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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τη διαδικαςία υπαγωγήσ ςτισ διατάξεισ του άρθρου 5Α του ν. 

4172/2013, περί εναλλακτικήσ φορολόγηςησ ειςοδήματοσ που προκφπτει ςτην αλλοδαπή 

φυςικών προςώπων που μεταφζρουν τη φορολογική τουσ κατοικία ςτην Ελλάδα» 

 

Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία μασ, αναφορικά με το πιο 

πάνω κζμα ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Σφμφωνα με το άρκρο 5Α του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) θ αίτθςθ μεταφοράσ φορολογικισ 

κατοικίασ με υπαγωγι ςτον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν 

αλλοδαπι υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το φυςικό πρόςωπο μζχρι τθν 31θ του 

μθνόσ Μαρτίου του εκάςτοτε φορολογικοφ ζτουσ, το δε φυςικό πρόςωπο ζχει τθ δυνατότθτα να 

ηθτιςει τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ ςε ςυγγενικό του πρόςωπο, κατά τθν 

ζννοια τθσ περίπτωςθσ ςτ` του άρκρου 2 του ανωτζρω νόμου. Στθν περίπτωςθ αυτι 

καταβάλλεται ποςό φόρου ίςο με είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρώ για κάκε ςυγγενικό πρόςωπο και 

δεν εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ φορολογίασ δωρεών, κλθρονομιών και γονικών παροχών.  

   

    ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 

   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
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2. Σφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 68 του άρκρου 72 Κ.Φ.Ε. που προςτζκθκε με το άρκρο 

34 του ν. 4797/2021(A` 66) ειδικά για τισ αιτιςεισ υπαγωγισ ςτον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ που προκφπτει ςτθν αλλοδαπι, οι οποίεσ κα υποβλθκοφν εντόσ του 

ζτουσ 2021, κατ` εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 5Α και τθσ παρ. 3 του άρκρου 5Β, ωσ 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ορίηεται θ 31θ.5.2021.  

3. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ με αρικ. Α. 1036/2020 κοινισ 

Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομικών και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ (Β` 624 και 700), το φυςικό 

πρόςωπο, με τθν αίτθςι του, ζχει τθ δυνατότθτα να ηθτιςει τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του 

άρκρου αυτοφ ςε ςυγγενικό του πρόςωπο εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 

ζγγραφισ ςυναίνεςισ του. Σφμφωνα δε με τισ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 5 τθσ ωσ 

άνω Απόφαςθσ για το πρώτο ζτοσ υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α Κ.Φ.Ε. εκδίδεται 

πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, το αργότερο ωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

του μθνόσ Ιουνίου του τρζχοντοσ ζτουσ για τον φορολογοφμενο και για κάκε ςυγγενικό του 

πρόςωπο για το οποίο επεκτείνεται θ εφαρμογι του νόμου. 

4. Από τισ ανωτζρω διατάξεισ ςυνάγεται ότι φυςικό πρόςωπο που αιτείται τθν υπαγωγι του 

ςτισ διατάξεισ του άρκρου 5Α Κ.Φ.Ε. δφναται να αιτθκεί τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ 

διάταξθσ ςτα κατά τα ανωτζρω οριηόμενα ςυγγενικά πρόςωπα, υποβάλλοντασ τθ ςχετικι αίτθςθ 

οποτεδιποτε μζχρι το πζρασ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, ιτοι τθν 31θ Μαρτίου του ζτουσ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ, χωρίσ να απαιτείται τα αιτιματα να υποβάλλονται ταυτόχρονα. Εφόςον 

εγκρικοφν θ αίτθςθ του φορολογοφμενου και το αίτθμα για τθν επζκταςθ ςε ςυγγενικά 

πρόςωπα, εκδίδεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουνίου πράξθ διοικθτικοφ 

προςδιοριςμοφ φόρου ςτο όνομα του φορολογοφμενου, με αναγραφι των υπαχκζντων 

ςυγγενικών του προςώπων. Σε περίπτωςθ που κατά το χρόνο υποβολισ του αιτιματοσ για τθν 

επζκταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ ςε ςυγγενικά πρόςωπα εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, 

ζχει ιδθ γίνει δεκτό το αρχικό αίτθμα του φορολογοφμενου και ζχει ιδθ εκδοκεί θ ςχετικι πράξθ 

διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου και εφόςον εγκρικεί θ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ, 

θ ςχετικι πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου εκδίδεται εκ νζου κατ’ άρκρο 32 παρ. 2 

Κ.Φ.Δ., ώςτε να ενταχκεί ςε αυτι το κατ’ επζκταςθ ςυγγενικό πρόςωπο και το επιπλζον κατ’ 

αποκοπιν ποςό φόρου. Η προκεςμία των (30) τριάντα θμερών για τθν απόδοςθ του αντίςτοιχου 
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κατ` αποκοπιν ποςοφ φόρου εκκινεί από τθ μεταγενζςτερθ ζγκριςθ και τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω 

πράξθσ, με απώτερθ προκεςμία τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουλίου εκάςτου 

ζτουσ. 

5. Ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2021 οι αιτιςεισ επζκταςθσ που υποβλικθκαν 

εμπροκζςμωσ αλλά μεταγενζςτερα από τθν αρχικι αίτθςθ του φορολογοφμενου και θ πράξθ 

διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου εξεδόκθ πριν από τθν αίτθςθ επζκταςθσ, θ αίτθςθ αυτι 

εξετάηεται με βάςθ τα ανωτζρω αναφερόμενα και εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ 

προχποκζςεισ επζκταςθσ τθσ ζνταξθσ, γίνεται αποδεκτι. Η ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ και θ 

πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου εκδίδονται κατά τα ανωτζρω αμελλθτί και 

κεωροφνται εμπρόκεςμεσ, με προκεςμία για τθν απόδοςθ του αντίςτοιχου κατ’ αποκοπιν ποςοφ 

φόρου τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουλίου του τρζχοντοσ ζτουσ. 

 

 

                                                                                          Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
             ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  

             ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ΄ 

2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιών Πλθροφορικισ (για ανάρτθςθ ςτθν Ηλεκτρονικι 

Βιβλιοκικθ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών 

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικών 

3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Αποδζκτεσ Πινάκων A΄, (πλθν τθσ περίπτωςθσ 6 των Αποδεκτών για Εςωτερικι Διανομι), Β, Ζ΄, 

Η΄, Θ΄, Ι΄ 

5. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ: 

6.  Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακών Διαδικαςιών (Υποδ/νςθ Α΄ , Τμιμα Α΄) 

7.  Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικών Εφαρμογών (Τμιμα Α΄) 

 

III. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3. Προϊςταμζνουσ των Γενικών Διευκφνςεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ – Τμιμα Α΄ 

5. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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