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Θζμα: Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 29 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ,
όπωσ ιςχφει, και παροχι οδθγιϊν και υποδειγμάτων για τθν εφαρμογι τθσ Διεκνοφσ
Διοικθτικισ Συνεργαςίασ ςτο πεδίο τθσ άμεςθσ φορολογίασ, αναφορικά με τθν ανταλλαγι
πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ, τθν αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθ διοικθτικι
κοινοποίθςθ εγγράφων και τθν ανατροφοδότθςθ
ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ΚΦΔ (ν.4174/2013, ΦΕΚ Α’ 170), όπωσ ιςχφει
μετά τθν τροποποίθςι του με τισ διατάξεισ του άρκρου πζμπτου, παρ. 2, περίπτ. α' πρϊτο εδάφιο
του ν.4493/2017 (ΦΕΚ Α' 164/31.10.2017), και ςασ παρζχουμε τισ ακόλουκεσ ερμθνευτικζσ
οδθγίεσ και υποδείγματα αναφορικά με τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ, τθν
αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθ διοικθτικι κοινοποίθςθ εγγράφων και τθν
ανατροφοδότθςθ, με ςκοπό τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ:
Α. ΡΟΟΙΜΙΟ
Οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου του άρκρου 29 του ΚΦΔ, όπωσ ιςχφει, ζχουν ωσ εξισ:
" Άρκρο 29
Αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι
Ωσ προσ τθν αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι ςυμπεριλαμβανομζνων των ταυτόχρονων φορολογικών
ελζγχων εφαρμόηονται οι διατάξεισ των Κεφαλαίων Α΄ ζωσ και Η΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), που
ενςωμάτωςαν ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθν Οδθγία του Συμβουλίου 2011/16/ΕΚ, του ν. 4153/2013
(Α΄116) για τθν κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ και του Οργανιςμοφ
Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ), ςχετικά με τθν αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι ςε
1

ΑΔΑ: 62ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93

φορολογικά κζματα, των διεκνών ςυμβάςεων, όπωσ κυρώνονται και ιςχφουν με τισ διατάξεισ
εφαρμογισ τουσ και τα ςχετικά ςχόλια του ΟΟΣΑ, κακώσ και τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν αμοιβαία
διοικθτικι ςυνδρομι."
Επιςθμαίνεται ότι θ ςυνεργαςία μεταξφ των φορολογικϊν διοικιςεων αποτελεί ςθμαντικό
παράγοντα ςτθν καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ φοροαποφυγισ και ςτθν προςταςία
τθσ ακεραιότθτασ των φορολογικϊν ςυςτθμάτων. θμείο κλειδί αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ
διεκνισ διοικθτικι ςυνεργαςία.
Σα ςυμφωνθκζντα εργαλεία για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμβαλλόμενων κρατϊν παρζχουν
εμπιςτοςφνθ κεςπίηοντασ τουσ ίδιουσ κανόνεσ, υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα για όλουσ, και
βοθκοφν τουσ φορολογοφμενουσ να διαςφαλίςουν τα δικαιϊματά τουσ, βάςει των προτφπων
που ζχουν ςυμφωνθκεί από τισ φορολογικζσ αρχζσ ςε διεκνζσ επίπεδο, ιδίωσ από τισ
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΟΟΑ. Θ εφαρμογι των Προτφπων του ΟΟΑ κακϊσ και τα
χρονοδιαγράμματα με ςχεδόν μθδενικι ανοχι ευελιξίασ ιταν από τισ βαςικζσ αρχζσ των
δράςεων και ενεργειϊν τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, με ενεργό ςυμμετοχι και τθσ Ελλάδασ (ιδρυτικό
μζλοσ του ΟΟΑ).
Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
1.

Εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου1 που διζπει τθ Διεκνι Διοικθτικι Συνεργαςία:

Θ εφαρμογι τθσ Διεκνοφσ Διοικθτικισ υνεργαςίασ προςδιορίηεται από τισ διατάξεισ των νόμων
και των κανονιςτικϊν αποφάςεων, τισ ςχετικζσ αιτιολογικζσ εκκζςεισ, τθν ερμθνευτικι ζκκεςθ
τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ ςχετικά με τθν αμοιβαία διοικθτικι
ςυνδρομι ςε φορολογικά κζματα2, κακϊσ και - κυρίωσ - τα ερμθνευτικά ςχόλια επί του Άρκρου
26 “Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν” του Προτφπου φμβαςθσ για τθν Αποφυγι τθσ Διπλισ
Φορολογίασ ςχετικά με τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και κεφαλαίου του ΟΟΑ3, όπωσ ιςχφουν4.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ εναρμόνιςθ / ςυμμόρφωςθ των φορολογικϊν και λοιπϊν
ελεγκτικϊν αρχϊν με τισ κοινά αποδεκτζσ από τα ςυμβαλλόμενα κράτθ, διαδικαςίεσ και θ
εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθ Διεκνι Διοικθτικι υνεργαςία.
2.

Αρμόδια Αρχι για τθ Διεκνι Διοικθτικι Συνεργαςία

Θ Διεκνισ Διοικθτικι υνεργαςία διενεργείται μόνον μεταξφ των Αρμοδίων Αρχϊν, ιτοι των
Αρχϊν οι οποίεσ ζχουν οριςκεί για τον λόγο αυτόν βάςει τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ των
ςυμβαλλομζνων κρατϊν. Θ Αρμόδια Αρχι είναι υπεφκυνθ για τθν επικοινωνία και τθν ποιοτικι
ςυνεργαςία με τισ αλλοδαπζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ, διαςφαλίηοντασ ότι οι κανόνεσ που περιβάλλουν
τθ διοικθτικι ςυνεργαςία τθροφνται και εφαρμόηονται με ςυνζπεια.
1

Παράρτθμα 1.
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Explanatory_Report_ENG_%2015_04_2010.pdf.
3
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf.
4
Δείτε επίςθσ τθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ διοικθτικι ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ άμεςθσ
φορολογίασ:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhancedadministrative-cooperation-field-direct-taxation_en
2
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Αρμόδια Αρχι για τθ Διεκνι Διοικθτικι υνεργαςία ςτον τομζα τθσ άμεςθσ φορολογίασ κατ’
εφαρμογι του ιςχφοντοσ νομικοφ πλαιςίου και βάςει του Οργανιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων (Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960/10.3.2017/10.3.2017, ΦΕΚ 968), ζχει οριςτεί θ Δ/νςθ
Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων, και Κεντρικό Γραφείο Διαςφνδεςθσ το Τμιμα Γ’ Διεκνοφσ
Διοικθτικισ Συνεργαςίασ.
3.

Μορφζσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ

Οι μορφζσ διεκνοφσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ και θ τυχόν αρμοδιότθτα άλλων Τπθρεςιϊν, πζραν
τθσ Δ/νςθσ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων, είναι οι εξισ:
3.1
Ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ: θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν βάςει
ςυγκεκριμζνου κάκε φορά αιτιματοσ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ εγκυρότθτα των
πλθροφοριϊν που παρζχονται από τον φορολογοφμενο ι να ςυλλεχκοφν πλθροφορίεσ που δεν
κατζςτθ δυνατό να ςυγκεντρωκοφν κατά τθ διενζργεια του ελζγχου.
3.2
Αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν: θ μθ ςυςτθματικι κοινοποίθςθ, ανά πάςα ςτιγμι
και χωρίσ προθγοφμενο αίτθμα, πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται ςτα πλαίςια φορολογικοφ
ελζγχου, ι που ενδεχομζνωσ κα ενδιαφζρουν ζνα άλλο ςυμβαλλόμενο κράτοσ. Τφίςτανται, όμωσ,
και οι ακόλουκεσ ζξι (6) κατθγορίεσ υποχρεωτικισ5 αυκόρμθτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, όταν:
3.2.1 Θ Αρμόδια Αρχι ενόσ κράτουσ ζχει λόγουσ να υποκζτει ότι ςτο άλλο κράτοσ υφίςταται
φοροδιαφυγι.
3.2.2 Ζνασ φορολογοφμενοσ επιτυγχάνει ςε ζνα κράτοσ μείωςθ ι απαλλαγι φόρου, θ οποία
ςυνεπάγεται γι’ αυτόν αφξθςθ φόρου ι υπαγωγι του ςε φόρο ςτο άλλο κράτοσ.
3.2.3 Όταν πραγματοποιοφνται επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ μεταξφ προςϊπων των
ςυμβαλλομζνων κρατϊν, κατά τζτοιον τρόπο που ενδζχεται να ςυνεπάγονται μείωςθ ι εξάλειψθ
του φόρου είτε ςτο ζνα, είτε ςτο άλλο, είτε και ςτα δφο ςυμβαλλόμενα κράτθ.
3.2.4 Θ Αρμόδια Αρχι ενόσ κράτουσ ζχει λόγουσ να υποκζτει ότι υφίςταται μείωςθ ι εξάλειψθ
φόρου, θ οποία προκφπτει από εικονικζσ/πλαςματικζσ μεταφορζσ κερδϊν εντόσ ςυνδεδεμζνων
επιχειριςεων.
3.2.5 Από πλθροφορίεσ που διαβίβαςε ςε ζνα κράτοσ θ Αρμόδια Αρχι του άλλου κράτουσ
προκφπτουν πλθροφορίεσ που ενδζχεται να ζχουν ςθμαςία για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιβολισ
φόρου ςτο δεφτερο κράτοσ.
3.2.6 Για ςυγκεκριμζνεσ φορολογικζσ γνωμοδοτιςεισ για ςυγκεκριμζνα νομικά πρόςωπα
(αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Ελζγχων).
3.3
Αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν: Θ ςυςτθματικι κοινοποίθςθ, χωρίσ προθγοφμενο
αίτθμα, πλθροφοριϊν ςχετικϊν με μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ ειςοδθμάτων που προκφπτουν
ςε ζνα κράτοσ από φορολογικό κάτοικο του άλλου κράτουσ, ανά τακτά και εκ των προτζρων
5

Κατ’ εφαρμογι του Ενωςιακοφ νομικοφ πλαιςίου οι κατθγορίεσ 4.2.1-5, και κατ’ εφαρμογι του Φόρουμ για τισ
Επιηιμιεσ Φορολογικζσ Πρακτικζσ του ΟΟΑ θ κατθγορία 4.2.6 (Action 5 of the BEPS Action Plan 2015).
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κακοριςμζνα διαςτιματα (θ εφαρμογι τθσ αυτόματθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςυναρτάται με
το είδοσ και τθν ζκταςθ των αρμοδιοτιτων των Σμθμάτων Διαςφνδεςθσ και τθσ Αρμόδιασ Αρχισ
τθσ ΑΑΔΕ).
3.4
Ανατροφοδότθςθ (feedback): Όταν μια Αρμόδια Αρχι παρζχει πλθροφορίεσ, κατόπιν
αιτιματοσ ι αυκορμιτωσ, δφναται να ηθτεί από τθν Αρμόδια Αρχι που τισ παρζλαβε, να
αποςτείλει ςχετικι ανατροφοδότθςθ, αναφορικά με τθ χρθςιμότθτα των πλθροφοριϊν που
ανταλλάχκθκαν (π.χ. εάν προζκυψε φορολογθτζα φλθ).
3.5
Διοικθτικι κοινοποίθςθ εγγράφων: Θ κοινοποίθςθ πράξεων και αποφάςεων που
προζρχονται από τισ διοικθτικζσ αρχζσ ενόσ κράτουσ και αφοροφν ςτθν εφαρμογι ςτο ζδαφόσ
του, τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ που καλφπτεται από το εν ιςχφ νομικό πλαίςιο.
3.6
Ραρουςία ςε διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ και ςυμμετοχι ςε διοικθτικζσ ζρευνεσ: θ ςυλλογι
πλθροφοριϊν μζςω τθσ παρουςίασ εξουςιοδοτθμζνων υπαλλιλων ενόσ κράτουσ ςτα γραφεία τθσ
ελεγκτικισ αρχισ ενόσ άλλου κράτουσ (αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Ελζγχων ι τθσ Δ/νςθσ
τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων, κατά περίπτωςθ).
3.7
Ταυτόχρονοι ζλεγχοι: Δφο ι περιςςότερα κράτθ μποροφν να ςυμφωνιςουν για τθ
διενζργεια ταυτόχρονων ελζγχων, το κακζνα από το ζδαφόσ του, ςε ζναν ι περιςςότερουσ
φορολογοφμενουσ, κοινοφ ι ςυμπλθρωματικοφ ενδιαφζροντοσ για τα εν λόγω κράτθ, με ςκοπό
τθν ανταλλαγι των πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊνονται από τουσ ελζγχουσ αυτοφσ (αρμοδιότθτα
τθσ Δ/νςθσ Ελζγχων ι τθσ Δ/νςθσ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων, κατά
περίπτωςθ).
3.8
Αμοιβαία ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ των καλυπτόμενων φόρων (αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ
Ειςπράξεων ι τθσ Σελωνειακισ Περιφζρειασ Αττικισ, κατά περίπτωςθ).
Επιςθμαίνεται ότι θ διοικθτικι ςυνεργαςία για ςκοποφσ ΦΠΑ, ανικει ςτθν αρμοδιότθτα του
Σμιματοσ Σ’ Διοικθτικισ υνεργαςίασ και Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν ςτον Σομζα του ΦΠΑ, τθσ
Δ/νςθσ Ελζγχων.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
4.
Προι που διζπουν τισ μορφζσ τθσ Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ, αρμοδιότθτασ τθσ
Δ/νςθσ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
4.1
Υποχρεϊςεισ: Θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν είναι υποχρεωτικι. Σο κράτοσ που λαμβάνει το
αίτθμα ςυνεργαςίασ υποχρεοφται να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμζνου να
απαντιςει ςτο εν λόγω αίτθμα (βάςει τθσ εςωτερικισ του νομοκεςίασ, των κανονιςμϊν, των
αρμοδιοτιτων και των διακεςίμων πόρων του), ωσ εάν επρόκειτο να ενεργιςει για δικό του
λογαριαςμό, παρζχοντασ πλθροφορίεσ που είναι διακζςιμεσ και διενεργϊντασ τισ δζουςεσ
ζρευνεσ, ακόμθ και αν δεν χρειάηεται τισ πλθροφορίεσ αυτζσ για δικοφσ του φορολογικοφσ
ςκοποφσ.
4.2
Απόρρθτο και κοινοποίθςθ πλθροφοριϊν και εγγράφων: Οι πλθροφορίεσ που
ανταλλάςςονται μεταξφ των Αρμοδίων Αρχϊν καλφπτονται από τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ του
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υπθρεςιακοφ απορριτου και προςτατεφονται από το φορολογικό απόρρθτο δυνάμει τθσ
εςωτερικισ φορολογικισ νομοκεςίασ6.
Οι εν λόγω πλθροφορίεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςε δικαςτικζσ και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
που ενδζχεται να ςυνεπάγονται κυρϊςεισ, οι οποίεσ κινοφνται κατόπιν παραβάςεων τθσ
φορολογικισ νομοκεςίασ, χωρίσ να κίγονται οι γενικοί κανόνεσ και οι διατάξεισ που διζπουν τα
δικαιϊματα των κατθγορουμζνων και των μαρτφρων ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ.
Επιπλζον, με τθν άδεια τθσ Αρμόδιασ Αρχισ του κράτουσ που παρζχει τισ πλθροφορίεσ, και μόνον
ςτο μζτρο που αυτό επιτρζπεται δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ που
παραλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ, οι πλθροφορίεσ και τα ζγγραφα που λαμβάνονται μποροφν να
χρθςιμοποιοφνται για διαφορετικοφσ ςκοποφσ. Θ άδεια αυτι χορθγείται εάν οι πλθροφορίεσ
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για παρόμοιουσ ςκοποφσ ςτο κράτοσ τθσ Αρμόδιασ Αρχισ που
κοινοποιεί τισ πλθροφορίεσ.
4.3
Εξάντλθςθ των εςωτερικϊν μζςων ανεφρεςθσ πλθροφοριϊν: Σο κράτοσ που λαμβάνει το
αίτθμα ςυνεργαςίασ, παρζχει ςτο κράτοσ που το αιτικθκε τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, με τθν
προχπόκεςθ ότι το αιτοφν κράτοσ ζχει εξαντλιςει τισ ςυνικεισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ τισ οποίεσ
κα μποροφςε να χρθςιμοποιιςει για τθ ςυγκζντρωςθ των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν ςτο
εςωτερικό του, χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ διακφβευςθσ τθσ επίτευξθσ του ςτόχου του7.
4.4
Εφλογθ Συνάφεια8: Οι Αρμόδιεσ Αρχζσ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι
εφλογα ςυναφείσ για τθν εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου ι τθ διαχείριςθ ι τθν επιβολι τθσ
εςωτερικισ φορολογικισ νομοκεςίασ. Ο κανόνασ τθσ “εφλογθσ ςυνάφειασ” αποςκοπεί ςτο να
διαςφαλίςει τθ διοικθτικι ςυνεργαςία ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό. Σα κράτθ δεν είναι ελεφκερα
να προβαίνουν ςε «αλίευςθ πλθροφοριϊν» ι να αιτοφνται πλθροφορίεσ οι οποίεσ δεν αφοροφν
τισ φορολογικζσ υποκζςεισ ενόσ ςυγκεκριμζνου φορολογοφμενου ι μίασ αναγνωρίςιμθσ ομάδασ
ι κατθγορίασ ατόμων.
Οι πλθροφορίεσ που πρζπει υποχρεωτικά9 να περιλαμβάνονται ςε ζνα αίτθμα ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν, προκειμζνου το αιτοφν κράτοσ να αποδείξει τθν εφλογθ ςυνάφεια των
αιτοφμενων πλθροφοριϊν, είναι οι παρακάτω:
4.4.1 Θ ταυτότθτα του ελεγχόμενου προςϊπου.
4.4.2 Οι πλθροφορίεσ που ηθτοφνται, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ που κα
πρζπει να ζχουν οι παραςχεκείςεσ πλθροφορίεσ.
4.4.3 Ο φορολογικόσ ςκοπόσ για τον οποίο ηθτοφνται οι πλθροφορίεσ.

6

Άρκρο 16 του ν. 4170/2013 (όπωσ ιςχφει), άρκρα 22 & 23 του ν. 4153/2013 και άρκρο 17 του ν. 4174/2013 (όπωσ
ιςχφει).
7
Άρκρο 29 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει.
8
Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ και παραδείγματα περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα 2.
9
Βάςει του Πρότυπου υμφωνίασ Ανταλλαγισ Φορολογικϊν Πλθροφοριϊν ΟΟΑ:
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/2082215.pdf
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4.4.4 Οι λόγοι για τουσ οποίουσ πιςτεφεται ότι οι αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ δφνανται να
παραςχεκοφν από το κράτοσ που λαμβάνει το αίτθμα, ι βρίςκονται ςτθν κατοχι ι τον ζλεγχο
προςϊπου που υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία του.
4.4.5 Σο όνομα και θ διεφκυνςθ του προςϊπου το οποίο πιςτεφεται ότι κατζχει τισ αιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ, εφόςον αυτό είναι δυνατό.
4.4.6 Ρθτι διλωςθ ότι θ αίτθςθ για παροχι πλθροφοριϊν είναι ςφμφωνθ με το νόμο και τθ
διοικθτικι πρακτικι τθσ Ελλάδασ και ότι αν οι ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ ιταν εντόσ τθσ
δικαιοδοςίασ τθσ Ελλάδασ, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ κα μποροφςαν να εξαςφαλίςουν τισ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ ι ςτα πλαίςια τθσ ςυνθκιςμζνθσ διοικθτικισ πρακτικισ
τθσ Ελλάδασ και ότι το αίτθμα είναι ςυμβατό με τθν νομικι βάςθ.
4.4.7 Ρθτι διλωςθ αναφορικά με τθν εξάντλθςθ των εςωτερικϊν μζςων ανεφρεςθσ
πλθροφοριϊν, εκτόσ εάν θ διαδικαςία αυτι ςυνεπάγεται δυςανάλογεσ δυςχζρειεσ (ςτθν
περίπτωςθ αυτι απαιτείται ςχετικι αιτιολόγθςθ).
4.5
Απόρριψθ αιτιματοσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ: α) εάν θ διεξαγωγι ερευνϊν ι θ
ςυγκζντρωςθ των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν για ίδιουσ ςκοποφσ αντίκειται ςτθ νομοκεςία του,
δεν επιβάλλεται ςτο κράτοσ προσ το οποίο απευκφνεται ζνα αίτθμα θ υποχρζωςθ διεξαγωγισ
ερευνϊν ι κοινοποίθςθσ πλθροφοριϊν, β) το κράτοσ προσ το οποίο απευκφνεται ζνα αίτθμα
δφναται να αρνθκεί τθ διαβίβαςθ πλθροφοριϊν, όταν το κράτοσ που το αποςτζλλει αδυνατεί, για
νομικοφσ λόγουσ, να παράςχει παρόμοιεσ πλθροφορίεσ (αρχι τθσ αμοιβαιότθτασ), γ) θ άρνθςθ
διαβίβαςθσ πλθροφοριϊν επιτρζπεται ςε περίπτωςθ που κα οδθγοφςε ςτθν κοινοποίθςθ ενόσ
εμπορικοφ, βιομθχανικοφ ι επαγγελματικοφ απορριτου ι μίασ εμπορικισ μεκόδου ι μίασ
πλθροφορίασ τθσ οποίασ θ κοινοποίθςθ κα ιταν αντίκετθ προσ τθ δθμόςια τάξθ, δ) ςε καμία
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ςτο κράτοσ προσ το οποίο απευκφνεται ζνα αίτθμα να αρνθκεί τθν
παροχι πλθροφοριϊν αποκλειςτικά και μόνον επειδι κάτοχοσ των πλθροφοριϊν αυτϊν είναι
τράπεηα, άλλο χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα, εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ ι πρόςωπο που
ενεργεί υπό τθν ιδιότθτα του πράκτορα ι του διαχειριςτι ι επειδι οι πλθροφορίεσ αφοροφν
ιδιοκτθςιακά ςυμφζροντα προςϊπου.
4.6
Ρροςταςία των φορολογουμζνων: Θ εφαρμογι του νομικοφ πλαιςίου δεν γίνεται κατά
τρόπο που να επθρεάηει τα δικαιϊματα και τισ εγγυιςεισ που παρζχονται ςτουσ
φορολογοφμενουσ από τθν εςωτερικι νομοκεςία ι τθν διοικθτικι πρακτικι.
5.
Μεκοδολογία ανά μορφι διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Διεκνϊν
Οικονομικϊν Σχζςεων10
Κάκε επικοινωνία ςχετικι με τθν διοικθτικι ςυνεργαςία, ιτοι το αίτθμα ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν, θ αποδοχι του, θ απάντθςι του, το αίτθμα ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν, θ
αδυναμία ι άρνθςθ ικανοποίθςθσ του αιτιματοσ, θ αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, θ
αποδοχι τθσ, το αίτθμα διοικθτικισ κοινοποίθςθσ και θ ανατροφοδότθςθ, πραγματοποιείται
μεταξφ των Αρμοδίων Αρχϊν με τθ χριςθ τυποποιθμζνων εντφπων, υποχρεωτικά κατ’ εφαρμογι
του ενωςιακοφ νομικοφ πλαιςίου και προαιρετικά, μζχρι ςιμερα, ςε διεκνζσ επίπεδο.
10

Με τθν εξαίρεςθ τθσ αυτόματθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.
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Σα αντίςτοιχα ζντυπα για τθν αποςτολι των υποκζςεων διοικθτικισ ςυνεργαςίασ από τισ
ελλθνικζσ Τπθρεςίεσ προσ τισ Αρμόδιεσ αλλοδαπζσ Αρχζσ κακϊσ και οι οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
αυτϊν, επιςυνάπτονται ωσ Παραςτιματα 3, 4, 5, 6 & 7.
Θ θμεδαπι Αρμόδια Αρχι ελζγχει εάν το υποβλθκζν αίτθμα διοικθτικισ ςυνεργαςίασ πλθροί τισ
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ και είτε κα ενθμερϊνει τθν Τπθρεςία που το απζςτειλε για τθ
διαβίβαςι του προσ τθν Αρμόδια αλλοδαπι Αρχι, είτε κα τθσ το επιςτρζφει, παρζχοντασ τισ
κατάλλθλεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ, προκειμζνου το αίτθμα να υποβλθκεί ορκϊσ, εκ νζου.
5.1

Ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ11

Για τθν υποβολι ενόσ αιτιματοσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν χρθςιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτιματοσ 4.
5.1.1 Ρροσ τισ αλλοδαπζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ:
Σο αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο λεπτομερζσ και να
περιζχει όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, οφτωσ ϊςτε ο αποδζκτθσ του να γνωρίηει επαρκϊσ τισ
ανάγκεσ του αποςτολζα, για να μπορεί να αςχολθκεί με αυτό με τον πλζον αποτελεςματικό
τρόπο. Ο ςυντάκτθσ του αιτιματοσ, κα πρζπει να κζτει τον εαυτό του ςτθ κζςθ του αποδζκτθ και
να ςυμπεριλάβει ςτο αίτθμά του εκείνεσ τισ πλθροφορίεσ που ο ίδιοσ κα κεωροφςε ςθμαντικζσ,
ωσ εάν ιταν ο ίδιοσ ο αποδζκτθσ του αιτιματοσ. Σα ερωτιματα κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνα,
ςφντομα, κατανοθτά και ςχετικά με τθν ελεγχόμενθ υπόκεςθ (ευλόγωσ ςυναφι). Με τον τρόπο
αυτό, μειϊνονται οι κακυςτεριςεισ, κακϊσ θ λαμβάνουςα αλλοδαπι Αρμόδια Αρχι ενδζχεται να
ηθτιςει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ και διευκρινιςεισ για να απαντιςει ςτο αίτθμα ςωςτά.
Σο πρϊτο μζροσ του καταλόγου που ακολουκεί, περιζχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να
ςυμπεριλθφκοφν ςε ζνα αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, κακϊσ ικανοποιοφν τθν βαςικι
προχπόκεςθ τθσ εφλογθσ ςυνάφειασ:
5.1.1.1 Κάκε διακζςιμο ςτοιχείο ταυτοποίθςθσ του ελεγχόμενου προςϊπου ςτθν Ελλάδα (π.χ.
ονοματεπϊνυμο, θμερομθνία γζννθςθσ, επωνυμία, ΑΦΜ ι οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο
ταυτοποίθςθσ και ταχυδρομικι διεφκυνςθ).
5.1.1.2 Κάκε διακζςιμο ςτοιχείο ταυτοποίθςθσ του αλλοδαποφ προςϊπου (π.χ. ονοματεπϊνυμο,
θμερομθνία γζννθςθσ, επωνυμία, ΑΦΜ ι άλλο ςτοιχείο ταυτοποίθςθσ) και διεφκυνςθ και ςτο
βακμό που είναι γνωςτό, τθ φφςθ τθσ ςχζςθσ του με το ελεγχόμενο πρόςωπο ςτθν Ελλάδα.
5.1.1.3 υγκεκριμζνο ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ, το οποίο να περιλαμβάνει το φορολογικό ςκοπό για
τον οποίο ηθτοφνται οι πλθροφορίεσ, τθν προζλευςθ τθσ ζρευνασ, τουσ λόγουσ για το αίτθμα (π.χ.
το ςτάδιο του ελζγχου και τα προβλιματα που εντοπίςτθκαν ςτθν Ελλάδα) και τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ πιςτεφεται ότι οι αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ δφνανται να παραςχεκοφν από το
λαμβάνον Κράτοσ ι βρίςκονται ςτθν κατοχι ι τον ζλεγχο προςϊπου (που υπάγεται ςτθ
δικαιοδοςία του).
11

φμφωνα με το εγχειρίδιο ανταλλαγισ πλθροφοριϊν του ΟΟΑ:
http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/EOI-manual.pdf
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5.1.1.4 Σο είδοσ του φόρου και του ειςοδιματοσ που αφορά θ υπόκεςθ, τισ ελεγχόμενεσ
φορολογικζσ περιόδουσ, κακϊσ και τισ φορολογικζσ περιόδουσ για τισ οποίεσ ηθτοφνται οι
πλθροφορίεσ, εφόςον διαφζρουν από τισ ελεγχόμενεσ περιόδουσ.
5.1.1.5 Οι πλθροφορίεσ που ηθτοφνται, για ποιο λόγο χρειάηονται και αν πρόκειται να
χρθςιμοποιθκοφν και για άλλουσ, μθ φορολογικοφσ ςκοποφσ. Επίςθσ, να προςδιορίηονται τα
αποδεικτικά ζγγραφα που κρίνονται ςθμαντικά ι απαραίτθτα (π.χ. τιμολόγια, ςυμβόλαια, κλπ).
5.1.1.6 Ρθτι διλωςθ αναφορικά με τθν εξάντλθςθ των εςωτερικϊν μζςων ανεφρεςθσ
πλθροφοριϊν, εκτόσ εάν θ διαδικαςία αυτι ςυνεπάγεται δυςανάλογεσ δυςχζρειεσ.
5.1.1.7 Ρθτι διλωςθ ότι θ αίτθςθ για παροχι πλθροφοριϊν είναι ςφμφωνθ με το νόμο και τθ
διοικθτικι πρακτικι τθσ Ελλάδασ και ότι αν οι ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ ιταν εντόσ τθσ
δικαιοδοςίασ τθσ Ελλάδασ, οι αρμόδιεσ αρχζσ κα μποροφςαν να εξαςφαλίςουν τισ ςχετικζσ
πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τουσ νόμουσ ι ςτα πλαίςια τθσ ςυνθκιςμζνθσ διοικθτικισ πρακτικισ
τθσ Ελλάδασ.
5.1.1.8 Ρθτι διλωςθ ότι όλεσ οι πλθροφορίεσ που κα λθφκοφν υπάγονται ςτισ διατάξεισ περί
απορριτου που διζπουν τθν νομικι βάςθ, βάςει τθσ οποίασ υποβλικθκε το αίτθμα.
5.1.1.9 Ρθτι διλωςθ ότι όλεσ οι λαμβανόμενεσ πλθροφορίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με
τθ νομικι βάςθ, βάςει τθσ οποίασ κα υποβλθκεί το αίτθμα.
Περαιτζρω, κατά περίπτωςθ μπορεί να απαιτοφνται τα εξισ:
5.1.1.10
Εάν οι πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν περιλαμβάνουν μία πλθρωμι ι μία ςυναλλαγι
μζςω ενόσ ενδιάμεςου (τρίτου) μζρουσ, να αναφζρεται το όνομα, θ διεφκυνςθ και ο ΑΦΜ (εάν
είναι γνωςτά) του ενδιάμεςου αυτοφ μζρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, εάν είναι γνωςτό, του
ονόματοσ και τθσ διεφκυνςθσ του υποκαταςτιματοσ τθσ τράπεηασ, κακϊσ και τον αρικμό του
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, όταν ηθτοφνται τραπεηικζσ πλθροφορίεσ.
5.1.1.11
Να αναφζρονται οι λόγοι για τον επείγοντα χαρακτιρα τθσ απάντθςθσ και, κατά
περίπτωςθ, να αναφζρεται θ θμερομθνία μετά τθν οποία οι πλθροφορίεσ μπορεί να μθν είναι
πλζον χριςιμεσ.
5.1.1.12
Εάν ηθτοφνται αντίγραφα των εγγράφων ι τραπεηικά αρχεία, θ (τυχόν απαραίτθτθ)
μορφι γνθςιότθτασ.
5.1.1.13
Εάν οι πλθροφορίεσ πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςε δικαςτικι διαδικαςία και
απαιτείται να παραςχεκοφν ςε ςυγκεκριμζνθ μορφι, αυτι κα πρζπει να διευκρινίηεται.
5.1.1.14
Εάν υπάρχουν λόγοι ϊςτε να μθν ενθμερωκεί το ελεγχόμενο πρόςωπο ςτθν
αλλοδαπι για το αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (π.χ. εάν θ γνωςτοποίθςθ ςτον
φορολογοφμενο ενδζχεται να κζςει ςε κίνδυνο τον φορολογικό ζλεγχο).
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5.1.2 Από τισ αλλοδαπζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ:
Θ Τπθρεςία ςτθν οποία αποςτζλλεται το αίτθμα διοικθτικισ ςυνεργαςίασ από τθν ελλθνικι
Αρμόδια Αρχι, υποχρεοφται να προχωριςει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ, βάςει των νόμων, των
κανονιςμϊν, των αρμοδιοτιτων και των διακεςίμων πόρων τθσ, ωσ εάν να λειτουργοφςε για δικό
τθσ όφελοσ, είτε παρζχοντασ πλθροφορίεσ που ζχει, ιδθ, ςτθ διάκεςι τθσ, είτε προβαίνοντασ ςτισ
κατάλλθλεσ ενζργειεσ.
Ο παρακάτω κατάλογοσ περιζχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν
απάντθςθ ενόσ αιτιματοσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν:
5.1.2.1 Αναφορά ςτον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ θμεδαπισ Αρμόδιασ Αρχισ.
5.1.2.2 αφι αναφορά ωσ προσ το εάν πρόκειται για μερικι ι τελικι απάντθςθ.
5.1.2.3 αφι αντιςτοίχθςθ των απαντιςεων επί των ερωτθμάτων12, ςυμπεριλαμβανομζνων
ςυνθμμζνων αποδεικτικϊν εγγράφων (π.χ. αρχεία, ςυμβάςεισ, τιμολόγια), κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία θ οποία δεν ζχει ηθτθκεί ειδικά, αλλά πικανόν να είναι χριςιμθ
βάςει των πλθροφοριϊν που παρζχονται ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο αίτθμα. Συχόν αναφορά
ςτθν εςωτερικι νομοκεςία, κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικι ερμθνεία προσ τθν αλλοδαπι
Αρμόδια Αρχι.
5.1.2.4 Αιτιολόγθςθ τυχόν αδυναμίασ να παραςχεκοφν οι ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ13 ι να
παραςχεκοφν ςτθν αιτοφμενθ μορφι. θμειϊνεται ότι θ αδυναμία να παραςχεκοφν οι
πλθροφορίεσ ςτθν αιτοφμενθ μορφι, δεν επθρεάηει τθν υποχρζωςθ να παραςχεκοφν οι
πλθροφορίεσ αυτζσ.
5.1.2.5 Όταν πρόκειται για χρθματικά ποςά, να αναφζρεται το νόμιςμα, αν ζχει παρακρατθκεί
φόροσ κακϊσ και το ποςοςτό και το ποςό του φόρου.
5.1.2.6 Σθ μζκοδο που ακολουκικθκε για τθ ςυγκζντρωςθ των πλθροφοριϊν.
5.1.2.7 Σισ φορολογικζσ περιόδουσ για τισ οποίεσ παρζχονται οι πλθροφορίεσ.
5.1.2.8 Αν ο φορολογοφμενοσ ι ζνα τρίτο πρόςωπο ζχει ενθμερωκεί αναφορικά με τθν
ανταλλαγι πλθροφοριϊν.
5.1.2.9 Εάν υπάρχουν αντιρριςεισ για τθν ενθμζρωςθ του αλλοδαποφ φορολογοφμενου ωσ προσ
τθν αποςτολι των πλθροφοριϊν.
5.1.2.10
Επιςιμανςθ ότι θ χριςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται υπόκεινται ςτουσ
ιςχφοντεσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ.
Περαιτζρω, κατά περίπτωςθ μπορεί να απαιτοφνται τα εξισ:
12
13

Θ αποςτολι τθσ ζκκεςθσ ελζγχου δεν νοείται ωσ απάντθςθ.
Π.χ. εάν ο φορολογοφμενοσ δεν ςυνεργάςτθκε με τισ φορολογικζσ αρχζσ παρά τα επιβάλλοντα μζτρα.
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5.1.2.11
Συχόν αίτθμα ανατροφοδότθςθσ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των παραςχεκειςϊν
πλθροφοριϊν.
Θ Τπθρεςία που κα λάβει το ειςερχόμενο αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτθ διαχείριςι του, δφναται να ηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, να
απευκφνει ζνα νζο δικό τθσ ςχετικό αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν (ενδεχομζνωσ ωσ
απόρροια τθσ διαχείριςθσ του ειςερχόμενου αιτιματοσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν), αλλά και να
ηθτιςει ανατροφοδότθςθ αναφορικά με τισ πλθροφορίεσ που παρείχε.
5.1.3 Ρροκεςμίεσ:
Θ απάντθςθ ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν πρζπει να ςυντάςςεται και να αποςτζλλεται ζγκαιρα
ϊςτε να είναι αποτελεςματικι (κάκε κράτοσ αξιολογείται για το χρόνο ανταπόκριςισ του). Ο
χρόνοσ που απαιτείται για τθν ανταπόκριςθ ςε ζνα αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, εξαρτάται
από το αν θ πλθροφορία είναι ιδθ ςτθ διάκεςθ των φορολογικϊν αρχϊν ι εάν είναι απαραίτθτεσ
περαιτζρω ενζργειεσ (π.χ. ζλεγχοσ ι / και επαφι με τρίτουσ), και ωσ εκ τοφτου κα χρειαςτεί
περιςςότεροσ χρόνοσ.
Σο νομικό πλαίςιο που διζπει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, προβλζπει τα ακόλουκα ςαφϊσ
κακοριςμζνα χρονοδιαγράμματα. Επιςθμαίνεται ότι οι χρόνοι αφοροφν ςυνολικά το κράτοσ που
λαμβάνει το αίτθμα. Ειδικότερα:
5.1.3.1 Οι αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ παρζχονται το ταχφτερο δυνατόν, και το αργότερο εντόσ ζξι
(6) μθνϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του αιτιματοσ. Ωςτόςο, όταν οι πλθροφορίεσ αυτζσ
είναι ιδθ διακζςιμεσ (π.χ. δθλϊςεισ ειςοδιματοσ, εκκακαριςτικά, περιουςιακι κατάςταςθ),
αυτζσ διαβιβάηονται εντόσ δφο (2) μθνϊν κατ’ εφαρμογι τθσ Οδθγίασ ι το αργότερο εντόσ
ενενιντα (90) θμερϊν, κατ’ εφαρμογι τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ από
τθν θμερομθνία παραλαβισ του αιτιματοσ. ε ςυγκεκριμζνεσ, ειδικζσ περιπτϊςεισ, οι Αρμόδιεσ
Αρχζσ μποροφν να ςυμφωνοφν προκεςμίεσ διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ.
5.1.3.2 Θ παραλαβι του αιτιματοσ επιβεβαιϊνεται άμεςα, και ςε κάκε περίπτωςθ το αργότερο
εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν λιψθ του.
5.1.3.3 Συχόν ελλείψεισ του αιτιματοσ και θ ανάγκθ ςυμπλθρωματικϊν βαςικϊν πλθροφοριϊν
ηθτοφνται εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ. τθν περίπτωςθ αυτι, οι
προκεςμίεσ που προβλζπονται ςτο ςθμείο 1 αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ παραλαβισ των
απαιτοφμενων ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν.
5.1.3.4 Όταν δεν είναι δυνατό να απαντθκεί το αίτθμα εμπροκζςμωσ, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ
ενθμερϊνονται αμζςωσ και εν πάςθ περιπτϊςει εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν αποςτολι του
αιτιματοσ, για τουσ λόγουσ τθσ κακυςτερθμζνθσ απάντθςθσ κακϊσ και για τθν θμερομθνία εντόσ
τθσ οποίασ κα δοκεί θ απάντθςθ.
5.1.3.5 Όταν ζνα κράτοσ δεν διακζτει τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ, δεν είναι ςε κζςθ να
απαντιςει ςτο αίτθμα παροχισ πλθροφοριϊν ι αρνείται να απαντιςει, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν
Αρμόδια αλλοδαπι Αρχι για τουσ λόγουσ, και εν πάςθ περιπτϊςει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν
παραλαβι του αιτιματοσ.
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5.2

Αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν:

Θ αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν είναι ιδιαίτερα πολφτιμθ για τθν αποκάλυψθ
ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων φοροδιαφυγισ. Οι πλθροφορίεσ ανταλλάςςονται αυκόρμθτα όταν
εφοριακοί υπάλλθλοι/ελεγκτζσ φορολογικισ αρχισ ενόσ κράτουσ, αφοφ ςυγκζντρωςαν
πλθροφορίεσ κατά τθ διάρκεια ι μετά τθ διενζργεια ελζγχου ι κάποιου άλλου είδουσ
φορολογικισ διαδικαςίασ, διζκριναν ότι αυτζσ οι πλθροφορίεσ ενδεχομζνωσ να οδθγοφν ςε
φορολογθτζα φλθ, αποκρυβείςα και φορολογθτζα ςτο άλλο κράτοσ, και του τισ διαβιβάηει χωρίσ
αυτό το Κράτοσ να τισ ζχει ηθτιςει προθγουμζνωσ.
Θ αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ μορφισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν βαςίηεται ςτθν ενεργό
ςυμμετοχι και ςυνεργαςία των περιφερειακϊν φορολογικϊν/ελεγκτικϊν αρχϊν και φζρει,
ςυνικωσ, κετικό αποτελζςματα, δεδομζνου ότι αφορά ςτοιχεία που ανιχνεφονται και
επιλζγονται από εφοριακοφσ υπαλλιλουσ/ελεγκτζσ.
Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι θ αποςτολι χριςιμων πλθροφοριϊν, κα
αυξιςει τθν πικανότθτα το λαμβάνον κράτοσ να ανταποκρικεί, ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαιότθτασ.
Οι πλθροφορίεσ που αποςτζλλονται αυκόρμθτα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από οποιαδιποτε
διακζςιμα αποδεικτικά ςτοιχεία, ϊςτε να τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ χρθςιμότθτά τουσ ςτθν
αλλοδαπι φορολογικι Αρχι. ε κάκε περίπτωςθ, οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να αξιολογοφνται
κατά το δυνατόν ωσ προσ τθ χρθςιμότθτά τουσ, και να διαςφαλίηεται ότι είναι όςο το δυνατόν
πλθρζςτερεσ, οφτωσ ϊςτε οι φορολογοφμενοι να μποροφν να ταυτοποιθκοφν και να μπορεί να
γίνει κατανοθτό το ςχιμα τθσ πικανολογοφμενθσ φοροδιαφυγισ.
Θ τακτικι, ζγκαιρθ και ολοκλθρωμζνθ ανατροφοδότθςθ μεταξφ των Αρμόδιων Αρχϊν αναφορικά
με τθ χρθςιμότθτα των αυκορμιτωσ παραςχεκζντων πλθροφοριϊν είναι ςθμαντικι, ακόμα και
για τισ περιπτϊςεισ που θ ανατροφοδότθςθ δεν είναι υποχρεωτικι, κακϊσ αυτό κα βελτιϊςει τθν
ποιότθτα τθσ μελλοντικισ αποςτολισ αυκόρμθτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.
Για τθν αποςτολι αυκόρμθτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν χρθςιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτιματοσ 5.
5.2.1 Ρροσ τισ αλλοδαπζσ φορολογικζσ Αρχζσ:
Ο παρακάτω κατάλογοσ περιζχει τα πεδία που οφείλουν να ςυμπεριλθφκοφν ςε μία αυκόρμθτθ
ανταλλαγι πλθροφοριϊν. θμειϊνεται ότι θ λίςτα αυτι δεν είναι εξαντλθτικι (δθλαδι δφνανται
να προςτεκοφν και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ), κακϊσ και ότι θ αυκόρμθτθ ανταλλαγι δεν
χρειάηεται να κακυςτεριςει λόγω τθσ προςπάκειασ να αποκτθκεί κάκε ςτοιχείο τθσ λίςτασ αυτισ:
5.2.1.1 Θ φφςθ των πλθροφοριϊν που ςυγκεντρϊκθκαν και αποςτζλλονται.
5.2.1.2 Όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ, οφτωσ ϊςτε θ αλλοδαπι φορολογικι Αρχι που κα λάβει
τθν πλθροφορία, να μπορεί να τθν αξιοποιιςει αποτελεςματικά.
5.2.1.3 Ο λόγοσ για τον οποίο κεωρείται ότι οι πλθροφορίεσ κα ενδιαφζρουν τθν αλλοδαπι
φορολογικι Αρχι.
11

ΑΔΑ: 62ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93

5.2.1.4 Λεπτομζρειεσ για το πϊσ ελιφκθςαν οι πλθροφορίεσ.
5.2.1.5 Θ πθγι των πλθροφοριϊν που παρζχονται, π.χ. φορολογικι διλωςθ, πλθροφορίεσ από
τρίτουσ κ.λπ.
5.2.1.6 τοιχεία ταυτότθτασ του φορολογοφμενου προςϊπου που αφοροφν οι πλθροφορίεσ:
ονοματεπϊνυμο, θμερομθνία γζννθςθσ, επωνυμία, ΑΦΜ ι άλλοσ αρικμόσ ταυτοποίθςθσ και
διεφκυνςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι τθσ διαδικτυακισ
διεφκυνςθσ, εφόςον είναι γνωςτά.
5.2.1.7 τοιχεία ταυτότθτασ του προςϊπου από το οποίο προιλκαν οι πλθροφορίεσ και,
ενδεχομζνωσ, θ ςχζςθ του με το πρόςωπο/α που αφοροφν οι πλθροφορίεσ: όνομα, οικογενειακι
κατάςταςθ (κατά περίπτωςθ), ΑΦΜ, εφόςον είναι γνωςτό, διευκφνςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου
του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι τθσ διαδικτυακισ διεφκυνςθσ, τον αρικμό εγγραφισ (π.χ. ςτο
Εμπορικό Μθτρϊο) ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, αποδεικτικά που απεικονίηουν τισ ςχζςεισ
μεταξφ των προςϊπων που εμπλζκονται (εφόςον είναι γνωςτά / διακζςιμα).
5.2.1.8 Εάν οι πλθροφορίεσ περιλαμβάνουν μία πλθρωμι ι μία ςυναλλαγι μζςω ενόσ
ενδιάμεςου τρίτου μζρουσ, να αναφζρεται το όνομα, θ διεφκυνςθ και ο ΑΦΜ, εάν είναι γνωςτό,
του ενδιάμεςου μζρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, εάν είναι γνωςτά, του ονόματοσ και τθσ
διεφκυνςθσ του υποκαταςτιματοσ τθσ τράπεηασ, κακϊσ και του αρικμοφ του τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ, όταν παρζχονται τραπεηικζσ πλθροφορίεσ.
5.2.1.9 Αίτθςθ ανατροφοδότθςθσ ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των πλθροφοριϊν δεδομζνου ότι
ενδζχεται να προκφψει αναπροςαρμογι του φόρου.
5.2.1.10
Επιςιμανςθ ότι θ χριςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται υπόκεινται ςτουσ
ιςχφοντεσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ.
5.2.2 Από τισ αλλοδαπζσ φορολογικζσ Αρχζσ:
Οι υποκζςεισ αυκόρμθτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ενδζχεται να χριηουν περαιτζρω
διευκρινιςεων από το αποςτζλλον κράτοσ. Είναι ςφνθκεσ μία απλι αυκόρμθτθ ανταλλαγι
πλθροφοριϊν να οδθγιςει ςε ζνα αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Ωσ εκ τοφτου, οι αυκόρμθτα
λθφκείςεσ πλθροφορίεσ κα πρζπει να αξιολογοφνται άμεςα, προσ αποφυγι πολφτιμου χρόνου
άντλθςθσ πρόςκετων πλθροφοριϊν, οι οποίεσ ενδεχομζνωσ να ηθτθκοφν μεταγενζςτερα από τθν
αλλοδαπι φορολογικι Αρχι (κζματα παραγραφισ και/ι τιρθςθ αρχείων κα πρζπει να λθφκοφν
υπόψθ).
Θ ανατροφοδότθςθ (απάντθςθ) μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομζρειεσ για πρόςκετα φορολογικά
ζςοδα που ειςπράχκθκαν, μεκόδουσ φοροδιαφυγισ που εντοπίςτθκαν και μία ςυνολικι
αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ των πλθροφοριϊν για τθ φορολογικι διοίκθςθ.
Για τθν αποςτολι μίασ αυκόρμθτθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν από τισ αλλοδαπζσ Αρμόδιεσ
Αρχζσ, θ θμεδαπι Αρμόδια Αρχι κα χρθςιμοποιεί το ζντυπο του Παραρτιματοσ 6.
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5.2.3 Ρροκεςμίεσ:
Προκεςμίεσ για τθν αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, προβλζπονται προσ το παρόν μόνον
κατ’ εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ νομικοφ πλαιςίου. Επιςθμαίνεται ότι οι χρόνοι αφοροφν
ςυνολικά το κράτοσ που λαμβάνει τθν πλθροφορία. Ειδικότερα:
5.2.3.1 Θ Αρμόδια Αρχι (για τθν Ελλάδα: Δ/νςθ ΔΟ, Σμιμα Γ’), ςτθν οποία περιζρχονται οι
ςχετικζσ πλθροφορίεσ, τισ διαβιβάηει ςτθν Αρμόδια αλλοδαπι Αρχι το ταχφτερο δυνατόν, και το
αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθ ςτιγμι που τισ απζκτθςε.
5.2.3.2 Θ Αρμόδια Αρχι που λαμβάνει τισ πλθροφορίεσ επιβεβαιϊνει, αμζςωσ, και οπωςδιποτε
το αργότερο εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, τθν παραλαβι των πλθροφοριϊν ςτθν Αρμόδια
Αρχι που τισ παρείχε.
5.3

Ανατροφοδότθςθ:

Θ Αρμόδια Αρχι που παρζχει πλθροφορίεσ (κατόπιν αιτιματοσ ι αυκορμιτωσ), μπορεί να
ηθτιςει από τθν Αρμόδια Αρχι που τισ παρζλαβε, να αποςτείλει ςχετικι ανατροφοδότθςθ. τθν
περίπτωςθ αυτι, θ Αρμόδια Αρχι που τισ παρζλαβε, αποςτζλλει, με τθν επιφφλαξθ των κανόνων
τιρθςθσ του φορολογικοφ απορριτου και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, τθν
ανατροφοδότθςθ προσ τθν Αρμόδια Αρχι που παρείχε τισ πλθροφορίεσ, το ςυντομότερο δυνατόν
και το αργότερο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ζκβαςθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ
των ηθτοφμενων πλθροφοριϊν.
Θ ανατροφοδότθςθ είναι ςθμαντικι κακϊσ οι φορολογικζσ αρχζσ ενόσ κράτουσ λαμβάνουν από
τισ αλλοδαπζσ φορολογικζσ Αρχζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τισ φορολογικζσ υποκζςεισ ενόσ
προςϊπου ςτο πλαίςιο τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ, ι αυκορμιτωσ, και
αντιπαραβάλουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ με εκείνεσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ. Εάν προκφψει
ότι οι πλθροφορίεσ που λιφκθκαν διαφοροποιοφνται αιςκθτά ςε ςχζςθ με εκείνεσ που ζχει ςτθ
διάκεςι του, τότε το Κράτοσ που τισ ζλαβε οφείλει να ενθμερϊςει το κράτοσ που τισ απζςτειλε,
προκειμζνου το δεφτερο να μπορζςει να διευκετιςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του
φορολογοφμενοφ του.
Θ κετικι ανατροφοδότθςθ παρζχει και ζνα κίνθτρο για τουσ ελεγκτζσ να ςυνεχίςουν να παρζχουν
πλθροφορίεσ, υφίςτανται όπωσ και περιπτϊςεισ που θ ανατροφοδότθςθ ενδζχεται να είναι και
αρνθτικι, υπό τθν ζννοια ότι οι πλθροφορίεσ που παραςχζκθκαν ιταν ιδθ ςε γνϊςθ των
φορολογικϊν αρχϊν που τισ ζλαβαν.
Για τθν αποςτολι τθσ ανατροφοδότθςθσ χρθςιμοποιείται το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ 6.
5.4

Διοικθτικι Κοινοποίθςθ εγγράφων:

Ζνα κράτοσ υποβάλλει αίτθμα κοινοποίθςθσ εγγράφων14, τα οποία αφοροφν ςε φόρουσ που
καλφπτονται από τθν εκάςτοτε νομικι βάςθ, μόνον όταν δεν είναι ςε κζςθ να τα κοινοποιιςει
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν κοινοποίθςθ παρόμοιων πράξεων ςτο εςωτερικό του,
14

Π.χ. εκκζςεισ ελζγχου, προςκλιςεισ, αποφάςεισ επιβολισ φόρου, κλπ, και δικαςτικζσ αποφάςεισ κατ’ εφαρμογι
τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ.
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ι όταν θ κοινοποίθςθ κα δθμιουργοφςε δυςανάλογεσ δυςκολίεσ (ςτθν περίπτωςθ αυτι
απαιτείται ςχετικι αιτιολόγθςθ).
Ο ςτόχοσ του αιτιματοσ κοινοποίθςθσ εγγράφων είναι να διαςφαλίςει ότι τα ςχετικά ζγγραφα,
κα παραδοκοφν ςτο ενδιαφερόμενο πρόςωπο ςτθν αλλοδαπι, προκειμζνου να λάβει γνϊςθ των
ενεργειϊν και διαδικαςιϊν που ζχουν εκκινιςει εντόσ του αποςτζλλοντοσ Κράτουσ, εισ βάροσ
του.
Θ Αρμόδια Αρχι που λαμβάνει τα προσ κοινοποίθςθ ζγγραφα τα κοινοποιεί είτε ςφμφωνα με τθ
μζκοδο που προβλζπει θ εςωτερικι τθσ νομοκεςία για πράξεισ παρόμοιου χαρακτιρα, είτε
ςφμφωνα με τθν ςυγκεκριμζνθ μζκοδο επίδοςθσ που ζχει ηθτιςει το κράτοσ που απζςτειλε το
αίτθμα (ι με τθν πλθςιζςτερθ ςε αυτι διαδικαςία, όπωσ προβλζπεται από τθν εςωτερικι τθσ
νομοκεςία).
Για τθν αποςτολι του αιτιματοσ διοικθτικισ κοινοποίθςθσ χρθςιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτιματοσ 7.
Ο παρακάτω κατάλογοσ περιζχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να ςυμπεριλθφκοφν ςτο
αίτθμα κοινοποίθςθσ:
5.4.1 Σο όνομα και (ει δυνατόν) θ διεφκυνςθ του παραλιπτθ, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία
χριςιμθ για τθν εξακρίβωςθ τθσ ταυτότθτάσ του.
5.4.2 Σο αντικείμενο (φφςθ και κζμα) τθσ προσ κοινοποίθςθ πράξθσ ι απόφαςθσ.
5.4.3 Παρόλο που οι προσ κοινοποίθςθ πράξεισ δεν απαιτείται να ςυνοδεφονται από τθ
μετάφραςι τουσ, ζνα αίτθμα κοινοποίθςθσ είναι απαραίτθτο να ςυνοδεφεται από ζνα ςφντομο
ιςτορικό/περίλθψθ, το οποίο να περιλαμβάνει τθν προζλευςθ του αιτιματοσ κακϊσ και τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ πιςτεφεται ότι ο αποδζκτθσ των πράξεων υπάγεται ςτθ δικαιοδοςία τθσ
ςυγκεκριμζνθσ αλλοδαπισ φορολογικισ Αρχισ.
5.4.4 Οι χρονικζσ περίοδοι που αφοροφν τισ προσ κοινοποίθςθ πράξεισ (κατ’ εφαρμογι τθσ
φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ).
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
6.
Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των Συμβαλλόμενων Κρατϊν επί τθσ Διεκνοφσ
Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
Σα υμβαλλόμενα Κράτθ αξιολογοφνται ωσ προσ τθν ικανότθτά τουσ να ςυνεργάηονται
αποτελεςματικά με τισ άλλεσ φορολογικζσ διοικιςεισ ςφμφωνα με τα διεκνϊσ αποδεκτά
πρότυπα. Θ αξιολόγθςθ αυτι φζρει ιδιαιτζρωσ λεπτομερι ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία. Κάκε
κράτοσ παρακολουκείται και αξιολογείται τακτικά, ωσ ακολοφκωσ:
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6.1

Κατ’ εφαρμογι του ενωςιακοφ νομικοφ πλαιςίου

Σα κράτθ μζλθ και θ Επιτροπι εξετάηουν και αξιολογοφν τθ λειτουργία τθσ διοικθτικισ
ςυνεργαςίασ τθν οποία προβλζπει θ Οδθγία, ετθςίωσ. Σα κράτθ μζλθ κοινοποιοφν ςτθν Επιτροπι
κάκε ςχετικι πλθροφορία, αναγκαία για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
διοικθτικισ ςυνεργαςίασ και θ Επιτροπι ςυντάςςει κατάλογο ςτατιςτικϊν ςτοιχείων τα οποία κα
πρζπει να παρζχουν τα κράτθ μζλθ για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ.
6.2

Κατ’ εφαρμογι του διεκνοφσ νομικοφ πλαιςίου

Σο Παγκόςμιο Φόρουμ για τθ Διαφάνεια και τθν Ανταλλαγι Πλθροφοριϊν για Φορολογικοφσ
κοποφσ διεξάγει αξιολογιςεισ (peer reviews) των κρατϊν μελϊν του, αναφορικά με τθν
δυνατότθτά τουσ να ςυνεργαςτοφν με τισ άλλεσ φορολογικζσ διοικιςεισ, ςφμφωνα με τουσ
διεκνείσ ςυμφωνθμζνουσ “όρουσ αναφοράσ” (terms of reference)15. Μζχρι ςιμερα θ αξιολόγθςθ
αυτι αφορά τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ. Θ αποτελεςματικι ανταλλαγι
πλθροφοριϊν απαιτεί από τα κράτθ να διαςφαλίςουν ότι οι πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ, ότι οι
φορολογικζσ αρχζσ είναι ςε κζςθ να τισ αντλιςουν και ότι υπάρχουν οι μθχανιςμοί που
επιτρζπουν τθν ανταλλαγι των εν λόγω πλθροφοριϊν16.
Σο 2012, θ Ελλάδα αξιολογικθκε ςυνολικά ωσ “ςε μεγάλο βακμό ςυμμορφοφμενθ (largely
compliant)”, ενϊ θ επόμενθ αξιολόγθςι τθσ, για τα ζτθ 2016-2018, κα πραγματοποιθκεί το
πρϊτο εξάμθνο του 2019.
Συνθμμζνα: Επτά (7) Παραρτιματα

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ
ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ

15 http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/terms-of-reference.pdf
16 http://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-handbook-2016.pdf
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Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
1. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
(Με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςτθν Θλεκτρονικι
Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ)
2. Δ/νςθ Ελζγχων
3. Δ/νςθ Ειςπράξεων
4. Πίνακασ Β’
5. Πίνακασ Γ’
6. Πίνακασ Δ’
7. Τπουργείο Οικονομικϊν
α) Γραφείο Οικονομικϊν Ειςαγγελζων
β) Ειδ. Γραμματεία .Δ.Ο.Ε.
- Δ/νςθ Επιχειρθςιακισ Τποςτιριξθσ
- Δ/νςθ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Προγραμματιςμοφ Ερευνϊν
- Επιχειρθςιακι Δ/νςθ .Δ.Ο.Ε. Αττικισ, Επιχειρθςιακι Δ/νςθ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ
8. Τπουργείο Εςωτερικϊν
α) Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
- Δ/νςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ
ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ
1. Τπουργείο Οικονομικϊν
α) Γραφείο κ. Τπουργοφ
β) Γραφείο κασ. Τφυπουργοφ
γ) Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων και Διοικθτικισ
Τποςτιριξθσ Τπουργείου Οικονομικϊν
δ) Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα .Δ.Ο.Ε.
ε) Μονάδα Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ
Χρθματοδότθςθσ τθσ Σρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Περιουςιακισ Κατάςταςθσ
3. Πίνακασ Η’ (με α/α 6)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ
Προϊςτάμενοι Γενικϊν Δ/νςεων τθσ ΑΑΔΕ
Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία
Αυτοτελζσ Γραφείο Αςφαλείασ τθσ ΑΑΔΕ
Δ/νςεισ: α) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.)
β) Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων (Δ..Σ.Ε.Π.)
γ) Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
δ) Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
ε) Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1
Νομικό πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
1.

Μεταξφ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Θ Οδθγία 2011/16/ΕΕ (ν. 4170/2013, ΦΕΚ Α’ 163, όπωσ ιςχφει) αναφορικά με τθ διοικθτικι
ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ άμεςθσ φορολογίασ, αφορά τα φυςικά πρόςωπα, τα νομικά
πρόςωπα και κάκε είδουσ νομικι οντότθτα. Σο πεδίο εφαρμογισ τθσ καλφπτει τουσ άμεςουσ
φόρουσ κάκε τφπου, κακϊσ και το τζλοσ ταξινόμθςθσ, το φόρο πολυτελείασ και τον ειδικό φόρο
κατανάλωςθσ ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ (ωσ προσ τθν ζμμεςθ φορολογία, τελωνειακοφ
ενδιαφζροντοσ). Θ Οδθγία δεν εφαρμόηεται ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, ςτα τελωνειακά
τζλθ και ςτισ υποχρεωτικζσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τα οποία προβλζπονται από άλλο
νομικό πλαίςιο.
Θ Οδθγία 2011/16/ΕΕ προβλζπει τρεισ μορφζσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, ιτοι: κατόπιν
αιτιματοσ, αυκόρμθτθ και αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν (υποχρεωτικι ςε περίπτωςθ που
οι πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ, για πζντε μθ χρθματοοικονομικζσ κατθγορίεσ ειςοδιματοσ και
κεφαλαίου, με ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2015 αναφορικά με: ειςοδιματα από απαςχόλθςθ,
αμοιβζσ διευκυντϊν, προϊόντα αςφαλειϊν ηωισ που δεν καλφπτονται από άλλεσ Οδθγίεσ,
ςυντάξεισ και ιδιοκτθςία και ειςοδιματα από ακίνθτθ περιουςία), ςφμφωνα με τα κοινϊσ
αποδεκτά Πρότυπα του ΟΟΑ, τθν παρουςία ςε διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και τθ ςυμμετοχι ςε
διοικθτικζσ ζρευνεσ, τουσ ταυτόχρονουσ ελζγχουσ και τθ διοικθτικι κοινοποίθςθ εγγράφων.
Θ Οδθγία 2011/16/ΕΕ αποτελεί το βαςικό εργαλείο για τθν διοικθτικι ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο
τθσ ΕΕ και το περιεχόμενό τθσ ζχει τροποποιθκεί (μζχρι ςιμερα), ωσ ακολοφκωσ, προκειμζνου να
διευρφνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των φορολογικϊν αρχϊν ςτα ακόλουκα πεδία εφαρμογισ:
Θ 1θ τροποποίθςθ (Οδθγία 2014/107/ΕΕ), με ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, ειςιγαγε τθν
αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για χρθματοοικονομικοφσ λογαριαςμοφσ (ν.4378/2016,
ΦΕΚ Α’ 55). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν τουσ τόκουσ, τα μερίςματα, τα ακακάριςτα ζςοδα
από τθν πϊλθςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και τα υπόλοιπα των
χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν που τθροφνται από φορολογικοφσ κατοίκουσ άλλων κρατϊνμελϊν.
Θ ΕΕ ζχει, επίςθσ, ςυνάψει υμφωνίεσ για τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν αντιςτοίχωσ
προσ τα προβλεπόμενα ςτθν Οδθγία 2014/107/ΕΕ, με τα ακόλουκα Σρίτα Κράτθ και Δικαιοδοςίεσ:
α) τθ Δθμοκρατία του Αγίου Μαρίνου (ν.4515/2018, ΦΕΚ Α’ 18)17, το Πριγκιπάτο του Λιχτενςτάιν
(ν.4516/2018, ΦΕΚ Α’ 19)18 και τον Άγιο Βαρκολομαίο, οι οποίεσ αφοροφν τα φορολογικά ζτθ από
17

Με το Νόμο αυτό κυρϊκθκε το Σροποποιθτικό Πρωτοκόλλο τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και
τθσ Δθμοκρατίασ του Αγίου Μαρίνου που προβλζπει μζτρα ιςοδφναμα με τα κεςπιηόμενα ςτθν Οδθγία 2003/48/ΕΚ
του υμβουλίου για τθ φορολόγθςθ των υπό μορφι τόκων ειςοδθμάτων από αποταμιεφςεισ, θ οποία κυρϊκθκε με
τισ διατάξεισ του ν. 3362/2005 ΦΕΚ Αϋ 158).
18
Με το Νόμο αυτό κυρϊκθκε το Σροποποιθτικό Πρωτοκόλλο τθσ υμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενςτάιν που προβλζπει μζτρα ιςοδφναμα με τα κεςπιηόμενα ςτθν Οδθγία 2003/48/ΕΚ του
υμβουλίου για τθ φορολόγθςθ των υπό μορφι τόκων ειςοδθμάτων από αποταμιεφςεισ, (θ οποία κυρϊκθκε με τισ
διατάξεισ του ν. 3365/ 2005 ΦΕΚ Αϋ 161).
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το 2016 και εφεξισ και β) τθν Ελβετικι υνομοςπονδία, το Πριγκιπάτο τθσ Ανδόρασ και το
Πριγκιπάτο του Μονακό, οι οποίεσ αφοροφν τα φορολογικά ζτθ από το 2017 και εφεξισ.
Θ 2θ τροποποίθςθ (Οδθγία 2015/2376/ΕΕ), με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2017, ειςιγαγε
τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν αναφορικά με τισ “εκ των προτζρων διαςυνοριακζσ
αποφάςεισ και ςυμφωνίεσ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ19” (ν.4474/2017, ΦΕΚ Α’ 80). Σο πεδίο
εφαρμογισ αυτϊν των οριςμϊν είναι αρκετά ευρφ ϊςτε να καλφπτει εκτεταμζνο φάςμα
περιπτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων, και όχι μόνον, των ακόλουκων τφπων εκ των προτζρων
διαςυνοριακϊν αποφάςεων και ςυμφωνιϊν ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ: α) μονομερείσ εκ των
προτζρων ςυμφωνίεσ και/ι αποφάςεισ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ, β) διμερείσ ι πολυμερείσ εκ
των προτζρων ςυμφωνίεσ και αποφάςεισ ενδοομιλικισ τιμολόγθςθσ, ςυμφωνίεσ ι αποφάςεισ
που διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ ι απουςία μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, γ) ςυμφωνίεσ ι αποφάςεισ που
διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ ι τθν απουςία πραγματικϊν περιςτατικϊν με δυνθτικό αντίκτυπο ςτθ
φορολογικι βάςθ μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, δ) ςυμφωνίεσ ι αποφάςεισ που ορίηουν το φορολογικό
κακεςτϊσ υβριδικισ οντότθτασ ςε κράτοσ μζλοσ που ςχετίηεται με κάτοικο άλλθσ δικαιοδοςίασ,
κακϊσ και ε) ςυμφωνίεσ ι αποφάςεισ ςχετικά με τθ βάςθ αξιολόγθςθσ για τθν απομείωςθ τθσ
αξίασ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςε κράτοσ μζλοσ το οποίο αποκτάται από εταιρεία του ομίλου ςε
άλλθ δικαιοδοςία.
Θ 3θ τροποποίθςθ (Οδθγία 2016/881/ΕΕ), με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 5θ Ιουνίου 2017, ειςιγαγε τθν
αυτόματθ ανταλλαγι Εκκζςεων ανά χϊρα20 (ν.4484/2017, ΦΕΚ Α’ 110), ιτοι πλθροφορίεσ
ςχετικά με τουσ Ομίλουσ Πολυεκνικϊν Εταιρειϊν (ΠΕ) όςον αφορά τθ διάρκρωςθ, τθν πολιτικι
τιμϊν μεταβίβαςθσ και τισ εςωτερικζσ ςυναλλαγζσ τουσ εντόσ και εκτόσ τθσ Ζνωςθσ. τθν ζκκεςθ
ανά χϊρα οι Όμιλοι ΠΕ κα πρζπει να παρζχουν, ςε ετιςια βάςθ και για κάκε περιοχι
φορολογικισ δικαιοδοςίασ ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται επιχειρθματικά, το ποςό των
εςόδων, το κζρδοσ προ φόρου ειςοδιματοσ, τον καταβλθκζντα και τον οφειλόμενο φόρο
ειςοδιματοσ. Οι Όμιλοι ΠΕ κα πρζπει επίςθσ να αναφζρουν τον αρικμό των εργαηομζνων τουσ,
το μετοχικό κεφάλαιο, τα ςυςςωρευμζνα κζρδθ και τα υλικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε κάκε
περιοχι φορολογικισ δικαιοδοςίασ. Σζλοσ, οι Όμιλοι ΠΕ κα πρζπει να προςδιορίηουν κάκε
οντότθτα εντόσ του ομίλου που δραςτθριοποιείται επιχειρθματικά ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι
φορολογικισ δικαιοδοςίασ και να αναφζρουν τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ
επιδίδεται κάκε οντότθτα.
Θ 4θ τροποποίθςθ (Οδθγία *ΕΕ+/2016/2258)21, με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2018, αφορά
“τθν πρόςβαςθ των φορολογικϊν αρχϊν ςε πλθροφορίεσ για τθν καταπολζμθςθ τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ”. Θ Οδθγία 2014/107/ΕΕ (βλ. ανωτζρω)
εφαρμόηει το παγκόςμιο πρότυπο για τθν αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν περί
χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν ςε φορολογικά κζματα εντόσ τθσ ΕΕ και διαςφαλίηει ότι οι
πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ δικαιοφχουσ χρθματοοικονομικϊν λογαριαςμϊν κοινοποιοφνται
ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο κατοικεί ο δικαιοφχοσ λογαριαςμοφ. Θ Οδθγία 2011/16/ΕΕ ορίηει
ότι, όταν ο δικαιοφχοσ λογαριαςμοφ είναι ενδιάμεςθ δομι, τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
εξετάηουν τθ δομι αυτι και ταυτοποιοφν και αναφζρουν τουσ πραγματικοφσ δικαιοφχουσ τθσ. Για
να διαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ, εκ μζρουσ των
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των διαδικαςιϊν δζουςασ επιμζλειασ που ορίηονται ςτθν Οδθγία
19

Advance cross-border ruling and advance pricing arrangement.
Country by country reporting.
21
Επίκειται θ ενςωμάτωςθ τθσ εν λόγω Οδθγίασ.
20
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2011/16/ΕΕ, οι φορολογικζσ αρχζσ πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τθν
καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Δεδομζνου ότι, θ
Οδθγία 2011/16/ΕΕ περιλαμβάνει άλλεσ ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν και μορφζσ διοικθτικισ
ςυνεργαςίασ μεταξφ κρατϊν μελϊν, θ πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ περί ξεπλφματοσ τισ οποίεσ
κατζχουν φορείσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2015/849 ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ
ςτο πεδίο τθσ φορολόγθςθσ κα επιτρζπει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ να είναι καλφτερα
εξοπλιςμζνεσ για να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ βάςει τθσ Οδθγίασ 2011/16/ΕΕ και για
να καταπολεμιςουν αποτελεςματικότερα τθ φοροδιαφυγι και τθν απάτθ.
2.

Μεταξφ τθσ Ελλάδασ και Τρίτων Κρατϊν εφαρμόηονται:

2.1
Θ Σφμβαςθ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΣΑ (όπωσ τροποποιικθκε με το
Πρωτόκολλο του 2010) αναφορικά με τθν διοικθτικι ςυνεργαςία ςε φορολογικά κζματα (ν.
4153/2013, ΦΕΚ Αϋ 116). Σο πεδίο εφαρμογισ τθσ καλφπτει ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ άμεςων
και ζμμεςων φόρων (εξαιρουμζνων ρθτϊσ των δαςμϊν) οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο
Παράρτθμα Α’ τθσ εν λόγω φμβαςθσ και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Για τθν Ελλάδα, θ εν
λόγω φμβαςθ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ επτεμβρίου 2013.
Θ φμβαςθ προβλζπει τισ τρεισ μορφζσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, ιτοι: κατόπιν αιτιματοσ,
αυκόρμθτθ και αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν παρουςία ςε διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και
τθ ςυμμετοχι ςε διοικθτικζσ ζρευνεσ, τουσ ταυτόχρονουσ ελζγχουσ, τθ ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ
φορολογικϊν απαιτιςεων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυντθρθτικϊν μζτρων) και τθ
διοικθτικι κοινοποίθςθ.
Ο πίνακασ των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςτθν φμβαςθ επικαιροποιείται διαρκϊσ και είναι
διακζςιμοσ ςτθ ςχετικι ιςτοςελίδα του ΟΟΑ22.
Σα ςυμβαλλόμενα κράτθ εφαρμόηουν τθν φμβαςθ υπό ςαφϊσ κακοριςμζνουσ όρουσ, οι οποίοι
διατυπϊνονται ςε ςχετικό κατάλογο δθλϊςεων και επιφυλάξεων και είναι διακζςιμοι ςτθν
ςχετικι ιςτοςελίδα του ΟΟΑ23.
Οι διατάξεισ τθσ φμβαςθσ για τθν διοικθτικι ςυνεργαςία εφαρμόηονται από τθν 1θ Ιανουαρίου
του ζτουσ που ακολουκεί το ζτοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ για ζνα ςυμβαλλόμενο κράτοσ.
Ωςτόςο, για ποινικζσ υποκζςεισ, οι διατάξεισ τθσ φμβαςθσ εφαρμόηονται και για προθγοφμενα
φορολογικά ζτθ. Δίνεται, όμωσ θ δυνατότθτα ςε κάκε ςυμβαλλόμενο κράτοσ, εφόςον ζχει
κατακζςει ςχετικι επιφφλαξθ, να παρζχει διοικθτικι ςυνεργαςία για αυτοφ του είδουσ τισ
υποκζςεισ, μόνον για τα προθγοφμενα τρία (3) ζτθ.
Οι ςυνθκζςτερεσ επιφυλάξεισ που ζχουν τεκεί από τα ςυμβαλλόμενα κράτθ, εκτόσ τθσ
αναδρομικότθτασ επί των ποινικϊν υποκζςεων, είναι θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν για
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ φόρων (τουσ οποίουσ δεν ζχει ςυμπεριλάβει το ςυμβαλλόμενο κράτοσ
ςτο Παράρτθμα Α τθσ φμβαςθσ), θ ςυνδρομι ςτθν είςπραξθ, θ ςυνδρομι ςε ςχζςθ με
οποιεςδιποτε φορολογικζσ απαιτιςεισ και θ διοικθτικι κοινοποίθςθ εγγράφων.
22 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
23 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/127/declarations
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2.2
Θ Ρολυμερισ Συμφωνία Αρμόδιων Αρχϊν (ΡΣΑΑ) για τθν Αυτόματθ Ανταλλαγι
Ρλθροφοριϊν Χρθματοοικονομικϊν Λογαριαςμϊν (ν.4428/2016, ΦΕΚ Α’ 190), με ζναρξθ ιςχφοσ
τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, ζχει ωσ νομικι βάςθ τθ φμβαςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ
(άρκρο 6) και προβλζπει ανταλλαγι πλθροφοριϊν αντίςτοιχων με τισ οριηόμενεσ ςτθν Οδθγία
2014/107/ΕΕ. θμειϊνεται ότι, με τρίτα κράτθ, τα οποία δεν κα προςχωριςουν ςτθν εν λόγω
υμφωνία, υφίςταται θ δυνατότθτα κζςπιςθσ ςχετικοφ διμεροφσ κεςμικοφ πλαιςίου (φμβαςθ
Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ και υμφωνία Ανταλλαγισ Φορολογικϊν Πλθροφοριϊν).
2.3
Θ Ρολυμερισ Συμφωνία Αρμόδιων Αρχϊν (ΡΣΑΑ) για τθν (Αυτόματθ) Ανταλλαγι
Εκκζςεων ανά χϊρα (ν.4490/2017, ΦΕΚ Α’ 150), με ζναρξθ ιςχφοσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2016, ζχει
ωσ νομικι βάςθ τθν Πολυμερι φμβαςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και ΟΟΑ (άρκρο 6) και
προβλζπει ανταλλαγι πλθροφοριϊν αντίςτοιχων με τισ οριηόμενεσ ςτθν Οδθγία 2016/881/ΕΕ.
θμειϊνεται ότι, με τρίτα κράτθ, τα οποία δεν κα προςχωριςουν ςτθν εν λόγω υμφωνία,
υφίςταται θ δυνατότθτα κζςπιςθσ ςχετικοφ διμεροφσ κεςμικοφ πλαιςίου (φμβαςθ Αποφυγισ
Διπλισ Φορολογίασ και υμφωνία Ανταλλαγισ Φορολογικϊν Πλθροφοριϊν).
Όλεσ οι πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται υπόκεινται ςτουσ κανόνεσ εμπιςτευτικότθτασ και ςε
άλλεσ διαςφαλίςεισ, που προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων που
περιορίηουν τθ χριςθ των πλθροφοριϊν που ανταλλάςςονται. φμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ, θ
χριςθ των πλθροφοριϊν κα περιορίηεται περαιτζρω ςτισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ που
περιγράφονται ςτθν παροφςα παράγραφο. Ειδικότερα, οι πλθροφορίεσ που λαμβάνονται μζςω
τθσ υποβολισ τθσ Ζκκεςθσ ανά Χϊρα χρθςιμοποιοφνται για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ
υψθλϊν κινδφνων ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν και άλλων κινδφνων ςε ςχζςθ
με τθ διάβρωςθ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθ μεταφορά κερδϊν, και κατά περίπτωςθ, για
ςκοποφσ οικονομικισ και ςτατιςτικισ ανάλυςθσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δε κα χρθςιμοποιοφνται
αντί μιασ λεπτομεροφσ ανάλυςθσ των τιμϊν ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ
ςυναλλαγζσ και τιμολογιςεισ με βάςθ ολοκλθρωμζνθ λειτουργικι και ςυγκριτικι ανάλυςθ.
Εξυπακοφεται ότι οι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν Ζκκεςθ ανά Χϊρα δεν αποτελοφν
αποδεικτικό ςτοιχείο για το εάν οι τιμζσ ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν είναι ορκζσ ι όχι, και, κατά
ςυνζπεια, οι προςαρμογζσ των τιμϊν αυτϊν δεν είναι δυνατό να βαςιςτοφν ςτισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Αντίςτοιχεσ διατάξεισ για τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν ορκι χριςθ των δεδομζνων
διζπουν τθν Οδθγία 2016/881/ΕΕ (3θ τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 2011/16/ΕΕ) κακϊσ και τθ
υμφωνία μεταξφ των κυβερνιςεων ΘΠΑ και Ελλάδασ για τθν Αυτόματθ Ανταλλαγι
Πλθροφοριϊν για τθν «Ζκκεςθ ανά Χϊρα».
2.4
Συμφωνία μεταξφ των κυβερνιςεων ΘΡΑ και Ελλάδασ για τθ βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και τθν εφαρμογι του νόμου περί φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ
λογαριαςμϊν τθσ αλλοδαπισ (ν. 4493/2017, ΦΕΚ Α’ 164)*ευρφτερα γνωςτόσ ωσ FATCA].
Θ εν λόγω υμφωνία προβλζπει αυτόματθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των Αρμόδιων Αρχϊν
των δφο Μερϊν ςε ετιςια βάςθ, αναφορικά με τα υπόλοιπα ι τθν αξία χρθματοοικονομικϊν
λογαριαςμϊν (περιλαμβανομζνθσ ςτθν περίπτωςθ του Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου με Αξία
Εξαγοράσ ι του υμβολαίου Προςόδων, τθσ αξίασ εξαγοράσ κατά τθ λιξθ ι τθσ τιμισ εξαγοράσ ςε
περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ του ςυμβολαίου), κακϊσ και ζςοδα που κακορίηονται ανάλογα με τθ
φφςθ του χρθματοοικονομικοφ λογαριαςμοφ, ιτοι τόκοι, μερίςματα, άλλα ζςοδα που
προκφπτουν από περιουςιακά ςτοιχεία που τθροφνται ςτον λογαριαςμό, κ.λπ.

20

ΑΔΑ: 62ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93

Σα προσ ανταλλαγι ςτοιχεία αφοροφν φορολογικά ζτθ 2014 και εφεξισ.
2.5
Συμφωνία μεταξφ των κυβερνιςεων ΘΡΑ και Ελλάδασ για τθν Αυτόματθ Ανταλλαγι
Ρλθροφοριϊν για τθν «Ζκκεςθ ανά Χϊρα»24 θ οποία προβλζπει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν
αντίςτοιχων με τισ οριηόμενεσ ςτθν Οδθγία 2016/881/ΕΕ (ν.4490/2017, ΦΕΚ Α’ 150) και τθν
Πολυμερι υμφωνία Αρμόδιων Αρχϊν (ΠΑΑ) για τθν (αυτόματθ) Ανταλλαγι Εκκζςεων Ανά
Χϊρα (ν.4490/2017, ΦΕΚ Α’ 150).
Σα προσ ανταλλαγι ςτοιχεία αφοροφν φορολογικά ζτθ 2016 και εφεξισ.
2.6
Οι Διμερείσ Συμβάςεισ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ (περί ειςοδιματοσ ι και
κεφαλαίου) που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα.
Οι ΑΔΦ βαςίηονται ςτθν Πρότυπθ φμβαςθ για τθν Αποφυγι τθσ Διπλισ Φορολογίασ ςχετικά με
τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και κεφαλαίου του ΟΟΑ. Θ διοικθτικι ςυνεργαςία κατ’ εφαρμογι
αυτϊν, δφναται να εφαρμοςτεί και για χρονικζσ περιόδουσ που προθγοφνται τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ
αυτϊν. Ο ακόλουκοσ πίνακασ περιλαμβάνει τισ εν ιςχφ οικείεσ υμβάςεισ:
ΧΩΑ

ΝΟΜΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Άγιοσ Μαρίνοσ
Αηερμπαϊτηάν
Αίγυπτοσ
Αλβανία
Αρμενία

6.

Αυςτρία (ανακεϊρθςθ)

7.

Βζλγιο (ανακεϊρθςθ)

Ν 4243/2014
Ν 3826/2010
Ν 3484/2006
Ν 2755/1999
Ν 3014/2002
ΝΔ 994/1971
Ν 3724/2008
ΝΔ 117/1969
Ν 3407/2005
Ν 2255/1994
Ν 2927/2001
Ν 3795/2009

9.

Βουλγαρία
Πρωτόκολλο
Βοςνία & Ερηεγοβίνθ

10.

Γαλλία

11.
12.
13.

Γερμανία
Γεωργία
Δανία
Ελβετία
(ανακεϊρθςθ)
Πρόςκ. Πρωτόκολλο
Εςκονία

8.

14.
15.

24
25

Φ.Ε.Κ.

ΕΝΑΞΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ

57/2014
29/2010
170/2006
252/1999
103/2002
210/1971
253/2008
41/1969
266/2005
195/1994
140/2001
157/2009
192/1964
ΝΔ 4386/1964
& 77/1965
ΑΝ 52/1967
134/1967
Ν 3045/2002 198/2002
Ν 1986/1991 189/1991
Ν 1502/1984 192/1984
Ν 4034/2011 269/2011
Ν 4105/2013 5/2013
Ν 3682/2008 145/2008

01.01.2015
01.01.2011
01.01.2007
01.01.2001
01.01.2003

01.01.2014

16.

Θν. Αραβικά Εμιράτα
(ΑΔΦ & Πρωτόκολλο)

Ν 4234/201425 28/2014

17.

Θν. Βαςίλειο

ΝΔ 2732/1953 329/1953

18.

Θν. Πολιτείεσ

ΝΔ2548/1953

01.01.2005
01.01.2003
01.01.2013
31.01.1965
01.01.1964
01.01.2003
01.01.1992
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2009

01.01.1951
01.01.1952
231 & 333/195330.12.1953

Επίκειται θ κφρωςθ τθσ εν λόγω υμφωνίασ.
Αφορά τθ ΑΔΦ και το Πρωτόκολλο, θ δε ζναρξθ εφαρμογισ αφορά και τα δυο
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

26
27

Ινδία
Ιρλανδία
Ιςλανδία
Ιςπανία
Ιςραιλ
Ιταλία
(ανακεϊρθςθ)
Καναδάσ
(Πρωτόκολλο)
Κατάρ
Κίνα
Κορζα
Κουβζιτ
Κροατία
Κφπροσ
Λετονία
Λικουανία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Μαρόκο
Μεξικό
Μολδαβία
Ν. Αφρικι
Νορβθγία
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Ουημπεκιςτάν
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωςία
(Μερικι τροποποίθςθ)
αουδικι Αραβία
ερβία
λοβακία26
λοβενία
ουθδία
Σουρκία
Σςεχία27
Συνθςία
Φινλανδία

ΝΔ 4580/1966
Ν 3300/2004
Ν 3684/2008
Ν 3015/2002
Ν 2572/1998
ΑΝ 23/1967
Ν 1927/1991
Ν 3824/2010
Ν 4035/2011
Ν 3823/2010
Ν 3331/2005
Ν 2571/1998
Ν 3330/2005
Ν 2653/1998
ΑΝ 573/1968
Ν 3318/2005
Ν 3356/2005
Ν 2319/1995
Ν 3681/2008
Ν 3820/2010
Ν 3406/2005
Ν 3357/2005
Ν 3085/2002
Ν 1924/1991
Ν 1455/1984
Ν 1496/1984
Ν 3046/2002
Ν 2659/1998
Ν 1939/1991
Ν 3009/2002
Ν 2279/1995
Ν 3047/2002
Ν 3679/2008
Ν 3821/2010
Ν 3825/2010
Ν 1838/1989
Ν 3084/2002
Ν 4300/1963
Ν 3228/2004
Ν 1838/1989
Ν 3742/2009
Ν 1191/1981

Τπογραφι ΑΔΦ με Σςεχοςλοβακία
Τπογραφι ΑΔΦ με Σςεχοςλοβακία
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235/1966
262/2004
147/2008
104/2002
12/1998
109/1967
17/1991
27/2010
270/2011
22/2010
83/2005
11/1998
82/2005
250/1998
223/1968
46/2005
52/2005
127/1995
144/2008
19/2010
265/2005
153/2005
319/2002
16/1991
89/1984
178/1984
199/2002
268/1998
37/1991
90/2002
9/1995
200/2002
142/2008
20/2010
28/2010
86/1989
318/2002
73/1963
32/2004
86/1989
23/2009
206/1981

01.01.1964
01.01.2005
01.01.2009
01.01.2003
01.01.1999
01.01.1984
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2006
01.01.1999
01.01.2006
01.01.1999
01.01.1967
01.01.2006
01.01.2006
01.01.1996
01.01.2009
01.01.2011
01.01.2006
01.01.2006
01.01.2004
01.01.1992
01.01.1981
01.01.1985
01.01.2004
01.01.2000
01.01.1991
01.01.2003
01.01.1996
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2011
01.01.2011
01.01.1990
01.01.2004
01.01.1964
01.01.2005
01.01.1990
01.01.2011
01.01.1982
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2.7.

Οι Διμερείσ Συμφωνίεσ Ανταλλαγισ Φορολογικϊν Ρλθροφοριϊν

Οι ςυμφωνίεσ αυτζσ ζχουν ςυναφκεί βάςει του ςχετικοφ Προτφπου του ΟΟΑ, όπωσ αυτό
διαμορφϊκθκε το 2002, προκειμζνου να αντλοφνται πλθροφορίεσ από τρίτα κράτθ με τα οποία
δεν υφίςταται φμβαςθ Αποφυγισ Διπλισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και / ι Κεφαλαίου, κυρίωσ
λόγω τθσ απουςίασ φόρων ςτθν επικράτειά τουσ.
Θ Ελλάδα υπζγραψε ςχετικι υμφωνία με το Γκζρνςεϊ (ω.4240/2014, ΦΕΚ Α’ 47), με ζναρξθ
ιςχφοσ τθν 7θ Μαρτίου 2014 και εφαρμόηεται για όλα τα φορολογικά κζματα από τθν
θμερομθνία αυτι, χωρίσ αναδρομικότθτα.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2
Εφλογθ Συνάφεια: περιγραφι και ενδεικτικά παραδείγματα μεμονωμζνων και ομαδικϊν
αιτθμάτων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν.
φμφωνα με τθ παράγραφο 1 Άρκρου 26 (Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν) του Τποδείγματοσ
φμβαςθσ για τθν Αποφυγι τθσ Διπλισ Φορολογίασ ςχετικά με τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ και
κεφαλαίου του ΟΟΑ:
“Οι αρμόδιεσ αρχζσ των υμβαλλόμενων Κρατϊν ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι
εφλογα ςυναφείσ για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ φμβαςθσ ι τθ διαχείριςθ ι επιβολι τθσ εγχϊριασ
νομοκεςίασ …”.
Σα ερμθνευτικά ςχόλια τθσ παραγράφου αυτισ28 αναφζρουν τα ακόλουκα:
Παράγραφοσ 1
“Τποπαράγραφοσ 5: … Ο κανόνασ τθσ «εφλογθσ ςυνάφειασ» αποςκοπεί ςτο να διαςφαλίςει μια
ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςε φορολογικά κζματα ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό ορίηοντασ ςαφϊσ ότι
τα υμβαλλόμενα Κράτθ δεν είναι ελεφκερα να προβαίνουν ςε «αλίευςθ πλθροφοριϊν» ι να
αιτοφνται πλθροφορίεσ οι οποίεσ ζχουν ελάχιςτθ πικανότθτα να αφοροφν τισ φορολογικζσ
υποκζςεισ ενόσ ςυγκεκριμζνου φορολογοφμενου29 … Οι αρμόδιεσ αρχζσ κα πρζπει να
διαβουλεφονται ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το περιεχόμενο του αιτιματοσ, οι ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτο αίτθμα ι θ εφλογθ ςυνάφεια των αιτοφμενων πλθροφοριϊν, δεν είναι ςαφείσ ςτο
προσ ο θ αίτθςθ Κράτοσ. Ωςτόςο, όταν το αιτοφν Κράτοσ ζχει παράςχει εξιγθςθ ωσ προσ τθν
εφλογθ ςυνάφεια των αιτοφμενων πλθροφοριϊν, το προσ ο θ αίτθςθ Κράτοσ δεν κα ζπρεπε να
απορρίψει ζνα αίτθμα ι να αρνθκεί να διαβιβάςει τισ αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, διότι πιςτεφει ότι
οι πλθροφορίεσ ςτεροφνται ςυνάφειασ με τθν υποκείμενθ ζρευνα ι ζλεγχο. Όταν το προσ ο θ
αίτθςθ Κράτοσ ενθμερωκεί για γεγονότα που κζτουν υπό αμφιςβιτθςθ το εάν μζροσ των
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται είναι εφλογα ςυναφείσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ κα πρζπει να
διαβουλεφονται μεταξφ τουσ και το προσ ο θ αίτθςθ Κράτοσ μπορεί να ηθτιςει από το αιτοφν
Κράτοσ να διευκρινίςει τθν εφλογθ ςυνάφεια υπό το πρίςμα των ςτοιχείων αυτϊν. Σθν ίδια
ςτιγμι, θ παράγραφοσ 1 δεν υποχρεϊνει το προσ ο θ αίτθςθ Κράτοσ να παράςχει πλθροφορίεσ ςε
απάντθςθ αιτθμάτων που χαρακτθρίηονται «αλίευςθ πλθροφοριϊν», δθλαδι διερευνθτικά
αιτιματα τα οποία δεν ζχουν κανζνα προφανι δεςμό με μια εν εξελίξει ζρευνα ι ζλεγχο.”
“Παράγραφοσ 5.1: … ζνα αίτθμα ανταλλαγισ παροχισ πλθροφοριϊν δεν ςυνιςτά “αλίευςθ
πλθροφοριϊν” αποκλειςτικά και μόνον επειδι δεν περιλαμβάνει το όνομα ι τθ διεφκυνςθ (ι και
τα δφο) του υπό ζρευνα ι ζλεγχο φορολογοφμενου … Ωςτόςο, ςε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το
αιτοφν Κράτοσ δεν παρζχει το όνομα ι τθ διεφκυνςθ (ι και τα δφο) του φορολογουμζνου υπό
ζρευνα ι ζλεγχο, το αιτοφν Κράτοσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει ςτο αίτθμα άλλεσ πλθροφορίεσ,
επαρκείσ για τθν ταυτοποίθςθ του φορολογοφμενου …”.

28

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014.
ι απροςδιόριςτθσ ομάδασ ι κατθγορίασ ατόμων, ςφμφωνα με τθν ερμθνευτικι ζκκεςθ τθσ Πολυμεροφσ φμβαςθσ
του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και του ΟΟΑ.
29

24

ΑΔΑ: 62ΟΘ46ΜΠ3Ζ-Τ93

“Παράγραφοσ 5.2: Ο κανόνασ τθσ «εφλογθσ ςυνάφειασ» απαντάται τόςο ςε περιπτϊςεισ που
αφοροφν ςε ζναν φορολογοφμενο (είτε ταυτοποιοφνται κατ’ όνομα είτε κατ’ άλλο τρόπο) ι ςε
περιςςότερουσ φορολογοφμενουσ (είτε ταυτοποιοφνται κατ’ όνομα είτε κατ’ άλλο τρόπο). Όταν
ζνα ςυμβαλλόμενο Κράτοσ προβαίνει ςε ζρευνα μίασ ςυγκεκριμζνθσ ομάδασ φορολογουμζνων
βάςει τθσ νομοκεςίασ του, οποιοδιποτε αίτθμα που ςχετίηεται με τθν ζρευνα ςτοχεφει κατά
κανόνα «ςτθ διαχείριςθ ι τθν εφαρμογι» τθσ εςωτερικισ του φορολογικισ νομοκεςίασ και κατά
ςυνζπεια είναι ςφμφωνο με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 1, με τθν προχπόκεςθ ότι πλθροί
τουσ κανόνεσ τθσ «εφλογθσ ςυνάφειασ". Ωςτόςο, όταν το αίτθμα αφορά μια ομάδα
φορολογουμζνων οι οποίοι δεν ταυτοποιοφνται μεμονωμζνα, ςυχνά κα είναι πιο δφςκολο να
αποδειχκεί ότι το αίτθμα δεν αποτελεί αλίευςθ πλθροφοριϊν, κακϊσ το αιτοφν Κράτοσ δεν
μπορεί να αποδείξει ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζρευνα αναφορικά με τισ υποκζςεισ ενόσ
ςυγκεκριμζνου φορολογουμζνου, κάτι το οποίο ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ κα αρκοφςε από
μόνο του να άρει τθν αντίλθψθ ότι το αίτθμα είναι τυχαίο ι διερευνθτικό. Ωσ εκ τοφτου, ςε
τζτοιεσ περιπτϊςεισ, είναι απαραίτθτο το αιτοφν Κράτοσ να παρζχει λεπτομερι περιγραφι τθσ
ομάδασ φορολογουμζνων και τα ςυγκεκριμζνα πραγματικά περιςτατικά και ςυνκικεσ που
οδιγθςαν ςτθν υποβολι του αιτιματοσ, μια αιτιολόγθςθ του εφαρμοςτζου δικαίου και για ποιο
λόγο πιςτεφεται ότι οι φορολογοφμενοι τθσ ομάδασ για τουσ οποίουσ ηθτοφνται οι πλθροφορίεσ
δεν ζχουν ςυμμορφωκεί με το δίκαιο αυτό, υποςτθριηόμενο από μία ςαφι πραγματολογικι
βάςθ. Περαιτζρω, απαιτείται να αποδείξει ότι οι αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ κα ςυνδράμουν ςτθ
ςυμμόρφωςθ των φορολογουμζνων τθσ ομάδασ.
Παραδείγματα περιπτϊςεων που ικανοποιοφν τθ ςυνκικθ τθσ εφλογθσ ςυνάφειασ:
Α) Όταν ζνα ςυμβαλλόμενο μζροσ ηθτά πλθροφορίεσ για τραπεηικό λογαριαςμό, αλλά θ
ταυτότθτα του (ων) δικαιοφχου (ων) του λογαριαςμοφ είναι άγνωςτθ (εσ), θ προχπόκεςθ (α)
μπορεί να ικανοποιθκεί με τθν παροχι του αρικμοφ λογαριαςμοφ ι παρόμοια ςτοιχεία
ταυτοποίθςθσ.
Β) Ο φορολογοφμενοσ τθσ Χϊρασ Α αποςφρει όλα τα χριματα από τον τραπεηικό του λογαριαςμό
και του παραδίδεται ζνα μεγάλο χρθματικό ποςό. Επιςκζπτεται μια τράπεηα και ςτθ Χϊρα Β και
ςτθ Χϊρα Γ, και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφει ςτθν Χϊρα Α χωρίσ μετρθτά. ε ζνα μεταγενζςτερο
ζλεγχο του φορολογοφμενου, θ αρμόδια αρχι τθσ Χϊρασ Α ςτζλνει αίτθμα και προσ τθ Χϊρα Β
και προσ τθ Χϊρα Γ για πλθροφορίεσ ςχετικά με τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ που μπορεί να ζχουν
ανοιχτεί από τον φορολογοφμενο ςτθ μία ι και ςτισ δφο τράπεηεσ που επιςκζφκθκε. Τπό αυτζσ
τισ ςυνκικεσ, θ αρμόδια αρχι τθσ Χϊρασ Α ζχει λόγουσ να πιςτεφει ότι οι πλθροφορίεσ
βρίςκονται ςτθ Χϊρα Β ι είναι ςτθν κατοχι ι τον ζλεγχο προςϊπου που υπόκειται ςτθ
δικαιοδοςία τθσ Χϊρασ Β Επίςθσ, ζχει λόγουσ να πιςτεφει το ίδιο και για τθ Χϊρα Γ, αντίςτοιχα. Θ
Χϊρα Β (ι Γ) δεν μπορεί να αρνθκεί το αίτθμα βάςει του ότι θ Χϊρα Α δεν απζδειξε ότι οι
πλθροφορίεσ "βρίςκονται" ςτθ Χϊρα Β (ι Γ), διότι είναι εξίςου πικανό ότι οι πλθροφορίεσ να
βρίςκονται ςτθν άλλθ Χϊρα.
Γ) Μια παρόμοια κατάςταςθ μπορεί να προκφψει όταν ζνα πρόςωπο υπό ζρευνα από τθ Χϊρα Χ
μπορεί να ζχει ι να μθν ζχει φφγει από τθ Χϊρα Y και ο τραπεηικόσ του λογαριαςμόσ εκεί μπορεί
να ζχει ι να μθν ζχει κλείςει. Εφόςον θ Χϊρα Χ είναι ςε κζςθ να ςυνδζςει το πρόςωπο με τθ
Χϊρα Y, θ Χϊρα Τ δεν μπορεί να αρνθκεί το αίτθμα με τθν αιτιολογία ότι θ Χϊρα X δεν ζχει
λόγουσ να πιςτεφει ότι οι πλθροφορίεσ που ηθτικθκαν "βρίςκονται" ςτθ Χϊρα Τ. Θ Χϊρα Χ
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μπορεί ευλόγωσ να αναμζνει από τθ Χϊρα Y να ερευνιςει ςχετικά με το κζμα, και αν βρεκεί ζνασ
τραπεηικόσ λογαριαςμόσ, να παράςχει τισ αιτοφμενεσ πλθροφορίεσ.
Δ) Ο πάροχοσ οικονομικϊν υπθρεςιϊν Β είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο Κράτοσ Β. Οι φορολογικζσ
αρχζσ του Κράτουσ Α ζχουν ανακαλφψει ότι ο Β εμπορεφεται ζνα χρθματοοικονομικό προϊόν
προσ τουσ κατοίκουσ του Κράτουσ Α, χρθςιμοποιϊντασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
καταδεικνφουν ότι το προϊόν εξαλείφει τθ φορολογικι υποχρζωςθ επί του ειςοδιματοσ που
προκφπτει από το προϊόν, ςτο Κράτοσ Α. Σο προϊόν απαιτεί να ανοιχκεί ζνασ τραπεηικόσ
λογαριαςμόσ ςτο όνομα του B, μζςω του οποίου γίνεται θ επζνδυςθ. Οι φορολογικζσ αρχζσ του
Κράτουσ Α ζχουν εκδϊςει προειδοποίθςθ προσ τουσ φορολογοφμενουσ, προειδοποιϊντασ όλουσ
τουσ φορολογοφμενουσ ςχετικά με το προϊόν και διευκρινίηοντασ ότι δεν επιτυγχάνει το
προτεινόμενο φορολογικό αποτζλεςμα και ότι το ειςόδθμα που παράγεται από το προϊόν πρζπει
να δθλωκεί ωσ φορολογθτζο ειςόδθμα ςτο Κράτοσ Α. Παρόλα αυτά, ο Β ςυνεχίηει να προωκεί το
προϊόν ςτθν ιςτοςελίδα του και το Κράτοσ Α ζχει αποδείξεισ ότι εμπορεφεται επίςθσ το προϊόν
μζςω ενόσ δικτφου ςυμβοφλων. Σο Κράτοσ Α ζχει ιδθ ανακαλφψει αρκετοφσ φορολογικοφσ του
κατοίκουσ που ζχουν επενδφςει ςτο προϊόν, οι οποίοι είχαν παραλείψει να δθλϊςουν το
ειςόδθμα που προζκυψε από τισ επενδφςεισ τουσ. Σο Κράτοσ Α ζχει εξαντλιςει τα εςωτερικά του
μζςα για τθν απόκτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ταυτότθτα των κατοίκων του οι οποίοι
ζχουν επενδφςει ςτο προϊόν. Σο Κράτοσ Α ηθτά πλθροφορίεσ από τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ
Β για όλουσ τουσ κατοίκουσ του Κράτουσ Α οι οποίοι (α) ζχουν ζνα λογαριαςμό με τον Β και (β)
ζχουν επενδφςει ςτο χρθματοοικονομικό αυτό προϊόν. το αίτθμα, το Κράτοσ Α παρζχει τισ ωσ
άνω πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβάνοντασ πλθροφορίεσ του χρθματοοικονομικοφ προϊόντοσ και
τθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ ζρευνά του.
Παράδειγμα περίπτωςθσ που δεν ικανοποιεί τθ ςυνκικθ τθσ εφλογθσ ςυνάφειασ:
Θ τράπεηα Β είναι μια τράπεηα εγκατεςτθμζνθ ςτο Κράτοσ Β. Σο Κράτοσ Α φορολογεί τουσ
κατοίκουσ του, με βάςθ το παγκόςμιο ειςόδθμά τουσ. Θ αρμόδια αρχι του Κράτουσ Α ηθτεί από
τθν αρμόδια αρχι του Κράτουσ Β να παράςχει τα ονόματα, τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ, κακϊσ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν
ςχετικά με οποιαδιποτε χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που τθροφνται ςε τζτοιουσ
λογαριαςμοφσ) των κατοίκων του Κράτουσ Α που ζχουν ζνα λογαριαςμό, εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ ι εμπράγματο δικαίωμα ςε ζνα λογαριαςμό ςτθν Σράπεηα Β ςτο Κράτοσ Β. Σο αίτθμα
αναφζρει ότι είναι γνωςτό πωσ θ Σράπεηα Β διακζτει μια μεγάλθ ομάδα αλλοδαπϊν κατόχων
λογαριαςμϊν, αλλά δεν περιζχει άλλεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΕΝΤΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
1. Σα πρότυπα ζντυπα των Παραρτθμάτων 4 (Αίτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν), 5
(Αυκόρμθτθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν), 6 (Ανατροφοδότθςθ) και 7 (Διοικθτικι
κοινοποίθςθ εγγράφων), αφοροφν τισ υποκζςεισ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ των ελλθνικϊν
Τπθρεςιϊν προσ τισ αλλοδαπζσ Αρμόδιεσ Αρχζσ. Αντίςτοιχα ζντυπα κα χρθςιμοποιοφνται
από το Σμιμα Γ’ Διεκνοφσ Διοικθτικισ υνεργαςίασ τθσ Δ/νςθσ ΔΟ για τθ διαβίβαςθ των
υποκζςεων διοικθτικισ ςυνεργαςίασ των αλλοδαπϊν Αρμόδιων Αρχϊν προσ τισ ελλθνικζσ
Τπθρεςίεσ.
Σα πρότυπα ζντυπα των Παραρτθμάτων 4, 5, 6 και 7, αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Δ/νςθσ ΔΟ30, ςε μορφι εγγράφου Word 97-2003, οφτωσ ϊςτε να διευκολφνεται θ χριςθ
τουσ και θ όποια τυχόν απαραίτθτθ τροποποίθςι τουσ.
2. τισ υποκζςεισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν κατόπιν αιτιματοσ και ςτθν αυκόρμθτθ
ανταλλαγι πλθροφοριϊν εάν ο αρικμόσ των ελεγχόμενων προςϊπων (φυςικϊν και/ι
νομικϊν) είτε ςτθν θμεδαπι είτε ςτθν αλλοδαπι, είναι άνω του ενόσ, ο αντίςτοιχοσ
πίνακασ κα επαναλαμβάνεται. Εάν ο αρικμόσ αυτόσ είναι άνω των τριϊν, τότε θ ελεγκτικι
Τπθρεςία κα αποςτζλλει τθν υπόκεςι τθσ με ςχετικι επιςιμανςθ και ςυνθμμζνο ςχετικό
Πίνακα, με όλα τα προαπαιτοφμενα πεδία ςυμπλθρωμζνα.
3. Σα ζντυπα τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ κα αποςτζλλονται με εμπιςτευτικό πρωτόκολλο.
4. τα ζντυπα κα αναγράφονται όλα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του αποςτολζα,
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ απαραιτιτωσ τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου).
5. Θ λιψθ οποιουδιποτε αιτιματοσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ επιβεβαιϊνεται μεταξφ του
Σμιματοσ Γ’ Διεκνοφσ Διοικθτικισ υνεργαςίασ τθσ Δ/νςθσ ΔΟ και τθσ
αποςτζλλουςασ/λαμβάνουςασ ελλθνικισ Τπθρεςίασ άμεςα, μζςω θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ.
6. Ωσ προσ το πεδίο τθσ νομικισ βάςθσ, θ ςυμπλιρωςι του από τθν αποςτζλλουςα Τπθρεςία
είναι προαιρετικι.
7. το πεδίο “Γενικι περιγραφι/ιςτορικό τθσ υπόκεςθσ και φορολογικόσ ςκοπόσ για τον
οποίο ηθτοφνται οι πλθροφορίεσ”, παρατίκεται θ βαςικι τεκμθρίωςθ για τθν υποβολι του
αιτιματοσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Θ τυχόν χριςθ των παραςχεκζντων πλθροφοριϊν
και για άλλουσ μθ φορολογικοφσ ςκοποφσ, χριηει ειδικισ μνείασ.
8. Αναφορικά με τθν κοινοποίθςθ εγγράφων κα πρζπει να επιςθμαίνεται εάν απαιτείται θ
κοινοποίθςθ των πρωτότυπων εγγράφων. τθν περίπτωςθ αυτι, θ αποςτολι κα
πραγματοποιθκεί μζςω ςυςτθμζνθσ αλλθλογραφίασ. Ειδάλλωσ, τα προσ κοινοποίθςθ
ζγγραφα δφναται να αποςταλοφν μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. Αντιςτοίχωσ, εάν
απαιτείται θ λιψθ των πρωτότυπων αποδεικτικϊν κοινοποίθςθσ.
30

http://www.aade.gr/themata-diethnoys-phorologikoy-kai-teloneiakoy-periechomenoy
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4 - ΑΙΤΘΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ

Ακινα, / /
ΑΙΘ. ΡΩΤ.:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
…………………………………………………………
Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :
Ρλθροφορίεσ :
Τθλζφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

ΡΟΣ
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
Τμιμα Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
Καρ. Σερβίασ 8, 101 84 Ακινα
Τθλ: 210 3375849
Fax: 210 3375854
e-mail: dos.c@aade.gr

ΘΕΜΑ: Αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ……....
Παξαθαινύκε όπσο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, ππνβάιεηε ην αθόινπζν αίηεκα αληαιιαγήο
πιεξνθνξηώλ:

1. Ννκηθή Βάζε (επηινγή)
Α) Οδεγία 2011/16/ΔΔ (λ. 4170/2013, ΦΔΚ Α’ 163, όπσο ηζρύεη)
Β) Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ΟΟΣΑ (λ. 4153/2013, ΦΔΚ Α΄ 116)
Γ) Γηκεξήο Σύκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο
Γ) Άιιν

2. Επείγνπζα απάληεζε απαηηείηαη ιόγω (επηινγή):
Παξαγξαθή / εκεξνκελία
Υπνςία απάηεο
Άιινη ιόγνη (δηεπθξηλίζηε)
3. Με γλωζηνπνίεζε ειεγρόκελνπ πξνζώπνπ ζηελ αιινδαπή
Η αηηνύζα αξρή αηηείηαη ν/νη θνξνινγνύκελνο/νη πνπ είλαη αληηθείκελν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη
ην/ηα πξόζσπν/α πνπ παξέρεη/ρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο λα κελ ελεκεξσζνύλ γηα ην αίηεκα ιακβάλνληαο
ππόςε:
Δπείγνλ ραξαθηήξαο ηνπ αηηήκαηνο
Κίλδπλνο ππνλόκεπζεο ηεο επηηπρίαο ηεο έξεπλαο
Άιινη ιόγνη (δηεπθξηλίζηε)
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4. Σπλεκκέλα
Αξηζκόο ζπλεκκέλσλ ζην αίηεκα
5α. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πξόζωπν ζηελ Ειιάδα
Γέλνο (Α/Θ)
Δπίζεην
Όλνκα
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δπαγγεικαηηθή/επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. παηξώλπκν,
αξ. δηαβαηεξίνπ, θιπ)
5β. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθό πξόζωπν ζηελ Ειιάδα
Δπσλπκία
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δίδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο
Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Ννκηθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Αληηπξόζσπνο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην αίηεκα
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
6α. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πξόζωπν ζηελ αιινδαπή
Γέλνο (Α/Θ)
Δπίζεην
Όλνκα
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δπαγγεικαηηθή/επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. παηξώλπκν,
αξ. δηαβαηεξίνπ, θιπ)
6β. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθό πξόζωπν ζηελ αιινδαπή
Δπσλπκία
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δίδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο
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Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Ννκηθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Αληηπξόζσπνο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην αίηεκα
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
7. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ
 Δίδνο θόξνπ/σλ πνπ ζρεηίδεηαη/νληαη κε ην αίηεκα (επηινγή)
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Φόξνο θεθαιαίνπ
Δηαηξηθόο θόξνο
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)
 Δίδνο εηζνδήκαηνο/σλ πνπ ζρεηίδεηαη/νληαη κε ην αίηεκα (επηινγή)
Αηνκηθό εηζόδεκα
Δηζόδεκα επηρείξεζεο
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)
8. Πεξίνδνο ππό έξεπλα
Από

Έσο

9. Λνηπέο πιεξνθνξίεο γηα ην αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ
 Γηα πνηα από ηα ειεγρόκελα έηε ππνβιήζεθαλ
θνξνινγηθέο δειώζεηο;
 Σπλεξγάζηεθε/εκπόδηζε ην ειεγρόκελν θπζηθό
/ λνκηθό πξόζσπν (κε) ηηο ειιεληθέο
θνξνινγηθέο αξρέο;






10. Πξνθαηαξθηηθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ έξεπλα ζηελ Ειιάδα
Ο θνξνινγνύκελνο πηζαλόλ λα ρξεζηκνπνίεζε κε λόκηκα κέζα (επηινγή)
Αλσκαιίεο ζηα ινγηζηηθά
Παξαηππίεο ζηα ηηκνιόγηα
Χξήζε πιαζκαηηθώλ αξηζκώλ
Ο θνξνινγνύκελνο πηζαλόλ λα εκπιέθεηαη ζε
μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο (επηινγή)
Ο θνξνινγνύκελνο πηζαλόλ λα εκπιέθεηαη ζε
θνξνδηαθπγή (επηινγή)
Άιιν (δηεπθξηλίζηε)

11. Όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ζηελ θαηνρή
ηνπ ν πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη (ζην βαζκό πνπ είλαη γλσζηά, π.ρ. ην
όλνκα ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ):
…………………………..
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12. Γεληθή πεξηγξαθή/ηζηνξηθό ηεο ππόζεζεο θαη θνξνινγηθόο ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν
δεηνύληαη νη πιεξνθνξίεο:
……………………………
13. Δξσηήκαηα πξνο ηηο αιινδαπέο θνξνινγηθέο αξρέο, αηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαη
θνξνινγηθέο πεξίνδνη γηα ηηο νπνίεο δεηνύληαη νη πιεξνθνξίεο, εθόζνλ δηαθέξνπλ
από ηελ ειεγρόκελε πεξίνδν:
1. …..
2. …..

14. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη:
1. ….
2. ….
Με ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ δειώλεηαη όηη:
(α) Η αίηεζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ είλαη ζύκθσλε κε ην λόκν θαη ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή ηεο
Διιάδαο θαη όηη αλ νη δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο ήηαλ εληόο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Διιάδαο, νη
αξκόδηεο αξρέο ζα κπνξνύζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηνπο
λόκνπο ή ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεζηζκέλεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ηεο Διιάδαο,
(β) Η αηηνύζα Αξρή έρεη εμαληιήζεη όια ηα κέζα πνπ δηαζέηεη εληόο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο πξνο
εμαζθάιηζε ησλ δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ, εθηόο εθείλσλ πνπ ζα πξνθαινύζαλ ππέξκεηξεο
δπζθνιίεο,
(γ) Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιεθζνύλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί απνξξήηνπ πνπ δηέπνπλ
ηελ λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ην αίηεκα, θαη
(δ) Οη ιακβαλόκελεο πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηε λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο
νπνίαο ππνβάιιεηαη ην αίηεκα.

Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο
……………………………………….
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5 - ΑΥΘΟΜΘΤΘ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ

Ακινα, / /
ΑΙΘ. ΡΩΤ.:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
…………………………………………………………
Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :
Ρλθροφορίεσ :
Τθλζφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

ΡΟΣ
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
Τμιμα Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
Καρ. Σερβίασ 8, 101 84 Ακινα
Τθλ: 210 3375849
Fax: 210 3375854
e-mail: dos.c@aade.gr

ΘΕΜΑ: Απζόξκεηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ……....
Παξαθαινύκε όπσο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, απνζηείιεηε ηελ αθόινπζε απζόξκεηε
αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ:

3. Ννκηθή Βάζε (επηινγή)
Α) Οδεγία 2011/16/ΔΔ (λ. 4170/2013, ΦΔΚ Α’ 163, όπσο ηζρύεη)
Β) Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ΟΟΣΑ (λ. 4153/2013, ΦΔΚ Α΄ 116)
Γ) Γηκεξήο Σύκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο
Γ) Άιιν

4. Αλαηξνθνδόηεζε
Υπνρξεσηηθή (λαη / όρη)

5. Σπλεκκέλα
Αξηζκόο ζπλεκκέλσλ ζην αίηεκα
4α. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πξόζωπν ζηελ Ειιάδα
Γέλνο (Α/Θ)
Δπίζεην
Όλνκα
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
ΑΦΜ
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Γηεύζπλζε
Δπαγγεικαηηθή/επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. παηξώλπκν,
αξ. δηαβαηεξίνπ, θιπ)
4β. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθό πξόζωπν ζηελ Ειιάδα
Δπσλπκία
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δίδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο
Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Ννκηθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Αληηπξόζσπνο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην αίηεκα
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
5α. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην θπζηθό πξόζωπν ζηελ αιινδαπή
Γέλνο (Α/Θ)
Δπίζεην
Όλνκα
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δπαγγεικαηηθή/επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. παηξώλπκν,
αξ. δηαβαηεξίνπ, θιπ)
5β. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθό πξόζωπν ζηελ αιινδαπή
Δπσλπκία
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε
Δίδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο
Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Ννκηθό θαζεζηώο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην
αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
Αληηπξόζσπνο (εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην αίηεκα
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ)
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6. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απζόξκεηε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
 Θεκαηηθέο ελόηεηεο (επηινγή)
Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο
Δηζόδεκα από εμαξηεκέλε απαζρόιεζε /
απηναπαζρόιεζε θαη άιιν αηνκηθό εηζόδεκα
Άιιεο πιεξνθνξίεο απζόξκεηεο αληαιιαγήο
7. Πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη απζόξκεηα
Από
Έσο

8. Γεληθή πεξηγξαθή/ηζηνξηθό ηεο ππόζεζεο:
……………………………
9. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρόλ παξέρνληαη:
1. ….
2. ….
Με ηελ απνζηνιή ηεο απζόξκεηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ επηζεκαίλεηαη όηη:
(α) Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί απνξξήηνπ πνπ
δηέπνπλ ηελ λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο νπνίαο παξέρνληαη, θαη
(δ) Οη πιεξνθνξίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε λνκηθή
βάζε, βάζεη ηεο νπνίαο ζα απνζηαινύλ.
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο
……………………………………….
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6 – ΕΝΤΥΡΟ ΑΝΑΤΟΦΟΔΟΤΘΣΘΣ

Ακινα, / /
ΑΙΘ. ΡΩΤ.:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
…………………………………………………………
Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :
Ρλθροφορίεσ :
Τθλζφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

ΡΟΣ
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
Τμιμα Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
Καρ. Σερβίασ 8, 101 84 Ακινα
Τθλ: 210 3375849
Fax: 210 3375854
e-mail: dos.c@aade.gr

ΘΕΜΑ: Αλαηξνθνδόηεζε ζην αίηεκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ / ζηελ απζόξκεηε αληαιιαγή
πιεξνθνξηώλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ……....
Παξαθαινύκε όπσο,
αλαηξνθνδόηεζε:

ζην

πιαίζην

ησλ

αξκνδηνηήησλ

ζαο,

απνζηείιεηε

ηελ

αθόινπζε

1. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο γηα ην θπζηθό/λνκηθό πξόζωπν ζηελ Ειιάδα
Ολνκαηεπώλπκν / Δπσλπκία
ΑΦΜ
Άιινο αξηζκόο ηαπηνπνίεζεο (δηεπθξηλίζηε)
2. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ
Πνιύ ρξήζηκεο (εμεγήζηε)
Χξήζηκεο (εμεγήζηε)
Μεξηθώο ρξήζηκεο (εμεγήζηε)
Καζόινπ ρξήζηκεο (π.ρ. εθηόο ρξνληθώλ νξίσλ,
ειιηπείο, κε ζρεηηθέο, άιιν )
3. Τν θπζηθό/λνκηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ιήθζεθαλ νη πιεξνθνξίεο
Δίλαη κόληκνο/-ε θάηνηθνο Διιάδαο γηα θνξνινγηθνύο
ζθνπνύο (λαη/όρη)
4. Τν θπζηθό/λνκηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ιήθζεθαλ νη πιεξνθνξίεο
Φνξνινγήζεθε (λαη/όρη)
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5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ (επηινγή)
Χξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ηξέρνπζα δηαδηθαζία
Δίραλ σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε κίαο λέαο
δηαδηθαζίαο (δηεπθξηλίζηε)
Οδήγεζαλ ζηνλ εληνπηζκό ελόο θνξνινγηθνύ
ππόρξενπ
Γελ νδήγεζαλ ζε νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο
6. Πνην ήηαλ ην πνζό θαηά ην νπνίν απμήζεθε ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ
Φνξνινγνύκελνπ ωο ζπλέπεηα ηωλ παξαζρεζέληωλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο επίζεο
θαη ην πνζό θόξνπ θαη νη θπξώζεηο πνπ ηπρόλ επηβιήζεθαλ
……………………………
7. Επηπξόζζεηα ζρόιηα / παξαηεξήζεηο
………………………….
Με ηελ απνζηνιή αλαηξνθνδόηεζεο επηζεκαίλεηαη όηη:
Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί απνξξήηνπ πνπ
δηέπνπλ ηελ λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο νπνίαο παξέρνληαη.
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο
……………………………………….
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7 - ΑΙΤΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ

Ακινα, / /
ΑΙΘ. ΡΩΤ.:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
…………………………………………………………
Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :
Ρλθροφορίεσ :
Τθλζφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

ΡΟΣ
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων
Τμιμα Διεκνοφσ Διοικθτικισ Συνεργαςίασ
Καρ. Σερβίασ 8, 101 84 Ακινα
Τθλ: 210 3375849
Fax: 210 3375854
e-mail: dos.c@aade.gr

ΘΕΜΑ: Αίηεκα δηνηθεηηθήο θνηλνπνίεζεο εγγξάθωλ πξνο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ……....
Παξαθαινύκε όπσο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, ππνβάιεηε ην αθόινπζν αίηεκα δηνηθεηηθήο
θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ:

6. Ννκηθή Βάζε (επηινγή)
Α) Οδεγία 2011/16/ΔΔ (λ. 4170/2013, ΦΔΚ Α’ 163, όπσο ηζρύεη)
Β) Σύκβαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ΟΟΣΑ (λ. 4153/2013, ΦΔΚ Α΄ 116)

7. Επείγνπζα απάληεζε απαηηείηαη ιόγω (επηινγή):
Παξαγξαθή / εκεξνκελία
Άιινη ιόγνη (δηεπθξηλίζηε)
4. Σπλεκκέλα
Αξηζκόο ζπλεκκέλσλ ζην αίηεκα
Σπλνιηθόο αξηζκόο ζειίδσλ όισλ ησλ ζπλεκκέλσλ
5. Απνδεηθηηθά
Αξηζκόο απνδεηθηηθώλ πνπ απαηηνύληαη
6α. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνδέθηε - θπζηθό πξόζωπν ζηελ
αιινδαπή
Γέλνο (Α/Θ)
Δπίζεην
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Όλνκα
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε (εάλ είλαη γλσζηή)
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. παηξώλπκν,
αξ. δηαβαηεξίνπ, θιπ)
6β. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ απνδέθηε - λνκηθό πξόζωπν ζηελ
αιινδαπή
Δπσλπκία (θαη/ή δηαθξηηηθόο ηίηινο)
ΑΦΜ
Γηεύζπλζε (εάλ είλαη γλσζηή)
Δίδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Άιιεο πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο
7. Αληηθείκελν ηεο πξάμεο ή ηεο απόθαζεο πξνο θνηλνπνίεζε
1. …..
2. …..
8. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην αίηεκα δηνηθεηηθήο θνηλνπνίεζεο
…………………………..
Με ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο δηνηθεηηθήο θνηλνπνίεζεο δειώλεηαη όηη:
(α) Η αίηεζε θνηλνπνίεζεο είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο
νπνίαο ππνβάιιεηαη: πξόθεηηαη γηα κέζν ή απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηνπο θόξνπο πνπ θαιύπηνληαη από ηε λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο νπνίαο
ππνβάιιεηαη, θαη
(β) Η παξνύζα αίηεζε είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ λνκηθή βάζε, βάζεη ηεο
νπνίαο ππνβάιιεηαη: ε ρώξα καο δελ είλαη ζε ζέζε λα θνηλνπνηήζεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ
δηέπνπλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ κέζσλ, ή, ε ρώξα καο είλαη ζε ζέζε λα θνηλνπνηήζεη
ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ, αιιά ε θνηλνπνίεζε απηή ζα
δεκηνπξγνύζε δπζαλάινγεο δπζθνιίεο.
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Υπεξεζίαο
……………………………………….
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