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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 624

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1036

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισµός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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5. Την 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί Ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο (Β΄ 3051).

6. Την αριθµ. 1 της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 ,
όπως ισχύουν και την αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί ανανέωσης της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1 , 2 , 7 ,
13 , 14 , 17 και 41 , όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν.
4389/2016 , όπως ισχύουν.

9. Την αριθµ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (968/ Β΄/22.3.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Οργανισµός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 , όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4646/2019 (Α΄201).

11. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 (Α΄188) «Κύρωση Σύµβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

13. Την αριθµ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.

14. Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 , όπως προστέθηκαν µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), για τον καθορισµό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 ,
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συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της αρµόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, την καταβολή του φόρου, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα ή λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

`Αρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία

Αρµόδια Υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 , περί
εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που µεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα, για την υποβολή αίτησης ανάκλησης, για την υποβολή και εξέταση των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης της απαιτούµενης από τις διατάξεις αυτές
επένδυσης, καθώς και για τη συµπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρµογής, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ηµεδαπής.

`Αρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Ο φορολογούµενος, φυσικό πρόσωπο, που µεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης, για το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα επτά (7) από τα προηγούµενα οκτώ (8) έτη πριν τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην
Ελλάδα, και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 , ή µέσω νοµικού
προσώπου ή νοµικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των µετοχών ή µεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες
ή µετοχές ή µερίδια σε νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µε έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Ως «συγγενικό πρόσωπο» νοείται ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραµµή. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης
έχουν την ίδια αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.

Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαµονής για
επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 , όπως ισχύει, περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας
διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα.
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2. Προκειµένου για την εξέταση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου στην
αλλοδαπή, τα επτά (7) από τα προηγούµενα οκτώ (8) έτη πριν τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, αυτή διενεργείται µε βάση τα αρχεία
που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.

Ειδικότερα, εάν ο φορολογούµενος αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εµφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός
κάτοικος αλλοδαπής τα επτά (7) από τα προηγούµενα οκτώ (8) έτη πριν από την αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η
προσκόµιση δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουµένου στην αλλοδαπή, για τα επτά (7)
από τα προηγούµενα οκτώ (8) έτη πριν την αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκοµίσει, για καθένα από τα
έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει
ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούµενος ήταν κάτοικος κράτους µε το οποίο υφίσταται Σύµβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας Εισοδήµατος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), µπορεί να προσκοµίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόµενη Αίτηση για την Εφαρµογή της ΣΑΔΦΕ όπου
είναι ενσωµατωµένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από την αρµόδια
αλλοδαπή φορολογική αρχή ή

(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρµόδια φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός
κάτοικος του κράτους αυτού.

γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγµένα η αλλοδαπή
φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή, µε την οποία θα
αποδεικνύεται η µόνιµη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 (α)
της παρούσας.

3. Ειδικά για την απόδειξη της ιδιότητας του «συγγενικού προσώπου», εφόσον δεν προκύπτει από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης, απαιτείται η
προσκόµιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού ή οποιουδήποτε εγγράφου από δηµόσια αρχή ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Τα ως άνω αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1497/1984 (Α΄188) θα προσκοµίζονται κατά τα
διεθνή νόµιµα (Κανονισµός ΕΕ 2016/1191, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόµενα σε διεθνείς
συνθήκες που έχουν κυρωθεί µε νόµο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που
επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 2 του αρ. 11 Ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως
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ισχύει, ή επικυρωµένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συµβολαιογράφους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή
υπηρεσία που από το νόµο έχει τη δυνατότητα αυτή.

Για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν µεταφράσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ισχύουν τα αναφερόµενα στο αριθµ.
Δ.ΟΡΓ.Δ. 1002838 ΕΞ 2020/10.01.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

Από τη διαδικασία θεώρησης και µετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη µε τα οποία η
Ελλάδα έχει συνάψει Συµβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ µε ΗΠΑ,
ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999 , ΠΟΛ.1092/2005 , ΠΟΛ.1210/2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος.

5. Προκειµένου για την εξέταση της προϋπόθεσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε την οποία καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος
διατήρησης τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 , όπως ισχύει, αρκεί η προσκόµιση της άδειας αυτής.

`Αρθρο 4 
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013

1. Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να µεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την 31η του µηνός
Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, στο Τµήµα Γ1΄ - Εφαρµογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ηµεδαπής της Δ.Ο.Υ.
Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ηµεδαπής, αίτηση.

Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 3 της παρούσας. Εντός της ίδιας προθεσµίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που
προκύπτει στην αλλοδαπή και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και έχουν ήδη µεταφέρει
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούµενου φορολογικού έτους.

Η αίτηση για το τρέχον έτος παραλαµβάνεται ακόµα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της. Ο
φορολογούµενος έχει τη δυνατότητα να προσκοµίσει τα σχετικά προβλεπόµενα δικαιολογητικά προς συµπλήρωση του φακέλου του εντός της προθεσµίας
των εξήντα (60) ηµερών που προβλέπεται από το νόµο για την έκδοση της απόφασης.
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Σε κάθε περίπτωση, και δεδοµένου ότι για κάθε έτος η πράξη διοικητικού προσδιορισµού απαιτείται να εκδοθεί το αργότερο ως την 30η Ιουνίου του
οικείου φορολογικού έτους, προκειµένου ο φόρος να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου, γίνεται δεκτό ότι δικαιολογητικά
δύνανται να παραλαµβάνονται έως και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Μαΐου εκάστου έτους.

Αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 31η Μαρτίου και δικαιολογητικά που υποβάλλονται µετά την 31η Μαΐου, γίνονται δεκτά και εξετάζονται προκειµένου
για την υπαγωγή του φορολογούµενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόµενο
φορολογικό έτος.

2. Το φυσικό πρόσωπο, µε την αίτησή του, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρµογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά
την έννοια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 , εντός της ίδιας προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση της έγγραφής συναίνεσής είτε µέσω της
αυτοπρόσωπης παρουσίας του κατά την υποβολή της αίτησης αυτού, ή µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή
ΚΕΠ ( άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2690/1999 , όπως ισχύει). Στην περίπτωση αυτή, δεν εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, για κάθε ένα από τα συγγενικά πρόσωπα.

Για τα ανήλικα, άγαµα τέκνα του φορολογούµενου, εφόσον συνοικούν µε αυτόν, δεν απαιτείται να ζητηθεί επέκταση της εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και να υποβληθεί σχετική αίτηση, καθώς τεκµαίρεται, ότι έχουν την ίδια φορολογική κατοικία µε αυτόν. Η επέκταση της
εφαρµογής των ως άνω διατάξεων για τα τέκνα αυτά µπορεί να ζητηθεί, µε απλή αίτησή τους, κατά το χρόνο που συµπληρώνεται το δέκατο όγδοο (18ο)
έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαµης σχέσης ή λύσης του συµφώνου συµβίωσης, µε το φορολογούµενο που ζήτησε την υπαγωγή των συγγενικών του
προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, παύει και η υπαγωγή των προσώπων αυτών στις σχετικές διατάξεις.

3. Η Φορολογική Διοίκηση, αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και δικαιολογητικά, οφείλει να συµπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή
ακολουθώντας τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρµογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Η
σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή συµπληρώνεται σε όλα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής των φορολογουµένων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν.
4172/2013.

4. Η Φορολογική Διοίκηση, εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ηµερών και εκδίδει απόφαση, µε την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Σε περίπτωση
που τα δικαιολογητικά για την αίτηση υποβάλλονται από τον αιτούντα µέχρι την 31η Μαΐου, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται το αργότερο
ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιουνίου του οικείου έτους. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος
Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 , για το φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε
(15) φορολογικά έτη. Η Φορολογική Διοίκηση στη ρητή εγκριτική της απόφαση για υπαγωγή του φορολογούµενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν.
4172/2013 τον ενηµερώνει ότι η υπαγωγή αυτή λύεται αυτοδίκαια µετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών και δεν δύναται να παραταθεί πέραν
των ετών αυτών.
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5. Η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία
µέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά µε τη µεταφορά αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.

6. Οι διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
3 της παρούσας πραγµατοποιούνται από την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, ήτοι από τις 12 Δεκεµβρίου 2019 και εφεξής.

Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις αυτές µπορούν να υποβληθούν είτε µε την έναρξη των επενδύσεων ή το αργότερο έως και τρία (3) έτη µετά την
ολοκλήρωση αυτών.

7. Η υπαγωγή ενός φορολογούµενου και των συγγενικών του προσώπων στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την
µεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που σχετίζονται µε αυτά, πέραν των υπαγόµενων σε αυτές.

`Αρθρο 5
Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου

1. Εφόσον γίνει δεκτή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας, η υπαγωγή του φορολογουµένου σε εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης για το εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ΄ αποκοπή, ανεξαρτήτως
του ύψους εισοδήµατος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για κάθε συγγενικό πρόσωπο, για το οποίο ζητήθηκε και
εγκρίθηκε η υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο µε είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονοµιών και γονικών παροχών.

2. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούµενου και το αργότερο ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Ιουνίου του οικείου έτους εκδίδεται για το
πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, σύµφωνα µε το άρθρο 32
παράγραφος 2 του Ν. 4174/2013 , για τον φορολογούµενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Για το έτος αυτό, το ως άνω φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγκριση της αίτησής
του.

3. Για κάθε ένα από τα επόµενα έτη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούµενος και τα
συγγενικά του πρόσωπα συνεχίζουν να υπάγονται σε αυτές, εκδίδεται µία πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, το αργότερο µέχρι την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουνίου εκάστου φορολογικού έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν. 4174/2013 .

Η πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδεται, για τη συνολική φορολογική υποχρέωση, στο όνοµα του φορολογούµενου, µε αναγραφή των
συγγενικών του προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, και του ποσού του κατ΄ αποκοπήν φόρου που τους αναλογεί.
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4. Ειδικά, για τα τέκνα του φορολογούµενου για τα οποία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν απαιτείται η αίτηση υπαγωγής
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, δεν οφείλεται το κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

5. Ο φόρος του άρθρου αυτού καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε µία (1) δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου και δεν
συµψηφίζεται µε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.
Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήµατα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης δεν συµψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα. Για την εκπρόθεσµη καταβολή του φόρου αυτού,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4174/2013 ως ισχύουν.

6. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος, και το αργότερο µέχρι την
τριακοστή πρώτη (31) Δεκεµβρίου του έτους αυτού, δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόµενο στην παράγραφο 1 κατ΄ αποκοπήν ποσό φόρου, παύει να
υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά του βάσει των γενικών
διατάξεων του Ν. 4172/2013.

7. Με την καταβολή του ως άνω κατ΄ αποκοπήν ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις
διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης για εισόδηµα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονοµιών ή
δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

`Αρθρο 6
Αίτηση Ανάκλησης

1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόµενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας
περιόδου υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατός του στην αλλοδαπή, να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του
στις διατάξεις αυτές.

Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται από τον φορολογούµενο µέχρι την 31η του µηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται ανάκληση της
υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατός του στην αλλοδαπή, και ενηµερώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση η σχετική ηλεκτρονική
εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου
υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόµενου κατ΄ αποκοπήν ποσού φόρου για το έτος αυτό.

Έπειτα από την υποβολή της αίτησης ανάκλησης, νέα αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήµατος αλλοδαπής µπορεί να
γίνεται δεκτή, µε τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:
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α) Αν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, νέα αίτηση υπαγωγής µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 4 του
άρθρου 5A του Ν. 4172/2013, χωρίς να απαιτείται νέα επένδυση, και εφόσον γίνει δεκτή, θα ισχύει για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συµπλήρωση του
ως άνω χρονικού διαστήµατος, ήτοι έως τη συµπλήρωση δεκαπενταετίας από την αρχική υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

β) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσµίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της επένδυσης και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα,
υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούµενος παραµένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και εφόσον αυτή γίνει δεκτή,
ο φορολογούµενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συµπλήρωση του χρονικού
διαστήµατος της παρ. 4 του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός του χρόνου που υπολείπεται της
αρχικής τριετίας.

γ) Αν η ανάκληση λάβει χώρα εντός της τριετούς προθεσµίας που προβλέπεται για την ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, και ο
φορολογούµενος κατέστη στο µεταξύ φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση µόνο µετά της ολοκλήρωση της αρχικής
επένδυσης και εφόσον αυτή γίνει δεκτή, ο φορολογούµενος θα υπαχθεί εκ νέου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως
τη συµπλήρωση της δεκαπενταετίας και υπό την προϋπόθεση ότι θα προβεί σε νέα επένδυση µε βάση την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5A του Ν.
4172/2013.

3. Αίτηση ανάκλησης του φυσικού προσώπου συνεπάγεται αυτόµατα και ανάκληση της υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 των
συγγενικών του προσώπων. Τα συγγενικά αυτού πρόσωπα, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης στο όνοµά τους, χωρίς αυτή να επηρεάζει τους
λοιπούς υπαγόµενους στις δια τάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013. Αίτηση ανάκλησης, δύναται να υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο και για κάποιο από
τα συγγενικά αυτού πρόσωπα, για τα οποία ζήτησε την επέκταση της εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

`Αρθρο 7
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το φορολογητέο εισόδηµα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013, το
οποίο τυχόν προκύπτει στην ηµεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 , υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου
διενεργείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 67 του Ν. 4172/2013 , ενώ για τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 , και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους.

2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισµό της διαφοράς που προκύπτει µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος του
φορολογουµένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του Ν. 4172/2013 , υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά
ποσά τα οποία αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούµενος που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α Ν. 4172/2013 φέρει
το βάρος της απόδειξης για τα ποσά αυτά που, µεταξύ άλλων, είναι η εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της
Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτησή του στην αλλοδαπή. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
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του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγµατος δεν απαιτείται για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

3. Τα οριζόµενα στην Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και
ισχύει, ως προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ισχύουν και για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013.

`Αρθρο 8
Ολοκλήρωση της επένδυσης

1. Μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 ο
φορολογούµενος υποχρεούται να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ηµεδαπής, µε
σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την περάτωση της επένδυσης, προκειµένου να ενηµερωθεί η αναφερόµενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 4
της παρούσας ηλεκτρονική εφαρµογή, και να εξακολουθήσει η υπαγωγή του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του Ν.
4172/2013. Ο φορολογούµενος υποχρεούται να προσκοµίσει στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων
Ηµεδαπής τα σχετικά δικαιολογητικά περάτωσης της επένδυσης εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη λήξη της τριετούς προθεσµίας. Εφόσον η
ολοκλήρωση της επένδυσης προκύπτει από τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στη Φορολογική Αρχή, ο φορολογούµενος δεν υποχρεούται στην προσκόµιση
σχετικών δικαιολογητικών για αυτές τις επενδύσεις.

2. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 6 της παρούσας για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης ανάκλησης, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η
επένδυση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, αίρεται η υπαγωγή του στο καθεστώς της εναλλακτικής φορολόγησης για το
εισόδηµα αλλοδαπής προέλευσης και υπάγεται σε φορολογία σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του Ν.4172/2013 από το πρώτο έτος ένταξής του στο
καθεστώς αυτό. Τα κατ΄ αποκοπήν ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

`Αρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 που υποβάλλονται εντός του 2020 και επόµενα
και αφορούν µεταφορά της φορολογικής κατοικίας για τα έτη 2020 και επόµενα. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου
5Α του Ν. 4172/2013 θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (ήτοι από τις 12-12-2019, ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Ν. 4646/2019) και έπειτα.

2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


