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Θετική εξέλιξη η ψήφιση της μείωσης του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη 

Ψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει τη μείωση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη στο 10%, 

από 15%, και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2019. Ο συντελεστής 15% είχε θεσπιστεί με 

το Ν.4387/2016. Με την ψήφιση της εν λόγω τροπολογίας αίρεται μια σημαντική εκκρεμότητα, καθώς η 

μείωση είχε εξαγγελθεί από το τέλος του 2018. Ο ΣΕΒ είχε ζητήσει την υλοποίηση της σχετικής εξαγγελίας, 

μεταξύ άλλων, με επιστολή του προς την αρμόδια Υπουργό.   

Η μείωση του φόρου στα μερίσματα σίγουρα ενθαρρύνει την επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας 

και της ανάπτυξης. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη έως το 2022 

υποχώρηση στο 25% (από 29% που ίσχυε έως το 2018) του φόρου στα επιχειρηματικά κέρδη. 

Ο ΣΕΒ έχει σταθερά επισημάνει ότι η υπερφορολόγηση της οικονομίας αποβαίνει εις βάρος της οικονομικής 

δραστηριότητας, των πολιτών της χώρας και των εσόδων του κράτους. Σημειώνουμε ότι τα επιχειρηματικά 

κέρδη στην Ελλάδα είχαν φτάσει να έχουν την υψηλότερη επιβάρυνση στον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε.-28, με την 

πρόσθεση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβάλλονται σε κέρδη που διανέμονται σε μέτοχο με 

ποσοστό άνω του 3% που συμμετέχει και στο Δ.Σ. της εταιρείας. Αλλά και χωρίς την επιβάρυνση αυτή  δεν 

ήταν σε ανταγωνιστικά με την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επίπεδα. 

Παραμένει ότι μέσω της εισφοράς αλληλεγγύης (ανώτατος συντελεστής 10%) και μέσω της δυνητικής 

επιβάρυνσης μετόχου που μετέχει στη διοίκηση της επιχείρησης με ασφαλιστικές εισφορές (κατά τον 

Ν4387/16, όπως ισχύει) τα κέρδη και τα διανεμόμενα μερίσματα θα συνεχίζουν να έχουν δυνητικά τη 

μεγαλύτερη, αθροιστική, επιβάρυνση στην Ε.Ε. Πάντως, για μετόχους που δεν επιβαρύνονται με εισφορά 

αλληλεγγύης ή ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων που λαμβάνουν η συνολική επιβάρυνση από το 

2022, εφόσον δεν υπάρξουν έως τότε άλλες αλλαγές στο σχετικό πλαίσιο, θα είναι πλέον ανταγωνιστική και 

χαμηλότερη του μέσου όρου της  Ε.Ε.-28 (Δ1). 

 Δ1. Διανεμόμενα μερίσματα 

– φόροι στο φυσικό 

πρόσωπο / μέτοχο και στα 

εταιρικά κέρδη. Πηγή: Taxes in 

Europe DB, PwC, Deloitte, KPMG. 

*Ελλάδα 2022: Με ασφαλιστικές 

εισφορές μετόχου με μερίδιο άνω 

του 3% που είναι και μέλος του 

ΔΣ. ** υπολογίζονται μειώσεις που 

προσφέρουν ορισμένες χώρες 

που καταρχήν φορολογούν τα 

μερίσματα στην κλίμακα φόρου 

εισοδήματος.  
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Το παρόν συντάχθηκε από τους Τομείς Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών και  

Μακροοικονομικής Ανάλυσης & Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΕΒ 

Σύμβουλος Διοίκησης, Φορολογική Πολιτική: Κώστας Σφακάκης 

Senior Advisor: Μιχάλης Μητσόπουλος  

Advisor: Σωτηρία Καλαντζή 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: eper@sev.org.gr  |  T: 211 5006 113 
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*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

