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ΘΔΜΑ: «Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο δήιωζεο θόξνπ θαηά ηελ έμνδν θαη θάζε άιιε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013». 

 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

O ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ 

 ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ 

     Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013 (Α΄ 167) πεξί θνξνιφγεζεο θαηά ηελ έμνδν. 

β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο 

Πξψηνπ ηνπ λ.4389/2016 (Α΄ 94) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ, φπσο ηζρχνπλ. 
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γ) ηεο αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 θαη Β΄ 1238) απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σελ αξηζ.1/20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ.18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη 

δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016 θαη ηελ αξηζ.39/3/30.11.2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 

689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.» θαη ηελ αξηζ.5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 (Τ.Ο.Γ.Γ. 27) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

3. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.).  

 

Απνθαζίδνπκε 

 

Άξζξν 1 

Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο δήιωζεο ηνπ θόξνπ θαηά ηελ έμνδν 

 

1. Οξίδνπκε φηη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θφξνπ θαηά ηελ έμνδν ηνπ 

άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα (Έληππν: «ΓΖΛΧΖ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΟΓΟ»). 

2. Ζ δήισζε θφξνπ θαηά ηελ έμνδν απνζηέιιεηαη ππνρξεσηηθά (κε θπζηθφ θάθειν) 

ηαρπδξνκηθά κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ή κε ςεθηαθή 

απεηθφληζε (scan) κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ). Ο θαηάινγνο ησλ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ αξκνδίσλ Γ.Ο.Τ. ηεο ΑΑΓΔ γηα ηελ απνζηνιή ησλ σο άλσ κελπκάησλ 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ (www.aade.gr). Δίλαη επίζεο δπλαηή ε 

θαηάζεζε ηεο δήισζεο θαη πξνο ην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, εληφο 

θαθέινπ.  

Όηαλ κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο απαηηείηαη ε θαηάζεζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε δήισζε θφξνπ θαηά ηελ έμνδν, ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηεο 

νπνίαο ζπκπιεξψλνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζηνηρεία, είηε θαηαηίζεηαη 

http://www.aade.gr/
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ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ απηήο, είηε απνζηέιιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

ηεο ΑΑΓΔ κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο κε θπζηθφ θάθειν 

θαη δηεθπεξαηψλεηαη άκεζα. 

3. Ζ δήισζε θφξνπ θαηά ηελ έμνδν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ.9 ηνπ 

άξζξνπ 66 Α ηνπ λ.4172/2013, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ 

κεηαθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθφηεξα:  

α) ηελ έθζεζε απνηίκεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.9 ηνπ 

άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, ή 

β) ην ηειεπηαίν πξηλ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δήισζεο αληίγξαθν ησλ βηβιίσλ 

ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ηζνδχγην, αλαιπηηθφ θαζνιηθφ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θιπ) απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη ε αμία ησλ κεηαθεξζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε επηκέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη ζηελ εχινγε αμία, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, ή  

γ) ηελ ηεθκεξίσζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο απνδεθηέο κεζφδνπο 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

21 ηνπ λ. 4174/2013. Δηδηθφηεξα, απνζηέιιεηαη κφλν ε αλάιπζε ζπγθξηζηκφηεηαο (TP 

comparability analysis) φπσο απηή δηελεξγείηαη κε βάζε ηα φζα νξίδνληαη ζην ππφςε 

άξζξν, θαζψο θαη ηελ ΠΟΛ.1097/2014 Απφθαζε, φπσο ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

απνζηνιή πιήξνπο θαθέινπ ηεθκεξίσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πεξίπησζε απηή δχλαηαη 

λα εθαξκνζηεί θαη απφ θνξνινγνχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4174/2013. Δπηπιένλ, ζπλνδεχνληαη απφ: 

δ) νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ζηνηρείν κε ην νπνίν παξαθνινπζείηαη ε θνξνινγηθή βάζε 

ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.4308/2014, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε αμία ηνπ κεηαθεξφκελνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο θαη, 

ε) ηηο ηειεπηαίεο επίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ν 

δείθηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ, κε βάζε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο  

ζη) ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, εθφζνλ απαηηείηαη. 

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο δήισζεο κε θπζηθφ θάθειν, ηαρπδξνκηθά κέζσ 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο, γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ηαπηνπξνζσπίαο ησλ ππφρξεσλ ζε δήισζε απνζηέιιεηαη εθηππσκέλν αξρείν ππεχζπλεο 

δήισζεο απηψλ, ε νπνία έρεη εθδνζεί κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο dilosi.services.gov.gr ηεο 

Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο www.gov.gr, κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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νη ίδηνη είλαη νη ππνγξάθνληεο ηε δήισζε θαη θαηαρσξνχλ θαη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

απηψλ. Άιισο απνζηέιιεηαη λφκηκε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο. 

ε πεξίπησζε απνζηνιήο ηεο δήισζεο ειεθηξνληθά, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε 

απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά καδί κε ηελ ππφςε δήισζε.  

4. Σν απνδεηθηηθφ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο ππεξεζίαο ηαρπκεηαθνξάο ή ην 

απηνκαηνπνηεκέλν κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη σο απάληεζε ζην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ, απνηειεί γη’ απηφλ απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ηεο δήισζεο, ελψ σο ρξφλνο 

ππνβνιήο ηεο δήισζεο λνείηαη ν νξηδφκελνο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

5. Οη δειψζεηο πνπ παξαιακβάλνληαη ρξεψλνληαη απζεκεξφλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γ.Ο.Τ. ζε ππάιιειν ηνπ αξκνδίνπ ηκήκαηνο. ε πεξίπησζε απνζηνιήο δήισζεο ζε 

αλαξκφδηα ππεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, δηαβηβάδεηαη απηή άκεζα ζηελ αξκφδηα, 

είηε ηαρπδξνκηθά είηε ειεθηξνληθά, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ηεο, θαη 

ελεκεξψλεηαη ν δειψλ κέζσ ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο απηνχ.  

6. Γηα ηηο δειψζεηο νη νπνίεο απνζηέιινληαη κε ςεθηαθή απεηθφληζε (scan) κέζσ 

κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηεο ΑΑΓΔ, δεκηνπξγείηαη 

ειεθηξνληθφο θάθεινο ν νπνίνο ηεξείηαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο. 

7. Με ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο, ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. δηαπηζηψλεη ηελ επηζχλαςε ή κε ησλ 

απαηηνχκελσλ θαη κφλν, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθψλ (έιεγρνο πιεξφηεηαο ηνπ 

θαθέινπ). Δθφζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, δηελεξγείηαη επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δήισζεο κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί θαη απαηηνχληαη κε βάζε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. Ζ δήισζε δηεθπεξαηψλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ ηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο.  

ε πεξίπησζε έιιεηςεο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ  ή κε ζπκπιήξσζεο πεδίσλ ηεο 

δήισζεο, κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, 

αλαξηάηαη ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ ππφρξενπ, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο, πξφζθιεζε θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 14 ηνπ λ.4174/2013 (ΚΦΓ), πξνθεηκέλνπ ν ππφρξενο είηε λα ζπκπιεξψζεη ηε 

δήισζε είηε λα πξνζθνκίζεη ηα έγγξαθα πνπ ιείπνπλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε 

θνξνινγεηέα χιε. Δάλ ν θνξνινγνχκελνο δελ αληαπνθξηζεί, ε δήισζε, ζεσξείηαη φηη δελ 

έρεη απνζηαιεί. 

8. Δάλ απφ ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαπηζησζεί νπνηνδήπνηε ζθάικα πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κεησκέλνπ θφξνπ, ελεκεξψλεηαη ν ππφρξενο ζρεηηθά θαη αλαξηάηαη ζηελ 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ ζην myTAXISnet πξφζθιεζε γηα ηελ απνζηνιή εθ 
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λένπ ηεο ππφςε δήισζεο δηνξζσκέλεο, εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο πξφζθιεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΚΦΓ.  

Άξζξν 2 

Φεθηαθή θνηλνπνίεζε ηαπηόηεηαο νθεηιήο – 

ρνξήγεζε αληηγξάθωλ 

 

1. Με βάζε ηηο δειψζεηο, πνπ απνζηέιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1, ε βεβαίσζε 

ηνπ θφξνπ θαη ε ηαπηφηεηα νθεηιήο εθδίδνληαη ακειιεηί θαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο δήισζεο, ηεξψληαο απζηεξά 

ζεηξά ρξνληθήο πξνηεξαηφηεηαο. Χο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ θφξνπ 

θαηά ηελ έμνδν ζεσξείηαη ε εκεξνκελία βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο 

ηνπ θφξνπ είλαη ηξείο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία βεβαίσζεο ηνπ θφξνπ 

θαηά ηελ έμνδν. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πέξαλ ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο θαη 

πάλησο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ησλ γεγνλφησλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 66Α 

ηνπ ΚΦΔ, ππνινγίδεηαη ν ηφθνο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ 

θφξνπ απφ ηνλ θνξνινγνχκελν κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ησλ γεγνλφησλ, ε 

ππφςε δήισζε δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα. 

Ζ θαηαρψξηζε ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ ην ππνζχζηεκα ησλ εζφδσλ ηνπ TAXIS ζην είδνο 

θφξνπ 6153 «Φνξνιφγεζε θαηά ηελ έμνδν άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013» κε αλαιπηηθφ 

ινγαξηαζκφ εζφδνπ (Α.Λ.Δ.) 1150201001. 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο «Φεθηαθήο Κνηλνπνίεζεο», ε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ θαη ε 

ηαπηφηεηα νθεηιήο αλαξηψληαη ζηε ζπξίδα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζηελ Πξνζσπνπνηεκέλε 

Πιεξνθφξεζε ηνπ myTAXISnet ηεο ΑΑΓΔ, είηε ππνγεγξακκέλεο ςεθηαθά, εθφζνλ 

ππάξρεη ηέηνηα δπλαηφηεηα (ππνρξεσηηθά γηα ηηο Γ.Ο.Τ. Α΄ ηάμεο), είηε κε ςεθηαθή 

απεηθφληζε (scan). 

2. Αληίγξαθα ησλ ππνβαιινκέλσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν δειψζεσλ θφξνπ 

θαηά ηελ έμνδν αλαξηψληαη ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ησλ δεινχλησλ θαη 

έρνπλ ηζρχ πξσηνηχπνπ. 

. 

Άξζξν 3  

Πεξηπηώζεηο θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

 

Απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζηηο πην θάησ 

πεξηπηψζεηο: 
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(α) Όηαλ ππάξρεη απνδεδεηγκέλνο θαη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο απψιεηαο ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη ζε πέληε 

(5) εηήζηεο δφζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ 

λ.4172/2013.  

Χο απνδεδεηγκέλνο θαη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο απψιεηαο ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ζεσξνχληαη νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δείθηεο θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο 

νληφηεηαο (Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/Τπνρξεψζεηο), φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

επίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, είλαη κηθξφηεξνο ηεο 

κνλάδαο (1). 

Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην πνζφ δχν (2) δφζεσλ θαη 

πξέπεη λα ιήγεη ηξείο (3) κήλεο θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή έρεη κηθξφηεξν πνζφ ή ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο είλαη ζπληνκφηεξε απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε, ν θφξνο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ. 

Ζ εγγχεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ην ρξφλν πνπ επέξρνληαη ηα 

γεγνλφηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013. ηελ πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο ΑΑΓΔ, φηη έρνπλ επέιζεη ηα 

γεγνλφηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, αίξεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο 

ηνπ θφξνπ ζε δφζεηο θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.  

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηα γεγνλφηα ησλ πεξ. α’ έσο θαη δ’ ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, ηπρφλ επηπιένλ πνζφ θφξνπ πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγπεηηθήο θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ 

απνζηέιιεηαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013 κε 

ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο  παξ. 2 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη επέιζεη ην γεγνλφο ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ 

λ.4172/2013, ηπρφλ επηπιένλ πνζφ θφξνπ πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθήο θαηαβάιιεηαη 

εθάπαμ ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. β΄ 

ηεο παξ. 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ.  

(β) Όηαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξφθεηηαη λα επαλέιζνπλ ζηελ εκεδαπή εληφο πεξηφδνπ 

δψδεθα (12) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 

άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ κε ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ θαηά ηελ 

έμνδν ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη ίζν κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ ζα νθεηιφηαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ λ.4172/2013. Ζ 

απαιιαγή θαζίζηαηαη νξηζηηθή θαη ε εγγχεζε ιήγεη έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 
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εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξψλνληαη δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, εθφζνλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επαλήιζαλ ζηελ εκεδαπή. ε 

πεξίπησζε πνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή έρεη κηθξφηεξν πνζφ ή ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο είλαη 

ζπληνκφηεξε απφ ηελ πξνβιεπφκελε, ν θφξνο είλαη απαηηεηφο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εμφδνπ. 

Ο θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο ΑΑΓΔ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε 

εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ησλ δψδεθα (12) κελψλ, αλαθνξηθά κε ηελ επαλαθνξά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή, ζπλππνβάιινληαο αληίγξαθν ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζρεηηθή επαλαθνξά. Δάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

παξακείλνπλ ζηελ αιινδαπή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία εμφδνπ ή ν θνξνινγνχκελνο δελ γλσζηνπνηήζεη εληφο ηεο πην πάλσ 

πξνζεζκίαο ηελ επαλαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εκεδαπή, ε εγγχεζε 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, κε ηηο θπξψζεηο πνπ 

νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4174/2013.  

 

Άξζξν 4 

Λνηπά ζέκαηα 

 

1. Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. ηεο ΑΑΓΔ, γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ 

θαηαβάιινπλ ηνλ θφξν ζε δφζεηο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 66Α ηνπ 

λ.4172/2013, παξαθνινπζεί ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ (5 έηε) 

ηελ εθπξφζεζκε ή κε θαηαβνιή απηψλ.  

Δάλ δηαπηζησζεί φηη κηα δφζε θαηαβάιιεηαη εθπξφζεζκα αιιά εληφο ηνπ ηξηκήλνπ απφ 

ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο ππνινγίδνληαη ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013 γηα ην δηάζηεκα απηφ θαη ελεκεξψλεηαη ν δειψλ κέζσ ηεο 

πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο.  

2. Ζ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ θαηά ηελ έμνδν ζε δφζεηο εθαξκφδεηαη κφλν ζηηο 

πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (πεξηπηψζεηο α’ έσο θαη δ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

66Α ηνπ λ.4172/2013) ζε θξάηε κέιε ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηνλ ΔΟΥ. Δηδηθά γηα ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηνλ ΔΟΥ ε δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη κφλν γηα ηηο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ 

ζπλάςεη ζπκθσλία κε ηελ Διιάδα ή κε ηελ Έλσζε πεξί ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο γηα ηελ 

είζπξαμε θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, ηζνδχλακε κε ηελ ακνηβαία ζπλδξνκή πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ Οδεγία 2010/24/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ.  
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Γηα κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ινηπέο ρψξεο δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ θαηά ηελ έμνδν ζε δφζεηο.  

 

Άξζξν 5 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο – Έλαξμε ηζρύνο ηεο απόθαζεο 

 

1. Γηα ηηο κεηαθνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ή δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο, ππνβάιινληαη δειψζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 66Α, ρσξίο ηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ, κέρξη θαη 02 Ννεκβξίνπ 2020. 

2. Ζ απφθαζε απηή εθαξκφδεηαη γηα κεηαθνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θνξνινγηθήο 

θαηνηθίαο ή δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ Διιάδα πξνο άιιν θξάηνο-κέινο ή ηξίηε ρψξα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε.1.2020 θαη κεηά. 

3. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε)  

2. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 

3. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΑΑΓΔ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Α.Α.Γ.Δ.)  

4. Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ΑΑΓΔ  

5. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

6. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο θαη Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ  Μαθεδνλίαο 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο & Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, 

  ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)   

 Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

7. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &  

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή,  Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, 

Σ.Κ.  10181  Αζήλα 

8. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» 

 

 

ΗΗΗ. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ ΑΑΓΔ  

4. Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

5. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄  

6. Γηεχζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο  

7.         Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 
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