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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172/2013 
 

ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013 
 

Φορολογία εισοδήματος,  
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρμογής 
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος: 
α) των φυσικών προσώπων, 
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. 
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως 
ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της 
δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του. 
 

Άρθρο 2 
Ορισμοί 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που 
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. 
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:  
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με 
τον Κ.Φ.Ε.,  
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, γ) 
«νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση 
επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,  
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης (ανεξαρτήτως νομικής 
προσωπικότητας) (1) και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε 
μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή 
οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε 
μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε 
οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας 
διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, 

                                                 
1   . Στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας» διαγράφηκαν με 
το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
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κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς 
εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,  
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου 
στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,  
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,  
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη 
διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο 
ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα 
πρόσωπα: αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή 
στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο 
πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο 
κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή 
δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση 
άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική 
επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε 
περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους 
διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο 
πρόσωπο. 
 

Άρθρο 3  
Υποκείμενα του φόρου 

1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε 
φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, 
ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ’ 
εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην 
Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, 
υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. 
2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε 
φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα 
σε ορισμένο φορολογικό έτος. 
 

Άρθρο 4 
Φορολογική κατοικία 

1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 
«α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το 
κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς 
του ή». (2) ή  
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή 
δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. 
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην 
Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, 

                                                 
2   H περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 
άρθρου 1 του Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 66: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου» 
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αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο 
εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς 
σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, 
συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό.» (3) 
«2.α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες μεταβολής της φορολογικής 
κατοικίας των φυσικών προσώπων συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας υπηρεσίας για την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.» (4) 
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για 
οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, 
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής 
διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 
4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά 
περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής: 
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, β) τον τόπο λήψης στρατηγικών 
αποφάσεων, γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, 
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, στ) την κατοικία των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. 
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν 
να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων. 
 

Άρθρο 5 
Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή 

1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:  
«α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα 
από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό 
∆ημόσιο, 
β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό ∆ημόσιο, από ημεδαπό 
κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά 
ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα» (5),  
γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται 
στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,  

                                                 
3   Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 1 του 
Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66: «1. 
Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». 
4   Στο άρθρο 4 του ν. 4172/2013 προστέθηκε με παράγραφος 2.α την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4646/2019 
- ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66: «1. Οι διατάξεις 
των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» 
5   Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 117 
παρ.2.α του Ν.4387/2016 - ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 με ισχύ από 1-1-2015. 
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δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην 
ημεδαπή, ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή, 
«μέσω μόνιμης εγκατάστασης» (6) 
στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,  
ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που 
προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,  
η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,  
θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών 
συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, εφόσον (η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή) (7) οι παραπάνω 
τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση,  
ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη 
φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,  
ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που 
έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,  
ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες «που οφείλονται» (8) από 
«φορολογικό» (9) κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην 
ημεδαπή,  
ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από «φορολογικό» (10) 
κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή. 
2. Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει 
στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 
 

                                                 
6   Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 προστέθηκαν οι λέξεις «μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης», στην περίπτωση θ' οι λέξεις «η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγράφηκαν και στις 
περιπτώσεις ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστέθηκε η λέξη «φορολογικό» με το άρθρο 
21 παρ. 3 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
7   Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 προστέθηκαν οι λέξεις «μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης», στην περίπτωση θ' οι λέξεις «η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγράφηκαν και στις 
περιπτώσεις ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστέθηκε η λέξη «φορολογικό» με το άρθρο 
21 παρ. 3 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
8   Στην περίπτωση ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «πιστωθέντες» προστίθενται οι 
λέξεις «που οφείλονται» με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφο ∆.1.1 του Ν.4254/2014 ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 
9   Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 προστέθηκαν οι λέξεις «μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης», στην περίπτωση θ' οι λέξεις «η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγράφηκαν και στις 
περιπτώσεις ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστέθηκε η λέξη «φορολογικό» με το άρθρο 
21 παρ. 3 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
10   Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 προστέθηκαν οι λέξεις «μέσω μόνιμης 
εγκατάστασης», στην περίπτωση θ' οι λέξεις «η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή» διαγράφηκαν και στις 
περιπτώσεις ιβ' και ιγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 μετά τη λέξη «από» προστέθηκε η λέξη «φορολογικό» με το άρθρο 
21 παρ. 3 του Ν.4223/2013 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013 
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«Άρθρο 5Α(11) 
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην 
Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα 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, 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 κατά την παράγραφο 3. 
∆εν 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. 
Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 
προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με 
τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 
2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η 
υπαγωγή του φορολογούμενου 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. Το φυσικό πρόσωπο 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, και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται 
ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο 
φόρος της παραγράφου αυτής 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 το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να 
αποδώσει το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της 
αίτησής του κατά την παράγραφο 3. 

                                                 
11   Μετά το άρθρο 5 του ν. 4172/2013 προστέθηκε νέο άρθρο 5Α με την παρ.1 του άρθρου 2 του 
Ν.4646/2019 - ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 66: «1. 
Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». 



________________________________________________________________________ 
Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας | e-nomothesia .gr 

7 

3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο 
φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο 
υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τις 31 Μαρτίου του 
εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση 
υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός 
του προηγούμενου φορολογικού έτους. Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της 
αίτησης, η Φορολογική ∆ιοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία 
την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται 
για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ΚΦ∆, για τον 
φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ 
του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 
φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση 
ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν. 
4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η 
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 
δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. 
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο 
φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 2 κατ’ αποκοπή 
ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το οικείο 
φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των 
γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 
6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος να υποβάλει 
αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. 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’ αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό. 
7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που 
υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την 
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή του 
φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα. 
8. Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή ποσού φόρου της παραγράφου 2 εξαντλείται κάθε 
φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
παρόντος για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο 
απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην 
αλλοδαπή. 
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην 
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Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησης της 
επένδυσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος. 
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για 
την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή 
του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου.» 

 
«Άρθρο 5Β (12) 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων 
εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία 

μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από 
σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη 
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, 
όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά: 
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη 
πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και 
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία 
διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. 
2. α) Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή 
του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει 
στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο 
με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε 
στην αλλοδαπή. 
β) Ο φόρος καταβάλλεται για 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 του προσώπου που έχει υπαχθεί στον 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε 
φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό. 
3. α) Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό 
τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο 
υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο μέχρι τις 31 
Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που 
προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. 

                                                 
12   Στον ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστέθηκε νέο άρθρο 5Β με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.4714/2020 - 
ΦΕΚ 148/Α/31-7-2020 
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β) Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική ∆ιοίκηση 
εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, 
αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1. 
γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία 
φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική ∆ιοίκηση 
ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. 
4. Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του 
παρόντος και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις 
διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για τα προσεχή δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη. 
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο 
φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου στην παρ. 2 φόρου, 
παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής 
φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος 
Κώδικα. 
6. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος της παρ. 4 να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του 
στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο φορολογείται 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την 
αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού 
φόρου για το έτος αυτό σύμφωνα με την παρ. 2. 
7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που 
υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 67. 
8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων 
που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος 
και κεφαλαίου. 
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για 
την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την 
αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή 
του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος.» 

 
Άρθρο 6  

Μόνιμη εγκατάσταση 
1. «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 
2. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει κυρίως: α) τόπο της διοίκησης, 
β) υποκατάστημα, γ) γραφείο, δ) εργοστάσιο, ε) εργαστήριο και 
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στ) ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο 
εξόρυξης φυσικών πόρων. 
3. Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης 
που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 
4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «μόνιμη 
εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει: 
α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης ή 
παράδοσης των αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,  
β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση 
αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,  
γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση 
αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση,  
δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με 
σκοπό την αγορά αγαθών ή εμπορευμάτων ή τη συλλογή πληροφοριών για την 
επιχείρηση,  
ε) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά 
με σκοπό τη διεξαγωγή για την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας 
προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα,  
στ) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
αποκλειστικά με σκοπό το συνδυασμό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως 
ε' της, εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασμό έχει προπαρασκευαστικό ή 
βοηθητικό χαρακτήρα. 
5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός από 
τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για 
λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην 
ημεδαπή να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή 
θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις 
δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της, εκτός αν οι 
δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην 
παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 
6. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η 
δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών μέσω μεσίτη, γενικού 
αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα 
πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
7. Το γεγονός ότι μία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει ή 
ελέγχεται από μία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή που διεξάγει 
εργασίες μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή με άλλον τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος δεν 
καθιστά από μόνο του την πρώτη επιχείρηση μόνιμη εγκατάσταση της δεύτερης. 
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