ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προς το Υπουργείο Οικονομικών - Δ/νση Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων
Καρ. Σερβίας 1Ο - 10184 ΑθΗΝΑ

Σύμβαση για την Αποφυγή
της Διπλής Φορολογίας
του Εισοδήματος

μεταξύ

Ελλόδαςκαι

ANNUAL CLAIM ΤΟ REFUND OF INCOME ΤΑΧ
Το Ihe MinisIry οΙ Finance -lntemaIional Fiscal Affairs DepartmenI
Karageorgi Servias 10 .10184 AΤHENS

.

Double ΤθΧ Convention
between

Greece

1ο αντίγραφο>
για τις Ελληνικές

.

Φορολογικές

Αρχές

1st copy

and

for the Greek Τβχ Authorities
Βλέπε επεξηγήσεις
στην πίσω σελίδα
See explanations overleaf'

ΠΡΑΓΜΑΤιΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(με κεφαλαία
BENEFICIAL OWNER OF ΤΗΕ INCOME (bIock letters)
Πλήρες όνομα
Name ίπ fuII

Ό, ••••••••••••••••••••••••••

γρόμματα)

, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Νομική μορφή
Legal form

.

Πλήρης διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
FuII address (street, city, postal code, country) ..........•...................................................................................................

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην Ελλόδα (πλήρη στοιχεία) - Επισυνόψατε σχετικό
Authorized representative ίπ Greece (full detaiIs) - Enclose relevant document

Περιγραφή

.

του εισοδήματος
ΜΕΡίΣΜΑΤΑ

Οφειλέτης
των μερισμότων
(όνομα, διεύθυνση, επόγγελμα)

Ημερομηνία
απόκτησης
των μετοχών
Date of
acqυίsίtίόπ
of shares

Greek payer of dividends
(name, address, occupation)

συμφωνητικό

- Description

Ημερομηνία
κτήσης των
μερισμότων
Due date
of dividends

Αριθμός
μετοχών
Number
of shares

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Oφειλtτης
των δικαιωμότων
(όνομα, διεύθυνση, επόγγελμα)

Greek payer of royalties
(name, address, occupation)

Ακαθόριστο
ποσό
μερισμότων
Gross amount
of dividends

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλόδα

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Greek
withhoIding
tax

ΤθΧ
according
Ιο the
Convention

Amount
of Ιβχ
Ιο be
refunded

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλόδα

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Greek
withholding
ΙθΧ

ΤθΧ
according
Ιο the
Convention

Amount
oftax
Ιο be
refunded

.

-

Ημερομηνία
υπογραφής και
διόρκέια του
συμβολαίου
Date of concIusion and
duration of
the contract(s)

of income

- DIVIDENDS

- ROYALΤΙES

Είδος εκχωρουμένου δικαιώματος ή
περιουσίας

Ημερομηνία
κτήσης των
δικαιωμότων

Ακαθόριστο
ποσό
δικαιωμότων

Nature of
the rights
ΟΓ property
assigned

Due date
of royalties

Gross
amount
of royalties

.-/

.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- FURΤHER

DEΤAILS

1. Κατό τη διόρκεια του ημερολογιακού
έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε
το εισόδημα: ,
During βΠΥ calendar year ίπ which the above specified income became due:;'
,
α) ασχοληθήκατε
με εμπόριο ή όλλεί; εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατόστασης
που βρίσκεται στην Ελλόδα; /
were )'ου engaged ίπ trade ΟΓ business ίπ Greece through a permanent establishment situated therein?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλόδα; /
were Υου a member of a partnership created ΟΓ organized within Greece?

Ο D
Ναι
Yes

Οχι

Ναι
Yes

Οχι

Ο D
Συνεχίζεται στη δεύτερη
Please ΙυΓΠ over

Νο

Νο

σελίδα

Ο '0
Ο Ο
Ο Ο

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνuμης εταιρείας nou ιδρίιθηκε και λειτοuργεί κατά' τοuς ελληνικοίις νόμοuς; / Did Υου
possess a hoIding ίη a company created under Greek law?
*2. α) Οι εργασίες της εταιρείας σας διεuθίινονται και ελένχονται στο Ην. Βασίλειο ή Κίιπρο;
Ιβ ΥουΓcompany's business managed and controlled within the υ.Κ. ΟΓCyprus?
β) 'Ολο το ποσό TOU εισοδήματος nou δηλώνεται εμβάζεται στο Ην. Βασίλειο ή Κίιπρο;
Will the whole amount of the income specified overleaf be remitted ιο the υ.Κ. ΟΓCyprus?

Ναι
Yes

Οχι _
Νο

Ναι
Yes

Οχι
Νο

Ναι
Yes

Οχι
Νο

Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (1), να δοθοίιν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη .Παρατηρήσεις".
answer ιο be given under (1) ίβ .yes", give full particulars under item .Obserνations".

ιι any

Για οποιαδήποτε αρνητική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (2), να δοθοίιν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη .Παρατηρήσεις •.
If any answer ιο be given under (2) ίβ .no ••, give full particυlars under item .Obserνations".
Παρατηρήσεις - Obserνations

.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - DECLARATlON OF ΤΗΕ CLAIMANT
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιοίιχος του εισοδήματος nou αναφέρεται στην προηγοίιμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' αuτή την αίτηση είναι απολίιτως ακριβή.
Το επιστρεφόμενο ποσό να σταλεί απεuθείας στη διείιθuνσή μοu ή στην Τράπεζα nou αναφέρεται παρακάτω:
Ι hereby declare that Ι am beneficially entitled ιο the income stated overleaf and that the particulars given ίη this claim ιο refund βΓθ ΙΓυθ ίη'θνθΓΥ respect.
The refund ίβ ΙΟ be remitted ιο me ΟΓιο the Bank named below:
.
Τράπεζα - Bank

Αριθ. λογαριασμοίι - Account Νο

Τόπος και ημερομηνία
Place and date

.

Υπογραφή και σφραγίδα TOU αιτοίιντος
Signature and stamp of the claimant

Σuνημμένα - Enclosures: -

.

.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
CERTlFICATlON ΒΥ ΤΗΕ COMPETENT ΤΑΧ AUTHORITY OF ΤΗΕ CLAIMANT'S COUNTRY
.
Ι certify that the claimant

Ι
Ι

Ι
Ι

.

was βι the due date a resident of
within the meaning of the Double.Taxation Convention

-ι

Place, date, signature
and official stamp
of the Τβχ Authority

.

Ι
Ι

Ι

• and subject ιο the income tax
- for the whole amount of the income specified overleaf
- for the amount remitted

ΑΤΤΕΝΤιΟΝ:
FOR PARTNERSHIPS ΟΝΙΥ
Ι certify that βll income Ι
percent of the income of the claimant

.

belongs ιο partners resident of

.

*With respect only.to residents of the

υ.Κ.

and Cyprus

'* EKΤVΠΩTlKH

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟIΚΟΝΟΜίΚΩΝ
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ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προς το Υπουργείο Οικονομικών - Δ!νση Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων
Καρ. Σερβίας 1Ο - 10184 ΑθΗΝΑ

Σύμβαση για την Αποφυγή
της Διπλής Φορολογlας
του Εισοδήματος

μεταξύ

Ελ/όδαςκαι
Double ΤθΧ Convention
between

Greece

Αρχή

του αιτούντος

ANNUAL CLAIM ΤΟ REFUND OF INCOME ΤΑΧ
Το the Miπistry ΟΙ Fiπaπce -Iπtematioπal Fiscal Allairs Departmeπt
Karageorgi Servias 10 -10184 AΤHENS

.

20 αντίγραφο
για τη Φορολογική

2nd copy
ΙΟΓ the cIaimant's

and
Βλέπε επεξηγήσεις
στην πίσω σελίδα
See expJanations
overIeaf

ΠΡΑΓΜΑΤ1ΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(με κεφαλαία
BENEFICIAL OWNER OF ΤΗΕ INCOME (bIock Ietters)

ΤθΧ

Authority

γρόμματα)

Πλήρες όνομα
Name ίn Ιυll
.......•..•...•..........•....•.........•...........•....................•..............•....................................•...•.............
Νομική μορφή
Legal form ..•.•...•.•••.•.•....•.•...•.•.......•....•......•...•.....•..•..••....•.•••...•.....••.....................•.....•..........•..........•...•....
Πλήρης διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
FuII address (street, city, postal code, country)
.....•...................................................................................................•....

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην Ελ/όδα (πλήρη στοιχεία) - Επισυνόψατε σχετικό
Authorized
representative
ίn Greece (ΙυΙI detaiIs) - Enclose reIevant document

συμφωνητικό

........................ ~

Περιγραφή

του εισοδήματσς
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Οφειλέτης των μερισμότων
(όνομα, διεύθυνοη, επόγγελμα)

Ημερομηνία
απόκτησης
των μετοχών

Greek payer οΙ dividends
(name, address, occupation)

Date οΙ
acquisition
οΙ shares

Αριθμός
μετοχών
.
Number
οΙ shares

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ημερομηνία
υπογραφής και
διόρκεια του
ουμβολαίου
Date οΙ conclusion and
duration οΙ
the contract(s)

Οφειλέτης των δικαιωμότων
(όνομα, διεύθυνση, επόγγελμα)

Greek payer οΙ royaIties
(name, address, occupation)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- FURTHER

Είδος εκχωρουμένου δικαιώματος ή
περιουσίας
Nature οΙ
the rights
ΟΓ property
assigned

.

- Description

οΙ income
Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελ/όδα

- DIVIDENDS
Ημερομηνία
κτήσης των
μερισμότων

Gross amount
οΙ dividends

Due date
οΙ dividends

- ROYAL

Ακαθόριστο
ποσό
μερισμότων

TIES

Ημερομηνία
κτήσης των
δικαιωμότων

Ακαθόριστο
ποσό
δικαιωμότων'

Due date
οΙ royalties

Gross
amount
οΙ royaIties

Gre.ek
withhoIding
tax

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελ/όδα

Greek
withhoIding
tax

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Τax
according
to the
Convention

Amount
οΙ tax
to be
refunded

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Amount
οΙ tax
to be
refunded

ΤθΧ

according
to the
Convention

DETAILS

1. Κατό τη διόρκεια του ημερολογιακού

έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε
το εισόδημα:
During any caIendar year ίn which the above specitied
income became due:
.
α) ασχοληθήκατε
με εμπόριο ή όλ/ες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατόστασης
που βρίσκεται στην Ελ/όδα; /
were you engaged ίn trade ΟΓ business ίn Greece through a permanent estabJishment
situated therein?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελ/όδα;
were you a member οΙ a partnership
created ΟΓ organized within Greece?

/

Ο D
Ο D
Ναι

Οχι

Yes

Νο

Ναι
Yes

Οχι

Συνεχίζεται στη δεύτερη
PIease turn ονθΓ

Νο

σελίδα

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνuμης εταιρείας nou ιδρύθηκε και λειτοuργεί κατό TOUC;
ελληνικούς νόμοuς; / Did Υου
possess a holding ίπ a company created under Greek law?

ΟΝαι

*2. α) Οι εργασίες της εταιρείας σας διεuθύνονται και ελένχονται στο Ην. Βασίλειο ή Κύπρο;
IS ΥουΓcompany's business managed and controlled within the υ.Κ. ΟΓCyprus?

ΟΝαι

β) Όλο το ποσό TOUεισοδήματος nou δηλώνεται εμβόζεται στο Ην. Βασίλειο ή Κύπρο;
, Will the whole amount.of the income specified overleaf be remitted to the υ.Κ. ΟΓCyprus?

Yes

Yes

ΟΝαι

Yes

D
D
D

Οχι
Νο
Οχι
Νο
Οχι
Νο

Για οποιαδήποτε καταφατική απόντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (1), να δοθούν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».
If βΠΥanswer to be given under (1) is «yes», give full particulars under item «Obserνations».
Για οποιαδήποτε αρνητική απόντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (2), να δοθούν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».
If βΠΥanswer to be given under (2) is «ΠΟ»,give full particulars under item «Obserνations».
Παρατηρήσεις - Obserνations

: .........•.....................................................................................

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - DECLARATlONOF ΤΗΕ CLAIMANT
Δηλώνωότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος TOUεισοδήματος nou αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' auTήτην αίτηση είναι απολύτως ακριβή.
Το επιστρεφόμενο ποσό να σταλεί απεuθείας στη διεύθuνσή μοu ή στην Τρόπεζα nou αναφέρεται παρακότω:
Ι hereby declare that Ι am beneficially entitled to the income stated overleaf and that the particulars given ίπ this claim to refund βΓθ true ίπ every respect.
The refund is to be remitted to me ΟΓto the Bank named below:
Τρόπεζα -Bank

:.....................................................

Αριθ. λογαριασμού - Account Νο

Τόπος και ημερομηνία
Place and date

.

Υπογραφή και σφραγίδα TOUαιτούντος
Signature and stamp of the claimant

Σuνημμένα - Enclosures:

ΠIΣΤΟΠΟIΗΤιΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
CERTlFICATlON ΒΥ ΤΗΕ COMPETENT ΤΑΧ AUTHORITY OF ΤΗΕ CLAIMANT'S COUNTRY
Ι certify that the claimant

. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... .. . . . . . . . . . . . . .

............................................................................................................

Place. date, signature
and official stamp
of the Τβχ Αυthοήty

was at the due date a resident of ...........................................................................
within the meaning of the Double Taxation Convention
* and subject to the income tax

- for the whole amount of the income specified overleaf
- for the amount remitted

ΑΤΤΕΝΤιΟΝ:
FOR PARTNERSHIPS ΟΝΙΥ
Ι certify that βll income Ι ...... percent of the income of the claimant

.. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. . ..

.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. .
belongs to partners resident of

* With respect onlyto residents of the

............................................................

υ.Κ.

and Cyprus

* ΕΚΤΥΠΠTlΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ OIKONOMIKnN

Ε 230

