
ΑΓΑ:  
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ 

                      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         Αζήλα,  25 Απξηιίνπ 2014 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Α) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

1) Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Α’, Β’   

2) Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

ΣΜΗΜΑ: Γ’  

Β) Γ/ΝΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

        ΠΟΛ. 1117   

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10          

Σασ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ                               ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ.   

Σηλέθωνο: 210 – 3375312  

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπ. θ’ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 24 ηος ν. 2238/1994, 

όπωρ αςηέρ ίζσςαν ππιν ηην καηάπγηζή ηοςρ με ηο ν.4172/2013 για ηα ποζά ςπεπαξίαρ πος 

αποκηήθηκαν από αλλοδαπούρ δικαιούσοςρ σωπίρ μόνιμη εγκαηάζηαζη ζηην Δλλάδα. 

 

 Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά 

κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο  ΠΟΛ.1102/13.5.2013 εγθπθιίνπ καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθόινπζα: 

 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2238/1994, όπσο απηέο ίζρπαλ 

πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ην λ.4172/2013 νξηδόηαλ, όηη σο εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο είλαη απηό 

πνπ απνθηάηαη θάζε νηθνλνκηθό έηνο από ηε κεηαβίβαζε νκνιόγσλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη 

εηαηξηθώλ νκνιόγσλ ζε ηηκή αλώηεξεο ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο. 

 2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ. 2238/1994 νξηδόηαλ 

όηη, αληηθείκελν θόξνπ ζε αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηύπν 

εηαηξίαο, θαζώο θαη ζηνπο θάζε είδνπο αιινδαπνύο νξγαληζκνύο νη νπνίνη απνβιέπνπλ ζηελ  
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απόθηεζε νηθνλνκηθώλ σθειεκάησλ, ήηαλ  ην θαζαξό εηζόδεκα θαη ην θαζαξό θέξδνο ην νπνίν 

πξνέθππηε από πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ην θαζαξό εηζόδεκα ή θέξδνο ην 

νπνίν πξνέθππηε από ηε κόληκε εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 100. 

 3. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 2238/1994, νξηδόηαλ όηη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 εθαξκόδνληαλ αλάινγα θαη όηαλ ν θαηαβάιισλ ην εηζόδεκα ή δηθαηνύρνο 

απηνύ ήηαλ λνκηθό πξόζσπν ή επηρείξεζε από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 101 ηνπ λόκνπ απηνύ. 

Δμαηξεηηθά, αλ ν δηθαηνύρνο ηνπ εηζνδήκαηνο από θηλεηέο αμίεο, εθηόο κεξηζκάησλ θαη ηόθσλ από 

κεηνρέο θαη ηδξπηηθνύο ηίηινπο, πνπ πξνέξρνληαλ από ηα δηαλεκόκελα θέξδε εκεδαπήο αλώλπκεο 

εηαηξίαο, ήηαλ πξόζσπν από ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξ. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101, ην νπνίν 

όκσο δελ είρε κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηό ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ 

νξηδόηαλ ζε ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηό (33%) ζην εηζόδεκα απηό θαη ν αιινδαπόο δηθαηνύρνο δελ 

ππνρξενύληαλ ζηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο θνξνινγηθήο δήισζεο γηα ην πην πάλσ εηζόδεκα. Όηαλ 

δηθαηνύρνο ηνπ εηζνδήκαηνο από θηλεηέο αμίεο, κε εμαίξεζε ηα κεξίζκαηα, ήηαλ θπζηθό πξόζσπν 

θάηνηθνο αιινδαπήο, ε παξαθξάηεζε θόξνπ ελεξγείην κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό (20%).  

 4. Με ηελ ΠΟΛ.1102/13.5.2013 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ νξζή 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2238/1994, δηεπθξηλίζζεθε 

κεηαμύ άιισλ ν ρξόλνο θαη ν ππόρξενο δηελέξγεηαο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηηο πην πάλσ 

πεξηπηώζεηο. Δηδηθόηεξα, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππόςε εγθύθιην, ε παξαθξάηεζε θόξνπ 

δηελεξγείηαη από ηνλ θαηαβάιινληα (κεζνιαβνύζα Σξάπεδα ή Δηαηξεία Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Τπεξεζηώλ) θαηά ην ρξόλν θαηαβνιήο ή πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ.   

 Ωζηόζν, δελ αληηκεησπίζζεθε ην δήηεκα παξαθξάηεζεο γηα ηνπο αιινδαπνύο δηθαηνύρνπο 

ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη απνθηνύλ εηζόδεκα από ηε κεηαβίβαζε ησλ σο 

άλσ ηίηισλ θαη αλαθέξζεθε όηη κε λεόηεξε δηαηαγή καο ζα δνζνύλ νδεγίεο γηα ην ρεηξηζκό ηνπ 

ππόςε ζέκαηνο.  

 5. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ν νθεηιόκελνο θόξνο γηα ηα πνζά 

ηεο ππεξαμίαο πνπ απνθηήζεθαλ από αιινδαπνύο δηθαηνύρνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα) 

ρσξίο κόληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρώξα καο, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013,  όηαλ δελ 

έρεη κεζνιαβήζεη εκεδαπόο θνξέαο πιεξσκήο ώζηε λα έρεη πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θόξνπ, ζα 

πξέπεη λα απνδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ δηθαηνύρν. Ζ απόδνζε ηνπ θόξνπ ζα γίλεη εθάπαμ κε 

ππνβνιή δήισζεο κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο. Ο αιινδαπόο 

δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη βεβαίσζε ηνπ αξκόδηνπ αιινδαπνύ θνξέα πιεξσκήο, 

επίζεκα κεηαθξαζκέλε, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην πνζό ηνπ θεθαιαηαθνύ θέξδνπο πνπ 

απέθηεζε.  
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 Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη όηαλ έρεη κεζνιαβήζεη εκεδαπόο θνξέαο πιεξσκήο, αιιά όκσο νη 

κεηαβηβάζεηο ησλ ηίηισλ είραλ ιάβεη ρώξα κέζσ ζπιινγηθώλ ινγαξηαζκώλ πειαηείαο πνπ 

ηεξνύληαη αλά αιινδαπό ζεκαηνθύιαθα θαη όρη αηνκηθά αλά επελδπηή. 

 Σα έζνδα από ην θόξν (33% ή 20%) πνπ θαηαβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαηαρσξνύληαη ζηνλ ΚΑΔ 0144. 

 ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πξαγκαηηθόο δηθαηνύρνο (beneficial owner) είλαη 

θνξνινγηθόο θάηνηθνο θξάηνπο κε ην νπνίν ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ύκβαζε  Απνθπγήο ηεο 

Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο (.Α.Γ.Φ.Δ), απηόο κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηηο επλντθόηεξεο 

δηαηάμεηο ηεο νηθείαο  .Α.Γ.Φ.Δ, κε ηελ ππνβνιή ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ, ηεο ΑΗΣΖΖ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο .Α.Γ.Φ.Δ, δεόλησο ζπκπιεξσκέλεο, θαζώο θαη ππνγεγξακκέλεο 

θαη ζθξαγηζκέλεο από ηελ αξκόδηα αιινδαπή θνξνινγηθή Αξρή. 

εκεηώλεηαη όηη, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ, ζηελ 

ειεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos, βξίζθνληαη αλαξηεκέλα, ζηελ 

ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα, ηα θείκελα ησλ .Α.Γ.Φ.Δ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα κε άιια 

θξάηε θαη βξίζθνληαη ζε ηζρύ, θαζώο θαη ηα Έληππα Δθαξκνγήο ησλ .Α.Γ.Φ.Δ. ηελ ίδηα 

παξαπάλσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε βξίζθνληαη αλαξηεκέλα θαη ηα Έληππα ηεο Αίηεζεο Δπηζηξνθήο 

Φόξνπ Δηζνδήκαηνο βάζεη ησλ .Α.Γ.Φ.Δ. 

6. Οη  αιινδαπνί δηθαηνύρνη (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα), νη νπνίνη ππνβάιινπλ ηε δήισζε 

ηεο πεξ. 5 ηεο παξνύζαο, πνπ δε δηαζέηνπλ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ζηελ Διιάδα, ππνρξενύληαη 

λα νξίζνπλ θνξνινγηθό εθπξόζσπν ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο ΠΟΛ 

1283/30-12-2013 (ΦΔΚ 3367Β΄) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, κε ηελ ππνβνιή ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο ζρεηηθήο  γηα ηε ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. δήισζεο, ζπλππνβάιινληαο ην 

έληππν Μ7 «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ» θαη απιή έγγξαθε δήισζε κε βεβαησκέλν ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, γηα ηνλ νξηζκό ηνπ. 

Δηδηθόηεξα γηα ηε ρνξήγεζε  Α.Φ.Μ. ζε αιινδαπό δηθαηνύρν, θπζηθό πξόζσπν ππνβάιιεηαη 

ην έληππν Μ1 «Γήισζε απόδνζεο Α.Φ.Μ./Μεηαβνιήο αηνκηθώλ ζηνηρείσλ», ελώ ζε λνκηθό 

πξόζσπν ππνβάιιεηαη ην έληππν Μ3 «Γήισζε Έλαξμεο /Μεηαβνιήο κε Φπζηθνύ Πξνζώπνπ» 

θαη ζπλππνβάιινληαη  θαηά πεξίπησζε,  εθηόο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηεο παξ.δ) ηεο πεξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο 

απόθαζεο ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19Β΄) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Δπίζεο 

από ηα  λνκηθά πξόζσπα  ζπλππνβάιιεηαη θαη ην έληππν Μ9 «Γήισζε ηνηρείσλ Έδξαο 

Αιινδαπήο Δπηρείξεζεο».            

Οη αλσηέξσ δειώζεηο παξαιακβάλνληαη από όξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηεο ζηήιεο 

5 ηεο πεξ. 115, ζηα νπνία κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηελ  Απόθαζε Γ6Α 
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1036682 ΔΞ 2014  (ΦΔΚ 478Β΄) ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ Απόθαζε  Γ6Α 1054391 ΔΞ 2014 (ΦΔΚ 796Β΄).    

 
 

 

 

  

  Αθξηβέο αληίγξαθν    Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ 

 Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο     ΔΟΓΩΝ 

        ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο- 'Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ΄, 

Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γεληθή Γ/λζε Δζση. 

Δκπνξίνπ, Γ/λζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, 

Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

5. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΡΑΠΔΕΩΝ, Ακεξηθήο 21 Α, 10672 Αζήλα 

6. ΔΡΝΣ ΚΑΗ ΓΗΑΝΓΚ, 11ν  ρικ Δζληθήο Οδνύ Αζελώλ-Λακίαο, 144 51 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν θ. Γ/ληή Γ12 

6. Γ12 - Σκήκαηα Α'(3) - Β'(10) - Γ'(3) 

7. Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη αλεμάξηεηα γξαθεία 

8. Γηεύζπλζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ 

9. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ  

10. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

11. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδηαζκνύ-Σκ.Γ΄ 

12. Γ/λζε ΓΟ 
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