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Θέκα : «Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο δήιωζεο απόδνζεο θόξνπ κεξηζκάηωλ
κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4141/2013
(Φ.Δ.Κ. Α’ 81) ζπλππνβαιιόκελα κε απηή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη
δηεπθξηλήζεηο γηα θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα κε ζθνπό ηελ νξζή εθαξκνγή ηωλ
δηαηάμεωλ απηώλ.

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Έρνληαο ππόςε:
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 ( Φ.Δ.Κ. Α’ 77) όπσο ηζρύνπλ.
β) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4141/2013 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81).
γ) Σελ αξηζκ. 07927/19.09.2012 ( Φ.Δ.Κ. Β’ 2574) Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ
θαη Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό
Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε.
δ) Όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ.
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Σύπνο θαη πεξηερόκελν δήιωζεο θόξνπ κεξηζκάηωλ.
Οξίδνπκε όηη, ε ππό ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4141/2013 (Φ.Δ.Κ. Α’
81) δήισζε απόδνζεο ηνπ θόξνπ ησλ κεξηζκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο
δηαηάμεηο απηέο, ζα έρεη ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελν όπσο ζην ζπλεκκέλν
ππόδεηγκα 1 «δήισζεο θόξνπ κεξηζκάησλ» κηαο (1) ζειίδαο.

2. Γεληθά -Τπόρξενη πξνο θαηαβνιή θόξνπ επί ηωλ κεξηζκάηωλ- Βάζε
επηβνιήο ηνπ θόξνπ απηνύ.
Με ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο νξίδεηαη όηη, ζηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθό
πξόζσπν θνξνινγηθόο θάηνηθνο Διιάδαο από αιινδαπή επηρείξεζε
νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ή κνξθήο, πνπ έρεη λνκίκσο εγθαηαζηήζεη γξαθείν ή
ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.
27/1975 (Φ.Δ.Κ. Α’ 77) θαη ην αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ είλαη εθείλν πνπ
πξνβιέπεηαη από ηελ άδεηα εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ Διιάδα, επηβάιιεηαη θόξνο κε
ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%) ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη από ηνλ δηθαηνύρν ησλ
κεξηζκάησλ. ηε δηάηαμε απηή δελ ππάγνληαη ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη θπζηθό
πξόζσπν, θνξνινγηθόο θάηνηθνο Διιάδνο, από ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζύκθσλα κε
ηελ εγθξηηηθή πξάμε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζαλ ππνθαηαζηήκαηα
αιινδαπώλ εηαηξηώλ(ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975), αζρνινύληαη θαη κε ηελ
δηαρείξηζε ή εθκεηάιιεπζε πινίσλ κε ειιεληθή ή μέλε ζεκαία.
Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ γηα ηα κεξίζκαηα απηά, εμαληιείηαη θάζε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε ηνπ δηθαηνύρνπ, κεηόρνπ ή εηαίξνπ εμαηξνπκέλνπ από νπνηνλδήπνηε
άιιν θόξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε. Σα κεξίζκαηα δηαλέκνληαη είηε απεπζείαο
από ηελ αιινδαπή εηαηξία, είηε κέζσ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ γξαθείνπ ζηελ Διιάδα
ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, είηε κέζσ εηαηξίαο ή εηαηξηώλ ραξηνθπιαθίνπ θαη
αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ εηαηξηώλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμύ
ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο θαη ηνπ ηειηθνύ δηθαηνύρνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ γίλεη κέζσ ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο
αιινδαπήο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, ην ππνθαηάζηεκα δελ ππνρξενύηαη ζε εγγξαθή
ηνπ πνζνύ ηνπ κεξίζκαηνο ζηα βηβιία ηνπ, αθνύ απηό δελ απνηειεί έζνδό ηνπ.
Σα κεξίζκαηα κε ηε κνξθή ηεο εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ή απηά πνπ
θαηαβάιινληαη ζε ζπλάιιαγκα ζηελ αιινδαπή, κπνξεί λα θαηαβάιινληαη
απεπζείαο θαη ζε λνκηθά πξόζσπα ζπκθεξόλησλ ηνπ δηθαηνύρνπ, αξθεί όκσο λα
απνδίδεηαη ν θόξνο ηεο παξνύζεο εκπξόζεζκα κε επζύλε απηνύ.
Γεδνκέλνπ όηη νη αιινδαπέο εηαηξίεο εθηόο από ηα κεξίζκαηα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα δηαλέκνπλ θέξδε κε ηε κνξθή εθηάθησλ ακνηβώλ θαη πνζνζηώλ πέξαλ ησλ
κηζζώλ, ζε κέιε ηνπ Γ.., ζε δηεπζπληέο θαη ζε ζηειέρε απηώλ θαη ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο ζηελ Διιάδα, όπσο νξίδεηαη από ηηο λέεο
δηαηάμεηο επηβάιιεηαη θαη ζηα εηζνδήκαηα απηά θόξνο δέθα ηνηο εθαηό (10%) θαη κε
ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ απηνύ από ηνπο δηθαηνύρνπο, απαιιάζνληαη από
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νπνηνλδήπνηε άιιν θόξν, ηέινο, εηζθνξά ή θξάηεζε, θαη εμαληιείηαη ε όπνηα
θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνύρσλ απηώλ ησλ ακνηβώλ.
Ο θόξνο απηόο επί ησλ κεξηζκάησλ θαη επί ησλ θεξδώλ κε ηε κνξθή εθηάθησλ
ακνηβώλ θαη πνζνζηώλ πέξαλ ησλ κηζζώλ, επηβάιιεηαη ζηα πνζά εθείλα πνπ
θαηαβάιινληαη ή πηζηώλνληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο από ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2012
θαη κεηά. Ο παξαπάλσ θόξνο 10% επηβάιιεηαη θαη γηα ηα πξνκεξίζκαηα αιιά θαη
γηα ηα θέξδε παξειζνπζώλ ρξήζεσλ πνπ ηπρόλ δηαλέκνληαη από ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν θαη κεηά. Γηεπθξηλίδεηαη όηη επεηδή ελδέρεηαη κέζα ζην 2012 θαη κέζα ζην
2013 γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-01-2013 έσο
ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Ν.4141/2013 (05-04-2013), ζην δηάζηεκα πξηλ ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ δηαηάμεσλ,
θπζηθά πξόζσπα θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο λα έρνπλ εηζπξάμεη κεξίζκαηα από
ηελ αιινδαπή ή έθηαθηεο ακνηβέο θαη πνζνζηά όπσο πξναλαθέξζεθε, είηε
απεπζείαο από ηελ αιινδαπή εηαηξία, είηε κέζσ ηνπ ππνθαηαζηήκαηόο ηεο ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975 ( Φ.Δ.Κ. Α’ 77) ζηελ Διιάδα , ζηα νπνία όκσο δελ
θαηαβιήζεθε ν θόξνο δέθα ηνηο εθαηό (10%) ειιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο λόκνπ, κε
ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ηα πξόζσπα απηά ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ, ηνλ
νθεηιόκελν θόξν δέθα ηνηο εθαηό (10%) κέρξη θαη ηηο 14 Απγνύζηνπ 2013, ρσξίο
πξνζαπμήζεηο, θαη όηη κε ηελ θαηαβνιή απηνύ ηνπ θόξνπ εμαληιείηαη θάζε
θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ δηθαηνύρσλ γηα ηα εηζνδήκαηα απηά. ε πεξίπησζε
πνπ ε θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ γίλεη κεηά ηηο 14 Απγνύζηνπ 2013 ζα
ππνινγίδνληαη πξνζαπμήζεηο από ηνλ επόκελν κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ
έγηλε ε θαηαβνιή ή ε πίζησζε ησλ εηζνδεκάησλ απηώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο κέρξη ηνλ
κήλα πνπ ζα θαηαβιεζνύλ νη θόξνη απηνί. Σα παξαπάλσ ζα έρνπλ εθαξκνγή θαη
γηα ηα πξνκεξίζκαηα αιιά θαη γηα ηα θέξδε παξειζνπζώλ ρξήζεσλ πνπ
θαηεβιήζεθαλ ή πηζηώζεθαλ ζηνπο δηθαηνύρνπο ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ
αλαθέξεηαη ζηα ακέζσο δύν πξνεγνύκελα εδάθηα.

3. Πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο - Σξόπνο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ
κεξηζκάηωλ.
Οη δηθαηνύρνη ησλ κεξηζκάησλ, έθηαθησλ ακνηβώλ από δηαλνκή θεξδώλ πιένλ ησλ
κηζζώλ, πξνκεξηζκάησλ θαη δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ
ζύκθσλα κε ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, πξέπεη λα θαηαβάιινπλ ηνλ
νθεηιόκελν θόξν δέθα ηνηο εθαηό (10%), εθ’ άπαμ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο (σο
ππόδεηγκα 1) ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. όπνπ ππνβάιινπλ θαη ηελ εηήζηα θνξνινγηθή
ηνπο δήισζε, εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ εληόο ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηελ
αιινδαπή ή εκεδαπή, ε θαηαβνιή ή ε πίζησζε απηώλ, καδί κε ηα
ζπλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ επόκελε παξάγξαθν.
Σέινο, κε ηνλ όξν «πίζησζε κεξίζκαηνο», δελ λνείηαη ε πίζησζε ζηα βηβιία ηεο
αιινδαπήο εηαηξίαο (ε ινγηζηηθή εγγξαθή), αιιά ε πίζησζε ηπρόλ ηξαπεδηθνύ
θαηαζεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ή ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηνπ κεξίζκαηνο κε άιινλ
παξόκνην ηξόπν.
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4. πλππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά κε ηε δήιωζε θόξνπ κεξηζκάηωλ.
Σα παξαπάλσ θπζηθά πξόζσπα ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο
παξνύζεο, κε ηελ δήισζε απόδνζεο ηνπ θόξνπ απηνύ ππνβάιινπλ θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
α) Βεβαίωζε ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο ή ηεο εηαηξίαο ραξηνθπιαθίνπ (holding
company) πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηηο κεηνρέο ή κεξίδηα ησλ αιινδαπώλ
εηαηξηώλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γξαθεία ή ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα κε βάζε
ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη δηαλέκεη ην κέξηζκα ή ηηο ακνηβέο θαη πνζνζηά πέξαλ
ησλ κηζζώλ, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνύκελνπ
θπζηθνύ πξνζώπνπ σο κεηόρνπ ή εηαίξνπ ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο, ε εκεξνκελία
θαηαβνιήο ή πίζησζεο θαη ην πνζό ηνπ κεξίζκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ή πηζηώζεθε
ζε απηόλ (σο ππνδείγκαηα 2 ή 2Α ).
β) Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ηνπ γξαθείνπ ή
ππνθαηαζηήκαηνο ηεο αιινδαπήο εηαηξίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ
Ν.27/1975 (Φ.Δ.Κ. Α’77) (Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο).
γ) Βεβαίωζε ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία αλήθεη ην εγθαηεζηεκέλν ππνθαηάζηεκα ηεο
αιινδαπήο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, όηη ην ππνθαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο έρεη ππνβάιιεη
δήισζε εηζθνξάο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4111/2013 (Φ.Δ.Κ. Α’18) όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ην άξζξν
45 ηνπ Ν.4141/2013 (Φ.Δ.Κ. Α’81) θαη όηη έρνπλ εκπξόζεζκα θαηαβιεζεί νη
ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο ηεο εηζθνξάο απηήο. Ζ βεβαίσζε απηή ζα ππνβάιιεηαη κέρξη
ιήμεσο ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ επηβνιήο ηεο εηζθνξάο ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ
δηαηάμεηο, δειαδή θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2016 (ρξήζε 2015).
δ) Σέινο, βεβαίωζε ηεο ηξάπεδαο ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ αλαγγειία πίζησζεο ηνπ
κεξίζκαηνο κε ηα αληίζηνηρα πνζά απηνύ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέξηζκα ηεο
αιινδαπήο εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. Δάλ ην κέξηζκα απηό θαηαβιεζεί θαη παξακείλεη
ζηελ αιινδαπή ,δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε απηή. Δάλ ην κέξηζκα πνπ ζα εηζαρζεί
κεηαηξαπεί ζε επξώ, ηόηε ε ηζνηηκία δνιιαξίνπ πξνο επξώ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ ελ
ιόγσ βεβαίσζε (σο ππόδεηγκα 3).Δάλ ην κέξηζκα θαηαβιεζεί ή πηζησζεί ζηελ
αιινδαπή ή ζε ινγαξηαζκό ζπλαιιάγκαηνο ηνπ δηθαηνύρνπ ζηελ Διιάδα, ηόηε ε
ηζνηηκία πνπ ζα ηζρύεη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ ζε επξώ γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ, ζα είλαη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ηνπ λνκίζκαηνο απηνύ όπσο
απηή πξνθύπηεη από ην «Γειηίν Σηκώλ» ηεο εκεξνκελίαο πίζησζεο ή θαηαβνιήο
ηνπ κεξίζκαηνο ζηελ αιινδαπή ή εκεδαπή, ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο.
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5. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ

ΤΝΗΜΜΔΝΑ :
1. Τπνδείγκαηα δηθαηνινγεηηθώλ (4 ζειίδεο)
2. Ν. 4141/2013 (5 ζειίδεο)
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Αποδζκτεσ πίνακα Β’ (εκτόσ του αριθμοφ 2)
2.Οικονομικζσ Επιθεωρήςεισ
3.Κεντρική Υπηρεςία ΥΠ.Ε.Ε και Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ αυτήσ
4.Γ.Γ.Π.Σ -Δ/νςη Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)
5.Υπηρεςία TAXISnet (για ανάρτηςη ςτο διαδίκτυο)
6.Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοςίευςη ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ )

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου, Ακτή Βαςιλειάδη, 18510 Πειραιάσ ( προσ
ενημζρωςη των ςχετικών εποπτευόμενων φορζων και επιχειρήςεων)
2.Υπουργείο Ανάπτυξησ Ανταγωνιςτικότητασ Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτφων, Νίκησ 5-7, 10180 Αθήνα (προσ ενημζρωςη των ςχετικών
εποπτευόμενων φορζων και επιχειρήςεων)

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο κ. Υπουργοφ
2.Γραφείο κ. Υφυπουργοφ
3.Γραφείο κ. Γεν.Γραμματζα Δημοςίων Εςόδων
4.Γραφείο κ. Γεν.Γραμματζα Γ.Γ.Π.Σ
5.Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίασ
6.Γραφεία κ. Γενικών Δ/ντών
7.Γραφείο Τφπου και Δημοςίων Σχζςεων (20)
8.Γραφείο Επικοινωνίασ και Πληροφόρηςησ Πολιτών
9.Γεν.Δ/νςη Οικ/κήσ Επιθεώρηςησ, Θεμιςτοκλζουσ 5, 101 84 ΑΘΗΝΑ
10.Γ.Γ.Π.Σ-Δ/νςη Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (10)
11.Δ/νςη Φορολογίασ Ειςοδήματοσ (Δ12)- Τμήματα Α’(5), Β’(5), Γ’(30)
12.Γραφείο κ. Αναπλ. Διευθυντοφ Δ12
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