
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1066 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1036/2020 

(Β’ 624, 700) κοινής απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδι-

κασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις 

του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτι-

κής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει 

στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέ-

ρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-

δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις.» (Α’ 167) και ειδικότερα της παρ. 10 αυτού,

β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των 
άρθρων 1, 2, 7, 14, και 41,

γ) του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί 
την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων 
εγγράφων» (Α’ 188),

δ) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45), καθώς και του άρθρου τριακοστού 
όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/
30-11- 2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-
1- 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

5. Την υπό στοιχεία Α. 1036/24-02-2020 κοινή από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις 
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλα-
κτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φο-
ρολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 624 και 700).

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
υπό στοιχεία Α.1036/24-02-2020 απόφασης του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την 
εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας για την υπαγωγή 
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, ειδικά 
για το έτος 2022.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
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Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1036/2020 κοινή 

απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής 
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί 
εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύ-
πτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέ-
ρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β’ 624 
και 700), ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο 
εδάφιο, ως εξής: 

«Κατ’ εξαίρεση, για τις αιτήσεις που έχουν υποβλη-
θεί ως την 31η Μαρτίου του έτους 2022 για υπαγωγή 
στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ για το έτος αυτό, 
επιτρέπεται να παραλαμβάνονται ως την 24η Ιουνίου 
του ίδιου έτους, δικαιολογητικά για τα οποία προκύ-
πτει αδυναμία προσκόμισης ως την 31η Μαΐου 2022, 
λόγω καθυστερημένης χορήγησής τους από αλλοδαπή 
αρχή».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικα-
θίσταται, ως εξής: «Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά 
για την αίτηση υποβάλλονται από τον αιτούντα μέχρι 
την 31η Μαΐου και ειδικά για το έτος 2022 μέχρι την 
24η Ιουνίου, η απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης 
εκδίδεται το αργότερο ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Ιουνίου του οικείου έτους».

Άρθρο 2 
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

   Ο Διοικητής Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσοδών
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