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ΘΕΜΑ:  Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές  

  εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 

ΣΧΕΤ:   Η αρ.πρωτ. 164/31.1.2007 αίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (πρώην παρ. 3 
άρθρου 70 του ν.δ. 3323/1955), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και για τα νομικά  πρόσωπα με 
τις διατάξεις του άρθρου 113, όσοι παρακρατούν φόρο, μεταξύ άλλων και οι ανώνυμες εταιρείες, 
για τα καταβαλλόμενα από αυτούς μερίσματα κ.λ.π. υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από 
τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο 
εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. 
 
2. Μετά την έναρξη  ισχύος των διατάξεων του ν. 2065/1992, στα μερίσματα που διανέμουν 
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες δεν παρακρατείται φόρος, ως φορολογούμενα  τα εισοδήματα αυτά 
στο όνομα του νομικού προσώπου μέσω της υπαγωγής σε φορολογία των συνολικών κερδών προ 
της διανομής. 
 
3. Όπως έχει γίνει δεκτό με το αρ.πρωτ. 1024401/527/Α0012/7.3.2002 έγγραφό μας, 
προκειμένου οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα να περιλάβουν στις οικείες δηλώσεις τους 
φορολογίας εισοδήματος μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, απαιτείται, όπως και τα 
νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), να χορηγούν σχετικές 
βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών, τις οποίες θα πρέπει να συνυποβάλλουν με τις δηλώσεις τους 
φορολογίας εισοδήματος. Οι βεβαιώσεις αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν από βεβαιώσεις που 
εκδίδονται από Ε.Π.Ε.Υ. (Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) οι οποίες εισπράττουν τα 
μερίσματα για λογαριασμό των πελατών τους, καθόσον οι εταιρείες αυτές δεν έχουν τη δικαιοδοσία 
για κάτι τέτοιο. 
 
4. Στη συνέχεια όμως, με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 39 της αρ.πρωτ. 
3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
(Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της αρ. πρωτ. 24/367/22.12.2005 απόφασης του διοικητικού 
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συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , ορίζεται, ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, 
εφόσον πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια 
είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. 
(Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων 
Μερίσματος. 
 
5. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 39 της αρ.πρωτ. 
3/304/10.6.2004 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος ΄Αυλων Τίτλων), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της αρ.πρωτ. 24/367/22.12.2005 απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζεται, ότι εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η Εκδότρια είχε καθορίσει ως ημέρα 
προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, το Κ.Α.Α. (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) 
εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος τις σχετικές βεβαιώσεις. 
 
6. Από  τα  ανωτέρω προκύπτει, ότι από τις πιο πάνω πράξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
δεν καθορίζεται ο υπόχρεος για την χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων μερισμάτων  για τους 
δικαιούχους από ονομαστικές μετοχές, προφανώς διότι οι δικαιούχοι – μέτοχοι στην περίπτωση 
αυτή είναι γνωστοί στην εταιρεία. 
 
7. Ύστερα από  όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι οι ανώνυμες εταιρείες των 
οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές εισηγμένες στο Χ.Α. πρέπει να χορηγούν τις σχετικές 
βεβαιώσεις μερισμάτων στους δικαιούχους και όχι οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
(Ε.Π.Ε.Υ.). 
 Αντίθετα, οι τελευταίες δύνανται να χορηγούν τις βεβαιώσεις όταν οι μετοχές της εταιρείας 
είναι ανώνυμες εισηγμένες στο Χ.Α. 
 
 
       Ακριβές αντίγραφο   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
     
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες πίνακα Β’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 
3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γ.Γ.Π.Σ.- Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) 
2. Αποδέκτες πινάκων Α’, ΣΤ΄(εκτός των αριθμ. 1 και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθμών 3,4 και 7), Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, 
ΙΣΤ’, ΙΖ΄, ΙΗ', ΙΘ΄, Κ’, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ’  
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, Πλ. Κάνιγγος – 101 80 Αθήνα 
4. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) & Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης 
(ΣΛΟΤ), Ερμού και Κορνάρου 1 – 105 63 Αθήνα 
5. Τράπεζα της Ελλάδος (Ευρωσύστημα), Ελ.Βενιζέλου 21 – 102 50 Αθήνα 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων 
4. Γραφεία  κ.κ. Γενικών Δ/ντών 
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
7. Γενική Δ/νση Οικονομικής  Επιθεώρησης, Θεμιστοκλέους 5 101 84 Αθήνα 
8. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) – Τμήματα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
9. Γραφείο κ. Δ/ντή Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) 
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