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ΥΔΔΩΝ 
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Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 
ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα 
Σειέθσλν : 210-3375311   
Fax : 210-3375001 
 
 

ΘEMA: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 63 ηος  ν.4172/2013 για διανεμόμενα 

μεπίζμαηα και καηαβαλλόμενοςρ ηόκοςρ ή δικαιώμαηα ππορ νομικά ππόζωπα 

θοπολογικούρ καηοίκοςρ Δλβεηίαρ. 

 

 Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο ππεξεζίεο καο, αλαθνξηθά κε ην 

πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 νξίδνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο, κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο απφ ηνπο ππφρξενπο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4172/2013, γηα ηα δηαλεκφκελα 

κεξίζκαηα θαη ηνπο θαηαβαιιφκελνπο ηφθνπο ή δηθαηψκαηα, πξνο λνκηθά πξφζσπα πνπ 

είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο εκεδαπήο θαη ησλ ινηπψλ  θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία απαιιαγήο παξαθξάηεζεο θφξνπ ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα θαη ηνπο 

θαηαβαιιφκελνπο ηφθνπο ή δηθαηψκαηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο 

δελ πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 κήλεο) θαηά ηνλ 

ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

3. Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 48 θαη 63 ηνπ λ.4172/2013, αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή 
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ελδννκηιηθψλ κεξηζκάησλ θαη παξαθξάηεζεο θφξνπ ελδννκηιηθψλ πιεξσκψλ 

δηεπθξηλίζζεθε κεηαμχ άιισλ, φηη ζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ιήπηεο θνξνινγνχκελνο δελ 

πιεξνί ηελ πξνυπφζεζε δηαθξάηεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο (24 κήλεο) θαηά ην 

ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ θνξνινγηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε ζηελ 

Διιάδα κπνξεί πξνζσξηλά λα κελ πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα θαηαζέζεη εγγχεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ίζε κε ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ ζα 

φθεηιε λα θαηαβάιιεη ζε πεξίπησζε κε ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ Διιάδα δελ θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαη πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θαηαβαιιφκελα πνζά 

(κεξίζκαηα- ηφθνπο-δηθαηψκαηα), θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπκπιήξσζεο πξνυπφζεζεο ηεο 

δηεηίαο ε ελδηαθεξφκελε εηαηξεία (εκεδαπή ή αιινδαπή), ζε βάξνο ηεο νπνίαο έγηλε ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ, ζα κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ. 

Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθχθιην δηεπθξηλίζζεθε φηη ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ησλ 

άξζξσλ 48 (εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα) θαη 63 (θαηαβαιιφκελα κεξίζκαηα) εθαξκφδνληαη 

αλάινγα θαη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη θνξνινγηθφο 

θάηνηθνο Διιάδαο απφ λνκηθφ πξφζσπν κε έδξα ηελ Διβεηία θαζψο επίζεο θαη γηα ηα 

κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιιεη ππφρξενο ηνπ άξζξνπ 61 ζε λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ηελ 

Διβεηία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη  ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 

ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ.3363/2005 (ΠΟΛ.1085/11.6.2010 εγθχθιηνο ηεο Γ/λζεο Γηεζλψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ). 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3363/2005 θπξψζεθε ε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο. 

 Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λφκνπ απηνχ νξίδεηαη φηη κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο εθαξκνγήο ζηελ Διβεηία θαη ζηα θξάηε κέιε ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ ή ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκθσλία γηα ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο ή ησλ θαηαρξήζεσλ: 

Σα κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε κεηξηθέο εηαηξείεο δελ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζην θξάηνο ηεο παξαθξάηεζεο ζηε πεγή εθφζνλ: 

-ε κεηξηθή εηαηξεία θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 25% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ελ 

ιφγσ ζπγαηξηθήο επί ηνπιάρηζηνλ δχν έηε θαη 

-κία εηαηξεία έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία ζε θξάηνο κέινο θαη ε άιιε εηαηξεία έρεη θνξνινγηθή 

θαηνηθία ζηελ Διβεηία θαη 

-βάζεη ζπκθσληψλ πεξί δηπιήο θνξνινγίαο κε ηξίηα θξάηε θακία απφ ηηο δχν εηαηξείεο δελ 

έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία ζην ελ ιφγσ ηξίην θξάηνο θαη 
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-νη δχν εηαηξείεο ππφθεηληαη ζην θφξν εηαηξεηψλ ρσξίο λα απαιιάζζνληαη  θαη πηνζεηνχλ 

θαη νη δχν ηε κνξθή εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (παξ.1). 

Οη θαηαβνιέο  ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ή ησλ κφληκσλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπο δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία ζην θξάηνο ηεο παξαθξάηεζεο ζηελ 

πεγή εθφζνλ: 

-νη ελ ιφγσ εηαηξείεο ζπλδένληαη κε άκεζε ειάρηζηε ζπκκεηνρή 25% γηα ηνπιάρηζηνλ δχν 

έηε ή ηηο θαηέρεη θαη ηηο δχν ηξίηε εηαηξεία ε νπνία  θαηέρεη άκεζα ειάρηζηε ζπκκεηνρή 25% 

ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηφζν ηεο πξψηεο εηαηξείαο φζν θαη ηεο δεχηεξεο εηαηξείαο επί 

ηνπιάρηζηνλ δχν έηε θαη 

-κία εηαηξεία έρεη θνξνινγηθή ή κία κφληκε  εγθαηάζηαζε επξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο θαη ε 

άιιε εηαηξεία έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία ή άιιε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ επξίζθεηαη ζηε 

Διβεηία θαη 

-βάζεη ζπκθσληψλ πεξί δηπιήο θνξνινγίαο κε ηξίηα θξάηε θακία απφ ηηο εηαηξείεο δελ έρεη 

θνξνινγηθή θαηνηθία ζην ελ ιφγσ ηξίην θξάηνο θαη θακία απφ ηηο κφληκεο εγθαηάζηαζεηο 

δελ επξίζθεηαη ζην ηξίην θξάηνο απηφ θαη 

-φιεο  νη εηαηξείεο ππφθεηληαη ζην θφξν εηαηξεηψλ ρσξίο λα απαιιάζζνληαη εηδηθά απφ ηηο 

θαηαβνιέο ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ θαη ή θάζε εηαηξεία πηνζεηεί ηε κνξθή εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (παξ.2). 

5. ηηο ππεξεζίεο καο έρνπλ ππνβιεζεί εξσηήκαηα κε ηα νπνία ηίζεηαη ην δήηεκα αλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ππφρξενο ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ Διιάδα δελ θαηαζέζεη 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαη πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θαηαβαιιφκελα πνζά 

(κεξίζκαηα, ηφθνπο-δηθαηψκαηα) πξνο λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ηελ Διβεηία,  κπνξεί θαηά 

ηνλ ρξφλν ηεο ζπκπιήξσζεο πξνυπφζεζεο ηεο δηεηίαο ε ελδηαθεξφκελε ειβεηηθή εηαηξεία, 

ζε βάξνο ηεο νπνίαο έγηλε ε παξαθξάηεζε θφξνπ, λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ 

παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηφ καο. 

6. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Δ.Δ) ζε ζρεηηθφ εξψηεκά καο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο πλνκνζπνλδίαο, καο 

γλψξηζε κε ην αξηζ. taxud.d.2(2019)7147721/17.10.2019 έγγξαθφ ηεο φηη δελ απαηηείηαη λα 

έρεη ζπκπιεξσζεί ε πεξίνδνο ησλ δχν (2) εηψλ θαηά ηνλ ρξφλν ρνξήγεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζπκθσλίαο (Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο Διβεηηθήο 

πλνκνζπνλδίαο). Σελ εξκελεία απηή έρνπλ πηνζεηήζεη θαη νη Διβεηηθέο Αξρέο (ζρεη. 

circular 10 of 15 July 2005).  

7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππφρξενη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ 

Διιάδα δελ θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή θαη πξνβνχλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζε 

θαηαβαιιφκελα πνζά (κεξίζκαηα- ηφθνπο-δηθαηψκαηα) πξνο λνκηθά πξφζσπα κε έδξα ηελ 
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Διβεηία, ζα πξέπεη ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα, ζε βάξνο ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

παξαθξάηεζε θφξνπ, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο δηεηίαο, λα δεηήζνπλ ηελ 

επηζηξνθή ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1039/2015 

εγθχθιηφ καο, θαζφζνλ ε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ηνπ  ρξφλνπ δηαθξάηεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη λα έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ. 

          

              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

                 ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ16946ΜΠ3Ζ-8ΗΖ



5 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

4. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθψλ Δθαξκνγψλ 

5. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄,  (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, 

ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

4. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

6. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

7. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 

7. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ 
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