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ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ 

ΣΩΝ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΦΕΙΩΝ  ΜΕΡΙΜΑΣΩΝ, ΣΟΚΩΝ (ΕΚΣΟ ΣΟΚΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Σύπος Φαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), 

(μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά).  

β. Σο αρχείο θα είναι σε συμπιεσμένη μορφή(ΖΙP). 

 

ΠΡΟΟΦΗ: Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΤΡΩ τα δύο τελευταία ψηφία θα 

αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). 

Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο 

μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.
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 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ ΜΕΡΙΜΑΣΩΝ, ΣΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  

Κωδικός υντ/ής 

παρ/σης  

φόρου (%) 

Είδος  

1.  5 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών 

Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Φρηματιστήριο 

Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός 

προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών 

απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)  

 

2.  0 Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με 

απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Υυσικά 

πρόσωπα) 

 

3.  15 Σόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές 

αποφάσεις,) εκτός τόκων που αποστέλλονται 

βάσει της ΠΟΛ. 1033/2014  

 

4.  20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται 

και δεν αφορούν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα  

 

5.  0 Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου 

(δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα) πχ.  μερίσματα 

από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες που 

δεν φορολογούνται με τις διατάξεις του 

ν.4607/2019, μερίσματα από αλλοδαπές 

πλοιοκτήτριες εταιρίες που δεν 

φορολογούνται με τις διατάξεις του 

ν.4607/2019 τα οποία καταβάλλονται από 

γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που 

διαχειρίζονται τα πλοία τους. Επίσης 

μερίσματα από ημεδαπές ναυλώτριες γυμνού 

πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με 

χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και 

μερίσματα από αλλοδαπές ναυλώτριες 

γυμνού πλοίου και από μισθώτριες πλοίου με 

χρηματοδοτική μίσθωση τα οποία 

καταβάλλονται από γραφεία του άρθρου 25 

του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία 

τους. 
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6.  0 Σόκοι που απαλλάσσονται του φόρου εκτός 

από τους τόκους ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου και έντοκων γραμματίων Ελληνικού 

Δημοσίου που αποστέλλονται κατ’ εφαρμογή 

της ΠΟΛ.1033/2014  

 

7.   Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών 

Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά 

Φρηματιστήρια 

 

8.  5 Μερίσματα(προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με 

ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 

μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της 

λήψης αμοιβής  που είναι παράλληλα και 

μέλη του Δ.. 

 

9.  5 Αμοιβές μελών Δ.. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν 

στο μετοχικό κεφάλαιο και  προέρχονται από 

τα κέρδη της εταιρίας 

 

10.   Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών 

εταιριών που φορολογούνται με τις διατάξεις 

του ν.4607/2019, καθώς και μερίσματα 

αλλοδαπών πλοιοκτητριών εταιριών που 

φορολογούνται με τις διατάξεις του 

ν.4607/2019 και που καταβάλλονται από 

γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που 

διαχειρίζονται τα πλοία τους 

 

11.   Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές 

εταιρίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, καθώς 

και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) 

που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του 

ν.27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.. ή σε 

διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους 

 

14.   Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων 

αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των 

παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 

4172/13 

 

15.   Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων 

αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/13 

 

 


