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Αποψη 
Το νέο φορολογικό καθεστώς διάθεσης κερδών των Ανωνύµων Εταιρειών, 

των ΕΠΕ και των συνεταιρισµών 
 Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010 
 
 
Με τις διατάξεις του πρόσφατου φορολογικού Ν. 3842/23 Απριλίου 2010, µεταξύ των 
άλλων µεταβολών και ρυθµίσεων, καθιερώθηκε και ένας νέος τρόπος φορολόγησης της 
διάθεσης των κερδών (µη διανεµόµενων και διανεµόµενων) από τις ανώνυµες εταιρείες, 
τις ΕΠΕ και τους συνεταιρισµούς. 
 
Ειδικότερα, αναφερόµενοι στις τροποποιήσεις που έγιναν µε τον προαναφερθέντα νόµο 
στις σχετικές µε το υπόψη θέµα διατάξεις του ΚΦΕ, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' παράγραφος 1 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94), όπως αυτές 
τέθηκαν µε την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του εν θέµατι Ν. 3842/2010, ορίζονται 
κλιµακωτά µειούµενοι συντελεστές φόρου εισοδήµατος από 24% έως 20% στα αδιανέµητα 
κέρδη των ανωνύµων εταιρειών, των ΕΠΕ και των συνεταιρισµών των διαχειριστικών 
περιόδων που αρχίζουν από 01/01/2010 µέχρι 2014 και µετά. 
 
Ακολούθως µε τις διατάξεις της περίπτωσης β', παράγραφος 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ, 
όπως αυτές ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από την περίπτωση β', παράγραφος 7 
του άρθρου 13 του Ν. 3842/2010 και ισχύουν για κέρδη των ισολογισµών που 
συντάσσονται µε ηµεροµηνία 31/12/2010 και µετά, ορίζεται ότι στα κέρδη που διανέµουν 
οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες µεταξύ άλλων και µε τη µορφή «... αµοιβών και 
ποσοστών στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, αµοιβών στο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός µισθού, καθώς και µερισµάτων και προµερισµάτων 
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά ή νοµικές οντότητες, ενώσεις 
προσώπων ή οµάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε µετρητά ή σε 
µετοχές, η ανώνυµη εταιρεία καταβάλλει φόρο µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό 
(40%)». 
 
Στη συνέχεια µε την ίδια προπαρατεθείσα διάταξη ορίζεται ότι οι διατάξεις αυτές 
εφαρµόζονται και «... για τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέµουν οι ηµεδαπές εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης και οι συνεταιρισµοί σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά, ή νοµικές οντότητες, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας...». 
 
Ακόµα, µε την ίδια σχολιαζόµενη διάταξη [άρθρο 109 § 1(β') του ΚΦΕ] ορίζεται ότι ο ίδιος 
φόρος 40% επιβάλλεται και στα «... κέρδη που εξάγει ή πιστώνει υποκατάστηµα 
εγκαταστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή». 
 
2. Περαιτέρω µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94), 
όπως αυτές ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του Ν. 3842/2010 και ισχύουν από τους ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31/12/2010 
και µετά, στα διανεµόµενα από τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες κέρδη µεταξύ άλλων και 
µε τη µορφή «... αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου και των διευθυντών, καθώς και των αµοιβών εργατοϋπαλληλικού 
προσωπικού, ουδεµία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα 
αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου». 
 
Επίσης, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 114, όπως αυτές τέθηκαν µε την 
παράγραφο 8 του άρθρου 13 του ΚΦΕ και ισχύουν από ισολογισµούς που συντάσσονται µε 
ηµεροµηνία 31/12/2010 και µετά, ορίζεται ότι «οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και 
συνεταιρισµοί που διανέµουν κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών 
και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, 
καθώς και αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση 
φόρου ως φορολογούµενα τα εισοδήµατα αυτά στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Τα 
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ανωτέρω εφαρµόζονται και στα διανεµόµενα από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης κέρδη, 
καθώς και στα κέρδη που εξάγονται ή πιστώνονται από υποκατάστηµα εγκαταστηµένο 
στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή». 
 
Επισηµαίνεται εν προκειµένω ότι πριν από την αντικατάσταση των προπαρατεθεισών 
διατάξεων, δηλαδή για κέρδη των ισολογισµών που συντάσσονται πριν από την 
31/12/2010, µε την ίδια αντικατασταθείσα διάταξη του άρθρου 54 § 1 του ΚΦΕ 
προβλεπόταν παρακράτηση φόρου από την εταιρεία µε συντελεστή 10% στα υπόψη 
εισοδήµατα (αµοιβές κ.λπ. στα µέλη του δ.σ. κ.λπ.), µε την οποία (παρακράτηση) υπήρχε 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων. 
 
3. Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 54 § 1 και του άρθρου 109 § 1(β') του 
ΚΦΕ σε συνδυασµό µε αυτές της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου 109 
του ΚΦΕ προκύπτει ότι για τους ισολογισµούς που κλείνονται από 31/12/2010 και µετά τα 
κέρδη των ανωνύµων εταιρειών, των ΕΠΕ και των συνεταιρισµών φορολογούνται ως µη 
διανεµόµενα και διανεµόµενα ως ακολούθως: 
 
* Στα µη διανεµόµενα κέρδη των ανωνύµων εταιρειών, αλλά και στα ίδια κέρδη των 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των συνεταιρισµών επιβάλλεται στο όνοµά τους ο 
κλασικός φόρος εισοδήµατος µε συντελεστή κλιµακούµενο από 24% έως 20% κατά τις 
διαχειριστικές περιόδους από 01/01/2010 µέχρι 01/01/2014 (σχετ. άρθρο 109 παρ. 1 
περίπτ. α' του ΚΦΕ). 
 
* Εξάλλου, στα διανεµόµενα κέρδη από τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης και τους συνεταιρισµούς, µε τη µορφή αµοιβών και ποσοστού του 
δ.σ., µερισµάτων κ.λπ. για τους ισολογισµούς που συντάσσονται µε 31/12/2010 και µετά 
δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στο 
όνοµα του νοµικού προσώπου των εν λόγω επιχειρήσεων (άρθρο 54 § 1 του ΚΦΕ ως 
ισχύει) και τούτο σε αντίθεση µε το προϊσχύσαν φορολογικό καθεστώς, όπου τα 
εισοδήµατα αυτά φολογούντο µε κατ' αποκοπή φόρο 10% και εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης. Περαιτέρω όµως µε άλλες διατάξεις ορίζεται ότι στα ίδια ως άνω εισοδήµατα 
επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), ο οποίος δεν παρακρατείται 
από τους δικαιούχους (µετόχους, µέλη του δ.σ. κ.λπ.), αλλά καταβάλλεται από την ίδια 
την επιχείρηση (άρθρο 109 § 1 περ. β' του ΚΦΕ). 
 
Στη συνέχεια δε µε τις ίδιες διατάξεις του άρθρου 109 § 1 του ΚΦΕ ορίζεται ότι: 
 
- «γ) Για το φόρο της προηγούµενης περίπτωσης εκδίδεται στο όνοµα του φυσικού 
προσώπου βεβαίωση, η οποία περιέχει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
............, καθώς και το ποσό του φόρου της περίπτωσης β' που αντιστοιχεί στο ποσό του 
εισοδήµατός του από τα µερίσµατα αυτά». 
 
- «δ) Οταν ο δικαιούχος του εισοδήµατος από µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχές είναι 
φυσικό πρόσωπο, το εισόδηµα αυτό φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις και από τον 
αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε σύµφωνα µε την περίπτωση β'». 
 
- «ε)... Οι διατάξεις των περιπτώσεων β' έως ε' έχουν εφαρµογή και για κέρδη 
παρελθουσών χρήσεων που διανέµονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011. Από το 
φόρο που οφείλεται µε βάση την περίπτωση β' αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 109, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του µε τον παρόντα νόµο και αντιστοιχεί στα εισοδήµατα αυτά». 
 
4. Από τη µελέτη των προαναφερθεισών διατάξεων και κυρίως του άρθρου 109 § 1 του 
ΚΦΕ, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, τέθηκαν στον Κώδικα µε την παράγραφο 7 του 
άρθρου 13 του Ν. 3842/2010, παρατηρούµε ότι εν προκειµένω επιχειρήθηκε προφανώς η 
επαναφορά του πάλαι ποτέ ισχύσαντος συστήµατος (ξεχωριστής) φορολόγησης των µη 
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διανεµόµενων και διανεµόµενων κερδών των ανωνύµων εταιρειών. Επί τούτοις 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 
 
α. Το προαναφερθέν καθεστώς φορολόγησης των µη διανεµόµενων και διανεµόµενων 
κερδών των ανωνύµων εταιρειών, των ΕΠΕ και των συνεταιρισµών είναι, όπως 
προαναφέρθηκε, ιδιόρρυθµο. ∆ηλαδή δεν είναι αµιγές καθεστώς ως προς το δεύτερο 
σκέλος του που αναφέρεται στη φορολόγηση των διανεµόµενων κερδών των υπόψη 
επιχειρήσεων. Τούτο δε διότι ο φόρος 40% δεν παρακρατείται από το µέτοχο, το µέλος 
του δ.σ. κ.λπ., αλλά καταβάλλεται από την ίδια την επιχείρηση (Α.Ε. ή ΕΠΕ) και το 
συνεταιρισµό και αποδίδεται από αυτή στο ∆ηµόσιο. Ταυτόχρονα δε για το φόρο αυτό 
χορηγείται από την επιχείρηση στο δικαιούχο φυσικό πρόσωπο σχετικά βεβαίωση 
προκειµένου να τη χρησιµοποιήσει για την ατοµική του φορολογική δήλωση και ειδικότερα 
για να εκπέσει το φόρο αυτό από το φόρο άλλων τυχόν εισοδηµάτων του. 
 
Και εδώ γίνεται φυσικά το πρώτο βασικό ερώτηµα, αν δηλαδή είναι επιτρεπτό αλλά και 
νόµιµο ο µέτοχος, το µέλος του δ.σ. κ.λπ. να εκπίπτει από το φόρο των άλλων 
εισοδηµάτων του ή και να παίρνει πίσω, αν δεν έχει επαρκή άλλα εισοδήµατα, ένα φόρο 
τον οποίο δεν έχει καταβάλει (π.χ. µε παρακράτηση), αλλά που έχει καταβάλει η εταιρεία 
ή ο συνεταιρισµός στον οποίο συµµετέχει! 
 
Πάντως, η εν λόγω σχολιαζόµενη ιδιόρρυθµη ρύθµιση υπαγορεύθηκε προφανώς από τις 
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3697/2008, που είχαν τεθεί στο 
προϊσχύσαν καθεστώς του άρθρου 54 § 1 του ΚΦΕ, σε συνδυασµό µε τις επίσης 
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, οι οποίες είχαν θεσµοθετηθεί 
κατ' επιταγή της Κοινοτικής Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ. Σύµφωνα δε µε τις προαναφερθείσες 
ανελαστικές (λόγω σχετικής κοινοτικής ρύθµισης) διατάξεις δεν παρέχεται ευχέρεια σε 
ηµεδαπές θυγατρικές εταιρείες να προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σε αλλοδαπές 
µητρικές εταιρείες κρατών-µελών της Ε.Ε., εφόσον οι τελευταίες συµµετέχουν στο 
κεφάλαιο των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% (βλ. 
σχετικό σχόλιο σε άρθρο µας στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 16/02/2010 µε τίτλο 
«ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»). 
 
β. Ακόµα, µε ρητή διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β' παράγραφος 1 του 
ίδιου σχολιαζόµενου άρθρου 109 του ΚΦΕ ορίζεται ότι ο επιβαλλόµενος φόρος 40% στα 
κέρδη που διανέµουν οι ανώνυµες εταιρείες, επιβάλλεται και στα κέρδη «... που εξάγει ή 
πιστώνει υποκατάστηµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα στο κεντρικό του στην αλλοδαπή». 
 
Εδώ φρονούµε ότι, εφόσον βέβαια δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη σκοπιµότητα, ο νοµοθέτης 
της σχολιαζόµενης διάταξης παρέλειψε να υπαγάγει στον εν λόγω φόρο 40% τα κέρδη 
που προκύπτουν από τη µόνιµη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα. Τούτο 
δε διότι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιούνται στη χώρα µας µόνο ως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις (Α.Ε., ΕΠΕ κ.λπ.) και υποκαταστήµατα των µητρικών τους 
εταιρειών, αλλά και µε την άτυπη µορφή της µόνιµης εγκατάστασης (permanent 
establishement), η οποία φορολογείται για το καθαρό κέρδος που προκύπτει από τις 
εργασίες της εγκατάστασης αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ' 
παράγραφος 1 του άρθρου 99 του ΚΦΕ. 
 
5. Ακόµα επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω αµοιβές, που χορηγούνται από τα κέρδη της 
ανωνύµου εταιρείας, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήµου (1,20%), τα οποία αποδίδονται στο 
∆ηµόσιο µε αποδεικτικό πληρωµής του ∆ηµοσίου Ταµείου εντός δύο µηνών από την ηµέρα 
έγκρισης του ισολογισµού της εταιρείας από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 
Σηµειώνεται εδώ ότι αναφορικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των 
δηλώσεων των εν θέµατι τελών χαρτοσήµου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 30 § 5 του προϊσχύσαντα Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ - Π.∆. 99/77), 
όπως τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του 
ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ - Π.∆. 186/92).  
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