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                            ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Αζήλα,  26 Ηαλνπαξίνπ 2015 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

1) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α’ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’        ΠΟΛ.1036 

2) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ     ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.    

ΣΜΗΜΑ: Γ’ 

3) ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: Α’ 

Σατ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10         

Σατ. Κώδηθας: 101 84 Αζήλα 

Πιεροθορίες: Μ. Υαπίδεο 

Σειέθωλο: 210 - 3375312   

ΦΑΞ: 210 – 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Καζορηζκός εληύπωλ εθαρκογής, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 63 ηοσ λ.4172/2013, 

αλαθορηθά κε ηελ απαιιαγή παραθράηεζες θόροσ ελδοοκηιηθώλ πιερωκώλ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Έρνληαο ππφςε:  

α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ  167Α’/23.07.2013). 

β) Σελ αξηζ. Γ6Α 1196756 ΔΞ2013/23.12.2013 (ΦΔΚ 3317Β’/27.12.2013) θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηε 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 
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γ) Σελ αξηζ. 20/25.6.2014 (ΦΔΚ 360/ΤΟΓΓ)  πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

«Δπηινγή θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

δ) Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Αποθαζίδοσκε  

Άρζρο 1  

Σύπος θαη περηετόκελο ηωλ εληύπωλ εθαρκογής θαη  

ηρόπος σποβοιής ηοσς 

 Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ησλ εληχπσλ εθαξκνγήο, κε ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013, αλαθνξηθά κε ηελ 

απαιιαγή απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ γηα ελδννκηιηθέο πιεξσκέο κεξηζκάησλ θαζψο 

θαη ηφθσλ θαη δηθαησκάησλ έρνπλ σο ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη 

σο Παξαξηήκαηα Α’ θαη Β’ ηεο παξνχζαο, αληίζηνηρα. 

 Σα πην πάλσ έληππα ππνβάιινληαη ρεηξφγξαθα ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ηνπ ππφρξενπ ζε παξαθξάηεζε 

θφξνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, θαηά πεξίπησζε. 

 Σα έληππα ππνβάιινληαη ζε δχν (2) αληίηππα, απφ ηα νπνία ην έλα (1) παξακέλεη 

ζηε Γ.Ο.Τ., ην δε δεχηεξν, αθνχ ζεσξεζεί, επηζηξέθεηαη ζηνλ ππφρξεν θαη επέρεη ζέζε 

απφδεημεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

 ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ εληχπσλ, επηβάιινληαη 

νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013. 

 Σα ίδηα σο άλσ έληππα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ θφξνπ 

ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο παξαθξάηεζεο θφξνπ, ιφγσ κε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο ή κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

έληππν ππνβάιιεηαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ 

έγηλε ε παξαθξάηεζε ζηελ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζηελ νπνία απνδφζεθε ν 

παξαθξαηεζείο θφξνο. Ο θφξνο επηζηξέθεηαη, ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο ή δηθαηψκαηα, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ δειψλνληαη 

ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ πην πάλσ εληχπνπ.  
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Άρζρο 2  

Υρόλος σποβοιής ηωλ εληύπωλ εθαρκογής 

1. Σα έληππα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013 γηα ηελ απαιιαγή απφ 

ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζηα θαηαβαιιφκελα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα (Παξάξηεκα Α’), 

θαζψο θαη ζηνπο ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ (Παξάξηεκα Β’) ζπλππνβάιινληαη θάζε θνξά κε ηε δήισζε απφδνζεο 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1011/2014 Απφθαζεο 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 8Β’/08.01.2014). 

ε πεξίπησζε κε δηελέξγεηαο παξαθξάηεζεο θφξνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.4172/2013, ε εγγχεζε θαηαηίζεηαη ρεηξφγξαθα 

απφ ηνλ ππφρξεν ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζηελ αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηφο 

ηνπ δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.), κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ πην πάλσ 

εληχπνπ, ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηνπ νπνίνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζηνηρεία. 

2. Δηδηθά γηα φζεο πιεξσκέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 

θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ηα έληππα εθαξκνγήο γηα ην άξζξν 63 ηνπ λ. 

4172/2013 (Παξαξηήκαηα Α’ θαη Β’) ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 2015 

ρσξίο θπξψζεηο. 

 

Άρζρο 3 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο                            ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

    Tκήκαηνο Γηνίθεζεο     ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ:  Γχν (2) Έληππα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  Α, Β) 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 

4. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 

θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη 

Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ  

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

8. Τπνδηεχζπλζε Α’ Άκεζεο Φνξνινγίαο (4) 

9. Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ-Σκήκα Α’ (2) 

10. Γηεχζπλζε Διέγρσλ-Σκήκα Γ’ (2) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
  

ΑΔΑ: ΩΣ3ΧΗ-ΗΔΓ



1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ HELLENIC REPUBLIC 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MINISTRY OF FINANCE 
 

1
ο
 αντίγραφο για τθν Ελλθνικι Φορολογικι Αρχι  -  1

st
 copy for the Hellenic Tax Authority 

ΕΝΣΤΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για τα ενδοομιλικά μερίςματα 

 

FORM  FOR THE IMPLEMENTATION  
of article 63 of law 4172/2013 for intragroup dividends 

 
 ΑΠΑΛΛΑΓΗ (αίτηςη για απαλλαγή από την παρακράτηςη φόρου)  ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΦΟΡΟΤ (Αίτηςη για 
επιςτροφή φόρου) 
 EXEMPTION (application for relief at withholding tax)     REFUND (Claim for repayment) 
 
Ι.  ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΣΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ι ΜΟΝΙΜΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ) 
    BENEFICIARY OF THE INCOME (LEGAL PERSON or PERMANENT ESTABLISMENT)  

     Aρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 
     Tax Identification Number (TIN) .............................................................................................................................................. 
     Πλιρθσ επωνυμία  
     Company name…............................................................................................................................................................................. 
     Πλιρθσ δ/νςθ (οδόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ, κράτοσ) 
     Full address (street, city, postal code, country).............................................................................................................................. 

........................................................................................................................…………………….………………........................................ 
     Ποςοςτό ςυμμετοχισ ……………………….......................................................................................................................................….. 

  Percentage of holding……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Θμερομθνία κτιςθσ τθσ ωσ άνω ςυμμετοχισ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 10%................................................................................ 

     Date on which this holding was obtained at a minimum percentage of 10%................................................................................ 
 
     τοιχεία νομίμου εκπροςϊπου: 
     Information of the legal representative: 
     Ονοματεπϊνυμο                                                                                                                   ΑΦΜ   
     Full name …………………………………………………………………………………………………………….   TIN ……………………………………………………………. 
     Σίτλοσ/ κζςθ 
     Title/ position ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     Πλιρθσ διεφκυνςθ (οδόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ) 
     Address (street, city, postal code) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
      

     _______________________________________________________________________________________ 
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ΙΙ.  Ο ΚΑΣΑΒΑΛΛΩΝ ΣΟ ΕΙΟΔΘΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ  
     PAYER OF THE INCOME - DESCRIPTION OF INCOME 
      
Ο καταβάλλων τα  
διανεμόμενα 
κζρδθ 
Payer of distributed 
profits 
(ΑΦΜ, επωνυμία, 
δ/νςθ, πόλθ) 
(TIN, name, 
address, city) 
 

Χρόνοσ λιψθσ 
απόφαςθσ 
διανομισ από 
τα αρμόδια 
όργανα 
Date on 
which the 
decision to 
distribute the 
profits was 
adopted by 
the 
competent 
bodies 

Καταλθκτικι 
θμερομθνία  
υποβολισ 
διλωςθσ 
φορολογίασ 
ειςοδιματοσ 
Due date for 
the filing of 
income tax 
return 

Αρικμόσ 
Μετοχϊν 
Number of 
shares 

Ποςοςτό 
ςυμμετοχισ 
Percentage 
of holding 

Θμερομθνία 
κτιςθσ τθσ 
ωσ άνω 
ςυμμετοχισ 
ςε ποςοςτό 
τουλάχιςτον 
10% 
Date on 
which this 
holding was 
obtained at 
a minimum 
percentage 
of 10 %. 
 

Ποςό  
διανεμόμενων  
κερδϊν 
Amount of  
distributed 
profits                     

Ποςό 
επιςτροφισ 
Amount of 
tax due 
(refund 
requested) 
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_____________________________________________________________________________________ 

III.   ΤΝΔΡΟΜΘ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 63 
       CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 63 
        
1. Ο δικαιοφχοσ (νομικό πρόςωπο) κατζχει μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 10%, επί τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ,  βάςει 
αξίασ ι αρικμοφ, ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι δικαιϊματα ςε κζρδθ ι δικαιϊματα ψιφου του νομικοφ προςϊπου που προβαίνει 
ςτθ διανομι. 
 
The beneficiary (legal person) owns shares or has a participation of at least 10%, and for at least two (2) years, in value or by 
number, of the share capital or profits rights or voting rights of the legal entity that effects the distribution. 

 
2. Ο δικαιοφχοσ των διανεμόμενων κερδϊν (νομικό πρόςωπο) περιλαμβάνεται ςτουσ τφπουσ των εταιρειϊν που απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα Ι Μζροσ Α τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ. 
     
Σhe beneficiary of the distributed profits (legal person) is included in the list of companies referred to in Annex I Part A of EU 
Directive 2011/96/EU. 
 

 
3.  Ο δικαιοφχοσ των διανεμόμενων κερδϊν (νομικό πρόςωπο) είναι φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα 
με τθ νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ και δεν κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ τρίτου κράτουσ εκτόσ Ε.Ε. κατ’ εφαρμογι 
ςφμβαςθσ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ που ζχει ςυναφκεί με αυτό το τρίτο κράτοσ. 
 
The beneficiary of the distributed profits (legal person) is resident in an EU Member-State pursuant to the tax laws of that 
Member-State and, under the terms of a double taxation agreement concluded with a third State, is not considered as resident 
for tax purposes outside the EU. 
 

4.  Ο δικαιοφχοσ των διανεμόμενων κερδϊν (νομικό πρόςωπο) υπόκειται,  χωρίσ τθ δυνατότθτα επιλογισ ι απαλλαγισ, ςε ζναν 
από τουσ φόρουσ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι Μζροσ Β τθσ Οδθγίασ 2011/96/ΕΕ ι ςε οποιονδιποτε άλλο φόρο 
ενδεχομζνωσ ςτο μζλλον αντικαταςτιςει ζναν από τουσ φόρουσ αυτοφσ. 
 
The beneficiary of the distributed profits (legal person) is subject to the taxes listed in Annex I Part Β of EU Directive 
2011/96/EU, without the possibility of opting for or being exempt from any other tax that might replace any of these taxes in 
the future. 

 

 

 

 
 IV. ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  
      STATUTORY DECLARATION ΒΤ THE PAYER / LEGAL REPRESENTATIVE  
     Δθλϊνω ότι κα προςκομίςω ςτθν ελεγκτικι αρχι, όταν μου ηθτθκεί, τα ςχετικά ζγγραφα που βεβαιϊνουν τισ προχποκζςεισ 
1, 2 και 4 τθσ Ενότθτασ ΙΙΙ. 
     I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates 
requirements 1, 2 and 4 (included) of Section III. 

 
 
 
     Σόποσ και θμερομθνία                                                                             Τπογραφι και ςφραγίδα του καταβάλλοντοσ  
                                                                                                                                   ι του νομίμου εκπροςϊπου του 
         Place and date                                                                                        Signature and stamp of the payer or the 
                                                                                                                                    legal representative thereof 
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V. ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ / ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  
     STATUTORY DECLARATION ΒΤ THE BENEFICIARY / LEGAL REPRESENTATIVE  
 

 
     Δθλϊνω ότι αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ να προςκομίςω ςτον καταβάλλοντα βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ 
ότι πλθροφνται οι  προχποκζςεισ 1,2 και 4 τθσ Eνότθτασ ΙΙΙ. 
    I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above 
mentioned conditions 1, 2 and 4 of Section III are met.  
 

 
 
 
 
     Σόποσ και θμερομθνία                                                                             Τπογραφι και ςφραγίδα του δικαιοφχου 
                                                                                                                                   ι του νομίμου εκπροςϊπου του 
      Place and date                                                                                         Signature and stamp of the beneficiary or the 
                                                                                                                                   legal representative thereof 
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VI. ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΣΘ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 
    CERTIFICATION BY THE COMPETENT TAX AUTHORITY OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATE 
________________________________________________________________________________________ 
 Πιςτοποιϊ ότι ο πραγματικόσ δικαιοφχοσ είναι/ιταν κατά το ζτοσ ……………………………….., 

κάτοικοσ .............................................................................. κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ φμβαςθσ Αποφυγισ τθσ  
Διπλισ Φορολογίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και ………………………………… 
 
I certify that the beneficial owner is/was during the year ………………………………..,      
resident of ………………….……........................................... within the meaning of the Double Taxation Convention between  
the Hellenic Republic and …………………………………………. 
 

 
Σόποσ  και  θμερομθνία  -  Place and date                                           Σίτλοσ - Designation................................................ 
 
                                                                                                               Τπογραφι - Signature............................................. 
 
                                                                                                                  Επίςθμθ φραγίδα τθσ Φορολογικισ Αρχισ              
                                                                                                                   Official Stamp of the Tax Authority 
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VII. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ 
INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF GUARANTEE TO THE GREEK STATE 
 

 
Ποςό διανεμόμενων κερδϊν  
 
 
 
Amount of profits distributed 
 
 
 
 
 

 
Ποςό παρακρατοφμενου 
φόρου βάςει τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ 
 
Total withholding 
tax under domestic 
legislation 
 
 

 
Ποςό εγγφθςθσ προσ τθν  
Φορολογικι Αρχι 
 
 
Amount of guarantee to the 
Tax Authority  
 
 
 
 

 
Αρικμόσ και θμερομθνία  
εγγυθτικισ επιςτολισ 
 
 
Number and date of the  
letter of guarantee 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VIII. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΡΑΠΕΗΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ  
BANK DETAILS FOR REFUND 
 

 
ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ: 
FINANCIAL INSTITUTION: 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΣΡΑΠΕΗΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ (ςε περίπτωςθ εντολοδόχου/πλθρεξουςίου, ςτοιχεία αυτοφ) 
BANK ACCOUNT HOLDER (if proxy: details of the proxy)                                                                                                     
(Αν είμαι μζλοσ τθσ Οικονομικισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ): BIC:                        IBAN: 
(Ιf part of the Economic and Monetary Union): BIC:                                       IBAN: 
(Αν δεν είναι μζλοσ τθσ Οικονομικισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ): τοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ: 
(If outside the Economic and Monetary Union): Bank account details: 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ: 
ADDRESS OF THE FINANCIAL INSTITUTION: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ HELLENIC REPUBLIC 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MINISTRY OF FINANCE 

1
ο
 αντίγραφο για τθν Ελλθνικι Φορολογικι Αρχι  -  1

st
 copy for the Hellenic Tax Authority 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

του άρθρου 63 του ν.4172/2013 για τόκουσ και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξφ ςυνδεδεμζνων εταιρειών 
 

FORM FOR THE IMPLEMENTATION  
of article 63 of law 4172/2013 for interests and royalties  

paid between associated companies 
 

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ (αίτηςη για απαλλαγή από την παρακράτηςη φόρου)  ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΦΟΡΟΤ (Αίτηςη για επιςτροφή 
φόρου) 
 EXEMPTION (application for relief at withholding tax)     REFUND (Claim for repayment) 

 
Ι.   ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΣΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ι ΜΟΝΙΜΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ) 
     BENEFICIARY OF THE INCOME (LEGAL PERSON OR PERMANENT ESTABLISHMENT)  

     Aρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου  
     Tax Identification Number (TIN) .................................................................................................................................................. 
     Πλιρθσ επωνυμία  
     Company  name …........................................................................................................................................................................... 
     Πλιρθσ δ/νςθ (οδόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ, κράτοσ) 
     Αddress (street, city, postal code, country)............................................................................................................................. 

........................................................................................................................…………………….………………........................................ 
     τοιχεία νομίμου εκπροςϊπου: 
     Information of the legal representative: 
     Ονοματεπϊνυμο                                                                                                                  ΑΦΜ   
     Full name ……………………………………………………………………………………………………………   TIN ……………………………………………………………. 
     Σίτλοσ/ κζςθ 
     Title/ position ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     Πλιρθσ διεφκυνςθ (οδόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ) 
     Address (street, city, postal code) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
      

_______________________________________________________________________________________ 
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ΙΙ.  Ο ΚΑΣΑΒΑΛΛΩΝ ΣΟ ΕΙΟΔΘΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ  
     PAYER OF THE INCOME - DESCRIPTION OF INCOME 
      

 
1. ΣΟΚΟΙ-INTERESTS* 

Ο καταβάλλων τουσ 
τόκουσ 
Payer of interest  
(ΑΦΜ, επωνυμία, 
δ/νςθ, πόλθ) 
(TIN, name, address, 
city) 
 
 
 
 

Θμερομθνία πίςτωςθσ 
ι καταβολισ των τόκων  
Date on which interest 
was credited or paid 

Ποςοςτό ςυμμετοχισ 
Percentage of holding 
Θμερομθνία κτιςθσ τθσ 
ωσ άνω ςυμμετοχισ ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 
10% 
Date on which this 
holding was obtained at 
a minimum percentage 
of 10% 
 

Ποςό καταβαλλόμενων  
τόκων 
Gross amount of  
interest 
 
 
 

Ποςό επιςτροφισ 
Amount of tax due 
(refund 
requested) 

 
 

    

 
*Να επιςυναφκεί αντίγραφο τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ 
*Provide us with a copy of the loan agreement  
 

 
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ-ROYALTIES** 

Ο καταβάλλων τα 
δικαιϊματα  
Payer of royalties 
(ΑΦΜ, επωνυμία,  
δ/νςθ, πόλθ) 
(TIN, name, address, 
city) 
 

Θμερομθνία πίςτωςθσ ι  
καταβολισ των  
δικαιωμάτων 
Date on which the 
royalties were paid 

Ποςοςτό 
ςυμμετοχισ 
Percentage of 
holding  
Θμερομθνία κτιςθσ 
τθσ ωσ άνω 
ςυμμετοχισ ςε 
ποςοςτό 
τουλάχιςτον 10% 
Date on which this 
holding was 
obtained at a 
minimum 
percentage of 10% 

Ποςό καταβαλλόμενων  
δικαιωμάτων 
Gross amount of royalties 
 
 

Ποςό επιςτροφισ 
Amount of 
tax due (refund 
requested) 

 
 
 
 
 

    

**Να επιςυναφκεί αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 
**Provide us with a copy of the agreement 
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III.   ΤΝΔΡΟΜΘ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 63 
       CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 63 
1. α) Ο δικαιοφχοσ, νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, κατζχει  άμεςα μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι  τουλάχιςτον 25%, επί 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ, βάςει αξίασ ι αρικμοφ, ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι δικαιϊματα ψιφου του φορολογοφμενου που 
προβαίνει ςτθν καταβολι ι  
β) ο φορολογοφμενοσ που καταβάλλει κατζχει άμεςα μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 25%, επί τουλάχιςτον δφο (2) 
ζτθ, ςτο μετοχικό κεφάλαιο του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που ειςπράττει ι  
γ) ζνα τρίτο νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα κατζχει άμεςα μετοχζσ, μερίδια ι ςυμμετοχι τουλάχιςτον 25%, επί 
τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ, ςτο μετοχικό κεφάλαιο τόςο του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που ειςπράττει όςο και 
του φορολογοφμενου που προβαίνει ςτθ καταβολι. 
 
a) The beneficiary, legal person or legal entity, holds directly shares or participation shares of at least 25% for at least two 
(2) years, in value or by number, in the share capital or voting rights of the taxpayer that makes the payment, or 
b) the taxpayer that makes the payment holds directly shares or participation of at least 25% for at least two (2) years, in 
the share capital of the legal person or the legal entity receiving the payment, or  
c) a third legal person or legal entity holds directly shares or participation of at least 25% for at least two (2) years, in the 
share capital of both the legal person or the legal entity receiving the payment and the taxpayer making the payment. 
 

2. O δικαιοφχοσ (νομικό πρόςωπο) των τόκων ι δικαιωμάτων περιλαμβάνεται ςτουσ τφπουσ των εταιρειϊν που απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα τθσ Οδθγίασ 2003/49/ΕK. 
     
Σhe beneficiary (legal person) of interest or royalties is included in the list of companies referred to in Annex of EU Directive 
2003/49/ΕC. 
 

3.  Ο δικαιοφχοσ (νομικό πρόςωπο) των τόκων ι δικαιωμάτων είναι φορολογικόσ κάτοικοσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα 
με τθ νομοκεςία του κράτουσ αυτοφ και δεν κεωρείται φορολογικόσ κάτοικοσ τρίτου κράτουσ εκτόσ Ε.Ε. κατ’ εφαρμογι 
ςφμβαςθσ αποφυγισ διπλισ φορολογίασ που ζχει ςυναφκεί με αυτό το τρίτο κράτοσ. 
 
The beneficiary (legal person) of interest or royalties is resident in an EU Member-State pursuant to the tax laws of that 
Member-State and, under the terms of a double taxation agreement concluded with a third State, is not considered as 
resident for tax purposes outside the EU. 
 

4.  Ο δικαιοφχοσ (νομικό πρόςωπο) των τόκων ι δικαιωμάτων υπόκειται, χωρίσ τθ δυνατότθτα επιλογισ ι απαλλαγισ, ςε ζναν 
από τουσ φόρουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2003/49/ΕΚ ι ςε οποιονδιποτε άλλο φόρο ενδεχομζνωσ ςτο 
μζλλον αντικαταςτιςει ζναν από τουσ φόρουσ αυτοφσ. 
 
The beneficiary (legal person) of interest or royalties is subject to the taxes listed in article 3 of EU Directive 2003/49/EC, 
without the possibility of opting for or being exempt from any other tax that might replace any of these taxes in the future. 
 

 
 
 

 

IV. ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  
     STATUTORY DECLARATION ΒΤ THE PAYER / LEGAL REPRESENTATIVE  
     Δθλϊνω ότι κα προςκομίςω ςτθν ελεγκτικι αρχι, όταν μου ηθτθκεί, τα ςχετικά ζγγραφα που βεβαιϊνουν τισ προχποκζςεισ 1, 2 και 4 
τθσ Ενότθτασ ΙΙΙ. 
     I hereby declare that I shall submit to the audit authority, upon request, all relevant documentation that substantiates requirements 
1, 2 and 4 (included) of Section III. 

 
 
 
     Σόποσ και θμερομθνία                                                                             Τπογραφι και ςφραγίδα του καταβάλλοντοσ  
                                                                                                                                   ι του νομίμου εκπροςϊπου του 
         Place and date                                                                                        Signature and stamp of the payer or the 
                                                                                                                                legal representative thereof 
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V. ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ / ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ  
     STATUTORY DECLARATION ΒΤ THE BENEFICIARY / LEGAL REPRESENTATIVE  
 
 

 
     Δθλϊνω ότι αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ να προςκομίςω ςτον καταβάλλοντα βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ φορολογικισ αρχισ ότι 
πλθροφνται οι  προχποκζςεισ 1, 2 και 4 τθσ Eνότθτασ ΙΙΙ. 
    I hereby declare that I undertake to submit to the payer a certificate by the competent tax authority that the above mentioned 
conditions 1, 2 and 4 of Section III are met.  
 

 
 
 
 
     Σόποσ και θμερομθνία                                                                             Τπογραφι και ςφραγίδα του δικαιοφχου 
                                                                                                                                   ι του νομίμου εκπροςϊπου του 
      Place and date                                                                                               Signature and stamp of the beneficiary or the 
                                                                                                                                      legal representative thereof 
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VI. ΠΙΣΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΣΘ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΑΡΧΘ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΕΛΟΤ ΣΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΘ ΕΝΩΘ 
    CERTIFICATION BY THE COMPETENT TAX AUTHORITY OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATE 
________________________________________________________________________________________ 
 Πιςτοποιϊ ότι ο πραγματικόσ δικαιοφχοσ είναι/ιταν κατά το ζτοσ ……………………………….., 

κάτοικοσ .............................................................................. κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ φμβαςθσ Αποφυγισ τθσ  
Διπλισ Φορολογίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και ………………………………… 
 
 
I certify that the beneficial owner is/was during the year ………………………………..,      
resident of ………………….……........................................... within the meaning of the Double Taxation Convention between  
the Hellenic Republic and …………………………………………. 
 
 

 
Σόποσ  και  θμερομθνία  -  Place and date                                           Σίτλοσ - Designation................................................ 
 
                                                                                                               Τπογραφι - Signature............................................. 
 
                                                                                                                  Επίςθμθ φραγίδα τθσ Φορολογικισ Αρχισ              
                                                                                                                   Official Stamp of the Tax Authority 
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VII. ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΠΕΡ ΣΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ 
      INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE LETTER OF GUARANTEE TO THE GREEK STATE 
 

 
Καταβλθκζν ποςό  
τόκων 
 
 
Amount  paid 
 
 

 
Ποςό παρακρατοφμενου 
φόρου βάςει τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ 
 
Total withholding tax 
under domestic 
legislation 
 
 
 
 
 

 
Ποςό  εγγφθςθσ προσ τθν  
Φορολογικι Αρχι 
 
 
Amount  of guarantee to the  
Tax Authority  
 
 
 

 
 Αρικμόσ και θμερομθνία  
εγγυθτικισ επιςτολισ 
 
 
Number and date of the  
letter of guarantee 
 
 
 

 
 
 

 
Καταβλθκζν ποςό  
δικαιωμάτων 
 
 
Amount  paid 
 
 

 
Ποςό παρακρατοφμενου 
φόρου βάςει τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ 
 
Total withholding tax 
under domestic 
legislation 
 
 
 
 
 

 
Ποςό  εγγφθςθσ προσ τθν  
Φορολογικι Αρχι 
 
 
Amount  of guarantee to the  
Tax Authority  
 
 

 
Αρικμόσ και θμερομθνία  
εγγυθτικισ επιςτολισ 
 
 
Number and date of the  
letter of guarantee 
 
 

 
 
 
VIII. ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΡΑΠΕΗΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΣΡΟΦΘ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ  
      BANK DETAILS FOR REFUND 
 

 

 
ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ: 
FINANCIAL INSTITUTION: 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΣΡΑΠΕΗΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ (ςε περίπτωςθ εντολοδόχου/πλθρεξουςίου, ςτοιχεία αυτοφ) 
BANK ACCOUNT HOLDER (if proxy: details of the proxy)                                                                                                     
(Αν είμαι μζλοσ τθσ Οικονομικισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ): BIC:                        IBAN: 
(Ιf part of the Economic and Monetary Union): BIC:                                       IBAN: 
(Αν δεν είναι μζλοσ τθσ Οικονομικισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ): τοιχεία τραπεηικοφ λογαριαςμοφ: 
(If outside the Economic and Monetary Union): Bank account details: 
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ: 
ADDRESS OF THE FINANCIAL INSTITUTION: 
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