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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1231
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου
κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του
ν. 4172/2013.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013 περί φορολόγησης κατά την έξοδο (Α΄ 167),
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 4735

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της
δήλωσης του φόρου κατά την έξοδο
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο του άρθρου 66Α του ν. 4172/
2013, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (έντυπο: «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ»).
2. Η δήλωση φόρου κατά την έξοδο αποστέλλεται
υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω
συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή
με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. για την αποστολή των
ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της
Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση της δήλωσης και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της
αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου.
Όταν με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η δήλωση φόρου κατά την έξοδο, στον αντίστοιχο πίνακα
της οποίας συμπληρώνονται τα σχετικά με την εγγυητική
επιστολή στοιχεία, είτε κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου αυτής, είτε αποστέλλεται αποκλειστικά στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., μέσω συστημένης επιστολής
ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με φυσικό φάκελο και
διεκπεραιώνεται άμεσα.
3. Η δήλωση φόρου κατά την έξοδο υπογράφεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά της παρ. 9
του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, προκειμένου για την
εξακρίβωση της αγοραίας αξίας των μεταφερόμενων
περιουσιακών στοιχείων και ειδικότερα:
α) την έκθεση αποτίμησης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 66Α του ν. 4172/
2013, ή
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β) το τελευταίο πριν την ημερομηνία αποστολής
της δήλωσης αντίγραφο των βιβλίων της επιχείρησης
(π.χ. ισοζύγιο, αναλυτικό καθολικό περιουσιακού στοιχείου κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει η αξία των μεταφερθέντων περιουσιακών στοιχείων για τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η επιμέτρηση των στοιχείων διενεργείται
στην εύλογη αξία, όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 9
του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, ή
γ) την τεκμηρίωση της αγοραίας αξίας, σύμφωνα με
μια από τις αποδεκτές μεθόδους καθορισμού των τιμών
των ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 21 του ν. 4174/2013. Ειδικότερα, αποστέλλεται
μόνο η ανάλυση συγκρισιμότητας (TP comparability
analysis), όπως αυτή διενεργείται με βάση τα όσα ορίζονται στο υπόψη άρθρο, καθώς και την υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1097/2014 απόφαση, όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται η αποστολή πλήρους φακέλου τεκμηρίωσης.
Επισημαίνεται ότι η περίπτωση αυτή δύναται να εφαρμοστεί και από φορολογούμενους για τους οποίους
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 4174/2013. Επιπλέον, συνοδεύονται από:
δ) οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο με το οποίο παρακολουθείται η φορολογική βάση των παγίων περιουσιακών στοιχείων για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων
του ν. 4308/2014, από το οποίο να προκύπτει η αξία του
μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου για φορολογικούς σκοπούς και,
ε) τις τελευταίες επίσημες οικονομικές καταστάσεις
από τις οποίες να προκύπτει ο δείκτης κυκλοφορούντος
ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων, με βάση
τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας,
στ) την εγγυητική επιστολή, εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με φυσικό
φάκελο, ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή
με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των υπόχρεων σε δήλωση αποστέλλεται
εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτών, η οποία
έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
www.gov.gr, με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι
οι υπογράφοντες τη δήλωση και καταχωρούν και πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας αυτών. Άλλως αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος.
Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης ηλεκτρονικά,
η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά
μαζί με την υπόψη δήλωση.
4. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που
αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα
του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό
αποστολής της δήλωσης, ενώ ως χρόνος υποβολής της
δήλωσης νοείται ο οριζόμενος στην παρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας.
5. Οι δηλώσεις που παραλαμβάνονται χρεώνονται
αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε υπάλληλο του αρμοδίου τμήματος. Σε περίπτωση αποστολής δήλωσης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε
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ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο
αποστολής της, και ενημερώνεται ο δηλών μέσω της
προσωποποιημένης πληροφόρησης αυτού.
6. Για τις δηλώσεις, οι οποίες αποστέλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος τηρείται στο
αρχείο της υπηρεσίας.
7. Με την παραλαβή της δήλωσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
διαπιστώνει την επισύναψη ή μη των απαιτούμενων και
μόνο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (έλεγχος πληρότητας του φακέλου). Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης,
διενεργείται επαλήθευση του περιεχομένου της δήλωσης με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί
και απαιτούνται με βάση τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η δήλωση διεκπεραιώνεται υποχρεωτικά εντός των
προθεσμιών που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας.
Σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω δικαιολογητικών ή
μη συμπλήρωσης πεδίων της δήλωσης, με αποτέλεσμα
την αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση
του υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, πρόσκληση
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ),
προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε
να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη. Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η δήλωση θεωρείται ότι
δεν έχει αποσταλεί.
8. Εάν από την επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα
διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον
προσδιορισμό μειωμένου φόρου, ενημερώνεται ο υπόχρεος σχετικά και αναρτάται στην προσωποποιημένη
πληροφόρησή του στο myTAXISnet πρόσκληση για την
αποστολή εκ νέου της υπόψη δήλωσης διορθωμένης,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της
πρόσκλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του ΚΦΔ.
Άρθρο 2
Ψηφιακή κοινοποίηση
ταυτότητας οφειλής χορήγηση αντιγράφων
1. Με βάση τις δηλώσεις, που αποστέλλονται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 1, η βεβαίωση του φόρου και
η ταυτότητα οφειλής εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης, τηρώντας αυστηρά σειρά
χρονικής προτεραιότητας. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου κατά την έξοδο θεωρείται
η ημερομηνία βεβαίωσης του φόρου. Η προθεσμία καταβολής του φόρου είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από
την ημερομηνία βεβαίωσης του φόρου κατά την έξοδο. Σε περίπτωση καταβολής του φόρου πέραν της ως
άνω προθεσμίας και πάντως μέχρι και την ημερομηνία
επέλευσης των γεγονότων της παρ. 2 του άρθρου 66Α
του ΚΦΕ, υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του ΚΦΔ.
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Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου από τον φορολογούμενο μέχρι και την ημερομηνία επέλευσης των
γεγονότων, η υπόψη δήλωση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Η καταχώριση του φόρου γίνεται από το υποσύστημα
των εσόδων του TAXIS στο είδος φόρου 6153 «Φορολόγηση κατά την έξοδο άρθρου 66Α του ν. 4172/2013»
με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150201001.
Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης»,
η βεβαίωση του φόρου και η ταυτότητα οφειλής αναρτώνται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.,
είτε υπογεγραμμένες ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια
δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης), είτε
με ψηφιακή απεικόνιση (scan).
2. Αντίγραφα των υποβαλλομένων κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο δηλώσεων φόρου κατά την έξοδο
αναρτώνται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των
δηλούντων και έχουν ισχύ πρωτοτύπου.
Άρθρο 3
Περιπτώσεις κατάθεσης εγγυητικής επιστολής
Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τον
φορολογούμενο στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α) Όταν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή του φόρου γίνεται
σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013.
Ως αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε θεωρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δείκτης κυκλοφορούντος
ενεργητικού προς το σύνολο των υποχρεώσεων του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας (Κυκλοφορούν
Ενεργητικό/Υποχρεώσεις), όπως αυτά προκύπτουν από
τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου
φορολογικού έτους, είναι μικρότερος της μονάδας (1).
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
ίσο με το ποσό δύο (2) δόσεων και πρέπει να λήγει
τρείς (3) μήνες και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του
φόρου που οφείλεται. Σε περίπτωση που η εγγυητική
επιστολή έχει μικρότερο ποσό ή η ημερομηνία λήξης
της είναι συντομότερη από την προβλεπόμενη, ο φόρος
καταβάλλεται εφάπαξ.
Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
κατά το χρόνο που επέρχονται τα γεγονότα της παρ. 5
του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013. Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
της Α.Α.Δ.Ε., ότι έχουν επέλθει τα γεγονότα της παρ. 5 του
άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, αίρεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου σε δόσεις και η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Στην περίπτωση που έχουν επέλθει τα γεγονότα των
περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/
2013, τυχόν επιπλέον ποσό φόρου πέραν του ποσού της
εγγυητικής καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται η γνω-
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στοποίηση της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 66Α του
ν. 4172/2013, με την διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 2
και 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Στην περίπτωση που
έχει επέλθει το γεγονός της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, τυχόν επιπλέον ποσό φόρου
πέραν του ποσού της εγγυητικής καταβάλλεται εφάπαξ
την επόμενη ημέρα από την πάροδο του τριμήνου, κατά
τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 6 του ίδιου άρθρου
και νόμου.
(β) Όταν τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στην ημεδαπή εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 8
του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, προκειμένου για τον
μη υπολογισμό του φόρου κατά την έξοδο, το ποσό της
εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό
ποσό του φόρου που θα οφειλόταν από την εφαρμογή
του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει έξι (6) εργάσιμες
ημέρες μετά την ημερομηνία που συμπληρώνονται
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εξόδου του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία
επανήλθαν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή έχει μικρότερο ποσό ή η ημερομηνία λήξης
της είναι συντομότερη από την προβλεπόμενη, ο φόρος
είναι απαιτητός κατά τον χρόνο της εξόδου.
Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει σχετική γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία συμπλήρωσης των δώδεκα (12) μηνών, αναφορικά με την επαναφορά των περιουσιακών
στοιχείων στην ημεδαπή, συνυποβάλλοντας αντίγραφο
των λογιστικών εγγραφών από το οποίο να προκύπτει
η σχετική επαναφορά. Εάν τα περιουσιακά στοιχεία παραμείνουν στην αλλοδαπή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εξόδου
ή ο φορολογούμενος δεν γνωστοποιήσει εντός της πιο
πάνω προθεσμίας την επαναφορά των περιουσιακών
στοιχείων στην ημεδαπή, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή,
με τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του
ν. 4174/2013.
Άρθρο 4
Λοιπά θέματα
1. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε.,
για τους φορολογούμενους που καταβάλλουν τον
φόρο σε δόσεις δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 66Α του ν. 4172/2013, παρακολουθεί σε όλο
το χρονικό διάστημα καταβολής των δόσεων (5 έτη) την
εκπρόθεσμη ή μη καταβολή αυτών.
Εάν διαπιστωθεί ότι μια δόση καταβάλλεται εκπρόθεσμα, αλλά εντός του τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της, υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 για
το διάστημα αυτό και ενημερώνεται ο δηλών μέσω της
προσωποποιημένης πληροφόρησης.
2. Η δυνατότητα καταβολής του φόρου κατά την
έξοδο σε δόσεις εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις
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μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής
κατοικίας ή της δραστηριότητας του φορολογούμενου (περ. α΄ έως και δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 66Α του
ν. 4172/2013) σε κράτη-μέλη ή σε τρίτες χώρες που είναι
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. Ειδικά
για τις τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η δυνατότητα αυτή παρέχεται
μόνο για τις χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία με
την Ελλάδα ή με την Ένωση περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.
Για μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σε λοιπές
χώρες δεν παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου κατά την έξοδο σε δόσεις.
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Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις Έναρξη ισχύος της απόφασης
1. Για τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την
δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται
δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α, χωρίς την επιβολή
κυρώσεων, μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2020.
2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-μέλος
ή τρίτη χώρα που πραγματοποιούνται από την 1-1-2020
και μετά.
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Ȱʇʀɲ ɶɿɲ
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ʍʃʉʋʉʑʎ
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Ʌʉʍʊ Ɍʊʌʉʐ (ȵʐʌʙ)
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ǼȐȞ Ƞ įİȓțĲȘȢ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠȢ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲȐșİıȘ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ ȚıȩʌȠıȘ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ įȪȠ (2) įȩıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 66ǹ Ȟ.4172/2013.

66ǹ Ȟ.4172/2013.

ǼȐȞ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ Ș ȑȞįİȚȟȘ «ȃǹǿ» ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝȘįİȞȚțȩȢ ĳȩȡȠȢ țĮȚ țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȚıȩʌȠıȘ ȝİ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 8 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ

4. Ȇİȡ. įǯ ʌĮȡ. 2 ȐȡșȡȠȣ 66ǹ Ȟ.4172/2013

3. Ȇİȡ. Ȗǯ ʌĮȡ. 2 ȐȡșȡȠȣ 66ǹ Ȟ.4172/2013

2. Ȇİȡ. ȕǯ ʌĮȡ. 2 ȐȡșȡȠȣ 66ǹ Ȟ.4172/2013

1. Ȇİȡ. Įǯ ʌĮȡ. 2 ȐȡșȡȠȣ 66ǹ Ȟ.4172/2013
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02047352610200008*

