
 

 

 
ΠΟΛ.1127/31.5.2013  
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) 
συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε 
άλλο αναγκαίο θέµα µε σκοπό την ορθή εφαρµογή των διατάξεων αυτών  
 
Αριθµ. ΠΟΛ 1127 
 
(ΦΕΚ Β' 1394/06-06-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) όπως ισχύουν. 
 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81). 
 
γ) Την υπ’ αριθµ. 07927/19.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη. 
 
δ) Ότι από τις διατάξεις της, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζει: 
 
1. Τύπος και περιεχόµενο δήλωσης φόρου µερισµάτων 
 
Ορίζουµε ότι, η υπό της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 
81) δήλωση απόδοσης του φόρου των µερισµάτων που προβλέπεται από τις διατάξεις 
αυτές, θα έχει τον τύπο και το περιεχόµενο όπως στο συνηµµένο υπόδειγµα 1 
«δήλωσης φόρου µερισµάτων» µιας (1) σελίδας. 
 
2. Γενικά − Υπόχρεοι προς καταβολή φόρου επί των µερισµάτων − Βάση 
επιβολής του φόρου αυτού 
 
Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται ότι, στα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό 
πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε 
τύπου ή µορφής, που έχει νοµίµως εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 77) και 
το αντικείµενο εργασιών του είναι εκείνο που προβλέπεται από την άδεια 
εγκατάστασής του στην Ελλάδα, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%) ο οποίος καταβάλλεται από τον δικαιούχο των µερισµάτων. Στη διάταξη αυτή 
δεν υπάγονται τα µερίσµατα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδος, από τις επιχειρήσεις που σύµφωνα µε την εγκριτική πράξη εγκατάστασής 
τους στην Ελλάδα, σαν υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιρειών του άρθρου 25 του Ν. 
27/1975), ασχολούνται και µε την διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων µε ελληνική ή 
ξένη σηµαία. Μετά την καταβολή του φόρου για τα µερίσµατα αυτά, εξαντλείται 
κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταίρου εξαιρουµένου από 
οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση. Τα µερίσµατα διανέµονται είτε 
απευθείας από την αλλοδαπή εταιρία, είτε µέσω του εγκατεστηµένου γραφείου στην 
Ελλάδα σύµφωνα µε τα παραπάνω, είτε µέσω εταιρείας ή εταιρειών χαρτοφυλακίου 



 

 

 
και ανεξαρτήτως του αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεµβάλλονται 
µεταξύ της αλλοδαπής εταιρείας και του τελικού δικαιούχου. Στην περίπτωση που η 
καταβολή των µερισµάτων γίνει µέσω του εγκατεστηµένου υποκαταστήµατος της 
αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, το υποκατάστηµα δεν υποχρεούται σε εγγραφή 
του ποσού του µερίσµατος στα βιβλία του, αφού αυτό δεν αποτελεί έσοδό του. Τα 
µερίσµατα µε τη µορφή της εισαγωγής συναλλάγµατος ή αυτά που καταβάλλονται σε 
συνάλλαγµα στην αλλοδαπή, µπορεί να καταβάλλονται απευθείας και σε νοµικά 
πρόσωπα συµφερόντων του δικαιούχου, αρκεί όµως να αποδίδεται ο φόρος της 
παρούσης εµπρόθεσµα µε ευθύνη αυτού. 
 
∆εδοµένου ότι οι αλλοδαπές εταιρείες εκτός από τα µερίσµατα έχουν τη δυνατότητα 
να διανέµουν κέρδη µε τη µορφή εκτάκτων αµοιβών και ποσοστών πέραν των 
µισθών, σε µέλη του ∆.Σ., σε ∆ιευθυντές και σε στελέχη αυτών και των 
εγκατεστηµένων υποκαταστηµάτων τους στην Ελλάδα, όπως ορίζεται από τις νέες 
διατάξεις επιβάλλεται και στα εισοδήµατα αυτά φόρος δέκα τοις εκατό (10%) και µε 
την καταβολή του φόρου αυτού από τους δικαιούχους, απαλλάσονται από 
οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, και εξαντλείται η όποια 
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αυτών των αµοιβών. Ο φόρος αυτός επί των 
µερισµάτων και επί των κερδών µε τη µορφή εκτάκτων αµοιβών και ποσοστών πέραν 
των µισθών, επιβάλλεται στα ποσά εκείνα που καταβάλλονται ή πιστώνονται στους 
δικαιούχους από την διαχειριστική χρήση 2012 και µετά. Ο παραπάνω φόρος 10% 
επιβάλλεται και για τα προµερίσµατα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων 
που τυχόν διανέµονται από την ίδια χρονική περίοδο και µετά. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι επειδή ενδέχεται µέσα στο 2012 και µέσα στο 2013 για το χρονικό 
διάστηµα από 1.1.2013 έως τη δηµοσίευση του Ν. 4141/2013 (5.4.2013), στο 
διάστηµα πριν την ψήφιση των νέων διατάξεων, φυσικά πρόσωπα φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας να έχουν εισπράξει µερίσµατα από την αλλοδαπή ή έκτακτες 
αµοιβές και ποσοστά όπως προαναφέρθηκε, είτε απευθείας από την αλλοδαπή 
εταιρία, είτε µέσω του υποκαταστήµατός της του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄ 
77) στην Ελλάδα, στα οποία όµως δεν καταβλήθηκε ο φόρος δέκα τοις εκατό (10%) 
ελλείψει σχετικής διάταξης νόµου, µε την παρούσα γίνεται δεκτό ότι τα πρόσωπα 
αυτά θα πρέπει να καταβάλλουν, τον οφειλόµενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%) µέχρι 
και τις 14.8.2013, χωρίς προσαυξήσεις, και ότι µε την καταβολή αυτού του φόρου 
εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήµατα αυτά. Σε 
περίπτωση που η καταβολή του οφειλόµενου φόρου γίνει µετά τις 14.8.2013 θα 
υπολογίζονται προσαυξήσεις από τον επόµενο µήνα από αυτόν εντός του οποίου 
έγινε η καταβολή ή η πίστωση των εισοδηµάτων αυτών στους δικαιούχους µέχρι τον 
µήνα που θα καταβληθούν οι φόροι αυτοί. Τα παραπάνω θα έχουν εφαρµογή και για 
τα προµερίσµατα αλλά και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που κατεβλήθηκαν ή 
πιστώθηκαν στους δικαιούχους στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στα αµέσως 
δύο προηγούµενα εδάφια. 
 
3. Προθεσµία υποβολής της δήλωσης − Τρόπος καταβολής του φόρου 
µερισµάτων 
 
Οι δικαιούχοι των µερισµάτων, έκτακτων αµοιβών από διανοµή κερδών πλέον των 
µισθών, προµερισµάτων και διανεµοµένων κερδών παρελθουσών χρήσεων σύµφωνα 
µε την προηγούµενη παράγραφο, πρέπει να καταβάλλουν τον οφειλόµενο φόρο δέκα 
τοις εκατό (10%), εφ’ άπαξ µε την υποβολή δήλωσης (ως υπόδειγµα 1) στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. όπου υποβάλλουν και την ετήσια φορολογική τους δήλωση, εντός του 
επόµενου µήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή, η 
καταβολή ή η πίστωση αυτών, µαζί µε τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά όπως 



 

 

 
περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. Τέλος, µε τον όρο «πίστωση µερίσµατος», 
δεν νοείται η πίστωση στα βιβλία της αλλοδαπής εταιρείας (η λογιστική εγγραφή), 
αλλά η πίστωση τυχόν τραπεζικού καταθετικού λογαριασµού ή η καταβολή του 
ποσού του µερίσµατος µε άλλον παρόµοιο τρόπο. 
 
4. Συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά µε τη δήλωση φόρου µερισµάτων 
 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 της 
παρούσης, µε την δήλωση απόδοσης του φόρου αυτού υποβάλλουν και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
α) Βεβαίωση της αλλοδαπής εταιρείας ή της εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding 
Company) που κατέχει άµεσα ή έµµεσα τις µετοχές ή µερίδια των αλλοδαπών 
εταιρειών που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα µε βάση 
τις παραπάνω διατάξεις και διανέµει το µέρισµα ή τις αµοιβές και ποσοστά πέραν των 
µισθών, από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούµενου φυσικού 
προσώπου ως µετόχου ή εταίρου της αλλοδαπής εταιρείας, η ηµεροµηνία καταβολής 
ή πίστωσης και το ποσό του µερίσµατος που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν (ως 
υποδείγµατα 2 ή 2Α). 
 
β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου ή 
υποκαταστήµατος της αλλοδαπής εταιρίας µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
27/1975 (ΦΕΚ Α ΄77) (ΦΕΚ δηµοσίευσης της άδειας εγκατάστασης). 
 
γ) Βεβαίωση της ∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκει το εγκατεστηµένο υποκατάστηµα της 
αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, ότι το υποκατάστηµα της εταιρίας έχει υποβάλλει 
δήλωση εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) όπως ισχύουν µετά την τροποποίηση τους µε το άρθρο 45 
του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) και ότι έχουν εµπρόθεσµα καταβληθεί οι 
ληξιπρόθεσµες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή θα υποβάλλεται µέχρι 
λήξεως ισχύος των διατάξεων επιβολής της εισφοράς σύµφωνα µε τις παραπάνω 
διατάξεις, δηλαδή και για το οικονοµικό έτος 2016 (χρήση 2015). 
 
δ) Τέλος, βεβαίωση της τράπεζας του δικαιούχου για την αναγγελία πίστωσης του 
µερίσµατος µε τα αντίστοιχα ποσά αυτού, στην περίπτωση που το µέρισµα της 
αλλοδαπής εισάγεται στην Ελλάδα. Εάν το µέρισµα αυτό καταβληθεί και παραµείνει 
στην αλλοδαπή, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή. Εάν το µέρισµα που θα εισαχθεί 
µετατραπεί σε ευρώ, τότε η ισοτιµία δολλαρίου προς ευρώ θα αναγράφεται στην εν 
λόγω βεβαίωση (ως υπόδειγµα 3). Εάν το µέρισµα καταβληθεί ή πιστωθεί στην 
αλλοδαπή ή σε λογαριασµό συναλλάγµατος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε η 
ισοτιµία που θα ισχύει για τον υπολογισµό του αντίστοιχου ποσού σε ευρώ για τον 
υπολογισµό του φόρου, θα είναι η τιµή κλεισίµατος του νοµίσµατος αυτού όπως αυτή 
προκύπτει από το «∆ελτίο Τιµών» της ηµεροµηνίας πίστωσης ή καταβολής του 
µερίσµατος στην αλλοδαπή ή ηµεδαπή, της επίσηµης ιστοσελίδας της Τράπεζας της 
Ελλάδας. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 Μαΐου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
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