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Θέμα:  Φορολογική  αντιμετώπιση  της  καταβολής  μερισμάτων  αλλοδαπής 
πλοιοκτήτριας  εταιρείας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  44  του 
ν.4141/2013, σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου.

Σε συνέχεια της  Ε. 2032/15-2-2019 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες 

για το πιο πάνω θέμα, τέθηκαν πρόσθετα ερωτήματα στην υπηρεσία μας σχετικά με 

τη  φορολογική  αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  κατά  την  οποία  τα  εισαχθέντα 

μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας  καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα 

συμφερόντων του δικαιούχου δυνάμει  των σχετικών διατάξεων του νόμου.  Για το 

θέμα αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.4141/2013 αναφέρεται 

ρητά  ότι  τα  εκ  της  εισαγωγής  του  συναλλάγματος  ποσά  επιτρέπεται  να 

καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου του ποσού που 

εισάγεται.

Ήδη δε στην πιο πάνω εγκύκλιο (παρ. 4) αναφέρεται ότι ο φορολογούμενος 

(φ.π.),  δικαιούχος,  φέρει  το  βάρος  απόδειξης  της  σχέσης  αυτής  (ότι  δηλαδή  τα 

μερίσματα  καταβάλλονται  σε  νομικό  πρόσωπο  συμφερόντων  του).  Επίσης 

αναφέρεται (παρ. 5) ότι η απόδειξη τυχόν σχέσης δωρεάς θα πρέπει να γίνεται με 

συγκεκριμένα  αποδεικτικά  στοιχεία  και  με  ενδελεχή  εκτίμηση  κάθε  φορά  των 

συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών.
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Κατά το αστικό δίκαιο προϋπόθεση για τη σύσταση δωρεάς κατά το άρθρο 496 

ΑΚ  είναι  η  παροχή  περιουσιακού  στοιχείου  χωρίς  αντάλλαγμα,  η  μείωση  της 

περιουσίας του παρέχοντος και η αύξηση της περιουσίας του λήπτη κατά το ποσό 

της παροχής. Παροχή περιουσίας χωρίς αντάλλαγμα και  χωρίς αντίστοιχη μείωση 

της  περιουσίας  του  παρέχοντος  δεν  φέρει  τα  εννοιολογικά  στοιχεία  της  δωρεάς. 

Επίσης, η παράλειψη απόκτησης περιουσίας προς όφελος τρίτου, ακόμη και αν η 

παράλειψη αυτή γίνεται σε συνεννόηση με το τρίτο πρόσωπο, δεν αποτελεί δωρεά 

(497  ΑΚ)  (Απ.  Γεωργιάδη-Μ.  Σταθόπουλου  –  Αστικός  Κώδιξ  ΙΙΙ  Ειδικό  Ενοχικό 

εκδ.1980).

Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον τα μερίσματα που λαμβάνει ο φορολογούμενος 

(φυσικό πρόσωπο) από πλοιοκτήτριες εταιρείες, είτε απευθείας από αυτές είτε μέσω 

διαχειρίστριας  εταιρείας,  καταβάλλονται  σε  νομικά  πρόσωπα  συμφερόντων  του 

δικαιούχου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, και 

εφόσον  από  τα  προσκομιζόμενα  στη  Δ.Ο.Υ.  δικαιολογητικά  αποδεικνύεται  με 

οποιονδήποτε  τρόπο  (ενδεικτικά:  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στην 

ΠΟΛ.1106/2014,  βεβαίωση της αρμόδιας  φορολογικής υπηρεσίας  του αλλοδαπού 

κράτους,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπή  εταιρεία  κ.λπ.)  ότι  το  ή  τα  νομικά 

πρόσωπα, προς τα οποία γίνεται η καταβολή του μερίσματος, είναι συμφερόντων του 

δικαιούχου φυσικού προσώπου (το οποίο μάλιστα έχει δηλώσει το ποσό αυτό στην 

ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση, 

σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα), δεν στοιχειοθετείται δωρεά προς αυτά (τα νομικά 

πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αριθμού τους) ενώ δεν είναι κρίσιμη και συνεπώς δεν 

εξετάζεται η τυχόν περαιτέρω  διάθεση του καταβληθέντος μερίσματος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ (περιπτώσεις 3, 4, 6)
2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) – Τμήμα Ε΄ (με 
την παράκληση να αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.  και  στην Ηλεκτρονική 
Βιβλιοθήκη)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
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2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 
3. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (περίπτωση 3)
4. Αποδέκτες Πίνακα Γ’ (περιπτώσεις 1, 2, 5)
5. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1 και 7) 
6. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 έως και 3, 5 έως και 9) 
7. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄ 
8. Αποδέκτες Πίνακα ΚΓ΄

IΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Γραφεία Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
3. Αποδέκτες Πίνακα Α’ (περιπτώσεις 1, 4)
4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
5. Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 
6. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου – Τμήμα Β΄
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