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.:: επιγραμματικά::.

Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- Αρ. πρωτ.: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889

ΠΟΛ.1070/27.3.2015
Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές

ΕΞ 2015/26.3.2015
Παράταση προθεσμίας για την
εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης
διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους,
βάσει του πραγματικού χρόνου
διακοπής
- ΟΛ.1053/27.2.2015
Τροποποίηση της απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και

-Αρ.πρωτ.:
οικ.11798/596/24.3.2015
Εγκύκλιος

για

τη

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.

ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Ν.4321/2015
- ΠΟΛ.1058/18.3.2015
Διαδικασία

μεταβολής

της

φορολογικής κατοικίας κατ’
εφαρμογή

των

διατάξε-

ων του Ν.4172/2013 και του
Ν.4174/2013

Σ

χετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το
αριθ. πρωτ. 893/Γ4-93/19.1.2015 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που
ισχύουν από 1.1.2015 έως 31.12.2015, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Αν ενδιαφέρεστε να
προβάλετε την
επιχείρηση σας
επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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Αρ. πρωτ.: ΔΠΦΥ ΣΤ
1040889 ΕΞ 2015/26.3.2015

Παράταση προθεσμίας
για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής
επιχειρηματικής
δραστηριότητας, πέραν του
έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

ΠΟΛ.1053/27.2.2015
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.
1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για
διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

Η

προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 31/03/2015 με
το Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ
2015/23.1.2015 έγγραφό μας για
την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του
έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για
τη διακοπή των εργασιών τους,
σύμφωνα με τις 1030160/650/
Δ Μ / Π ΟΛ . 1 0 6 8 / 1 9 . 3 . 2 0 0 1 ,
1016769/389/ΔΜΒ/
ΠΟΛ.1028/21.2.2003
και
1053873/867/ΔΜ/
ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους,
να υποβάλλουν στον υπάλληλο
του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη
δήλωση διακοπής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των
φορολογουμένων, η υπηρεσία μας,
έχει προβεί σε ενέργειες για την
ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού
με το θέμα κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(www.gsis.gr).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Μ

ε την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ
1299 Β΄), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ
2533 Β΄), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄) και ΠΟΛ.1017/15.1.2015
(ΦΕΚ 222 Β΄), ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015».
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα δέκα (10)
ευρώ».
3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Ν.4321/2015

Σ

ας γνωρίζουμε ότι στο
ΦΕΚ 32/A' δημοσιεύτηκε ο
Ν.4321/2015 με τις διατάξεις
του άρθρου 28 του οποίου θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης
οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ.
Με το νόμο αυτό θεσπίζονται ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των
οφειλών αυτών, προκειμένου αφενός να αποτραπεί το φαινόμενο της
σταδιακής εξόδου των οφειλετών
από τη ρύθμιση στην οποία θα υπαχθούν, αφετέρου να διατηρηθούν
στην ενεργό οικονομία επιχειρήσεις
και επαγγελματίες.
Περαιτέρω, λαμβάνεται μέριμνα για
την προστασία οφειλετών, ασφαλισμένων φυσικών προσώπων, οι
οποίοι αποδεδειγμένα είχαν μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης
2014, ενώ προβλέπονται ακόμη ευνοϊκότεροι όροι για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
του δημοσίου και των ΟΤΑ που
επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους
δημόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών κλπ.
Καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη
νέα ρύθμιση ορίζεται η 30ή Απριλίου 2015.
Ειδικότερα:
Α) Στη νέα ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εντάσσονται:
1)ασφαλιστικές οφειλές που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες
την
2η/3ου/2015,
2)οφειλές μέχρι την ως άνω ημερομηνία που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
3)οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε
υφιστάμενες ρυθμίσεις,
4)οφειλές που αφορούν σε επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000

ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από
01.03.2015 και εφεξής.
Β) Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο
της ρύθμισης μήνα και δύναται να
εξοφλείται ως ακολούθως:
•Εφάπαξ, με ποσοστό έκπτωσης
100%.
•Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%
•Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα
(50) μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%
•Από πενήντα-μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
•Από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%
Επισημαίνονται, επίσης, τα ακόλουθα:

-Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00
€ προβλέπεται εφεξής (από το μήνα
υπαγωγής στη ρύθμιση) μηνιαία
προσαύξηση ύψους 0,25%. Για ύψος
οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση
Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην
παρούσα ρύθμιση, από 1.1.2013 επιβαρύνεται με το ετήσιο επιτόκιο που
καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.
ΙΑ2 της παρ.ΙΑ' του Ν.4152/2013
και λαμβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται από τον οφειλέτη.
-Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα
τέλη, επί των οποίων προβλέπεται
έκπτωση, ανάλογα με το σχήμα ρύθμισης που επιλέγεται, δεν περιλαμβάνονται τα αυτοτελή πρόστιμα.
-το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις
ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
πενήντα (50) €.
-Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή,
στην παρούσα, για τον υπολογισμό
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Ν.4321/2015
του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που
έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.
-Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης,
την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση
σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Στην
περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού
των προσαυξήσεων και πρόσθετων
τελών σε ποσοστό ίσο με αυτό που
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
Γ) Οι εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφορές επιβαρύνονται με το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παρ.11,
της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ. ΙΑ' του
Ν.4152/2013.
Δ) Η αίτηση για την
ρύθμιση υποβάλλεται
μόδιες υπηρεσίες ή
ηλεκτρονικά, μέσω
εφαρμογής.

υπαγωγή στη
άπαξ στις αραποστέλλεται
διαδικτυακής

-Με την απόφαση υπαγωγής στη
ρύθμιση καθορίζεται το ποσό της
κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων
και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
-Για τους Φορείς που εισπράττουν
μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ή
ΕΛΤΑ οι δόσεις-πλην της πρώτηςκαταβάλλονται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής (με άμεση χρέωση
τραπεζικού λογαριασμού). Η πρώτη
δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η δεύ-

τερη δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του
μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης.
Οι επόμενες δόσεις την τελευταία
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. - Για
τους Φορείς που εισπράττουν μέσω
εισπρακτικής Υπηρεσίας η πρώτη
δόση καταβάλλεται με την επίδοση
της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη.
Ε) Αρμόδια όργανα για την έκδοση
απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή
τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς
φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του
οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού.
ΣΤ) Η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης, πέραν του ενός
μήνα, μίας δόσης της ρύθμισης, ανά
12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης (η
οποία δύναται να καταβληθεί μέχρι
την ημερομηνία πληρωμής της αμέσως επόμενης δόσης),
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
Ζ) Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως
συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων
της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του
συνόλου του υπολοίπου της οφειλής
και των προηγούμενων προσαυξή-

σεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του
με όλα τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Η) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης
και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο
οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις
του εδαφίου ε' της παραγράφου 5
του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951,
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε
καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις
της παρούσας και είναι συνεπείς με
τους όρους αυτών, θα χορηγείται
πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το
έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με
παρακράτηση τη συνολική οφειλή
του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε
βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου
1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως
ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της,
διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον
έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο
οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα
της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται.
συνέχεια στην επομένη σελίδα
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Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του
Ν.4321/2015
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 2 του
ν.2556/1997 (Α' 270).
Θ) Ευνοϊκότεροι όροι υπαγωγής
στη ρύθμιση θεσπίζονται για τις
ακόλουθες κατηγορίες:
1)Για ασφαλιστικές οφειλές προς το
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των:
-Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του
Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο καθώς και των Ο.Τ.Α.
Α' και Β' βαθμού, των Ν.Π.Ι.Δ. του
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς, που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο
Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν.1892/90, όπως
ισχύει,
-των Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) του ν.
4015/2011 όπως ισχύει, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού Σ.Ε. του Ν.
2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την
τροποποίησή του, οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης, των
Συνεταιριστικών Εταιρειών του άρθ.
32 του ν. 2810/2000, κλπ όπως ρητά
αναφέρονται στην παρ. 8 του αρ. 28
του παρόντος νόμου.
Συγκεκριμένα, οι οφειλές των εν
λόγω νομικών προσώπων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις
02.03.2015, κεφαλαιοποιούνται στις
31.12.2014 και ρυθμίζονται, κατόπιν
αιτήσεως, έως 150 ισόποσες, μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των
προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή
στον ανωτέρω διακανονισμό είναι
η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1/3/2015.
2)Για Οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. που
έχουν διακόψει την επαγγελματική
τους δραστηριότητα και οφειλέτες
- ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με
αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα
κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων
επιδομάτων
ανεργίας και προνοιακών παροχών,
αναστέλλεται, μετά από αίτησή
τους, το σύνολο των εισπρακτικών
μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών. Μετά
την πάροδο του 12μηνου αναστολής
αναγκαστικών μέτρων και οπωσδήποτε μέχρι 31/03/2016, δύνανται, με
αίτησή τους προς τον οικείο φορέα
ασφάλισης, να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Η ανωτέρω παράγραφος δεν καταλαμβάνει οφειλές ατομικών επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από
απασχόληση προσωπικού.
Ι) Ειδικότερα θέματα:
1)Οι διατάξεις της παραγράφου 9
του άρθρου 63 του ν.3996/2011 (
Α'170), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Το μέτρο της κατάσχεσης εις
χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί
στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
τη διασφάλιση των απαιτήσεων του
Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή
του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις
εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς
ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για
την υπαγωγή στη ρύθμιση και την
κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης».

2)Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί
στον προσωρινό διακανονισμό του
άρθρου 48 του Ν. 3943/2011, όπως
αυτός ισχύει, και τηρούν τους όρους
αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο
ύψος της οφειλής τους είναι άνω
των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100
δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που
υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015, ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο
αριθμό δόσεων.
3)Σε περίπτωση μετάπτωσης από
υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή, στην παρούσα, κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη, το υπολειπόμενο ποσό
της κύριας οφειλής επανυπολογίζεται, λαμβάνοντας πρόσθετα τέλη και
προσαυξήσεις έως 31.12.2012 και,
μετά την 1.1.2013, το οριζόμενο από
τις διατάξεις του Ν.4152/2013, παρ.
ΙΑ', υποπαρ.ΙΑ2', παρ.11, επιτόκιο.
Το σύνολο (πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιτόκιο) τυγχάνει έκπτωσης που αντιστοιχεί στο σχήμα των
δόσεων που θα επιλεγεί.
4)Με την παρούσα ρύθμιση δεν
επέρχεται αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών σε περίπτωση που ο
οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
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ΠΟΛ.1058/18.3.2015
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013

Τ

α φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν
να μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να
υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου
του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους
που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης
και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της
Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο
Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7
συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για
τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους
στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω.
Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο
εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0−Μ1−Μ7
ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του
πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.
Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει τα
ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την
ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της
φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις
οδηγίες που θα δοθούν από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.
2. Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα
οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου
δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή
Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από
την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους
όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από
την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος
με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής
ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα
στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν,
αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου
είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή
(β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο
άλλο κράτος ή (γ) ελλείψει εκκαθάρισης,

αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή,
τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε
άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται
ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο
κράτος.
3. Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί
στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση
της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι
οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με
αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφό
της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα
απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται
οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την
Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα
πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές
των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί
με τη χώρα μας.
4. Σε περίπτωση που φορολογούμενος υποβάλλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τις
διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας
(άρθρο 4 Ν.4172/2013), ενημερώνεται από
το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και
Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το
αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής
κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με
τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος,
στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο
εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του
επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που
αφορούσε το αίτημα μεταφοράς (π.χ. όσοι
φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετικά έντυπα
και δικαιολογητικά που αφορούσαν το φορολογικό έτος 2014 και το αίτημά τους απορρίφθηκε, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

φορολογίας εισοδήματος το αργότερο έως
τις 31.12.2015), χωρίς την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης.
Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7)
και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα
(Μ0−Μ1−Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού
εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο
Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκειμένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα
Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς,
στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι
τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν
τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα
το αργότερο έως τις 31.12.2015).
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσουν, εκπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως
φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία
θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
επισύρει την επιβολή προστίμου.
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και δεν προσκομίσουν τα
δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο
εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και
επισύρει την επιβολή προστίμου.
5. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσης.

