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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ (Γ12)
ΣΜΗΜΑ: Β’

ΠΟΛ. 1103
Σαχ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10
Σαχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

Πληροφορίες: Μ. Ηιηνθαύηνπ
Σηλέφωνο: 210 – 3375375
ΦΑΞ: 210 – 3375001
ΘΔΜΑ: Γήισζε απόδνζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα δηαλεκόκελα θέξδε ησλ
ζπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, θαζώο θαη ζηα θέξδε
από εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο αιινδαπήο.
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 2238/1994,
νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011, ζηα θέξδε πνπ
δηαλέκνπλ νη ζπλεηαηξηζκνί ή νη εκεδαπέο εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, ζε θπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ελώζεηο πξνζώπσλ ή νκάδεο πεξηνπζίαο,
ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%). Γηα ηελ
απόδνζε ηνπ θόξνπ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ’ ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 54.
……………………………………………………………………………………………………
Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη γηα ηα
δηαλεκόκελα ή θεθαιαηνπνηνύκελα θέξδε παξειζνπζώλ ρξήζεσλ.
2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ,
νη νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3943/2011, νξίδεηαη, όηη ζηα
θέξδε πνπ εηζπξάηηεη θπζηθό πξόζσπν, θάηνηθνο Διιάδνο, από αιινδαπή εηαηξία
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πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ, κε ζπληειεζηή είθνζη πέληε
ηνηο εθαηό (25%). Δηδηθά γηα ηα θέξδε πνπ εηζπξάηηνληαη εληόο ηνπ έηνπο 2011,
ελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη έλα ηνηο εθαηό (21%).
3. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνύζα ζαο θνηλνπνηνύκε ππόδεηγκα ηνπ
εληύπνπ ηεο δήισζεο κε ηελ νπνία ζα απνδίδεηαη ν θόξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί ζηα
δηαλεκόκελα θέξδε ησλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, θαζώο
θαη ζηα θέξδε από εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο αιινδαπήο κε βάζε ηηο
πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο. Τν ππόδεηγκα απηό ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο
ππόρξενπο κέρξη ηελ εθηύπσζή ηνπ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
4. Τέινο, όζνλ αθνξά ζηελ απόδνζε παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζηα δηαλεκόκελα
θέξδε ησλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν ηεο δήισζεο απόδνζεο
παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ εηζνδεκάησλ από θηλεηέο αμίεο εθηόο από ηόθνπο, πνπ είρε
εθδνζεί κε ηελ 1040577/10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/15.4.2009 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ (Δ.558/09), κε ηηο απαξαίηεηεο θάζε θνξά πξνζαξκνγέο.
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