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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήναι 31 Ιανουαρίου 1978 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Αρ. Πρωτ.: Ε.1058/288 
ΓΕΝ IKH ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Λ.Γ. ΠΟΛ. 13 
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆1) 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 
ΘΕΜΑ:  
 
Χρόνος κτήσεως του µερίσµατος από τους µετόχους ανώνυµης εταιρίας σε 
περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεµατικών προηγούµενων 
χρήσεων σε απόφαση που λήφθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων. 
  
Με αφορµή ερώτηµα που υποβλήθηκε σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας 
ανακοινώνουµε τα εξής: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.∆. 3323/1955, το 
εισόδηµα που προέρχεται από αποθεµατικά ανωνύµων εταιριών, που διανέµονται ή 
κεφαλαιοποιούνται, είτε η διανοµή αυτών γίνεται σε χρήµα είτε σε ακίνητα ή κινητά 
ή άλλες αξίες, λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες. 
 
2. Από τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του N.∆. 
3323/1955προκύπτει ότι, χρόνος κτήσεως του εισοδήµατος από κινητές αξίες 
θεωρείται προκειµένου για µερίσµατα καθώς και ποσοστά και αµοιβές διοικητικών 
συµβούλων ανωνύµων εταιρειών, ο χρόνος εγκρίσεως του ισολογισµού από τη γενική 
συνέλευση των µετόχων. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 
(παράγραφος 2 περίπτωση α΄), η παρακράτηση το φόρου που αναλογεί στα ανωτέρω 
εισοδήµατα ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδηµάτων αυτών σε 
πίστωση του δικαιούχου, οπωσδήποτε όµως όχι αργότερα του µήνα, από της 
εγκρίσεως του ισολογισµού από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 
 
3. Επίσης από τις διατάξεις των άρθρων 25, 27, 37 και 41 του Ν.2190/1920 "περί 
ανωνύµων εταιρειών" προκύπτει ότι, η έγκριση του ισολογισµού γίνεται άπαξ του 
έτους από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, που συνέρχεται υποχρεωτικά 
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και η οποία κυριαρχικώς 
αποφασίζει, βάσει των παρεχοµένων σ΄ αυτήν εξουσιών από τις διατάξεις του 
ανωτέρω νόµου και του καταστατικού, την διανοµή από τα καθαρά κέρδη µερίσµατος 
ή το σχηµατισµό αποθεµατικών (τακτικών, εκτάκτων κτλ.). 
 
Μετά την έγκριση του ισολογισµού από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, 
ο ισολογισµός αυτός καθίσταται οριστικός αποκλειοµένης κάθε τροποποιήσεως 
αυτού σε µεταγενέστερο χρόνο. 
 
Στοιχείο απαραίτητο του ισολογισµού αποτελεί και ο πίνακας διαθέσεως καθαρών 
κερδών, καθώς και ο τρόπος διαθέσεως αυτών, ώστε σε περίπτωση που αποφασίζεται 
από τη γενική συνέλευση των µετόχων η διανοµή στους µετόχους µέρους των 
κερδών, οι µέτοιχοι αυτοί από της εγκρίσεως του ισολογισµού αποκτούν αξίωση για 
καταβολή του µερίσµατος. Συνεπώς, µόνο η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων 
δύναται να αποφασίσει κατά την έγκριση του οικείου Ισολογισµού, για τη διάθεση 
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των κερδών καθώς και για τη διανοµή στους µετόχους εκτάκτων αποθεµατικών 
προηγούµενων εταιρικών χρήσεων, που έχουν σχηµατισθεί και εγκριθεί από την 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων δύναται να αποφασίσει κατά την έγκριση του 
οικείου ισολογισµού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανοµή στους 
µετόχους εκτάκτων αποθεµατικών προηγούµενων εταιρικών χρήσεων, που έχουν 
σχηµατισθεί και εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων στο 
παρελθόν από τα κέρδη κάθε χρήσεως.  
 
4. Η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων, δε δύναται νόµιµα να αποφασίσει για 
τροποποίηση του ισολογισµού, καθόσον συνέρχεται κατά το χρόνο που αυτός έχει 
καταστεί πλέον οριστικός. Εποµένως, η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων δε 
δύναται νόµιµα να αποφασίσει για διανοµή στους µετόχους έκτακτου αποθεµατικού 
προηγούµενων εταιρικών χρήσεων, εφόσον η διανοµή αυτή συνεπάγεται 
τροποποίηση του ισολογισµού που έχει εγκριθεί και οριστικοποιηθεί από την τακτική 
γενική συνέλευση των µετόχων, η δε απόφαση αυτή βάσει του άρθρου 35α του 
Ν.2190/1920 είναι άκυρη. Η ακυρότητα όµως αυτή, δε θεραπεύεται από την 
παράλειψη της διοίκησης ( άρθρο 51 επ. του Ν.2190/1920) προς επέµβαση για την 
άρση της παρανοµίας, καθόσον η διοίκηση κατά την άσκηση της εποπτείας δύναται 
να υποδείξει µόνο τα προσήκοντα µέτρα και δε δύναται να απαγγείλει από την αιτία 
αυτή ακυρότητα της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.  
 
Στην περίπτωση όµως που θα επακολουθήσει έγκριση από την επόµενη τακτική 
γενική συνέλευση των µετόχων, της αποφάσεως που λήφθηκε από την έκτακτη 
γενική συνέλευση για διανοµή µερίσµατος από έκτακτα αποθεµατικά, ανεξάρτητα αν 
η έγκριση γίνει ρητά ή έµµεσα µε την έγκριση του ισολογισµού της τελευταίας 
εταιρικής χρήσεως στον οποίο περιλαµβάνεται η διανοµή του µερίσµατος αυτού, η 
έγκριση αυτή ισχύει σαν επικύρωση της αποφάσεως της έκτακτης γενικής 
συνελεύσεως. Συνεπώς η διανοµή του έκτακτου αποθεµατικού νοµιµοποιείται από τη 
χρονολογία της επικυρώσεως της αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνελεύσεως από 
τη τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Η επικύρωση όµως αυτή δεν έχει 
αναδροµική ισχύ καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εγκρίσεως που 
ορίζονται στο άρθρο 238 Λ.Κ. (για τ΄ ανωτέρω σύµφωνα και η αριθ. 356/1976 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του ΝΣΚ και η αριθ. 619/1978 γνωµοδότηση του Α΄ 
τµήµατος του ΝΣΚ). 
 
5. Ύστερα από όσα εκθέσαµε ανωτέρω και δεδοµένου ότι µε τις διατάξεις του Ν. 
2190/1920 µόνο η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων έχει αρµοδιότητα να 
εγκρίνει τον ισολογισµό και να αποφασίσει τη διανοµή ή τη κεφαλαιοποίηση των 
κερδών της εταιρίας, προκύπτει ότι, χρόνος κτήσεως από τους µετόχους του 
εισοδήµατος από µερίσµατα µετοχών ανώνυµης εταιρίας είναι ο χρόνος που η 
τακτική γενική συνέλευση των µετόχων εγκρίνει τον ισολογισµό της εταιρικής 
χρήσεως ή τη διανοµή του έκτακτου αποθεµατικού που σχηµατίσθηκε από κέρδη 
προηγούµενων χρήσεων που δεν διανεµήθηκαν.  
 
Επίσης στην περίπτωση που η έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων αποφασίζει 
την διανοµή η κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεµατικού παλαιότερων εταιρικών 
χρήσεων, χρόνος κτήσεως του εισοδήµατος αυτού από τους µετόχους είναι ο χρόνος 
που η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων επικυρώνει, είτε ρητά είτε έµµεσα, την 
απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως για διανοµή ή κεφαλαιοποίηση του 
αποθεµατικού αυτού. Συνεπώς, τα µερίσµατα αυτά θεωρούνται ότι κτήθηκαν από 
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τους µετόχους που υπήρχαν κατά το χρόνο που η τακτική γενική συνέλευση για 
διανοµή ή κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεµατικού προηγούµενων χρήσεων και θα 
φορολογηθούν µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο αυτό. 
 
Εποµένως ανώνυµη εταιρία που διένειµε µερίσµατα από έκτακτα αποθεµατικά 
προηγούµενων χρήσεων στους µετόχους της µε απόφαση της έκτακτης γενικής 
συνελεύσεως, θα παρακρατήσει το φόρο που θα αποδώσει στο ∆ηµόσιο από τους 
µετόχους που υπάρχουν και µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά το 
χρόνο που η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων επικυρώνει, ρητά ή έµµεσα την 
απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως των µετόχων. 
 
6. Σύµφωνα προς τ΄ ανωτέρω είναι και η αριθ. 950/1977 γνωµοδότηση της 
Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την οποία και αποδεχθήκαµε. 


