
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MINISTRY OF FINANCE 

                                               

                                      ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ……………. 

               

  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Με το εν λόγω έντυπο ένα πρόσωπο (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, 

οποιαδήποτε  άλλη  ένωση  προσώπων)  μπορεί  να  αιτεί  την  πλήρη  ή  μερική 

απαλλαγή  από  την  παρακράτηση  φόρου  στην  Ελλάδα,  στις  περιπτώσεις  που 

δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος χώρας, με την οποία η Ελλάδα έχει 

συνομολογήσει  Σύμβαση/Συμφωνία  για  την  αποφυγή  της  διπλής  φορολογίας 

αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. 

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται εις διπλούν από τον πραγματικό δικαιούχο, για το 

εισόδημα που θα αποκτήσει στην Ελληνική επικράτεια. Στη συνέχεια, κάθεαντίγραφο 

πρέπει να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές του 

Κράτους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου (ωστόσο για τις ΗΠΑ και την Τουρκία 

βλ. ΠΕΔΙΟ VII).  

Το  πρώτο  αντίγραφο  πρέπει  να  αποσταλεί  σε  εκείνη  την  οντότητα  στην 

Ελλάδα,  η  οποία  υποχρεούται  να  παρακρατήσει  το  φόρο  και  να  προωθήσει  το 

έντυπο,  μεταξύ  άλλων  εγγράφων,  στις  τοπικές  φορολογικές  αρχές  της  Ελλάδας 

(Δ.Ο.Υ.).   

Ο  δικαιούχος  του  εισοδήματος  οφείλει  να  ενημερώσει  αμέσως  τον καταβάλλοντα  

το  εισόδημα,  αν  οποιαδήποτε  από  τις  προϋποθέσεις  που στοιχειοθετούν την 

πλήρη ή μερική απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου παύει πλέον να 

υφίσταται. 

Το εν λόγω έντυπο  έχει ισχύ για ένα ημερολογιακό έτος  και μπορεί να αναζητηθεί 

στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, σε κάθε τοπική φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.) 

στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, και στο διαδίκτυο και ειδικότερα στην ιστοσελίδα:     

www. gsis. gr/ ddos.  Σε  περίπτωση  χρήσης  του  εντύπου  από  την ιστοσελίδα, η 

δεύτερη σελίδα του κάθε αντιγράφου θα πρέπει να εκτυπωθεί στην πίσω πλευρά της 

πρώτης σελίδας.  
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•   ΠΕΔΙΟ  Ι  &  ΙΙ: Ο  σκοπός  αυτών  των  πεδίων  είναι  ο  προσδιορισμός  του 

πραγματικού δικαιούχου του εισοδήματος και του καταβάλλοντος το εισόδημα.   

Το  ΠΕΔΙΟ  Ι  πρέπει  να  συμπληρωθεί  με  κεφαλαία γράμματα. 

•   ΠΕΔΙΟ ΙΙΙ: Με το πεδίο αυτό προσδιορίζεται το είδος του εισοδήματος, το οποίο θα 

αποκτηθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της υπό  εφαρμογή  

Σύμβασης/Συμφωνίας  για  την  αποφυγή  της  διπλής φορολογίας (π.χ. δικαιώματα, 

υπηρεσίες, τόκοι κλ.π.). 

•   ΠΕΔΙΟ Ι  V: Με το πεδίο αυτό προσδιορίζεται το έτος κτήσης του εισοδήματος.  

•   ΠΕΔΙΟ   V: Απαντήστε με ένα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» στο ερωτηματολόγιο και όπου είναι 

αναγκαίο να δώσετε διευκρινίσεις. 

•   ΠΕΔΙΟ     VI: Πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγισθεί από το 

δικαιούχο του εισοδήματος. 

•   ΠΕΔΙΟ     VII: Πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές του Κράτους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου του 

εισοδήματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υφίσταται πεδίο VII στα έντυπα  που  χρησιμοποιούνται  από  

κατοίκους  των  ΗΠΑ  και  της Τουρκίας και τούτο γιατί οι συγκεκριμένες φορολογικές 

αρχές εκδίδουν δικό τους πιστοποιητικό κατοικίας 


