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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1075697 ΕΞ 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση

: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας

: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες

: Ε. Καπούτσου

Τηλέφωνο

: 210 – 3375312

Fax

: 210 – 3375001

E-Mail

: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Url

: www.aade.gr

ΠΡΟΣ:

Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που
λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το
πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.

Με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015/17.11.2015 έγγραφό μας

διευκρινίστηκε ότι τα ποσά που καταβάλλονται από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες στα
ιδρυτικά αθλητικά σωματεία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 71
του ν. 2725/1999, και τα οποία αντιστοιχούν σε σταθερό ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί των καθαρών εισπράξεων από αγώνες, αποτελούν μέρισμα κατά την έννοια του
άρθρου 36 του ν. 4172/2013, ως προερχόμενο και συνδεόμενο με την κατοχή
προνομιούχων μετοχών. Κατά συνέπεια, τα ποσά αυτά που καταβάλλονται στα ιδρυτικά
αθλητικά σωματεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 4172/2013, καθόσον η απαλλαγή από το φόρο
εισοδήματος των εν λόγω ποσών που προβλεπόταν με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 71 του ν. 2725/1999 καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
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3842/2010. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση των αθλητικών σωματείων από το φόρο εισοδήματος, αλλά το
εισόδημα αυτό φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47, με δυνατότητα συμψηφισμού του, κατά τα ανωτέρω,
παρακρατηθέντος φόρου.
2.

Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ο φόρος

που παρακρατείται σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αποδίδεται
το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται
από τους συμβολαιογράφους.
3.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1011/2014 απόφασης του Γενικού

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής, καθώς
και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα
εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση
πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α΄,
β΄, και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (παρ. 1). Πέραν των
ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε
παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα
από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα (παρ. 2).
4.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το πάγιο μέρισμα αποτελεί μέρισμα κατά

την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 του ν.4172/2013, οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες
που καταβάλλουν ή πιστώνουν το πάγιο μέρισμα με την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο το αργότερο μέχρι το τέλος του
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης των δικαιούχων με το σχετικό
ποσό, η οποία νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του
ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Σε κάθε άλλη περίπτωση (για παράδειγμα καταβολή
ή πίστωση στο τέλος κάθε αγώνα), ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται μέχρι το τέλος του
δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης των δικαιούχων με το σχετικό
ποσό.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.

Αποδέκτες πίνακα Γ΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)

2.

Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της

3.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4.

Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε΄

(με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.

Αποδέκτες πινάκων Α΄, Β΄, (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Η΄ και Ι΄

2.

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου &

Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ., Πλ.
Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, Αθήνα
3.

Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),

Βουλής 7, Τ.Κ. 105 62 ΑΘΗΝΑ
4.

Α.Ε.Κ. ΝΕΑ ΚΑΕ 2014, Ηρακλείου 466, Τ.Κ. 141 22, Ηράκλειο Αττικής

5.

Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών

6.

Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών

7.

Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2.

Γραφεία κ. Γενικών Δ/ντών

3.

Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.

4.

Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

5.

Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
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