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Υποβολή εντύπων εφαρμογής για την
απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου για
ενδο-ομιλικές πληρωμές μερισμάτων, τόκων
και δικαιωμάτων
Εγκύκλιοι Πολ. 1036/2015 & 1039/2015

Με τις διατάξεις της Εγκυκλίου Πολ.
1036/26-1-2015 καθορίστηκαν τα έντυπα
εφαρμογής, αναφορικά με την απαλλαγή
από την παρακράτηση φόρου για ενδοομιλικές πληρωμές μερισμάτων, τόκων και
δικαιωμάτων, όταν εφαρμόζονται οι
διατάξεις σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών,
όπως αυτές ενσωματώθηκαν στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 63 Νόμου
4172/2013).
Όπως προβλέπεται στην Εγκύκλιο Πολ.
1039/26-1-2015 τα έντυπα εφαρμογής της
απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου
των ενδο-ομιλικών πληρωμών (Παράρτημα
Α για τα μερίσματα και Παράρτημα Β για
τόκους και δικαιώματα) συνυποβάλλονται
κάθε φορά με τη δήλωση απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου που ορίζεται από
τις διατάξεις της Πολ. 1011/2014. Περαιτέρω
προβλέπεται ότι αντί της συμπλήρωσης του
πίνακα VI, ο υπόχρεος σε παρακράτηση
μπορεί να προσκομίζει αντίστοιχο
Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας από
τη Φορολογική Αρχή του Κράτους του
δικαιούχου των διανεμόμενων κερδών ή του
λήπτη των τόκων και δικαιωμάτων.
Στην προαναφερόμενη Εγκύκλιο
προβλέπονται επίσης οι προϋποθέσεις για
την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου
τόσο για τις ενδο-ομιλικές πληρωμές
μερισμάτων, όσο και τόκων και
δικαιωμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις της Εγκυκλίου Πολ 1036/2015,
για πληρωμές μερισμάτων, τόκων και
δικαιωμάτων που έχουν
πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου
2014 και μέχρι τη δημοσίευση της
Εγκυκλίου (δηλαδή την 26η Ιανουαρίου
2015) χωρίς παρακράτηση φόρου, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 63 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι
επιχειρήσεις υποχρεούνται να
υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα
σχετικά έντυπα μέχρι την 30η Απριλίου
2015 χωρίς κυρώσεις.
Επισυνάπτονται τα έντυπα εφαρμογής
Παράρτημα Α και Β.
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