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ΘΕΜΑ: «Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύµφωνα µε τη 

παράγραφο  4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) α) για τους σκοπούς 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου 

της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης 

φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας». 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 

10 του ν. 3312/2005 «Αµοιβαία συνδροµή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τοµέα της άµεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄), µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η 

Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. 



2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. 

(ΕΕ L 157/26.6.2003, σελ. 38). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα 

θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, για τη φορολόγηση των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

3363/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα 

θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, για τη φορολόγηση των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

3365/2005 (ΦΕΚ 161 Α΄). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και του Πριγκιπάτου του Μονακό, που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα 

θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, για τη φορολόγηση των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

3364/2005 (ΦΕΚ 160 Α΄). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και της ∆ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα µε τα 

θεσπιζόµενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, για τη φορολόγηση των 

υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 

3362/2005 (ΦΕΚ 158 Α΄). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που προβλέπει µέτρα ισοδύναµα 

µε τα θεσπιζόµενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, για τη φορολόγηση 

των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το 

ν. 3361/2005 (ΦΕΚ 157 Α΄). 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 των Συµφωνιών υπό µορφή ανταλλαγής 

επιστολών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και 

Τζέρσεϋ, για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και για την 

προσωρινή εφαρµογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν µε το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 

Α΄). 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής 

επιστολών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω 



Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τις διατάξεις του άρθρου 3 της 

Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών µεταξύ της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούµπα για τη 

φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις και για την προσωρινή 

εφαρµογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν µε το ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών 

µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά µε την αυτόµατη 

ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταµιεύσεις υπό τη µορφή 

τόκων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄). 

11. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής 

επιστολών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων 

Νήσων, για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία 

κυρώθηκε µε το ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄). 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών 

µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και των Νήσων Καϋµάν για τη φορολόγηση 

των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3355/2005 

(ΦΕΚ 151 Α΄). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών 

µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των 

εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 

150 Α΄). 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της Συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής 

επιστολών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και 

Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, η οποία 

κυρώθηκε µε το ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄). 

15. Την υπ’ αριθ. 37930/∆ΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός  

αρµοδιοτήτων των  Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών».  

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού. 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:  

1. Στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται για τους σκοπούς των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της 

3ης Ιουνίου 2003, προκειµένου να υποβληθεί: 

α) σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε εξαίρεση το Βέλγιο, την 

Αυστρία και το Λουξεµβούργο, για τα οποία ισχύει µεταβατική περίοδος 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄). 

β) στην Ελβετική Συνοµοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το 

Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη ∆ηµοκρατία του 

Αγίου Μαρίνου, σύµφωνα µε τις συµφωνίες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα για την πρόβλεψη µέτρων ισοδύναµων µε τα θεσπιζόµενα στην 

Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου, οι οποίες κυρώθηκαν µε νόµο από την 

Ελλάδα. 

γ) στα συνδεδεµένα και εξαρτηµένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωµένου 

Βασιλείου, µε τα οποία η Ελλάδα υπέγραψε διµερείς συµφωνίες για τη 

φορολόγηση των εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, οι οποίες κυρώθηκαν µε 

νόµο. Ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούµπα, στις Νήσους 

Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋµάν, στο 

Μονσεράτ,  στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και 

Κάικος. 

 

2. Στο πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου 

στην πηγή προκειµένου να υποβληθεί: 

α) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 

3312/2005 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της 

Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

επιβάλλουν παρακράτηση φόρου στην πηγή, ήτοι στην Αυστρία, το Βέλγιο 

και το Λουξεµβούργο· 

β) στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Συµφωνίας µε 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 



γ) στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στις Ολλανδικές Αντίλλες,  στις 

Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος, σύµφωνα 

µε τα αντίστοιχα άρθρα των διµερών Συµφωνιών µε την Ελλάδα για τη 

φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις. 

 

Άρθρο 2 

∆ιαδικασία έκδοσης και περιεχόµενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας 

για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 

2003/48/ΕΚ 

 

1. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 

3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ εκδίδεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη αρµόδια για τη φορολογία του 

∆.Ο.Υ. αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης µε βάση την οποία εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό.   

 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής (παράγραφος 2 του άρθρου 

4 του ν.3312/2005), και  

β) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου και σε περίπτωση που 

αυτός δεν υφίσταται, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωµατώνεται η 

απαίτηση. 

 

Υπόδειγµα για την αίτηση προς τη ∆.Ο.Υ. περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 της 

παρούσας. 

 

2. Η ως άνω ∆.Ο.Υ εκδίδει τη σχετική βεβαίωση στην οποία περιλαµβάνονται το 

ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθµός, ταχυδροµικός κώδικας, 

πόλη), καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγµατικού 

δικαιούχου των τόκων. Η ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγµατικός 

δικαιούχος των τόκων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,  δηλαδή φορολογείται 

στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του (βλ. υπόδειγµα της βεβαίωσης στο 

Παράρτηµα 2 της παρούσας). 



3. Στη συνέχεια, ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει αίτηση προς τη 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – Τµήµα Α΄ του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών (βλ. σχετικό υπόδειγµα στο Παράρτηµα 3 της παρούσας), 

συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρµόδια ∆.Ο.Υ. Η 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την 

υποβολή της αίτησης εκδίδει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους 

σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 4 της παρούσας και περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση 

κατοικίας (οδός και αριθµός, Τ.Κ., πόλη) και τον αριθµό φορολογικού  µητρώου 

(Α.Φ.Μ.) του πραγµατικού δικαιούχου των τόκων. 

 

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον 

πραγµατικό δικαιούχο των τόκων. 

 

Άρθρο 3 

∆ιαδικασία έκδοσης και περιεχόµενο του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από 

τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή  

 

1. Το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην 

πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της 

Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005) και των 

αντίστοιχων άρθρων των διµερών συµφωνιών µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις 

Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές 

Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, εκδίδεται µε την ακόλουθη 

διαδικασία:  

 

Ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. υπαγωγής του,  αίτηση 

για τη χορήγηση βεβαίωσης µε βάση την οποία θα εκδοθεί το σχετικό  πιστοποιητικό.  

 

Η αίτηση περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 

α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής (παράγραφος 2 του άρθρου 

4 του ν.3312/2005), 



β) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, 

τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση. 

 

Υπόδειγµα για την αίτηση προς τη ∆.Ο.Υ. περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 1 της 

παρούσας. 

 

2. Η ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων, εκδίδει 

βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία 

παρακράτησης φόρου στην πηγή. Στη βεβαίωση αναφέρονται:  

α) το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθµός, ταχυδροµικός 

κώδικας, πόλη) και  ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγµατικού 

δικαιούχου των τόκων· 

β)  η επωνυµία και η διεύθυνση του φορέα πληρωµής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 

του ν. 3312/2005)· 

γ) ο αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, 

τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση. 

Η ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγµατικός δικαιούχος των τόκων έχει 

υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για 

το παγκόσµιο εισόδηµά του (βλ. υπόδειγµα της βεβαίωσης στο Παράρτηµα 2 της 

παρούσας).  

 

3. Ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη συνέχεια αίτηση προς τη 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – Τµήµα Α΄ του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών (βλ. σχετικό υπόδειγµα στο Παράρτηµα 3 της παρούσας), 

συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρµόδια ∆.Ο.Υ. Η 

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την 

υποβολή της αίτησης, εκδίδει το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία 

παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 

10 του ν. 3312/2005) και των αντίστοιχων άρθρων των διµερών συµφωνιών µε το 

Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές 

Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος. Το 

πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο 

Παράρτηµα 5 της παρούσας και περιλαµβάνει: 



α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση κατοικίας (οδό και αριθµό, ταχυδροµικό 

κώδικα, πόλη) και τον αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του 

πραγµατικού δικαιούχου· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωµής (παράγραφος 4 του 

άρθρου 10 του ν. 3312/2005)  

γ) τον αριθµό λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει 

αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση. 

 

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον 

πραγµατικό δικαιούχο. 

 

Άρθρο 4 

Τύπος και περιεχόµενο του πιστοποιητικού, της αίτησης και της βεβαίωσης 

 

1. Ο τύπος και το περιεχόµενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που 

εκδίδεται σύµφωνα µε τη παράγραφο  4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 α) για τους 

σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ και β) για 

την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς 

της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας και των 

αντίστοιχων άρθρων των διµερών συµφωνιών µε το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις 

Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές 

Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, τα οποία εκδίδει η ∆ιεύθυνση 

∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

περιλαµβάνει τα στοιχεία των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, όπως αποτυπώνονται 

στα υποδείγµατα των Παραρτηµάτων 1 και 2, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσας. 

 

2. Ο τύπος και το περιεχόµενο των αιτήσεων προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε 

τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καθώς και ο τύπος της σχετικής 

βεβαίωσης αποτυπώνονται στα υποδείγµατα των παραρτηµάτων 3, 4 και 5, τα οποία 

αποτελούν και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 

 

 



Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο µε λατινικούς 
χαρακτήρες 
 
 
 
∆ιεύθυνση κατοικίας 
(οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη): 
 
 
 
 
 
 
Α.Φ.Μ.: 
 
Τηλέφωνο: 
 
Αρµόδιος: 
 
 
Ηµεροµηνία: 
 
 
 

Προς το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
∆.Ο.Υ. …………………………. 
Τµήµα Εισοδήµατος 
 
 
Παρακαλώ να µου εκδώσετε βεβαίωση προκειµένου να 
υποβληθεί στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων:1 
 
      για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για 
τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της 
Οδηγίας 2003/48/ΕΚ  
  
      για την έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη 
διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς 
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της 
Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4  του άρθρου 10 του ν. 
3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))   
 
Σας δηλώνω ότι είµαι ο πραγµατικός δικαιούχος των τόκων,  
τους οποίους και θα λάβω για το έτος _____________ από το 
φορέα πληρωµής µε την επωνυµία ____________________ 
___________________________________________________
και µε διεύθυνση στ __ ________________________________ 
(κράτος), ___________________________________________ 
(Τ.Κ., πόλη), ________________________________________ 
______________________________________(οδός/αριθµός). 
 
Ο αριθµός/Οι αριθµοί λογαριασµού µου είναι: 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
 
Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση, 
είναι:2_____________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
 

 

                                                 
1 Σηµειώσετε µε Χ το πιστοποιητικό που επιθυµείτε. 
2 Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού 
δικαιούχου. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ηµεροµηνία 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       Αρ.Πρωτ.        
∆.Ο.Υ……………………. 
∆ιεύθυνση:  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ                  
FAX :   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
                

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Α) Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ   
Σας ενηµερώνουµε ότι,  όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας µας, ο/η  ____ 
______________________________________________________________ 
του___________________________ µε Α.Φ.Μ. __________________________ 
και µε διεύθυνση κατοικίας στ___  _________________________________ (πόλη), 
_____________________________ _______________________________________ 
(οδός, αριθµός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος _______ 
(χρήση ___________________ ). 
 
Β) Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης 

φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 
3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))   

Σας ενηµερώνουµε ότι,  όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας µας, ο/η  ____ 
______________________________________________________________ 
του___________________________ µε Α.Φ.Μ. __________________________ 
και µε διεύθυνση κατοικίας στ___  _________________________________ (πόλη), 
_____________________________ _______________________________________ 
(οδός, αριθµός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος _______ 
(χρήση ___________________ ) και  δήλωσε ότι είναι ο πραγµατικός δικαιούχος των 
τόκων, τους οποίους θα λάβει από το φορέα πληρωµής µε την επωνυµία __________ 
_____________________________ και µε διεύθυνση στ___  ___________________ 
(χώρα), ___________________________________ (πόλη), ____________________ 
___________________________________________________ (οδός, αριθµός, Τ.Κ.). 
Ο αριθµός/οι αριθµοί  λογαριασµού του είναι: 
1)……….      4)……….. 
2)……….      5)……….. 
3)……….      6)……     
Τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση είναι (σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει αριθµός λογαριασµού): ___________________________________  
 
Ο ως άνω φορολογούµενος έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας, 
δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του. 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 
………………………….. 

*Το πεδίο Α ή Β διαγράφεται κατά περίπτωση. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο µε 
λατινικούς χαρακτήρες 
 
 
 
∆ιεύθυνση κατοικίας 
(οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη): 
 
 
 
 
 
 
Α.Φ.Μ.: 
 
Τηλέφωνο: 
 
Αρµόδιος: 
 
 
Ηµεροµηνία: 
 
 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
 
 
Παρακαλώ να µου εκδώσετε 1: 
 
     πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους 
σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ  
  
     πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία 
παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της 
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της 
Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4  του άρθρου 10 του 
ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))  
 
 
Σας δηλώνω ότι είµαι ο πραγµατικός δικαιούχος των 
τόκων,  τους οποίους και θα λάβω για το έτος _________ 
από το φορέα πληρωµής µε την επωνυµία ____________ 
______________________________________________ 
και µε διεύθυνση στ __ ___________________ (κράτος), 
____________________________________ (Τ.Κ., πόλη), 
______________________________________________ 
_______________________________ (οδός, αριθµός). 
 
Ο αριθµός/Οι αριθµοί λογαριασµού µου είναι: 
1)  
2)  
3)  
4)  
5)…… 
6)…… 
 
Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωµατώνεται η 
απαίτηση, είναι:2 __________________________ 
__________________________________________ 
  
 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα 
 

                                                 
1 Σηµειώσετε µε Χ το πιστοποιητικό που επιθυµείτε1 
2 Συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αριθµός λογαριασµού του πραγµατικού δικαιούχου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   HELLENIC REPUBLIC           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  MINISTRY OF ECONOMY &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    FINANCE 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ     DIRECTORATE OF 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   INTERNATIONAL ECONOMIC  
Πανεπιστηµίου 20    RELATIONS 
101 84 Αθήνα     20 Panepistimiou Street,  

GR-101 84 ATHENS 
      

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της 3ης  Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό µορφή τόκων εισοδηµάτων από 

αποταµιεύσεις 
 

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE 
For the purposes of article 3 of the EU Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on 

taxation of savings in the form of interest payments 
 
Βεβαιώνεται ότι ο(η) / I certify that: 
 
Ονοµατεπώνυµο / Full name:    

 
∆ιεύθυνση  
(Οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη) / 
Address 
(Street and street number, postal 
code, city) 

 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) / 
Tax Identification Number (ΤΙΝ): 

 

 
είναι φορολογικός κάτοικος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά το ηµερολογιακό έτος 
____________ 
is resident for tax purposes in the Hellenic Republic during the calendar year 
__________ 
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος. 
This certificate shall be valid for one (1) year. 
 
Αριθ. πρωτ. / Ref. No.: 
Τόπος / Place: ATHENS     
Ηµεροµηνία / Date:    ______________________ 
Θέση/Position: 
          Υπογραφή / Signature 
(Σφραγίδα / Official stamp)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   HELLENIC REPUBLIC           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  MINISTRY OF ECONOMY &  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    FINANCE 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ     DIRECTORATE OF 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   INTERNATIONAL ECONOMIC  
Πανεπιστηµίου 20    RELATIONS 
101 84 Αθήνα     20 Panepistimiou Street,  

GR-101 84 ATHENS 
  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ∗  

 
CERTIFICATE FOR THE EXEMPTION  

TO THE WITHHOLDING TAX PROCEDURE*  
 
Βεβαιώνεται ότι o πραγµατικός δικαιούχος / I certify that the beneficial owner: 
 
Ονοµατεπώνυµο / Full name:    

 
∆ιεύθυνση  
(Οδός, αριθµός, Τ.Κ., Πόλη) / 
Address 
(Street and street number, postal 
code, city) 

 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) / 
Tax Identification Number (ΤΙΝ): 

 

 
δήλωσε ότι θα λάβει τόκους από τον φορέα πληρωµής: 
has declared that he (she) is entitled to receive interest payments from the paying 
agent: 
 
Επωνυµία / Full name: 
 

 

∆ιεύθυνση  
(Οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη) / 
Address 

 

                                                 
∗ Σύµφωνα µε το άρθρο 13  της Oδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης  Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό µορφή 
τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις, το άρθρο 9 της Συµφωνίας για τα ίδια θέµατα µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ανδόρας και τα αντίστοιχα άρθρα των επιµέρους διµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας αφενός και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Νήσων 
Τουρκ και Κάικος και των Ολλανδικών Αντιλλών αφετέρου 
Article 13 of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest 
payments, of Article 9 of the Agreement on the same issues between the European Community and Andorra and of 
the corresponding Article of the Agreements between the Hellenic Republic and Jersey, Guernsey, Isle of Man, 
British Virgin Islands, Turks & Caicos Islands and the Netherlands Antilles. 



(Street and street number, postal 
code, city) 
 
Στοιχεία λογαριασµού(ών) πραγµατικού δικαιούχου ή, αν δεν υπάρχουν, τα στοιχεία  
του τίτλου, στον οποίο ενσωµατώνεται η απαίτηση: 
Account number(s) of the beneficial owner or, where there is none, identification of 
the security: 
1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 
3. ___________________________________________ 
 
Βεβαιώνεται επίσης ότι ο(η) ανωτέρω πραγµατικός δικαιούχος είναι φορολογικός 
κάτοικος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά το ηµερολογιακό έτος ____________ 
I further certify that the beneficial owner named above is resident for tax purposes in 
the Hellenic Republic during the calendar year __________ 
 
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος. 
This certificate shall be valid for one (1) year. 
 
 
Αριθ. πρωτ. / Ref. No.: 
Τόπος / Place: ATHENS     
Ηµεροµηνία / Date:    ______________________ 
Θέση/Position: 
          Υπογραφή / Signature 
(Σφραγίδα / Official stamp)  



ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) 
2. α) ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες 
3. β) Οικονοµικές Επιθεωρήσεις- Όλους τους Επιθεωρητές στην έδρα τους 
4. Κεντρική Υπηρεσία Σ.∆.Ο.Ε. και τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του 
5. ∆Ε.Κ. 
6. Π.Ε.Κ. 

 
 

ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
1. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 
2. Π.Ο.Ε. – ∆.Ο.Υ. 
3. Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής – 100 21 Αθήνα 
4. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών – ∆/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης 
5. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών – Οµήρου 15, 106 72 , ΑΘΗΝΑ 
6. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών –Μασσαλίας 1, 106 80 , ΑΘΗΝΑ 
7. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κολοκοτρώνη 1, 105 62, ΑΘΗΝΑ 

 
 
 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα 
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. ∆ούκα 
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κ. Μίχαλου 
5. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Γ.Γ.Π.Σ.  κ. ∆. Αναγνωστόπουλου 
6. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Γ.Γ.Π.Σ, κ. Λαζαρίδη 
7. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογίας κ. ∆. Λεβάκου 
8. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Ελέγχων κ. Χ. Γιαννόπουλου 
9. Όλες τις Φορολογικές ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα 
10. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
12. Γεν. ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης – Θεµιστοκλέους 5- 10184 

ΑΘΗΝΑ 
13. ∆/νση  ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – Τµήµα Α΄ (25) 
14. Γραφείο Προϊσταµένου ∆/νσης ∆.Ο.Σ. κ. Γ. Κουνάδη 
15. ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος  – Τµήµα Α΄ (10) – Τµήµα Β΄ (10)   
16. Γραφείο Προϊσταµένου ∆/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος κ. Σ. Βούλγαρη  
17. Προϊστάµενο της ∆/νσης  Εφαρµογών Η/Υ  (∆30) κα. Πρωϊµάκη 
18. Προϊστάµενο της ∆/νσης  Εκµετάλλευσης Συστηµάτων Η/Υ (∆31) κ. 

Σιγάλα  


