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ΘΕΜΑ: Έκπηωζη θόροσ ποσ καηαβάλλεηαι ζηην αλλοδαπή από ηον ζσνολικό θόρο 

προζώποσ ηοσ άρθροσ 45 ηοσ ν. 4172/2013, καη’ εθαρμογή ηων σμβάζεων Αποθσγής 

Διπλής Φορολογίας. 

  

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη 

ν θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ 

εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ην πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, θαηφπηλ 

έθπησζεο: 

α) ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε, 

β) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε, 

γ) ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ νθεηιφκελν θφξν, ε επηπιένλ δηαθνξά επηζηξέθεηαη. 
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2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4172/2013, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο έλαο θνξνινγνχκελνο πνπ έρεη θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα απνθηά 

εηζφδεκα ζηελ αιινδαπή, ν θαηαβιεηένο θφξνο εηζνδήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνπ, 

φζνλ αθνξά ζην ελ ιφγσ εηζφδεκα, κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε 

ζηελ αιινδαπή γηα απηφ ην εηζφδεκα. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ ζηελ αιινδαπή 

απνδεηθλχεηαη κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (παξ. 1). Ζ κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα ην 

εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα (παξ. 2). 

3. Με ηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιην, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 θαη 68 ηνπ λ. 4172/2013 επηζεκάλζεθε φηη φζνλ αθνξά ζηε ζεηξά 

έθπησζεο ησλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο α΄, β΄ θαη γ΄ θαη 

δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 3 ηνπ λ. 4172/2013 πεξηιακβάλνπλ ξπζκίζεηο 

νπζησδψο φκνηεο κε εθείλεο ησλ πξντζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

λ. 2238/1994, γηα ηελ εξκελεία ησλ νπνίσλ έρνπλ εθδνζεί νη δεζκεπηηθέο γηα ηε Γηνίθεζε ππ’ 

αξηζκ. 1765/2014, 2988/2014 θαη 2539/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, 

δηεπθξηλίδεηαη φηη απηνί ζα πξέπεη λα εθπίπηνπλ απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ θφξνπ κε ηελ ζεηξά 

πνπ νξίδνπλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο, ήηνη, πξψηα ν θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε, κεηά ν 

πξνθαηαβιεηένο θφξνο θαη ηέινο ν θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. 

4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ίζρπαλ 

πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηελ παξ. 32 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4110/2013 θαη ηελ  

θαηάξγεζή ηνπο κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4172/2013, νξηδφηαλ φηη απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 

εθπίπηνπλ: α)  ν θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 12, 13 παξάγξαθνη 1 θαη 2, 55, 111 θαη 114 ηνπ παξφληνο, ζην εηζφδεκα πνπ 

ππφθεηηαη ζε θφξν, β) ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ 

ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο εηζνδεκάησλ, πνπ δηαλέκνληαη θαη κε ηα 

νπνία έρνπλ πξνζαπμεζεί ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ παξφληνο, γ) ν θφξνο πνπ 

απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηήλ θαη 

ππφθεηηαη ζε θνξνινγία.   

5. Σν ηΔ κε ηηο ππ’ αξηζκ. 652/2020 θαη 653/2020 απνθάζεηο ηνπ έθξηλε, θαηά ηελ 

εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε θφξνπ αιινδαπήο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 2238/1994 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΑΓΦ) Διιάδαο Κχπξνπ, φηη εηζφδεκα 
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εκεδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο ην νπνίν πξνθχπηεη ζηελ Κχπξν θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ θππξηαθή λνκνζεζία, ζπλππνινγίδεηαη γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο, επί ηνπ ηειεπηαίνπ θαζνξίδεηαη ν αλαινγψλ ζπλνιηθφο θφξνο, παξαρσξείηαη δε 

έθπησζε γηα ηνλ θφξν πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ Κχπξν, ήηνη απφ ηνλ αλαινγνχληα ζην 

ζπλνιηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα θφξν (θαη ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ επί εηζνδήκαηνο απφ 

αθίλεηα θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 109), πνπ πξνθχπηεη πξνο βεβαίσζε (θαη δε ζε πνζφ 

επαξθέο ψζηε λα ρσξήζεη ε ελ ιφγσ έθπησζε), αθαηξείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηπρφλ 

άιισλ εθπεζηέσλ θφξσλ ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ. ν 

θαηαβιεζείο ζηελ Κχπξν θφξνο κε αλψηαην φξην ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην 

εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Κχπξν. Δθφζνλ, δε, ζηε ζπλέρεηα ηεο εθθαζάξηζεο ηνπ 

νθεηιφκελνπ (θαηαβιεηένπ) θφξνπ, δηα ηεο αθαίξεζεο, απφ ηνλ αλαινγνχληα θαη ηνλ 

ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν πνπ πξνθχπηνπλ πξνο βεβαίσζε, θαη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ 

αθαίξεζε απφ απηνχο ηνπ θφξνπ πνπ θαηεβιήζε ζηελ Κχπξν, (ηνπ αζξνίζκαηνο) ησλ πνζψλ 

ηπρφλ άιισλ εθπεζηέσλ θφξσλ ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ην 

απνηέιεζκα απηήο (ηεο εθθαζάξηζεο) θαηαιήμεη ζε πηζησηηθφ ππφινηπν δηακνξθνχκελν απφ 

ηνπο θφξνπο απηνχο, ρσξεί εθαξκνγή ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζε απηήλ θαη ππφ ηηο εθεί ηαζζφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

Σνχην δηφηη ε, ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 παξ. 1 

εδ. α ηνπ πληάγκαηνο, δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηεο ΑΓΦ επηηάζζεη ηελ 

απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο απηνχ, θαηά ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απηή δηάηαμε, ν (θππξηαθφο) θφξνο ν θαηαβιεηένο 

ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ 

πεγή ζηελ Κχπξν, «παξέρεηαη σο πίζησζε», δειαδή αθαηξείηαη απφ ηνλ (ειιεληθφ) θφξν ηνλ 

θαηαβιεηέν επί ηνπ απηνχ εηζνδήκαηνο ζηελ εκεδαπή, «ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ελ ζρέζεη κε ηελ παξερνκέλελ έθπησζηλ ππφ κνξθήλ 

πηζηψζεσλ έλαληη ηνπ Διιεληθνχ θφξνπ, ηνπ θαηαβιεηένπ εηο εδάθε εθηφο ηεο Διιάδνο 

θφξνπ». Ωο ηέηνηεο δηαηάμεηο λννχληαη νη δηαηάμεηο απνθιεηζηηθψο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Κ.Φ.Δ., ε νπνία αθνξά ζην δήηεκα ηεο έθπησζεο ηνπ 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη ζηελ αιινδαπή απφ ηνλ θφξν πνπ πξνθχπηεη ζηελ εκεδαπή, θαη φρη ε 

παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 109 ζην ζχλνιφ ηεο, ε νπνία ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο απηήο δελ 

ξπζκίδεη ηα ηεο έθπησζεο θφξνπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ αιινδαπή απφ ηνλ εκεδαπφ θφξν 

αιιά νξίδεη θαηεγνξίεο (άιισλ) εθπεζηέσλ θφξσλ, ήηνη ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή 

παξαθξαηήζεθε ζε εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν (πεξ. α΄), θαζψο θαη ηνπ θφξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε ή πξνεηζπξάρζεθε γηα εηζνδήκαηα θνξνινγεζέληα εηδηθφ ηξφπν κε 

εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (πεξ. β΄). Δίλαη, σο εθ ηνχηνπ, αδηάθνξε απφ ηελ 
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εμεηαδφκελε άπνςε (ηεο επηηαζζφκελεο απφ ηηο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηαηάμεηο ηεο σο 

άλσ ΑΓΦ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο) ε ζρέζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ΄ πξνο ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο (α΄, β΄) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 109, ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ ηνλ εζληθφ 

λνκνζέηε γηα πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ζχκβαζε πεξί απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (ηΔ 1527, 1528/2018 7κ.). 

6. Γηαηάμεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη, θαηά πεξίπησζε, 

θεθαιαίνπ, ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ελ ηζρχ ΑΓΦ, νη νπνίεο έρνπλ θπξσζεί κε λφκν ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη έρνπλ, σο εθ ηνχηνπ, ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ 

(δηαζέζηκεο ζην ζχλδεζκν https://www.aade.gr/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-

diplis-forologias-tis-elladas-me-0). 

7. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 

4172/2013 είλαη νπζησδψο φκνηεο κε απηέο ηεο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 

2238/1994, ν θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 ζε 

ρψξα κε ηελ νπνία πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο γηα εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη θαη θνξνινγείηαη εθεί ζχκθσλα κε ηελ νηθεία ΑΓΦ, εθπίπηεη απφ ην ζπλνιηθφ 

πνζφ θφξνπ ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζηελ Διιάδα, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη 

κέρξη ηνπ χςνπο πνπ νξίδνπλ νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο νηθείαο ΑΓΦ πνπ πξνβιέπνπλ 

ηελ πίζησζε ηνπ θφξνπ θαη αθαιρείηαι καηά προηεραιόηηηα έλαληη ησλ ινηπψλ θφξσλ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013. ε πεξίπησζε, δε, πνπ κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θαη 

ησλ ινηπψλ θφξσλ πξνθχςεη πηζησηηθφ ππφινηπν εθαξκφδεηαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 68. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ΑΓΦ κε ηε ρψξα 

ζηελ νπνία πξνθχπηεη θαη θνξνινγείηαη ην εηζφδεκα αιινδαπήο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιην (βι. παξ. 3 ηεο παξνχζαο), ηα 

νπνία, άιισζηε, είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. 1527/2018 θαη 1528/2018 (7κ.) απνθάζεηο 

ηνπ ηΔ. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis-elladas-me-0
https://www.aade.gr/keimena-symbaseon-symfonion-apofygis-diplis-forologias-tis-elladas-me-0
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

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

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε  ΓΟΔ  Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη 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 Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄  
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