
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Κωδικοποίηση εισοδήματος από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα 

Αμοιβή 
Κωδικός 

Κατηγορίας 
Αμοιβής 

Περιγραφή Κατηγορίας αμοιβής 
Συντελεστής 

Φόρου 

Μερίσματα 1 
Διανομή κερδών χρήσης νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 

10% 

Μερίσματα 2 Προμερίσματα και προσωρινές απολήψεις κερδών 10% 

Μερίσματα 3 
Διανομή κερδών χρήσης/παρελθουσών χρήσεων στα μέλη 
Δ.Σ  με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 
μεγαλύτερο ή ίσο του 3%, ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής 

10% 

Μερίσματα 4 
Διανομή κερδών χρήσης/παρελθουσών χρήσεων στα μέλη 
Δ.Σ  που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο  

10% 

Μερίσματα 5 

Διανομή αφορολογήτων  αποθεματικών  επενδυτικών 
νόμων (ν.1262/1982, ν. 1892/1990, ν.2601/1998, 
ν.3299/2004, άρθρο 22 ν. 1828/1989, άρθρων 2 και 3 του ν. 
3220/2004 κ.λπ.) 

10% 

Μερίσματα 6 
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών 
χρήσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

10% 

Μερίσματα 7 
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
σχηματισθέντων από εισοδήματα φορολογηθέντα κατ' 
ειδικό τρόπο 

10% 

Μερίσματα 8 
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 
σχηματισθέντων βάσει ειδικών διατάξεων νόμων 

10% 

Μερίσματα 9 
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που 
σχηματίζονται με βάση τον ν.4172/2013 

10% 

Μερίσματα 10 
Διανομή κερδών αλλοδαπών εταιρειών (όταν μεσολαβεί 
ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα) 

10% 

Μερίσματα 11 
Μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, με βάση τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 

10% 

Μερίσματα 12 
Υπεραπόδοση επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων για 
ασφαλίσεις ζωής 

10% 

Μερίσματα 13 
Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών  με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 71Β του ν.4172/2013 

10% 

Μερίσματα 14 
Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών  με βάση 
τις διατάξεις του άρθρου 71Γ του ν.4172/2013 

10% 

Μερίσματα 16 
Μερίσματα  που καταβάλλονται σε φορολογικούς 
κατοίκων χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ 

  

Μερίσματα 98 
Πληρωμές μερισμάτων για τις οποίες η υποβολή του 
αρχείου γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/2014 
και άλλων διατάξεων 

  

Τόκοι 19 Τόκοι καταθέσεων στην ημεδαπή 15% 

Τόκοι 20 
Τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή (όταν μεσολαβεί 
ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) 

15% 

Τόκοι 21 
Τόκοι ομόλογων  του Ελληνικού Δημοσίου (όταν έχει 
μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή του 
τοκομεριδίου) 

15% 

Τόκοι 22 Τόκοι από συμφωνίες επαναγοράς (πράξεις repos)  15% 



Τόκοι 23 
Τόκοι εταιρικών ομολογιακών δανείων που εκδίδονται 
στην ημεδαπή 

15% 

Τόκοι 24 
Τόκοι από ομόλογα που εκδίδονται στην αλλοδαπή (όταν 
μεσολαβεί ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή 
θεματοφύλακας) 

15% 

Τόκοι 25 Τόκοι που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση 15% 

Τόκοι 26 Τόκοι από προνομιούχες μετοχές 15% 

Τόκοι 27 Τόκοι δανείων (εκτός των τραπεζικών) 15% 

Τόκοι 28 Λοιποί τόκοι που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες 15% 

Τόκοι 29 
Τόκοι που καταβάλλονται σε φορολογικούς κατοίκων 
χωρών με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ  

  

Τόκοι 99 
Πληρωμές τόκων για τις οποίες η υποβολή του αρχείου 
γίνεται με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/2014 και 
άλλων διατάξεων 

  

Δικαιώματα 32 
Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα 
και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα 

20% 

Δικαιώματα 33 
Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς 
κατοίκους τρίτων χωρών   

20% 

Δικαιώματα 34 
Δικαιώματα που καταβάλλονται σε φορολογικούς 
κατοίκους με τις οποίες υπάρχουν Σ.Α.Δ.Φ   

  

 


