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ΘΔΜΑ:  Κοινοποίηζη ηηρ απιθ.116/2019 γνωμοδόηηζηρ ηος Νομικού ςμβοςλίος 

ηος Κπάηοςρ (Σμήμα Β’) ζύμθωνα με ηην οποία, οι διαηάξειρ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 

47 ηος ν.4172/2013, όπωρ αςηέρ ίζσςζαν διασπονικά, δεν έσοςν εθαπμογή για ηα 

διανεμόμενα ή κεθαλαιοποιούμενα ποζά κεπδών ηων νομικών πποζώπων και 

νομικών ονηοηήηων ηα οποία απαλλάζζονηαι ηος θόπος ειζοδήμαηορ με βάζη ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 46 ηος ν.4172/2013 ή απολαμβάνοςν ηων θοπολογικών 

ππονομίων και αηελειών ηος Γημοζίος με ειδικέρ διαηάξειρ νόμων. 

  

      Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο θνηλνπνηνύκε ηελ αξηζ.116/2019 γλσκνδόηεζε  

ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Τκήκα Β’), πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ Γηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όπσο απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, δελ έρνπλ 

εθαξκνγή γηα ηα δηαλεκόκελα ή θεθαιαηνπνηνύκελα πνζά θεξδώλ ησλ λνκηθώλ 
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πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ ηα νπνία απαιιάζζνληαη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 ή απνιακβάλνπλ ησλ θνξνινγηθώλ 

πξνλνκίσλ θαη αηειεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ κε εηδηθέο δηαηάμεηο λόκσλ θαη πεξαηηέξσ ζαο 

γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Γεδνκέλνπ όηη ε ζρεηηθή γλσκνδόηεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, όπσο απηέο ίζρπζαλ δηαρξνληθά, ηα 

αλαθεξόκελα ζ’ απηήλ έρνπλ εθαξκνγή από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013 (λένπ 

ΚΦΔ) θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαιακβάλνπλ ηα θνξνινγηθά έηε κε έλαξμε από ηελ 1.1.2014 

θαη κεηά, θαηαξγνπκέλσλ ησλ ζρεηηθώλ πξνβιέςεσλ ηεο ΠΟΛ.1059/2015 εγθπθιίνπ γηα 

ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή 

λνκηθώλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη από ηνλ θόξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, θ.ι.π) ή εηδηθέο δηαηάμεηο 

λόκσλ. 

2. Δπνκέλσο, ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππόςε 

γλσκνδόηεζεο θαη ηα νπνία έρνληαο αθνινπζήζεη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο (ζρεη. ε αξηζκ. 

ΠΟΛ. 1059/2015 εγθύθιηόο καο) είραλ εθαξκόζεη ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ 

λ.4172/2013 ζηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ ηνπο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθέο 

δειώζεηο γηα  ηα θνξνινγηθά έηε 2014 θαη κεηά, ρσξίο ηελ επηβνιή θπξώζεσλ θαη λα 

θαηαρσξήζνπλ ηα δηαλεκεζέληα πνζά ζηνλ θσδηθό 384 ηνπ Δληύπνπ Ν (ηα πνζά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθό απηό δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

ζπλαζξνηδόκελα κε ηα ινηπά θέξδε από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα),  πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη λέα εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο δειώζεσλ κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

αξηζκ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ.   

3. Σηνλ ίδην θσδηθό 384 ηνπ Δληύπνπ Ν ζα θαηαρσξνύληαη γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2018 

θαη επόκελα ηα ηπρόλ δηαλεκεζέληα θέξδε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ θνξνινγηθνύ 

έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 

ηνπ λ.4172/2013 κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αξηζκ.116/2019 γλσκνδόηεζε ηνπ ΝΣΚ. 

              

`        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ 

                             Α.Α.Γ.Δ. 

 

                                                                                                 ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ςνημμένα: 

Φσηνηππία ηεο αξηζ.116/2019 γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Κξάηνπο (Τκήκα Β’) 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

4. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Δ΄ 

   (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ αξηζ.2,3,5 θαη 6  

    απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ 

    θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη  Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

    Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

    Βνπιήο 7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα 

4. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Κεληξηθή Υπεξεζία – Τκήκα Μειεηώλ 

    Αθαδεκίαο 68 & Φ. Τξηθνύπε, Τ.Κ.106 78, Αζήλα 

8. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Γεκνζίσλ Δζόδσλ – Τκήκα Α΄       

    Αθαδεκίαο 68 & Φ. Τξηθνύπε, Τ.Κ.106 78, Αζήλα 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

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

7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 
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