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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
   
ΠΟΛ 1054 
 
ΘΕΜΑ: Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεµατικά που διανέµονται 
από ανώνυµη εταιρία µε µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. στους µετόχους της. 
 
Με αφορµή προφορικά και γραπτά ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία 
µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 ορίζεται, ότι όσοι 
παρακρατούν φόρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, έχουν υποχρέωση να 
χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία 
αναγράφουν το φορολογούµενο εισόδηµα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Η 
βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. 
 
2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 ορίζεται, µεταξύ 
άλλων, ότι στα κέρδη που διανέµουν οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες µε τη µορφή 
αµοιβών και ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές 
και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και 
µερισµάτων ή προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, 
ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή µετοχές, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 25% (και 21% για τα κέρδη που διανέµονται 
εντός του έτους 2011). Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται ανάλογα 
και για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 
 
3. Με την αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο µας διευκρινίσθηκε, ότι 
ειδικά για τις ανώνυµες εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ. που παρακρατούν 
φόρο µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε., οι βεβαιώσεις που θα 
χορηγούνται στους δικαιούχους θα εκδίδονται από την ΕΧΑΕ (Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε.) και όχι από τις καταβάλλουσες τα µερίσµατα εταιρίες. 
 
4. Όπως µας γνώρισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε το από 13.2.2012 έγγραφο του 
(e-mail), προκειµένου να µειωθεί το κόστος διαχείρισης για τις ανώνυµες εταιρίες µε 



 

 

 µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. και να απλουστευτούν γενικά οι διαδικασίες, η ΕΧΑΕ 
δύναται να περιλαµβάνει στις βεβαιώσεις που χορηγεί στους δικαιούχους των 
µερισµάτων και στοιχεία που αφορούν στη διανοµή των αποθεµατικών. 
 
5. Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους µείωσης του υψηλού κόστους διαχείρισης 
των εταιριών που διανέµουν µερίσµατα και αποθεµατικά, µε την παρούσα γίνεται 
δεκτό, ότι η ΕΧΑΕ προβαίνει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων όχι µόνο για τα 
µερίσµατα τρέχουσας χρήσης που διανέµονται στους µετόχους, αλλά και για όλα εν 
γένει τα αποθεµατικά που τυχόν διανεµήθηκαν σε αυτούς, ανεξάρτητα αν αυτά 
υπόκεινται ή όχι σε παρακράτηση φόρου µε βάση τις κείµενες διατάξεις. Για το 
σκοπό αυτό, στη βεβαίωση των µερισµάτων που θα εκδίδεται από την ΕΧΑΕ, θα 
συµπεριλαµβάνονται, σε ξεχωριστή γραµµή και τυχόν διανεµηθέντα αποθεµατικά 
(κέρδη παρελθουσών χρήσεων ή ειδικά φορολογηθέντα αποθεµατικά). 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  


