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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1125 
 
ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεµόµενα 
κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το 
πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, 
όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε την παρ. 7 του άρθρου 6 του 
ν.4110/2013, στα κέρδη που διανέµουν οι συνεταιρισµοί ή οι ηµεδαπές εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 
προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήµατα. Για την απόδοση του φόρου 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ίδιου νόµου. 
 
2. Με την αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011  εγκύκλιο µας διευκρινίσθηκε, ότι 
η παρακράτηση φόρου επί των διανεµοµένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται µέσα σε ένα 
(1) µήνα από τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του 
παρακρατούµενου φόρου εντός του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε 
η παρακράτηση. 
 
3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι 
η συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ συγκαλείται υποχρεωτικά άπαξ κατ' έτος και 
εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 
 
4. Περαιτέρω, µε την αριθ. ΠΟΛ.1061/28.3.2013 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Βιβλίων 
και Στοιχείων διευκρινίστηκε, ότι η περάτωση των πράξεων του ισολογισµού της 
διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο 
απογραφών, µπορεί να διενεργηθεί µέχρι το χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της 
αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 
 



 

 

 5. Με την ΠΟΛ.1122/30.5.2013 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της 
παρ. 6 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, ορίζεται, ότι η προθεσµία υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 
101 του ίδιου νόµου, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι ΕΠΕ, παρατείνεται 
µέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. 
 
6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι µε την ως άνω 
ΠΟΛ.1061/28.3.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και 
του ισολογισµού των ΕΠΕ µέχρι το χρόνο της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσµα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία από αυτήν που ορίζεται στο ν. 3190/1955, µε την παρούσα γίνεται δεκτό, 
ειδικά για τα διανεµόµενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η 
απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγµατοποιηθεί µέχρι την 28η Αυγούστου 
2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούµενου φόρου θα 
χρησιµοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγµα του οποίου 
κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1103/6.5.2011 εγκύκλιο µας. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
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