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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: Ε.2104

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Α΄



ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ.
13 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2018 εγκυκλίου, µε την οποία κοινοποιήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 13
του άρθρου 115 του Ν.4549/2018 , σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 115 του Ν.4549/2018 προστέθηκε νέα παράγραφος 10 στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 , σύµφωνα
µε την οποία σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα µη διανεµηθέντα
κέρδη του νοµικού πρόσωπου ή της νοµικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εµφανίζονται κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων,
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε το συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Ο οφειλόµενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους µέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν µε
τη διπλογραφική µέθοδο.

Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
µετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, µε αποτέλεσµα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά. Στην περίπτωση αυτή, ο
οφειλόµενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ολοκλήρωση της µετατροπής.

2. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4549/2018, µε τις διατάξεις αυτές ρυθµίζεται η υποχρέωση απόδοσης παρακρατούµενου φόρου σε
περίπτωση µετάβασης από το διπλογραφικό σύστηµα στο απλογραφικό, καθόσον ελλείψει τέτοιας διάταξης τα εν λόγω κέρδη διαφεύγουν της
φορολόγησης.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όταν νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 (κεφαλαιουχικές εταιρείες, προσωπικές
εταιρείες, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισµοί, κλπ) αλλάζει σύστηµα τήρησης των λογιστικών
του αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό, τα κέρδη του εν λόγω προσώπου, όπως αυτά εµφανίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που
έχουν συνταχθεί για το τελευταίο φορολογικό έτος που τηρούνταν τα λογιστικά αρχεία µε τη διπλογραφική µέθοδο, και τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί,
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µερισµάτων, µε συντελεστή 10% (για τα εισοδήµατα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1.1.2019 και µετά), ανεξάρτητα από την πραγµατική καταβολή των σχετικών κερδών στους εταίρους των πιο πάνω προσώπων.

Στην περίπτωση αυτή χρόνος κτήσης του εισοδήµατος, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωµα είσπραξής του, είναι ο χρόνος αλλαγής του
συστήµατος τήρησης λογιστικών αρχείων ή ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η µετατροπή, κατά περίπτωση. Συνεπώς, στο φορολογικό έτος που
έγινε η αλλαγή τήρησης των λογιστικών αρχείων του νοµικού προσώπου/νοµικής οντότητας από διπλογραφικό σε απλογραφικό σύστηµα, τα φυσικά
πρόσωπα εταίροι/µέλη αυτών, υποχρεούνται να δηλώσουν τα µη διανεµηθέντα κέρδη ως εισόδηµα από κεφάλαιο (µερίσµατα) στην ετήσια δήλωση
φορολογίας εισοδήµατός τους. Το ως άνω εισόδηµα µαζί µε τον παρακρατηθέντα φόρο αποστέλλεται από το νοµικό πρόσωπο/νοµική οντότητα στη
ΔΗΛΕΔ µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου, σύµφωνα µε την Α.1009/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (παράρτηµα
3 κωδικός: 1).

4. Τα εν λόγω πρόσωπα αποδίδουν τον οφειλόµενο φόρο µε τη δήλωση που καθορίστηκε µε την A. 1100/2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. µέχρι
το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους µέχρι το οποίο τα πιο πάνω πρόσωπα τηρούσαν τα λογιστικά τους αρχεία µε τη
διπλογραφική µέθοδο.
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5. Τα αναφερόµενα πιο πάνω εφαρµόζονται και σε περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρείας, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας σε προσωπική εταιρεία, µε αποτέλεσµα η µετασχηµατιζόµενη εταιρεία να αλλάζει, συνεπεία της µετατροπής, σύστηµα τήρησης
των λογιστικών της αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό.

Στην περίπτωση αυτή ο φόρος αποδίδεται εφάπαξ µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ολοκλήρωση της µετατροπής.

6. Επισηµαίνεται ότι στα µη διανεµηθέντα κέρδη των πιο πάνω προσώπων περιλαµβάνεται το σύνολο των µη διανεµηθέντων κερδών των νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 , φορολογηθέντα και αφορολόγητα, που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης
κατά τον χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων. Ως εκ τούτου, στην υπόψη διάταξη εµπίπτουν τα µη διανεµηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, τα
αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει τα νοµικά πρόσωπα λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε βάση αναπτυξιακό νόµο,
καθώς και τα αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήµατα που τηρούν τα υπόψη πρόσωπα και τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στην
αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 .

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για τα µη διανεµηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηµατιστεί από εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2010, δεδοµένου ότι µε τις ισχύσασες κατά τον χρόνο εκείνο διατάξεις, τα εν λόγω κέρδη είχαν
φορολογηθεί στο όνοµα του νοµικού προσώπου.

7. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν για αλλαγές συστήµατος τήρησης λογιστικών αρχείων που συντελούνται και µετατροπές που ολοκληρώνονται από τη
δηµοσίευση του Ν. 4549/2018, ήτοι από 14.6.2018 και µετά.

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:
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