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Αθήνα, 30 Ιανοςαπίος 2020
Απ. Ππωη: Δ.2012

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηη μείωζη ηος ζςνηελεζηή θοπολογίαρ και
παπακπάηηζηρ θόπος μεπιζμάηων από 10% ζε 5%, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος
24 ηος ν.4646/2019
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4646/2019 (ΦΔΚ Α΄ 201),
κεηώζεθε από 10% ζε 5% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ κεξηζκάησλ. Οκνίσο, κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε α’ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, ώζηε ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ
ζηα κεξίζκαηα λα νξηζζεί ζην 5%, αληί ηνπ 10% πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο.
2. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 22
ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από 1.1.2020 θαη κεηά.
3. Δπνκέλσο, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο θαη παξαθξάηεζεο θόξνπ
κεξηζκάησλ 5% εθαξκόδεηαη επί ησλ αθόινπζσλ δηαλνκώλ:
α) ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη Α.Δ., ΔΠΔ θαη ΗΚΔ, γηα ηα νπνία ε απόθαζε έγθξηζεο
δηαλνκήο (ηνπ ηξέρνληνο ή ησλ πξνεγνύκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ) από ην αξκόδην όξγαλν
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ έρεη ιεθζεί από ηελ 1.1.2020 θαη κεηά. Ωο εθ ηνύηνπ, γηα ηα θέξδε
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πνπ δηαλέκνπλ ηα ππόςε λνκηθά πξόζσπα θαη γηα ηα νπνία ε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηε
ιήςε απόθαζεο έγθξηζήο ηνπο είλαη πξηλ ηελ 1.1.2020 εθαξκόδεηαη ν ζπληειεζηήο
παξαθξάηεζεο 10%.
ε

πεξίπησζε

πνπ

έρνπλ

δηαλεκεζεί

πξνκεξίζκαηα

από

Α.Δ.

ή

έρνπλ

πξαγκαηνπνηεζεί πξνζσξηλέο απνιήςεηο έλαληη θεξδώλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. κέζα ζην
θνξνινγηθό έηνο 2019, επί ησλ νπνίσλ έρεη δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή
10%, δεδνκέλνπ όηη ε απόθαζε δηαλνκήο ησλ νπνίσλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο
γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ, αληίζηνηρα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2020, εθαξκόδεηαη ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο (5%). ηελ πεξίπησζε
απηή ν ηπρόλ απνδνζείο επηπιένλ θόξνο 5% επηζηξέθεηαη σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο,
κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ΠΟΛ.1129/2011 θαη 1039/2015 εγθπθιίνπο
καο.
β) ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνπλ νη νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξείεο, θνηλσλίεο
αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο,
ζπκκεηνρηθέο ή αθαλήο εηαηξείεο, θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο, πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά
βηβιία, γηα ηα νπνία ν ρξόλνο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμήο ηνπο από ηα κέιε ησλ ππόςε
λνκηθώλ νληνηήησλ είλαη κεηά ηελ 1.1.2020. Όπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1223/2015
εγθύθιηό καο, σο ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο ησλ δηαλεκόκελσλ θεξδώλ
(κεξηζκάησλ), ηα νπνία αθνξνύλ θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο, όπσο απηά
πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα ηεξνύκελα βηβιία, ζεσξείηαη ε ηειεπηαία εκέξα
ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εκπξόζεζκεο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο ηνπο.
Γηα ηπρόλ δηαλεκόκελα θέξδε παξειζόλησλ θνξνινγηθώλ εηώλ, θαζώο θαη γηα ηηο
πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδώλ ησλ πην πάλσ εηαηξεηώλ, δεδνκέλνπ όηη σο ρξόλνο θηήζεο
ηνπ ππόςε εηζνδήκαηνο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ ιακβάλεη ρώξα ε δηαλνκή ή απόιεςε
(πίζησζε ή θαηαβνιή), όπσο πξνθύπηεη από ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ζηα ηεξνύκελα βηβιία,
παξαθξαηείηαη θόξνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηαλνκήο ή
απόιεςεο (ήηνη, γηα δηαλνκέο παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ή απνιήςεηο θεξδώλ εληόο ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2019 παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 10%, ελώ γηα δηαλνκέο
παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ή απνιήςεηο θεξδώλ εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2020
παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 5%).
4. Γηα εηζόδεκα από κεξίζκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο
5% εθαξκόδεηαη όηαλ ε απόθηεζε ηνπ δηθαηώκαηνο είζπξαμεο απηνύ (π.ρ. απόθαζε ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ) είλαη κεηά ηελ 1.1.2020 θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη επρεξήο ε
δηαπίζησζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ, όηαλ ν ρξόλνο θαηαβνιήο ηνπο ζηνλ δηθαηνύρν, κέζσ
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πίζησζεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ ή κε άιιν ηξόπν, πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ
1.1.2020 (ζρεη. ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιηόο καο).
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 ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
3. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
4. Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθώλ Δθαξκνγώλ
5. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

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

ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2.

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ.
101 81, Αζήλα
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
4.

ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

5.

Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

6.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

7.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

4.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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