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Ακινα, 7 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1079
ΠΡΟ Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ

Θζμα: «Οι διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόηονται ςε παραγεγραμμζνεσ
απαιτιςεισ από δικαιώματα ςυμμετοχισ ςε κζρδθ προςωπικών εταιρειών ι από διανομι κερδών
Ε.Π.Ε».

Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί ςτθ υπθρεςία μασ, αναφορικά με το πιο πάνω κζμα,
ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1. Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942 ορίηεται ότι οι απαιτιςεισ εκ τόκων, τοκομεριδίων,
μεριςματαποδείξεων και μεριςμάτων διαπραγματεφςιμων μετοχών, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών και
κινθτών εν γζνει αξιών, εκδεδομζνων υπό θμεδαπών αςτικών ι εμπορικών εταιριών πάςθσ φφςεωσ,
υνεταιριςμών, ωματείων, υλλόγων και παντόσ εν γζνει Νομικοφ προςώπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
δικαίου, παραγραφόμεναι μετά 5ετίαν αφ’ θσ κατζςτθςαν απαιτθταί κατά τασ διατάξεισ του άρκρου 3 του
Νόμου ΑΜΔ’ τθσ 26/30 Ιουλίου 1885 «περί των πλθρωτζρων τω κομιςτι ανωνφμων χρεογράφων» και
του άρκρου 2 του Νόμου ΓΤΛΓ’ τθσ 27/30 Νοεμβρίου 1909 «περί βραχυπροκζςμων παραγραφών» ι εντόσ
βραχυτζρασ ςυμβατικισ αποςβεςτικισ προκεςμίασ περιζχονται οριςτικώσ εισ το Ελλθνικόν Δθμόςιον.
2. Με το άρκρο 8 του ίδιου ωσ άνω νομοκετικοφ διατάγματοσ ορίηεται ότι για τισ πιο πάνω απαιτιςεισ
που παραγράφονται υπζρ του Δθμοςίου υπάρχει υποχρζωςθ εντόσ του μθνόσ Απριλίου εκάςτου
οικονομικοφ ζτουσ για απόδοςθ ςτον προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. τθσ ζδρασ του υπόχρεου, των δθλοφμενων
ωσ περιερχόμενα ςτο Δθμόςιο ποςών και παράδοςθ των τίτλων.
3. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 3943/2011 ορίηεται ότι αν υποβλθκεί εκπρόκεςμθ ι
ανακριβισ διλωςθ ι δεν υποβλθκεί διλωςθ για τθν καταβολι ποςών που ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν.δ.
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1195/1942 και ζχουν παραγραφεί υπζρ του Δθμοςίου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 1 και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν. 2523/1997 (ςχετ. θ ΠΟΛ 1161/2011 εγκφκλιοσ). Για
τθν παραγραφι αξιώςεων από τόκουσ και μερίςματα εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ περ. 15 του άρκρου
250 ΑΚ, ςε ςυνδυαςμό με αυτζσ του άρκρου 253 ΑΚ.
4. Επίςθσ, κινθτζσ αξίεσ, ςφμφωνα με το εμπορικό δίκαιο, είναι τα αξιόγραφα, δθλαδι τα ζγγραφα τα
οποία ενςωματώνουν οριςμζνο ιδιωτικό δικαίωμα για τθν ενάςκθςθ του οποίου απαιτείται θ κατοχι
τουσ, μεταξφ των οποίων αναφζρονται και οι μετοχζσ. Με τισ διατάξεισ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου
24 του ν. 2238/1994, όπωσ αυτζσ ίςχυαν πριν από τθν κατάργθςι τουσ με τον ν. 4172/2013 και
εφαρμόηονταν για φορολογικά ζτθ που άρχιςαν πριν από τθν 1-1-2014, ορίηετο ότι ειςόδθμα από κινθτζσ
αξίεσ είναι αυτό που αποκτάται κάκε οικονομικό ζτοσ από κάκε δικαιοφχο κινθτών αξιών, το οποίο
προκφπτει, μεταξφ άλλων, από μερίςματα και τόκουσ ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των θμεδαπών
ανωνφμων εταιριών.
5. Περαιτζρω, το Β’ Σμιμα του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ με τθν με αρικ. 319/2014
γνωμοδότθςι του θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον Αν. Τπουργό Οικονομικών αποφάνκθκε ότι οι διατάξεισ
του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942 εφαρμόηονται ςε απαιτιςεισ από παραγραφζντα μερίςματα τόςο των
ειςθγμζνων (διαπραγματεφςιμων) μετοχών όςο και των μθ ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνών.
Για να καταλιξει ςτθν πιο πάνω παραδοχι του το ΝΚ προςζγγιςε τον όρο «κινθτι αξία» διαχρονικά
και αναφζρκθκε ςε οριςμοφσ του ειςοδιματοσ από κινθτζσ αξίεσ υπό το κακεςτώσ του ν.2238/1994
(ειςόδθμα που προκφπτει μεταξφ άλλων από μερίςματα και τόκουσ ιδρυτικοφσ τίτλων και μετοχών των
θμεδαπών ανωνφμων εταιριών) ι ςτθ χριςθ του όρου κινθτζσ αξίεσ υπό το κακεςτώσ των διατάξεων τθσ
αρικ. 93/6 ΕΟΚ Οδθγίασ τουσ υμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων θ οποία ενςωματώκθκε ςτο άρκρο 2
εδ.6 και 7 του ν.2396/1996 (μετοχζσ και λοιπζσ αξίεσ με χαρακτθριςτικά μετοχών, ΑΠ 533/2011).
6. Εξάλλου, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 1 του ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών Περιοριςμζνθσ
Ευκφνθσ» - οι οποίεσ είναι άλλωςτε και μεταγενζςτερεσ αυτών του ν. δ. 1195/1942 - ορίηεται ότι τα
εταιρικά μερίδια δεν δφνανται να παραςτακώςι διά μετοχών.
7. Από τθ ςυνολικι γραμματικι διατφπωςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942, ςτθν οποία
γίνεται ρθτι αναφορά ςε κινθτζσ αξίεσ οι οποίεσ «εκδίδονται» από τισ εταιρείεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ρθτι
παραπομπι ςτισ ειδικότερεσ διατάξεισ του άρκρου 3 του Νόμου ΑΜΔ’ τθσ 26/30 Ιουλίου 1885 περί
παραγραφισ μεριςμάτων ανωνφμων χρεογράφων, ςυνάγεται θ βοφλθςθ του νομοκζτθ να εντάξει ςτο
ρυκμιςτικό πεδίο των απαιτιςεων του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942 που παραγράφονται υπζρ του
Δθμοςίου μόνο τισ απαιτιςεισ από μερίςματα μετοχών ι κινθτών αξιών που φζρουν τα χαρακτθριςτικά
μετοχών όπωσ είναι οι απαιτιςεισ από ιδρυτικοφσ τίτλουσ και ομολογίεσ.
8. Κατόπιν των ανωτζρω, διευκρινίηεται ότι οι διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.δ. 1195/1942 περί
παραγραφισ υπζρ του Δθμοςίου απαιτιςεων από μερίςματα κινθτών αξιών δεν εφαρμόηονται ςε
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απαιτιςεισ από δικαιώματα ςυμμετοχισ ςε κζρδθ προςωπικών εταιρειών κακώσ και ςε απαιτιςεισ από
διανομι από εταιρικά μερίδια εταιρειών περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ΄ (εκτόσ του αρικμοφ 2 αυτοφ)
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικών Τπθρεςιών – Σμιμα Ε΄
(με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ)
3. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ
3. Αποδζκτεσ πινάκων Α’, Β’, (εκτόσ των αρικ.1 και 2 αυτοφ), Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’,
ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’
4. Κεντρικι Τπθρεςία ΔΟΕ και τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ τθσ
5. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ»
6. Ντάβοσ Παναγιώτθσ, Καραϊςκάκθ 70, Σ.Κ. 153 51, Παλλινθ

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο κ. Γενικοφ Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
4. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Α΄ - Β΄
5. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
6. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
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