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ΘΔΜΑ: Απμόδια Φοπολογική Απσή ζηην ημεδαπή για ηεκμηπίωζη πλήπωζηρ ηων 

πποϋποθέζεων  καη’ εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων Οδηγιών 2011/96/ΔΔ (Μηηπικών - 

Θςγαηπικών) και 2003/49/ΔΚ (Σόκων-Γικαιωμάηων ςνδεδεμένων Δηαιπειών).   

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1036/2015 Απόθαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ, θαζνξίζζεθε ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ησλ εληύπσλ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ λ.4172/2013, πξνθεηκέλνπ νη δηθαηνύρνη (λνκηθά πξόζσπα θνξνινγηθνί θάηνηθνη θξάηνπο - 

κέινπο ηεο Δ.Δ.), λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ πιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνύ, έηζη 

ώζηε λα κελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θόξνπ ζηα θαηαβαιιόκελα από ηα εκεδαπά λνκηθά 

πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο πξνο απηνύο πνζά (κεξίζκαηα, ηόθνπο θαη δηθαηώκαηα). 

2. Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, πξνθύπηεη, όηη δεηείηαη 

από εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ή λνκηθέο νληόηεηεο πνπ εηζπξάηηνπλ ηα ίδηα εηζνδήκαηα 

(κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα) από ζπγαηξηθέο ηνπο κε έδξα ζε άιια θξάηε κέιε λα 

πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα έληππα εθαξκνγήο γηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ πιήξσζε ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ ησλ Οδεγηώλ 2011/96/ΔΔ (Μεηξηθώλ - Θπγαηξηθώλ) θαη 2003/49/ΔΚ (Σόθσλ-
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Γηθαησκάησλ πλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ) θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα ηύρνπλ ησλ 

ζρεηηθώλ επεξγεηεκάησλ ηνπο (απαιιαγή παξαθξάηεζεο ζηα εηζπξαηηόκελα πνζά). 

3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη, όηη ν 

Γεληθόο Γξακκαηέαο δύλαηαη λα δεηά από ηνλ θνξνινγνύκελν λα ππνβάιεη, ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, βηβιία, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ. Ο 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ζέηεη εύινγε πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ. 

4. Με ην αξηζ. πξση. 1063343/701/0006Γ/1-7-2009 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο 

θαζνξίζζεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ επίζεκε κεηάθξαζε αιινδαπώλ εγγξάθσλ. 

5. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη, όηη ε αξκόδηα αξρή ζηελ εκεδαπή, 

γηα ηελ ηεθκεξίσζε πιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ (πηζηνπνίεζε θνξνινγηθήο 

θαηνηθίαο εκεδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ππαγσγή ηνπ ζηνπο θόξνπο ησλ παξαξηεκάησλ 

θ.ν.θ), θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηώλ 2011/96/ΔΔ (Μεηξηθώλ - Θπγαηξηθώλ) θαη 

2003/49/ΔΚ (Σόθσλ-Γηθαησκάησλ πλδεδεκέλσλ Δηαηξεηώλ), ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο, είλαη ε αξκόδηα Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) ηνπ 

εκεδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε πιήξσζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ κε βάζε ηα 

αλαγξαθόκελα ζηα  αληίζηνηρα έληππα-έγγξαθα  αιινδαπήο πνπ ζα πξνζθνκίδνληαη ζ’ απηήλ.  

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ, ζε 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξναλαθεξζέλ ππ΄αξηζκ. 1063343/701/0006Γ/1.7.2009 έγγξαθν. 

   

 Ακπιβέρ Ανηίγπαθο   Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ   ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ     

 

 

               

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ 

αξηζκώλ 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 Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ 

Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. ΑΡΖΣΖ Α.Δ., Λ. ΣΑΣΟΪΟΤ 52 Σ.Κ. 136 77 ΑΥΑΡΝΔ-ΑΘΖΝΑ 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα- Β΄ (10) 

8. Γηεύζπλζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ 

 

 

 

   

 


