
 
 

 

 

Ελλάδα | Φορολογία | 4 Φεβρουαρίου 2020 

 

 

 

 

   
                    
Εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων η Εγκύκλιος Ε. 
2012/30.1.2020, η οποία παρέχει 
διευκρινίσεις σχετικά με την 

εφαρμογή του νέου μειωμένου 
συντελεστή φορολογίας και 

παρακράτησης φόρου μερισμάτων 
5% (από 10%) όπως τροποποιήθηκε 

με τον πρόσφατο Ν. 4646/2019. 
  
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι, για 

κέρδη που διανέμουν ημεδαπές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, 

ΙΚΕ), ο συντελεστής 5% 
εφαρμόζεται όταν η απόφαση 
έγκρισης της διανομής από το 

αρμόδιο εταιρικό όργανο έχει ληφθεί 
από 01.01.2020 και μετά. Για 

προμερίσματα που διανεμήθηκαν ή 
προσωρινές απολήψεις κερδών που 
πραγματοποιήθηκαν εντός 2019, και 

αποδόθηκε ήδη φόρος με 
συντελεστή 10%, δεδομένου ότι η 

απόφαση διανομής της τακτικής 
γενικής συνέλευσης θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2020, 

όπου ισχύει ο μειωμένος 
συντελεστής 5%, ο τυχόν αποδοθείς 

επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως 
αχρεωστήτως καταβληθείς.  
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Αναφορικά με τα κέρδη που 
διανέμουν ημεδαπές προσωπικές 

εταιρείες, αστικές κερδοσκοπικές 
εταιρείες, συμμετοχικές εταιρείες και 

κοινοπραξίες, που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, 

πραγματοποιείται παρακράτηση 5% 
εφόσον το δικαίωμα είσπραξης του 
εισοδήματος αποκτάται μετά την 

01.01.2020. Υπενθυμίζεται ότι ως 
χρόνος κτήσης του εισοδήματος 

θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει 
χώρα η διανομή ή απόληψη κερδών 
(πίστωση ή καταβολή). Συνεπώς, 

εφαρμόζεται συντελεστής 10% για 
διανομές παρελθουσών χρήσεων ή 

απολήψεις κερδών εντός του 2019, 
ενώ για διανομές παρελθουσών 
χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός 

του 2020 επιβάλεται φόρος 5%.  
 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το εισόδημα 
από μερίσματα αλλοδαπής 
προέλευσης που λαμβάνουν φυσικά 

πρόσωπα φορολογείται με 
συντελεστή 5%, εφόσον το δικαίωμα 

είσπραξης αποκτάται μετά την 
01.01.2020. Εάν ο χρόνος 
απόκτησης του δικαιώματος 

είσπραξης δεν μπορεί να 
διαπιστωθεί, θα πρέπει να 

αποδεικνύεται ότι η καταβολή του 
εισοδήματος στο δικαιούχο, μέσω 
πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού ή 

με άλλο τρόπο, πραγματοποιείται 
μετά την 01.01.2020. 
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αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
 

 

   
 

 

Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, 

registered in Greece with registered number 000665201000 and its registered office at Athens, 3a 

Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a 
company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its 

registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy. 

 

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of 

Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms 

are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central 

Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn 

more about our global network of member firms. 
 

© 2020 Deloitte Central Mediterranean. All rights reserved. 

 

 

http://www.deloitte.com/about
mailto:deloittetax@deloitte.gr
https://www.facebook.com/deloitteGreece
https://twitter.com/DeloitteGreece
http://www.linkedin.com/company/deloitte-Greece


 


