
3/2/2020 Ε 2012/2020 (30/1/2020)-Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4646/2019…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=167F82412B64E96C.1D031AEA53&version=2020/01/30 1/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ. Πρωτ: Ε.2012

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄



ΘΕΜΑ:

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 10% σε 5%, με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4646/2019

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201), µειώθηκε από 10% σε 5% ο συντελεστής φορολογίας των
µερισµάτων. Οµοίως, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Ν.4172/2013 , ώστε ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα µερίσµατα να ορισθεί στο 5%, αντί του 10% που ίσχυε µέχρι πρότινος.

2. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 66 του ίδιου νόµου, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2020 και µετά.

3. Εποµένως, ο µειωµένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου µερισµάτων 5% εφαρµόζεται επί των ακόλουθων διανοµών:

α) στα κέρδη που διανέµουν οι Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανοµής (του τρέχοντος ή των προηγούµενων φορολογικών ετών) από
το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου έχει ληφθεί από την 1.1.2020 και µετά. Ως εκ τούτου, για τα κέρδη που διανέµουν τα υπόψη νοµικά πρόσωπα
και για τα οποία η καταληκτική προθεσµία για τη λήψη απόφασης έγκρισής τους είναι πριν την 1.1.2020 εφαρµόζεται ο συντελεστής παρακράτησης 10%.

Σε περίπτωση που έχουν διανεµηθεί προµερίσµατα από Α.Ε. ή έχουν πραγµατοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. µέσα στο
φορολογικό έτος 2019, επί των οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, δεδοµένου ότι η απόφαση διανοµής των οποίων τελεί
υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγµατοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2020,
εφαρµόζεται ο µειωµένος συντελεστής (5%). Στην περίπτωση αυτή ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς, µε
βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στις ΠΟΛ.1129/2011 και 1039/2015 εγκυκλίους µας.

β) στα κέρδη που διανέµουν οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, αστικές
κερδοσκοπικές εταιρείες, συµµετοχικές ή αφανής εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα οποία ο χρόνος του
δικαιώµατος είσπραξής τους από τα µέλη των υπόψη νοµικών οντοτήτων είναι µετά την 1.1.2020. Όπως έχει διευκρινισθεί µε την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιό
µας, ως χρόνος απόκτησης του δικαιώµατος είσπραξης των διανεµόµενων κερδών (µερισµάτων), τα οποία αφορούν κέρδη του τρέχοντος φορολογικού
έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, θεωρείται η τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους.

Για τυχόν διανεµόµενα κέρδη παρελθόντων φορολογικών ετών, καθώς και για τις προσωρινές απολήψεις κερδών των πιο πάνω εταιρειών, δεδοµένου ότι
ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήµατος θεωρείται ο χρόνος που λαµβάνει χώρα η διανοµή ή απόληψη (πίστωση ή καταβολή), όπως προκύπτει από τις
σχετικές εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία, παρακρατείται φόρος µε τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανοµής ή απόληψης (ήτοι, για διανοµές
παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 10%, ενώ για διανοµές
παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2020 παρακρατείται φόρος µε συντελεστή 5%).

4. Για εισόδηµα από µερίσµατα αλλοδαπής προέλευσης, ο µειωµένος συντελεστής 5% εφαρµόζεται όταν η απόκτηση του δικαιώµατος είσπραξης αυτού
(π.χ. απόφαση του αρµόδιου οργάνου) είναι µετά την 1.1.2020 και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν ο χρόνος
καταβολής τους στον δικαιούχο, µέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασµού ή µε άλλο τρόπο, πραγµατοποιείται µετά την 1.1.2020 (σχετ.
ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιός µας).
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


