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ΟΔΗΓιΕΣ

1. Μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών

Ηπαρακράτηση ενεργείται από την ανώνυμη εταιρεία, με συντελεστή 10%,κατάτην καταβολή ήτην εγγραφή
των εισοδημάτων σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίmωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την
έγκριση του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)των μετόχων και αποδίδεται εφάπαξ εντός του
επόμενου μήνααπό αυτόν εντός του οποίου έγινε ηπαρακράτηση.

2. Μερίσματα από κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν υπαχθεί σε φορολογία

Ηπαρακράτηση ενεργείται από την ανώνυμη εταιρεία, με συντελεστή 10%,μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της
σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ. (έκτακτη ή τακτική) και αποδίδεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από
αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

3. Προμερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών

Ηπαρακράτηση ενεργείται από την ανώνυμη εταιρεία, με συντελεστή 10%,κατάτην καταβολή ήτην εγγραφή
των εισοδημάτων σε πίστωση των δικαιούχων και αποδίδεται εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν
εντός του οποίου έγινε ηπαρακράτηση.

4. Μερίσματα - Προμερίσματα αλλΟδαπής προέλευσης

Η παρακράτηση ενεργεiται από την μεσολαβούσα τράπεζα, με συντελεστή 10% ατο καθαρό ποσό που
εισάγεται από την αλλοδαπή και αποδίδεται εφάπαξ μέσα στον επόμενο από την καταβολή ήτην πίστωση των
εισΟδημάτωνμήνα.Σε περίmωση που ο δικαιούχος εισπράξει τα εισοδήματα χωρίς την μεσολάβηση τράπεζας
στην Ελλάδα και το προϊόν της είσπραξης παραμείνει στο εξωτερικό, πρέπει να αποδίδει ο ίδιος τον
οφειλόμενο φόρο στο καθαρό ποσό εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στη Δ.ο.γ. στην οποία υπάγεται, μέσα
στον επόμενο από την καταβολή ήτην πίστωση των εισοδημάτων μήνα. Όταν δικαιούχοι των πιο πάνω εισοδη-
μάτωνείναι νομικόπρόσωπο του άρθρου 1Ο 1του ΚΦΕ(ΑΕ,ΕΠΕκλπ)ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή
20%.

5. Αμοιβές και ποσοστό μελών του Δ.Σ. καιΔιευθυντών, αμοιβές εργατοϋπολληλικού προσωπικού
(εκτός μισθού)

Ηπαρακράτηση ενεργείται από την ανώνυμη εταιρεία, με συντελεστή 10%,κατάτην καταβολή ή την εγγραφή
των εισΟδημάτων σε πίστωση των δικαιούχων και σε κάθε περίmωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την
έγκριση του ισολογισμού από την ΓεVΙKήΣυνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων και αποδίδεται εφάπαξ εντός του
επόμενου μήνααπό αυτόν εντός του οποίου έγινε ηπαρακράτηση.

Ηδήλωση αυτή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το τρίτο επιστρέφεται σε αυτόν που την υπέβαλε,
υπογεγραμμένη από τον υπάλληλο που την έχει παραλάβει Μετην υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται υπο-
χΡεωτικά ολόκληρο το ποσό που οφείλεται
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