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ΠΟΛ 1186/2013 
 
ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση της ΠΟΛ. 1149/2013 διαταγής του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων σχετικά µε διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος, οικονοµικού έτους 2013» 
 
Στην εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1149/20.6.2013 και 
ειδικά στο κεφάλαιο «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης» προστίθεται παράγραφος 6 ως 
εξής: 
 
6. α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 
προβλέπεται, η επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα µερίσµατα που εισπράττει 
φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση 
οποιουδήποτε τύπου ή µορφής που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήµατα 
εγκατεστηµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και 
ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, 
µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε 
ελληνική ή ξένη σηµαία άνω των 500 κ.ο.χ., εξαιρουµένων των επιβατηγών 
ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, 
καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις ως άνω δραστηριότητες. 
 
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα µερίσµατα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη 
διαχειριστική χρήση 2012 και µετά (οικ. έτος 2013). 
 
β) Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι µε την φορολόγηση αυτή µε δέκα τοις εκατό 
(10%) εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, µετόχου ή εταίρου 
των ως άνω επιχειρήσεων, φυσικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτά µε τη 
µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων, εξαιρουµένου από οποιονδήποτε 
άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση, είτε απευθείας είτε από εταιρείες 
χαρτοφυλακίου, ανεξαρτήτως του αριθµού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που 
παρεµβάλλονται µεταξύ της επιχείρησης και του τελικού µετόχου ή εταίρου. 
 
γ) Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, µε την επιβολή του ως άνω φόρου µερισµάτων 
δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση του 



 

 

 δικαιούχου φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο ίδιος για το 
εισόδηµα αυτό, από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος και από οιαδήποτε άλλη έκτακτη 
ή ειδική εισφορά όπως είναι και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από την ηµεροµηνία 
ισχύος της διάταξης επιβολής της εισφοράς. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εν λόγω απαλλαγή είναι η καταβολή του φόρου 
µερισµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013 
πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων. 
 
δ) Σηµειώνεται ότι στον κωδ.657 του εντύπου (Ε1) της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος δηλώνεται το καθαρό ποσό του µερίσµατος (αφαιρουµένου του φόρου) 
της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4141/2013. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο φόρος της περίπτωσης αυτής (10%) κατ΄εξαίρεση δεν δηλώνεται σε 
κανένα κωδικό της δήλωσης (Έντυπο Ε1). 
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