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       ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 2011   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ              

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑ: Β’  

                                               ΠΟΛ. 1044   

Σαχ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10    

Σαχ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΖΝΑ    ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.  

Πληροφορίες: Μ. Ζιηνθαχηνπ     

Σηλέφωνο: 210 – 3375311, 312      

ΦΑΞ: 210 – 3375001             

                

ΘΔΜΑ: Γηαλνκή θεξδψλ παξειζνπζψλ ρξήζεσλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε 

κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία 

καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο 

απηέο ίζρπζαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010, ζηα θέξδε πνπ 

δηαλέκνπλ νη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε κνξθή, ακνηβψλ θαη πνζνζηψλ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληψλ, ακνηβψλ εξγαηνυπαιιειηθνχ 

πξνζσπηθνχ, εθηφο κηζζνχ, θαζψο θαη κεξηζκάησλ ή πξνκεξηζκάησλ ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο, 

αλεμάξηεηα αλ ε θαηαβνιή ηνπο γίλεηαη ζε κεηξεηά ή κεηνρέο, ελεξγείηαη παξαθξάηεζε 

θφξνπ κε ζπληειεζηή 10%.  

2. Όπσο δηεπθξηλίζζεθε κε ηελ 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31.12.2008 

εγθχθιην, ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 10% ππφθεηληαη θαη ηα θέξδε ή απνζεκαηηθά 

παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, πνπ δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη κεηά (κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010). 
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3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. δ’ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο απηέο ίζρπζαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λ. 3842/2010, νξίδεηαη, φηη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο κεξηζκάησλ απφ θέξδε 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ε παξαθξάηεζε θφξνπ ελεξγείηαη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ο 

παξαθξαηεζείο θφξνο απνδίδεηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζην Γεκφζην εθάπαμ 

εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ απηφλ εληφο ηνπ νπνίνπ έγηλε ε παξαθξάηεζε.  

4. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2238/1994 νξίδεηαη, 

φηη γηα ηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ απνζεκαηηθά 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ, ηα νπνία δηαλέκνληαη ή θεθαιαηνπνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν θαη ζε νπνηνλδήπνηε ρξφλν, αλεμάξηεηα αλ ε δηαλνκή ηνπο γίλεηαη ζε ρξήκα ή 

ζε αθίλεηα ή ζε θηλεηά ή ζε άιιεο αμίεο, ρξφλνο απφθηεζεο είλαη ν ρξφλνο έγθξηζήο 

ηνπο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.   

5. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ θ.λ. 2190/1920 

νξίδνληαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ε γεληθή ζπλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα 

απνθαζίδεη. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ 

άξζξνπ, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ 

λ. 3604/2007 νξίδεηαη, φηη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ 

ππάγεηαη, κεηαμχ άιισλ, ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ 

απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο.  

6. Καηά ηελ άπνςε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920 Υπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

(πξψελ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. & 

Πίζηεσο), ε εμνπζηνδφηεζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ξεηά ην ινγαξηαζκφ απφ ηνλ 

νπνίν ζα γίλεηαη ε δηαλνκή θαη ην χςνο ηνπ δηαλεκφκελνπ πνζνχ, ελψ ε δηαλνκή ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, φπσο νξίδεηαη ζην λφκν, 

κέρξη ην ηέινο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο ειήθζε ε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, αθελφο κελ γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ εμνπζηνδφηεζεο 

πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ επαλέγθξηζε ησλ 

παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

ή πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ (Κ2 – 3998/7.5.2009 έγγξαθν). Δπίζεο, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα αθπξψζεη ηε δηαλνκή θεξδψλ πνπ απνθάζηζε ε ηαθηηθή 
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γεληθή ζπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. Μπνξεί φκσο λα κελ ηελ πινπνηήζεη (Κ2 – 7626/25.9.2009 έγγξαθν).  

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ κε απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ εμνπζηνδνηείηαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φπσο πξνβεί ζε δηαλνκή θεξδψλ 

κέζα ζηελ ίδηα εηαηξηθή ρξήζε ρσξίο λα νξηζζεί ξεηά ην χςνο ηνπ δηαλεκνκέλνπ 

πνζνχ, αθήλνληαο ελ ιεπθψ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα απνθαζίζεη απηφ γηα ην 

πνζφ πνπ ζα δηαλεκεζεί, αλάινγα κε ηελ ηακεηαθή επρέξεηα ηεο εηαηξίαο, ην χςνο ηεο 

δηαλνκήο απηήο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε λεφηεξεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξίαο (Κ2 – 485/14.1.2011 έγγξαθν). 

7. Μεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη κέζα ζην έηνο 

2010 κεγάινο αξηζκφο αλσλχκσλ εηαηξηψλ δηέλεηκαλ θέξδε παξειζνπζψλ ρξήζεσλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κεηά απφ ζρεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ θ.λ. 2190/1920, πξνθχπηεη 

θαηαξρήλ, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμνπζηνδφηεζε αλέθεξε ξεηά ην χςνο ηνπ 

δηαλεκνκέλνπ πνζνχ, δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επαλέγθξηζε ηεο δηαλνκήο απφ 

λεφηεξε γεληθή ζπλέιεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 

3842/2010. Γειαδή, ζηα δηαλεκεζέληα θέξδε έπξεπε λα παξαθξαηεζεί θφξνο 10% 

κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, ν νπνίνο θαη έπξεπε λα απνδνζεί ζην Γεκφζην ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ παξαθξάηεζε κήλα.  

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δελ νξίζζεθε ξεηά ην χςνο ηνπ δηαλεκνκέλνπ πνζνχ θαη 

απαηηείηαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, έγθξηζε απφ λεφηεξε γεληθή 

ζπλέιεπζε πνπ ζα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ έηνπο 2011, ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο 

πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα ηηο δηαλνκέο θεξδψλ κέζα ζην έηνο 2011.  

 

  

 Αθξηβέο Αληίγξαθν                   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                            ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 
3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 
 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Υ (Γ30) 
2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, ΣΤ’ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄(εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 
7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 
3. Υπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ 
Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 
4. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο 
7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 
5. Νηθνιάνπ Κσλζηαληίλνο, Έξλεζη Δκπξάξ 7 – 115 25 ΑΘΖΝΑ 
 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Τεισλεηαθψλ Θεκάησλ 
4. Γξαθείνπ θ. Γελ. Γξακκαηέα Ζ. Πιαζθνβίηε  
5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο (3) 
6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 
7. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
9. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 
10.Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
11.Γξαθείν θ. Γηεπζπληνχ Γ12 

 

ΑΔΑ: 4Α1ΚΗ-Θ


