κζρδθ τθσ λιπτριασ (ςυνακροιηόμενο με τα 
λοιπά κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα), αλλά κα υπόκειται καταρχιν ςε 
παρακράτθςθ φόρου με ςυντελεςτι 10%. 

Λήπτησ που τηρεί απλογραφικά βιβλία  

Το ποςό των (απαλλαςςόμενων) μεριςμάτων κα αφαιρείται απευκείασ από τα κακαρά 
κζρδθ (για ςκοποφσ προςδιοριςμοφ των φορολογθτζων κερδϊν του). 
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Προςωρινή απαλλαγή ζναντι κατάθεςησ εγγυητικήσ επιςτολήσ 

Προβλζπεται θ δυνατότθτα του λιπτθ, ςε περίπτωςθ που δεν ζχει διακρατιςει το 
ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ (10%) επί 24 μινεσ κατά το χρόνο τθσ διανομισ, να 
ηθτιςει προςωρινι απαλλαγι των ειςπραττόμενων μεριςμάτων από το φόρο υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ίςθ με 
το ποςό του φόρου που κα όφειλε να καταβάλει ςε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ τθσ 
απαλλαγισ. 

Αν ο λιπτθσ δεν κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ αυτισ και φορολογθκεί για το 
ειςπραττόμενο ποςό, κα πρζπει να υποβάλει τροποποιθτικι διλωςθ κατά το χρόνο 
ςυμπλιρωςθσ των 24 μθνϊν. 

Μη ζκπτωςη δαπανϊν 

 Διευκρινίηεται ότι  εφόςον τα ειςπραττόμενα μερίςματα απαλλάςςονται τθσ 
φορολογίασ, οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τθ ςυμμετοχι αυτι, π.χ. 
ςυμβολαιογραφικά ζξοδα, φόροι, αμοιβζσ τρίτων κ.λπ., κακϊσ και τυχόν 
χρθματοοικονομικά ζξοδα (τόκοι δανείων για τθν απόκτθςθ τθσ ςυμμετοχισ) κ.λπ. δεν 
εκπίπτουν. 

 

β) Απαλλαγή από παρακράτηςη φόρου οριςμζνων ενδοομιλικών 
πληρωμών (τόκοι και δικαιώματα) 
 

Μερίςματα 

Με τθ διάταξθ του άρκρου 63 του νζου ΚΦΕ επεκτείνεται ουςιαςτικά θ απαλλαγι των 
μεριςμάτων που προζρχονται (διανζμονται) από τθν Ελλάδα από τθν παρακράτθςθ 
φόρου (10%), που ίςχυε αρχικά μόνο για τα μερίςματα που διανζμονται προσ εταιρείεσ 
φορολογικοφσ κατοίκουσ άλλου (εκτόσ τθσ Ελλάδασ) κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ, και ςτα 
μερίςματα που διανζμονται προσ νομικά πρόςωπα φορολογικοφσ κατοίκουσ 
Ελλάδασ. 

Ειδικότερα: 

Πεδίο εφαρμογήσ 

 Καταβάλλων τα μερίςματα Νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα 
φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ ι μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 
φορολογικοφ κατοίκου αλλοδαπισ (ςυνεπϊσ, ςυμπεριλαμβάνονται και οι 
κοινοπραξίεσ).  

 Λήπτησ των μεριςμάτων Νομικό πρόςωπο (ςυνεπϊσ, δε 
ςυμπεριλαμβάνονται οι κοινοπραξίεσ) φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ 
τθσ ΕΕ (ςυνεπϊσ, και τθσ Ελλάδασ) από τα αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 
2011/96/ΕΕ που κατζχει μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 10%, βάςει 
αξίασ ι αρικμοφ) ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι δικαιϊματα ςε κζρδθ ι δικαιϊματα 
ψιφου του καταβάλλοντοσ και, ταυτόχρονα, διακρατεί το ποςοςτό αυτό για 
τουλάχιςτον 24 μινεσ. 

Για τθν περίπτωςθ που ο καταβάλλων είναι κοινοπραξία και ο λιπτθσ υποκατάςτθμα 
ςτθν Ελλάδα αλλοδαπισ εταιρείασ διευκρινίηεται ότι οι προχποκζςεισ τθσ απαλλαγισ 
κα πρζπει να εξετάηονται ςτο επίπεδο του κεντρικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που ο λιπτθσ είναι 
νομικό πρόςωπο με ζδρα ςτθν Ελβετία, εφόςον ςυντρζχουν οι όροι τθσ Συμφωνίασ 
μεταξφ ΕΚ και Ελβετίασ (ν. 3363/2005). 
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Τόκοι - Δικαιϊματα 

Περαιτζρω, με τθ διάταξθ του άρκρου 63 του νζου ΚΦΕ προβλζπεται απαλλαγι από τθν 
παρακράτθςθ φόρου ςτουσ τόκουσ 15% και τα δικαιϊματα (royalties) 20% που 
καταβάλλονται μεταξφ ςυνδεδεμζνων προςώπων. 

 

Πεδίο εφαρμογήσ 

 Καταβάλλων  Νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα φορολογικόσ κάτοικοσ 
Ελλάδασ ι μόνιμθ εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα φορολογικοφ κατοίκου αλλοδαπισ 
(ςυνεπϊσ, ςυμπεριλαμβάνονται και οι κοινοπραξίεσ).  

 Λήπτησ   Νομικό πρόςωπο φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ 
(ςυνεπϊσ, και τθσ Ελλάδασ) από τα αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 2003/49/ΕΚ 
(ςυνεπϊσ, για τθν Ελλάδα μόνο ανϊνυμεσ εταιρείεσ). 

Προχποθζςεισ 

Ο λιπτθσ (νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα) κα πρζπει να κατζχει άμεςα μετοχζσ, 
μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 25%, βάςει αξίασ ι αρικμοφ, ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
ι δικαιϊματα ψιφου του καταβάλλοντοσ 

ι 

Ο καταβάλλων κα πρζπει να κατζχει άμεςα μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 
25% ςτο μετοχικό κεφάλαιο του λιπτθ (νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ) 

ι 

Ζνα τρίτο νομικό πρόςωπο ι μία νομικι οντότθτα κα πρζπει να κατζχει άμεςα μετοχζσ, 
μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 25% ςτο μετοχικό κεφάλαιο τόςο του λιπτθ (νομικοφ 
προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ), όςο και του καταβάλλοντοσ. 

Ταυτόχρονα, το ελάχιςτο ποςοςτό μετοχϊν ι μεριδίων ι ςυμμετοχισ κα πρζπει ςε κάκε 
περίπτωςθ να διακρατείται για τουλάχιςτον 24 μινεσ. 

Προςωρινή απαλλαγή ζναντι κατάθεςησ εγγυητικήσ επιςτολήσ 

Προβλζπεται θ δυνατότθτα του καταβάλλοντοσ, υπόχρεου ςε παρακράτθςθ, ςε 
περίπτωςθ που ο λιπτθσ δεν ζχει διακρατιςει το ελάχιςτο ποςοςτό κατοχισ μετοχϊν ι 
μεριδίων ι ςυμμετοχισ επί 24 μινεσ κατά τον κρίςιμο χρόνο, να μθν προβεί προςωρινά 
ςε παρακράτθςθ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι υπζρ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ίςθ με το ποςό του φόρου που κα όφειλε να παρακρατιςει και να 
καταβάλει ςε περίπτωςθ μθ εφαρμογισ τθσ απαλλαγισ, το οποίο προκφπτει ωσ εξισ: 

ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ 
x           διανεμθκζν ι καταβλθκζν ποςό 

1 - ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ 

Ωσ διανεμθκζν ι καταβλθκζν ποςό νοείται το κακαρό ποςό που λαμβάνουν οι 
δικαιοφχοι μετά τθν αφαίρεςθ του παρακρατθκζντοσ φόρου. 

Αν από ςφμβαςθ αποφυγισ τθσ διπλισ φορολογίασ (ΣΑΔΦ) προβλζπεται χαμθλότεροσ 
ςυντελεςτισ παρακράτθςθσ, κα χρθςιμοποιείται ο εν λόγω ςυντελεςτισ για τον 
υπολογιςμό του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ενϊ αν προβλζπεται μθδενικόσ ςυντελεςτισ, δε 
κα υπολογίηεται κανζνα ποςό εγγφθςθσ.Σε περίπτωςθ που ο υπόχρεοσ ςε παρακράτθςθ 
φόρου δεν κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι, αλλά προβεί ςε παρακράτθςθ φόρου ςτα 
καταβαλλόμενα ποςά (μερίςματα-τόκουσ-δικαιϊματα), κατά το χρόνο ςυμπλιρωςθσ 
τθσ περιόδου των 24 μθνϊν ο λιπτθσ, ςε βάροσ του οποίου ζγινε θ παρακράτθςθ, κα 
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μπορεί να ηθτιςει τθν επιςτροφι του παρακρατθκζντοσ φόρου. Για το ςκοπό αυτό κα 
πρζπει να υποβάλει ςτθν ΔΟΥ, ςτθν οποία αποδόκθκε ο παρακρατθκείσ φόροσ, ςχετικό 
ζντυπο, το οποίο κα χρθςιμοποιείται και ωσ αίτθςθ επιςτροφισ φόρου. Το ατομικό 
φφλλο ζκπτωςθσ κα εκδίδεται ςτο όνομα του καταβάλλοντοσ (που διενιργθςε τθν 
παρακράτθςθ), δεδομζνου ότι αυτόσ είχε αποδϊςει τον παρακρατθκζντα φόρο και 
επομζνωσ ςε βάροσ του είχε γίνει θ ςχετικι βεβαίωςθ. Το ποςό του φόρου, αφοφ 
διενεργθκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ, κα κατατίκεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου. 

Η διαδικαςία αυτι κα ακολουκείται και ςε κάκε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ, 
νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που προζβθ ςτθν καταβολι των ενδοομιλικϊν 
πλθρωμϊν, παρακράτθςε φόρο παρά τα αντικζτωσ οριηόμενα ςτο άρκρο 63 και ο 
φόροσ αυτόσ πρζπει να επιςτραφεί ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείσ.  

Χρόνοσ χορήγηςησ φορολογικοφ πλεονεκτήματοσ  

 Μερίςματα: ο χρόνοσ λιψθσ τθσ απόφαςθσ διανομισ τθσ από τα αρμόδια 
όργανα του νομικοφ προςϊπου 

 Κζρδη προςωπικών εταιρειών: ο χρόνοσ απόκτθςθσ από τα μζλθ τουσ 
 Τόκοι και δικαιώματα :  ο χρόνοσ καταβολισ ι πίςτωςθσ   

 

DFK Global Accounting Solutions SA 

Ανϊνυμθ εταιρεία παροχισ λογιςτικϊν,  

φορολογικϊν & ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 4 & Λ. Κθφιςίασ 153 

Μαροφςι,15124 

210-7249795 

Fax:210-7212069 

Email: info@globalaccounting.gr  

 
 
 

 

 
Σχετικά με εμάσ: 
 
Οι εταιρείεσ DFK GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS A.E. και DFK PDAUDIT A.E είναι ανεξάρτητα μζλη τησ DFK International, που αποτελεί ζνα 
από τα μεγαλφτερα διεθνή δίκτυα εταιρειϊν παροχήσ λογιςτικϊν, φορολογικϊν, ελεγκτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν, με παρουςία ςε 
περιςςότερεσ από 80 χϊρεσ και 386 γραφεία ςτισ ςημαντικότερεσ διάφορεσ πόλεισ ανά τον κόςμο.  
Το προςωπικό των εταιρειϊν DFK GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS A.E. και DFK PDAUDIT A.E. αριθμεί πάνω από 65 άτομα και αποτελείται 
από λογιςτζσ, φοροτζχνεσ, φορολογικοφσ ςυμβοφλουσ, δικηγόρουσ και ορκωτοφσ ελεγκτζσ, οι περιςςότεροι με πολυετή θητεία ςε μεγάλεσ 
διεθνείσ ελεγκτικζσ εταιρείεσ, που διακρίνονται για την άρτια τεχνική τουσ κατάρτιςη, την καλή γνϊςη του αντικειμζνου και κυρίωσ την 
προςήλωςη ςτην εξυπηρζτηςη του πελάτη, με υπηρεςίεσ υψηλοφ επιπζδου και ανταγωνιςτικζσ αμοιβζσ. Το πελατολόγιό μασ περιλαμβάνει 
μεγάλεσ και μικρομεςαίεσ βιομηχανικζσ, ναυτιλιακζσ, αςφαλιςτικζσ και εμπορικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ παροχήσ υπηρεςιϊν, εκμετάλλευςησ 
ακινήτων και θυγατρικζσ εταιρείεσ χρηματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςτισ οποίεσ παρζχουμε τισ υπηρεςίεσ μασ διαθζτοντασ ςφγχρονη 
τεχνολογική υποδομή και διεθνή τεχνογνωςία μζςω τησ DFK International. 
 
Οριςμζνεσ από τισ υψηλοφ επιπζδου εξειδικευμζνεσ υπηρεςίεσ που προςφζρουμε με ανταγωνιςτικζσ αμοιβζσ είναι: 

 Φορολογικζσ και φοροτεχνικζσ υπηρεςίεσ 
 Υπηρεςίεσ Οικονομικήσ Διεφθυνςησ 
 Λογιςτικζσ υπηρεςίεσ  
 Υπηρεςίεσ μιςθοδοςίασ και υποςτήριξησ ανθρϊπινου δυναμικοφ 
 Υπηρεςίεσ Financial Reporting 
 Ελεγκτικζσ υπηρεςίεσ (τακτικοί ζλεγχοι, κανονιςτικοί ζλεγχοι, ζλεγχοι ειδικοφ ςκοποφ, φορολογικά πιςτοποιητικά)  
 Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ (υπηρεςίεσ διαχείριςησ κινδφνων, εργαςίεσ ανεξάρτητησ αξιολόγηςησ επιχειρήςεων Ι.Β.R) 

 
 
Παρακαλοφμε για περαιτζρω πληροφορίεσ επιςκεφθείτε την ιςτοςελίδα  www.pd-audit.gr 
 

 
 

 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
mailto:info@globalaccounting.gr
http://www.pd-audit.gr/
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android&ei=pWLbVIfgB4biaoDkgMAI&bvm=bv.85761416,d.d2s&psig=AFQjCNEryHkf62vzNmeOfJHlTH0-Pwvxmg&ust=1423750140472921
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