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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
                                                                            

ΑΓΑ:  
                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                              

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ              Αζήλα, 1 Ινπλίνπ 2016 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                  

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ                                         

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Β΄ - Α΄             

                            ΠΟΛ: 1068 

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10                                          ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σασ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Πληποθοπίερ: Θ. Καθιακάλεο 

Σηλέθωνο: 210 – 3375312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 7, 8 και 11 ηος άπθπος 112 

ηος ν.4387/2016 και ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 44 ηος ν.4389/2016.  

 

        αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 7, 8 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ 

λ.4387/2016 (ΦΔΚ Α’85/12.05.2016), κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο ησλ κεξηζκάησλ θαη ζαο 

παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνύ ηξνπνπνηνύληαη, κεηαμύ 

άιισλ, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013. πγθεθξηκέλα, κε ηηο λέεο 

δηαηάμεηο απμάλεηαη από 10% ζε 15% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ κεξηζκάησλ  

πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεηαη ν ίδηνο ζπληειεζηήο ζηα εηζνδήκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (από 

θεθάιαην). Οκνίσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη ε 

πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ.4172/2013, ώζηε ν ζπληειεζηήο 

παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηα κεξίζκαηα λα νξηζζεί ζην 15%, αληί ηνπ 10% πνπ ίζρπε κέρξη 

πξόηηλνο.  

  Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 

ηνπ άξζξνπ απηνύ, όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

44 ηνπ πξόζθαηα ςεθηζζέληνο λόκνπ λ.4389/2016 (ΦΔΚ Α’94/27.05.2016), γηα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από ηελ 1.01.2017 θαη κεηά.  
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  2. Δπνκέλσο, ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη κέζα ζην ηξέρνλ έηνο 2016 

εμαθνινπζνύλ λα ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 10%, ελώ ηα 

κεξίζκαηα πνπ ζα δηαλεκεζνύλ ην επόκελν θνξνινγηθό έηνο, ήηνη κέζα ζην έηνο 2017, 

ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 15%. ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4389/2016 έρεη παξαθξαηεζεί θόξνο κε ζπληειεζηή 15%, ε επηπιένλ 

δηαθνξά θόξνπ 5% δελ νθείιεηαη ελώ ν ηπρόλ απνδνζείο επηπιένλ θόξνο επηζηξέθεηαη σο 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ΠΟΛ.1129/2011 

θαη 1039/2015 εγθπθιίνπο καο. ε πεξίπησζε πνπ δηαλέκνληαη πξνκεξίζκαηα από Α.Δ. ή 

πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζσξηλέο απνιήςεηο έλαληη θεξδώλ Δ.Π.Δ. ή Ι.Κ.Δ. κέζα ζην 

θνξνινγηθό έηνο 2016, ε απόθαζε δηαλνκήο ησλ νπνίσλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο ηαθηηθήο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εηαίξσλ, αληίζηνηρα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2017, παξαθξαηείηαη θόξνο κε ηνλ απμεκέλν ζπληειεζηή (15%). Σα 

αλσηέξσ δελ εθαξκόδνληαη γηα ηηο πξνζσξηλέο απνιήςεηο θεξδώλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, 

θνηλσληώλ αζηηθνύ δηθαίνπ πνπ αζθνύλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, αζηηθώλ θεξδνζθνπηθώλ 

εηαηξεηώλ, ζπκκεηνρηθώλ ή αθαλώλ εηαηξεηώλ, θαζώο θαη θνηλνπξαμηώλ, πνπ ηεξνύλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζόζνλ ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απηνύ ζεσξείηαη ν ρξόλνο 

πνπ ιακβάλεη ρώξα ε απόιεςε (πίζησζε ή θαηαβνιή), κε βάζε ηελ ΠΟΛ.1223/2015 

εγθύθιην θαη επνκέλσο, γηα ηα ελ ιόγσ θέξδε παξαθξαηείηαη θόξνο κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ 

ηζρύεη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο απόιεςεο (ήηνη, γηα απνιήςεηο θεξδώλ εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο 2016 παξαθξαηείηαη θόξνο κε ζπληειεζηή 10%).     

 

        

   

                Αθξηβέο Αληίγξαθν               Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

      Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο                             ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

              Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄(εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ  
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΗ., Πι. 

Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

3. Αεξνπνξία Αηγαίνπ Α.Δ, Βηιηαληώηε 31, 145 64 Κεθηζηά 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ (10), Β΄ (10), Γ΄ (5) 

7. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

8. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 
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