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Πίστωση εταιρικού φόρου στο εισόδημα 
από μερίσματα αλλοδαπών εταιριών που 
εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί 
κάτοικοι Ελλάδας 

 

   Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Ε.2018/2019 εγκύκλιο δόθηκαν 
οδηγίες αναφορικά με την πίστωση 
φόρου αλλοδαπής στα μερίσματα που 
εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, όταν 
στην οικεία Σύμβαση Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) 
προβλέπεται, εκτός από την πίστωση 
φόρου που έχει παρακρατηθεί στην 
πηγή και πίστωση του φόρου 
εισοδήματος που έχει καταβάλλει η 
εταιρεία που διανέμει τα μερίσματα. 
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Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπου αυτό προβλέπεται από την 
οικεία Σ.Α.Δ.Φ., το Κράτος φορολογικής κατοικίας του μετόχου 
– φυσικού προσώπου οφείλει να πιστώνει εκτός από το φόρο επί 
των μερισμάτων που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο 
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προκύπτει το εισόδημα και τον εταιρικό αλλοδαπό φόρο που 
αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα (υποκείμενο φόρο). 

Οι Σ.Α.Δ.Φ. οι οποίες προβλέπουν την πίστωση και του εταιρικού 
φόρου είναι αυτές που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και 
των εξής κρατών:  

• Αλβανίας 
• Αρμενίας 
• Γεωργίας 
• Εσθονίας 
• Ηνωμένου Βασιλείου  
• Κίνας 
• Κύπρου 
• Λετονίας 
• Λιθουανίας 
• Ουζμπεκιστάν και  
• Σλοβενίας 

Για την πίστωση του εταιρικού αλλοδαπού φόρου απαιτείται 
βεβαίωση από τη φορολογική αρχή του αντισυμβαλλόμενου 
Κράτους που να περιέχει τα στοιχεία του νομικού προσώπου που 
πραγματοποίησε τη διανομή κερδών και πιστοποίηση ότι είναι 
κάτοικος του αντισυμβαλλόμενου Κράτους, το φόρο εισοδήματος 
που πλήρωσε το νομικό πρόσωπο, το ποσό συμμετοχής του 
μετόχου στο εταιρικό κεφάλαιο, το ύψος του μερίσματος που 
έλαβε και τον εταιρικό φόρο που του αναλογεί. 

 
 

 

 

   

 

 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) και τις συναφείς οντότητες αυτών. Η DTTL 
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και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η 
«Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες 
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte 
Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη 
Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H 
«Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα 
κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax), 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου (risk advisory). Η «Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης & Συνεργάτες Δικηγορική 
Εταιρία» ("KBVL Law Firm") είναι ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και 
συμβουλές στην Ελλάδα. 
 
H Deloitte είναι ένα κορυφαίο διεθνές δίκτυο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διασφάλισης, συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου, φορολογικών και συναφών υπηρεσιών. Το δίκτυο των εταιρειών μελών μας, που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέρει υπηρεσίες σε 4 εκ των 5 εταιρειών 
του Fortune Global 500®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα περίπου 286.000 
στελέχη της Deloitte δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει παρακαλούμε να επισκεφθείτε το 
www.deloitte.com. 
 
Η παρούσα επικοινωνία περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία εκ των 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, των εταιρειών μελών της, ή άλλων συναφών οντοτήτων αυτών, 
(από κοινού το “Δίκτυο της Deloitte”) δε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει δια της παρούσας 
επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που 
μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte ευθύνεται 
για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε στην παρούσα. 
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