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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ λ. 4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 

λ. 4046/2012, λ. 4093/2012 θαη λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 167) θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ άξζξνπ 5Γ, ηεο πεξ. η΄ ηνπ άξζξνπ 33 θαη ηεο παξ. 62 ηνπ άξζξνπ 72 απηνχ, φπσο 

πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.4758/2020 (Α΄ 242), 

β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α' ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ λ. 4389/2016 «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 94) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 1,2, 7,13, 14, 17 θαη 41 , 

γ) ησλ άξζξσλ 4, 30 θαη 32 ηνπ λ. 4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α' 170), φπσο ηζρχνπλ,   

δ) ηνπ λ. 1497/1984 «Κχξσζε χκβαζεο πνπ θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε επηθχξσζεο ησλ 

αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξάθσλ» (Α' 188), 

ε) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 2690/1999, Α' 45), φπσο ηζρχνπλ,   

ζη) ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 4690/2020 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 13-4-2020 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ "Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο" (Α' 84) θαη β) 

ηεο απφ 1-5-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ "Πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη 

ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα" (Α' 90) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 

104), 

2. Σα έγγξαθα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο 

(Γ.Γ.Α.Γ.Ο.) ηεο Α.Α.Γ.Δ. ππφ ζηνηρεία: ΑΣΓ Α 1044841ΔΞ2020/15-4-2020 θαη ην 

ζπλεκκέλν ζε απηφ, ππ’ αξ. 9134 ΔΞ 2020/10-04-2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Γ. ΟΡΓ. Γ 1054856 ΔΞ 2020/19-05-2020 θαη Γ. ΟΡΓ. Γ 1064007 ΔΞ 

2020/05-06-2020, γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ, 

3. Σν π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α' 181), 

4. Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α' 121). 

5. Σελ ππ' αξ. 339/18-7-2019 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνιν 

Βεζπξφπνπιν» (Β' 3051). 

6. Σελ ππφ ζηνηρεία Γ.ΟΡΓ.Α 1125859ΔΞ 2020/23-10-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ» (Β'4738), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/411
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/499
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/72/paragraph/52
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/7
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/13
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/14
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/17
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/41
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/30
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/710
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1003
https://www.taxheaven.gr/circulars/32799/9134-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33180/d-org-d-1054856-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33429/d-org-d-1064007-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33429/d-org-d-1064007-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33429/d-org-d-1064007-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/25841/ariom-prwt-d-org-a-1036960-10-3-2017
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7. Σελ ππ' αξ. 1/20.01.2016 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ» (Τ.Ο.Γ.Γ. 18), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη ηηο απνθάζεηο ππ' αξ. 39/3/30-11-

2017 ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) θαη 5294 ΔΞ 2020/17-01-

2020 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Τ.Ο.Γ.Γ. 27), κε ζέκα «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

8. Σελ ππφ ζηνηρεία Γ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΔΞ 2017/31-07-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε 

ππνγξαθήο "Με εληνιή Γηνηθεηή" ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο» (Β' 2743), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 69 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (Α’ 167), φπσο πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 35 ηνπ λ. 4797/2021 (Α’ 66). 

10. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, 

 

Αποφασίζουμε: 

Άπθπο 1 

κοπόρ 

Ζ παξνχζα απφθαζε εθδίδεηαη θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

5Γ ηνπ λ. 4172/2013 (Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο – ΚΦΔ), φπσο πξνζηέζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4758/2020 (Α' 242), γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο γηα ηελ ππνβνιή, εμέηαζε θαη έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ηνλ νξηζκφ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ απφδεημε 

ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, θαζψο θαη γηα ηε ξχζκηζε θάζε 

άιινπ αλαγθαίνπ ζέκαηνο ή ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. 

 

Άπθπο 2 

Απμόδια Τπηπεζία 

1. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ππνβνιή, εμέηαζε, έγθξηζε, απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, γηα ηελ ππνβνιή θαη εμέηαζε ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ 

απφδεημε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή, νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/41/paragraph/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/41/paragraph/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/41/paragraph/10
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4389/year/2016/article/41
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/circulars/32196/5294-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32196/5294-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/26765/d-org-a-1115805-ex-2017
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92/paragraph/9
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4714/year/2020/article/1/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4714/year/2020/article/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1013
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
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Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ Ζκεδαπήο 

ηεο ΑΑΓΔ.  

2. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ είρε ηελ ηειεπηαία 

θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ, ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 

απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δηεζλνχο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο φπσο απηέο 

ηζρχνπλ, νξίδεηαη ε Γηεχζπλζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηεο ΑΑΓΔ θαη εηδηθφηεξα ην 

Σκήκα Γ' Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Φνξνινγίαο. Ζ Γ.Ο.Τ. 

Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ Ζκεδαπήο, 

κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ελεκεξψλεη άκεζα ην Σκήκα Γ' Γηεζλνχο Γηνηθεηηθήο 

πλεξγαζίαο ζηνλ Σνκέα ηεο Φνξνινγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ 

ηεο ΑΑΓΔ ζρεηηθά κε ην θξάηνο ηεο ηειεπηαίαο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. 

 

Άπθπο 3 

Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 5Γ ηος ΚΦΔ και απαιηούμενα 

δικαιολογηηικά 

1. Φπζηθφ πξφζσπν, πνπ κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ππάγεηαη ζε 

θνξνιφγεζε, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, γηα ην εηζφδεκα απφ 

κηζζσηή εξγαζία πνπ απνθηά ζηελ Διιάδα θαηά ηελ  έλλνηα ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ, εθφζνλ ζσξεπηηθά: 

α) δελ ήηαλ θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηεο Διιάδνο ηα πξνεγνχκελα πέληε (5) απφ ηα έμη (6) έηε 

πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιάδα,  

β) κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία απφ θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ 

θξάηνο κε ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ ζπκθσλία δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνξνινγίαο κε ηελ Διιάδα,  

γ) παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ, πνπ αζθείηαη είηε ζε εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή 

νληφηεηα είηε ζε κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαη  

δ) δειψλεη φηη ζα παξακείλεη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δηεηία. 

2. Ζ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο πεξ. α' ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ  

δηαπηζηψλεηαη κε βάζε ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

Δηδηθφηεξα, εάλ ην θπζηθφ πξφζσπν αηηείηαη γηα πξψηε θνξά ηελ απφδνζε ΑΦΜ, ή εάλ 

εκθαλίδεηαη ζηα αξρεία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο αιινδαπήο 

ηα πέληε (5) απφ ηα έμη (6) πξνεγνχκελα έηε πξηλ απφ ηελ αίηεζε κεηαθνξάο ηεο 

θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα αξρεία ηεο ΑΑΓΔ δελ πξνθχπηεη ε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ ζηελ αιινδαπή, γηα ηα πέληε (5) απφ ηα έμη (6) πξνεγνχκελα έηε πξηλ ηελ  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
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αίηεζε κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα, ηφηε απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη, 

γηα θαζέλα απφ ηα έηε γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία: 

(α) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαηνηθίαο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ 

δειψλεη θνξνινγηθφο θάηνηθνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

απηνχ ηνπ θξάηνπο. Δάλ ν θνξνινγνχκελνο ήηαλ θάηνηθνο θξάηνπο κε ην νπνίν πθίζηαηαη 

χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ζην εμήο ΑΓΦΔ), κπνξεί λα 

πξνζθνκίζεη, αληί ηεο βεβαίσζεο, ηελ πξνβιεπφκελε Αίηεζε γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο ΑΓΦΔ 

φπνπ είλαη ελζσκαησκέλν ην πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο (δίγισζζα έληππα), 

ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηελ αξκφδηα αιινδαπή θνξνινγηθή 

αξρή ή 

(β) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ησλ αλσηέξσ απφ ηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή, αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή, 

ειιείςεη εθθαζάξηζεο, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ, πνπ 

ππέβαιε ζην άιιν θξάηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

(γ) ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε θάπνησλ απφ ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά (ππφ α' ή β'), επεηδή απνδεδεηγκέλα ε αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή δελ ηα 

εθδίδεη, ηφηε απαηηείηαη βεβαίσζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή δεκνηηθή ή άιιε 

αλαγλσξηζκέλε αξρή, κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή εγθαηάζηαζε 

ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζην άιιν θξάηνο. 

3. Σα σο άλσ αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1497/1984 (Α' 188) ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα δηεζλή λφκηκα (Καλνληζκφο 

ΔΔ 2016/1191, Καλνληζκφο 650/2012, ζθξαγίδα apostille, πξνμεληθή ζεψξεζε, ζεψξεζε 

απφ ην ειιεληθφ πξνμελείν, θαηά ηα νξηδφκελα ζε δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ θπξσζεί κε 

λφκν απφ ηελ Διιάδα, θαηά πεξίπησζε) θαη ζα γίλνληαη δεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα απηψλ πνπ επηθπξψλνληαη απφ δηθεγφξνπο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ηεηάξηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. β' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45), φπσο 

ηζρχεη, ή επηθπξσκέλα απφ ην πξσηφηππν αληίγξαθα απηψλ απφ ζπκβνιαηνγξάθνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ή απφ πξφζσπν, αξρή ή ππεξεζία πνπ απφ ην λφκν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα απηή. 

Γηα ηα πξφζσπα, ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο πνπ δηελεξγνχλ κεηαθξάζεηο, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ππφ ζηνηρεία Γ. ΟΡΓ. Γ 1002838 ΔΞ 

2020/10-01-2020 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο ηεο ΑΑΓΔ. 

Απφ ηε δηαδηθαζία ηεο επηθχξσζεο θαηά ηα δηεζλή λφκηκα θαη ηεο κεηάθξαζεο εμαηξνχληαη 

νη ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΓΦΔ, φπσο απηέο ηζρχνπλ γηα ηα θξάηε κε ηα 

νπνία ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη πκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Δηδηθέο 

πξνβιέςεηο δηέπνπλ ηηο ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΓΦΔ κε ΖΠΑ, ΣΟΤΡΚΗΑ 

θαη ΜΟΛΓΑΒΗΑ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ΠΟΛ. 1107/1999, ΠΟΛ. 1092/2005,  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/710
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2690/year/1999/article/11
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/346
https://www.taxheaven.gr/circulars/32173/d-org-d-1002838-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32173/d-org-d-1002838-ex-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/32173/d-org-d-1002838-ex-2020
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ΠΟΛ.1210/2015 εγθπθιίνπο, αληίζηνηρα γηα θάζε θξάηνο. Δπίζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

επηζεκείσζε κε ηε ζθξαγίδα apostille ηα έγγξαθα θαη νη πξάμεηο, ηα νπνία αθνξνχλ ζηε 

θνξνινγηθή θαηνηθία (θαη ζπλεπψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο), εθφζνλ 

εθδίδνληαη απφ ηηο ρψξεο, πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε «χκβαζε πνπ απαιιάζζεη απφ ηελ 

επηθχξσζε νξηζκέλεο πξάμεηο θαη έγγξαθα» (θπξσηηθφο λ. 4231/2014 (Α’ 19), ζρεη. ππφ 

ζηνηρεία Γ. ΟΡΓ. Γ 1172275 ΔΞ 2017/16.11.2017 έγγξαθν), θαζψο θαη απφ ηελ Κχπξν 

(ζρεη. ππφ ζηνηρεία 1122798/1216/0006Γ/10-1-2008 έγγξαθν). 

4. χκθσλα κε ηελ πξνυπφζεζε β' ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν λα κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ απφ θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 

Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο κε ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ ζπκθσλία δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνξνινγίαο κε ηελ Διιάδα. Ζ ζπλδξνκή ηεο πξνυπφζεζεο απηήο εμεηάδεηαη 

απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζεο. 

5. χκθσλα κε ηελ πξνυπφζεζε γ' ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη ην θπζηθφ 

πξφζσπν λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ, πνπ αζθείηαη είηε ζε εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν 

ή λνκηθή νληφηεηα είηε ζε κφληκε εγθαηάζηαζε αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα.  

ηελ έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο αιινδαπήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα γξαθεία ηνπ α.λ. 89/1967 (Α’ 132), ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

απαζρνινχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηε 

ρψξα καο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο πξνυπφζεζεο απηήο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο 

ελδεηθηηθά θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη: ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ 

ρξφλνπ, ζχκβαζε κε ηελ νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν απνθηά ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο 

κε άιιν πξφζσπν ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα νξίδεη θαη λα ειέγρεη ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν 

θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ,  ην έληππν αλαγγειίαο πξφζιεςεο,   δεκνζίεπζε 

ζην ΓΔΜΖ ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία ην πξφζσπν νξίδεηαη σο δηεπζπληήο, κέινο Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ εηαηξείαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, ζχκβαζε 

παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ έλαληη πάγηαο αληηκηζζίαο. 

Δξγαζηαθή ζρέζε πνπ πθίζηαηαη φηαλ έλα θπζηθφ πξφζσπν παξέρεη ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

ξπζκίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία πεξί κηζζνινγίνπ θαη εηδηθψλ κηζζνινγίσλ ησλ ππαιιήισλ 

θαη ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ, 

δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ.   

6. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο δ' ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απαηηείηαη ην 

θπζηθφ πξφζσπν λα ππνβάιιεη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 

δειψλεη φηη ζα παξακείλεη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δηεηία αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ πξψηνπ έηνπο ππαγσγήο ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/27476/d-org-d-1172275-ex-2017
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7. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο πιήξσζεο λέαο ζέζεο εξγαζίαο ππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνδφηε κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν αηηψλ θαιχπηεη λέα 

ζέζε εξγαζίαο. 

8. Δηδηθά γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ Διιάδα, 

κε ζθνπφ λα αζθήζνπλ αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ 

λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, απαηηείηαη πιένλ ησλ σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 θαη 6, λα έρεη ππνβιεζεί δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππφ ζηνηρεία Γ. 

ΟΡΓ. Α 1115805 ΔΞ 2017/31-07-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ππνβάιινληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία ΠΟΛ. 1006/31.12.2013 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηζρχεη. Σα ίδηα δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε 

εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη θνξνινγνχληαη σο κηζζσηνί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξ. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ. 

9. Φπζηθφ πξφζσπν πνπ απνθηά εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή, δχλαηαη λα ππαρζεί ζηνλ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, γηα ην ζχλνιν ησλ σο άλσ εηζνδεκάησλ ηνπ, 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γηα θάζε κία απφ ηηο σο 

άλσ θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα κία απφ ηηο δχν 

θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο, ε πξνβιεπφκελε κείσζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο 

ζα εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ θαηεγνξία εηζνδήκαηνο γηα ηελ νπνία πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο. 

10. Φπζηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ,  ελψ έρεη 

ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5Α ή 5Β ηνπ ΚΦΔ, θαη ην αληίζηξνθν, εθφζνλ θαηά ηνλ 

ρξφλν ηεο ππαγσγήο πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθάζηνπ άξζξνπ.  

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ππαγσγή γίλεη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. 

11. Φπζηθφ πξφζσπν, πνπ κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζηελ Διιάδα, είλαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πκβάζεσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα. 

 

Άπθπο 4 

Γιαδικαζία ςπαγωγήρ ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 5Γ ηος ΚΦΔ 

1. Σν θπζηθφ πξφζσπν, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα θαη λα ππαρζεί ζηνλ εηδηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εκεδαπή θαηά ηηο δηαηάμεηο  

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/26765/d-org-a-1115805-ex-2017
https://www.taxheaven.gr/circulars/26765/d-org-a-1115805-ex-2017
https://www.taxheaven.gr/circulars/26765/d-org-a-1115805-ex-2017
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
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ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, ππνβάιιεη αίηεζε, εληφο ηνπ έηνπο αλάιεςεο ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ ή εληφο ηνπ έηνπο έλαξμεο 

εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ  άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, αληίζηνηρα, θαη ην αξγφηεξν 

έσο ηελ 31ε ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο απηνχ, ζηε Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη 

Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ Ζκεδαπήο θαη εηδηθφηεξα ζην Σκήκα 

Γ1' - Δθαξκνγήο Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ Ζκεδαπήο απηήο. 

Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 31ε Ηνπιίνπ ηνπ εθάζηνηε θνξνινγηθνχ έηνπο, γίλνληαη 

δεθηέο θαη εμεηάδνληαη γηα ηελ ππαγσγή ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηνλ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή γηα ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

Με ηελ αλσηέξσ αίηεζε ν αηηψλ ζπλππνβάιιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 2 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο.  

Σν θπζηθφ πξφζσπν δειψλεη ζηελ αίηεζή ηνπ ην θξάηνο ζην νπνίν είρε ηελ ηειεπηαία 

θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ κέρξη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ, θαζψο θαη ηε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

2. Ζ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη κε ςεθηαθή απεηθφληζε (scan), κέζσ 

κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο παξνχζαο  ή (κε θπζηθφ θάθειν) ηαρπδξνκηθά είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε 

ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο. Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ζην γξαθείν 

πξσηνθφιινπ ηεο σο άλσ ππεξεζίαο. Ζκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζεσξείηαη ε 

εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο 

ηαρπκεηαθνξάο ή ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

αληίζηνηρα. Σν απνδεηθηηθφ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ή ην 

απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, απνηειεί γη' απηφλ απνδεηθηηθφ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη επέρεη ζέζε 

απφδεημεο παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ απνδέθηε. 

3. Ζ Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ 

Ζκεδαπήο, αθνχ παξαιάβεη ηελ σο άλσ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, 

νθείιεη λα θαηαρσξήζεη ηα δεδνκέλα ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ε νπνία θαη ζα 

παξαθνινπζείηαη ζε φιν ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν θνξνινγνχκελνο ππάγεηαη ζην 

θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. 

4. Ζ αίηεζε παξαιακβάλεηαη αθφκα θαη αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο, εμεηάδεηαη θαη, εθφζνλ δηαπηζησζνχλ 

ειιείςεηο, ελεκεξψλεηαη άκεζα ν αηηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ ππνβνιή ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ εμήληα (60) εκεξψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. 

Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ Ζκεδαπήο  
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εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, αλαιφγσο ηεο ζπλδξνκήο 

ή κε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ 

εμήληα (60) εκεξψλ. Με ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο, ην θπζηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη 

θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΦΔ, απφ ην 

θνξνινγηθφ έηνο ππαγσγήο ηνπ φπσο απηφ νξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

Ο Πξντζηάκελνο ηεο σο άλσ Γ.Ο.Τ. ζηε ξεηή εγθξηηηθή ηνπ απφθαζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, ηνλ ελεκεξψλεη φηη κεηά ηελ 

πάξνδν ησλ επηά (7) εηψλ παχεη απηνδίθαηα ε ππαγσγή ηνπ ζην άξζξν 5Γ ηνπ ΚΦΔ θαη ζα 

θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ 

κηζζσηή εξγαζία θαη αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηά ζηελ Διιάδα. 

Ζ απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε κπνξεί λα αλαξηάηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο «Φεθηαθήο 

Κνηλνπνίεζεο» ζηε ζπξίδα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηελ Πξνζσπνπνηεκέλε Πιεξνθφξεζε 

ηνπ myTAXISnet ηεο ΑΑΓΔ, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά. 

5. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη εληαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, εθφζνλ 

ζε θάπνην θνξνινγηθφ έηνο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξ. γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, παχεη λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ απφ ην 

νηθείν θνξνινγηθφ έηνο θαη εθεμήο θαη θνξνινγείηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ απφ 

κηζζσηή εξγαζία ή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηά ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη  ηνπο δψδεθα (12) κήλεο, ην θπζηθφ 

πξφζσπν παχεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ ή παχεη λα αζθεί αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εληφο ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ δψδεθα (12) κελψλ 

ζα ζπλάςεη λέα ζχκβαζε εξγαζίαο (γηα ηελ νπνία ζα πιεξνχληαη εθ λένπ νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ) ή ζα θάλεη λέα έλαξμε 

εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη ζα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

ε πεξίπησζε πνπ θπζηθφ πξφζσπν παχεη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα ζην 

πιαίζην εξγαζηαθήο ζρέζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΔ, ή παχεη λα 

αζθεί αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ππεξβαίλεη  ηνπο δψδεθα κήλεο, αίξεηαη ε ππαγσγή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ 

ΚΦΔ απφ ην θνξνινγηθφ έηνο παχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή δηαθνπήο άζθεζεο 

αηνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ην ελ ιφγσ θνξνινγηθφ έηνο θαη εθεμήο 

θνξνινγείηαη γηα ην ζχλνιν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο θαη παχνπλ  
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λα ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. Δθφζνλ ην ελ 

ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν έρεη ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθφ 

έηνο παχζεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ή δηαθνπήο άζθεζεο αηνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ππνρξενχηαη ζε ππνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ κε βάζε ηα αλσηέξσ, άιισο ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ, ζχκθσλα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4174/2013 . 

6. ε  θάζε πεξίπησζε πνπ κεηαβάιιεηαη ε ζέζε εξγαζίαο ηνπ ππαρζέληνο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, ν θνξνινγνχκελνο  

ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο  γηα ηελ αιιαγή 

εξγνδφηε θαη ππνβάιιεη ηελ ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ λένπ εξγνδφηε πεξί 

πιήξσζεο λέαο ζέζεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ππάγεηαη ζηνλ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ γηα ηφζα έηε φζα ππνιείπνληαη σο ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη 

ππαρζεί ζην άξζξν 5Γ ηνπ ΚΦΔ σο κηζζσηφο θαη ελ ζπλερεία απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα απηή 

αιιά εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δψδεθα (12) κελψλ πξνβεί ζε έλαξμε εξγαζηψλ αηνκηθήο 

επηρείξεζεο, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο γηα 

ηε κεηαβνιή απηή, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ππάγεηαη ζηνλ εηδηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο 

ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, γηα ηφζα έηε φζα ππνιείπνληαη σο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οκνίσο, ν θνξνινγνχκελνο ν νπνίνο 

ππήρζε ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ιφγσ έλαξμεο εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο, αιιά 

κεηαγελέζηεξα παχεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαη αλαιακβάλεη κηζζσηή εξγαζία, ελεκεξψλεη 

ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο γηα ηε κεηαβνιή απηή θαη 

ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, γηα ηφζα έηε 

φζα ππνιείπνληαη σο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

7. Δθ λένπ ππαγσγή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, εάλ 

έρεη ππάξμεη άξζε απηήο, είλαη δπλαηή, εθφζνλ ε λέα αίηεζε ππαγσγήο ππνβιεζεί 

νπνηεδήπνηε εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο παξέκεηλε θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, δελ 

εμεηάδνληαη εθ λένπ νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη  β΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ 

ΚΦΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο θαηέζηε ζην κεηαμχ θνξνινγηθφο θάηνηθνο 

αιινδαπήο, δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεζε αιιά ζα εμεηάδνληαη εθ λένπ φιεο νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. ε θάζε κηα απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, εθφζνλ γίλεη 

δεθηή ε αίηεζε, ε ππαγσγή ζα ηζρχεη γηα ηφζα έηε φζα ππνιείπνληαη σο ηε ζπκπιήξσζε  
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ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ήηνη έσο ηε ζπκπιήξσζε επηαεηίαο απφ ηελ αξρηθή 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ. 

8. Ζ ππαγσγή ελφο θνξνινγνχκελνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, δελ επηθέξεη 

απηνδηθαίσο ηε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο άιισλ πξνζψπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηφλ, πέξαλ ηνπ ππαγφκελνπ ζε απηέο. 

 

Άπθπο 5 

Τποβολή δήλωζηρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ, έκδοζη ππάξεων Γιοικηηικού 

Πποζδιοπιζμού Φόπος και καηαβολή ηος θόπος 

1. Δθφζνλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ην 

θπζηθφ πξφζσπν απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη απφ ηελ εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ ΚΦΔ γηα ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπ απφ κηζζσηή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηά ζηελ Διιάδα 

κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 50 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ. 

2. Ο θνξνινγνχκελνο πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ ππνρξενχηαη λα 

δειψλεη φια ηα εηζνδήκαηά ηνπ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εκεδαπή, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ, θαη ηα ηπρφλ εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή, θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ. 

3. Ζ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΚΦΔ, ππνβάιιεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

67 ηνπ ΚΦΔ. 

4. Γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ, σο πξνο ηελ 

παξαιαβή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. 

121 ηεο ππφ ζηνηρεία Γ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΔΞ 2017/31-07-2017 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε 

ππνγξαθήο "Με εληνιή Γηνηθεηή" ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

5. Γηα ηνλ θνξνινγνχκελν πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ εθδίδεηαη 

κία πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

ΚΦΔ, γηα ηε ζπλνιηθή θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε, πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ εκεδαπή θαη ηα νπνία ππφθεηληαη ζε εηδηθή θνξνιφγεζε θαη ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αιινδαπή. 

6. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ ΚΦΔ, θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ΚΦΔ, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, ε νπνία πξνθχπηεη βάζεη 

ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο. 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/67
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/67
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/67
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/circulars/26765/d-org-a-1115805-ex-2017
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/32
ΑΔΑ: 9ΓΔΞ46ΜΠ3Ζ-2ΑΠ



12 
 

7. Ο θφξνο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ ΚΦΔ.  

8. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν θιεξνλνκηψλ ή δσξεψλ πεξηνπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αιινδαπή. 

 

Άπθπο 6 

Ππώηο έηορ εθαπμογήρ – Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

1. Δηδηθά γηα ηηο αηηήζεηο ππαγσγήο ζηνλ εηδηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο απφ κηζζσηή εξγαζία 

θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή, νη νπνίεο ζα ππνβιεζνχλ 

εληφο ηνπ έηνπο 2021 θαη αθνξνχλ αλάιεςε ππεξεζίαο ή έλαξμε εξγαζηψλ αηνκηθήο 

επηρείξεζεο πνπ έιαβε ρψξα κέρξη ηηο 31 Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο απηνχ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο 

ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη κέρξη ηηο  

30.09.2021. 

Ζ Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ  Καηνίθσλ  

Ζκεδαπήο εμεηάδεη ηηο σο άλσ αηηήζεηο θαη εθδίδεη απφθαζε έσο ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2021, 

κε ηελ νπνία ηηο εγθξίλεη ή ηηο απνξξίπηεη, αλαιφγσο ηεο ζπλδξνκήο ή κε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5Γ ηνπ ΚΦΔ .  

Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηηο 30.09.2021, γίλνληαη δεθηέο θαη εμεηάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππαγσγή ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηνλ εηδηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

εκεδαπή γηα ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο. 

2. Φπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ήδε κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή έρνπλ πξνβεί ζε έλαξμε εξγαζηψλ εληφο 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2020 κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ εηδηθφ ηξφπν 

θνξνιφγεζεο απφ κηζζσηή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

εκεδαπή, εθφζνλ δελ ήηαλ θνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Διιάδνο ηα έηε 2015 έσο θαη 2019. 

Γηα ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ έρνπλ αλαιάβεη ηε κηζζσηή εξγαζία ή έρνπλ πξνβεί ζε 

έλαξμε εξγαζηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4758/2020, ήηνη πξηλ 

απφ ηηο 4.12.2020, ε ζχκβαζε εξγαζίαο δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ εξγνδφηε ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

νξίδεηαη κέρξη ηηο 30.09.2021.  

Ζ Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ θαη Δλαιιαθηηθήο Φνξνιφγεζεο Φνξνινγηθψλ Καηνίθσλ 

Ζκεδαπήο εμεηάδεη ηηο σο άλσ αηηήζεηο θαη εθδίδεη απφθαζε έσο ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2021. 

Γηα ηα σο άλσ θπζηθά πξφζσπα, αθφκε θαη αλ αλέιαβαλ εξγαζία ην θνξνινγηθφ έηνο 

2020, ε ππαγσγή ηνπο ζηνλ εηδηθφ ηξφπν θνξνιφγεζεο ζα μεθηλήζεη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ  

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/5%CE%92
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απνθηψληαη απφ 01.01.2021 θαη εθεμήο, θαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ε πξφζεζε 

ηνπ πξνζψπνπ γηα παξακνλή ζηελ Διιάδα γηα κηα δηεηία, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

01.01.2021. 

3. Οη αηηήζεηο ησλ πξνζψπσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξαιακβάλνληαη 

αθφκα θαη αλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξσηφηππα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο παξνχζαο, ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν θνξνινγνχκελνο δειψλεη φηη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

θαη φηη αδπλαηεί λα ηα πξνζθνκίζεη κε ηνλ πξνβιεπφκελν ηξφπν, θαη θαηά ηα δηεζλή λφκηκα, 

ιφγσ ηνπ φηη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ή πεξηνξηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. Ο θνξνινγνχκελνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξ. 2 έσο 8 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο, πξνο ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ηνπ ζε εχινγν ρξφλν θαη ην 

αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 22α Ννεκβξίνπ ηνπ 2021. 

 

Άπθπο 7 

Έναπξη ιζσύορ 

1. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2021, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

    Ζ Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

     Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ     

      ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΤΡΟΠΟΤΛΟ                                        ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ                           
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1.  Απνδέθηεο πίλαθα Γ’  

2.  Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

3.  Γηεχζπλζε Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (ΓΗ.Δ.ΠΗ.ΓΗ) 

4. Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Γ.Α.Φ.Δ) 

5. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί     

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

6. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο  

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’, Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

2.  Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.  Γξαθεία Γεληθψλ Γ/ληψλ ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

4.  Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5.  Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο, Σκήκα  Α’  
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