Σύμβαση νια την Αποφυνή της Διπλής Φορολογίας
του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και
.
Convention

destinee

a

eliminer

la double imposition
de revenu
conclue entre la Grece et
.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
BENEFICIAIRE

ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ φορογ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤQΣ
Προς το Vhοuργείο Οικονομικών - Δινση Δ,ω. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων
Καρ. Σερβίας 10 -10184 ΑθΗΝΑ

DEMANDE ΑΝΝυΕΙΙΕ DE REMBOURSEMENT DE ΙΊΜΡΟΤ SUR ΙΕ ΑΕνΕΝυ
_
Α ehνoyer au:
MINISTERE DES FINANCES - Diνision des affaires fiscales intemationalles
10, rue Karageorgi Serνias -10184 ATHENES
Βλέηε εηεξηνήσεις
νοίΓ les explications

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία
EFFECTlF DES REVENUS (en lettres capitales)

1ο αντίγραφο
για τις Ελληνικές

Φορολογlκές

Αρχές

1er exemplaire
destine
aux Autorites fίscales Grecques

στην ηίσω σελίδα
a la page suivante

γράμματα)

Πλήρες όνομα
Nom complet
Νομική μορφή
Forme juridique
Πλήρης διεύθυνση
Adresse complete

(οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
(rue, vilIe, code postal, pays)

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα (πλήρη στοιχεία) - Επισυνάψατε
. Representant
dύment mandate en Grece (nom, qualite et adresse)-Annexer

...............................................................
Περινραφή
Οφειλέτης
των μερισμάτων
(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Debiteur grec des dividendes
(nom-adresse-occupation)

σχετικό συμφωνητικό
le document Υ afferent

.

,

του εισοδήματοςΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

Ημερομηνία
απόκτησης
των μετοχών
Date

Αριθμός
μετοχών

d'acquisition
des actions

Nombre
d'actions

Designation

des revenus

DIVIDENDES
Ημερομηνία
κτήσης των
μερισμάτων
Date de mise en
paiement des
dividendes

Ακαθάριστο
ποσό
μερισμάτων
Montant
brut des
dividendes

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλάδα

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Montant
ImΡόt
retenu
en Grece

d'ίmΡόt
qui doit etre
rembourse

ImΡόt
selon la
Convention

-

Ι
Οφειλέτης
των δικαιωμάτων
(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Debiteur grec des redevances
(nom-adresse-occupation)

ΛΟΙΠΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία
υπογραφής και
διάρκεια του
συμβολαίου
Date de
conclusion
et duree
du contrat

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-

REDEVANCES

Είδος εκχωρουμένου δικαιώματος ή
περιουσίας

ΗμερομηνΙα
κτήσης των
δικαιωμάτων

Ακαθάριστο
ποσό
δικαιωμάτων

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλάδα

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

lιΤιρόΙ selon
la Convention

d'ίmΡόt qui
doit etre
rembourse

Montant
Nature des
droits ou biens
concedes

Date
d'echeance
des redevances

Montant
brut des
redevances

ΙmΡόt retenu
en Grece

- AUTRES RENSEIGNEMENTS

1. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού
έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε
το εισόδημα:
Durant I'annee civile dans laquelle le revenu a θΙθ mis en paiement:.
α) ασχοληθήκατε
με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
που βρίσκεται στην Ελλάδα; Ι
avez-vous
exerce d' autres activites par Ι' intermediaire
d' un etablissement
stable situe en Grece?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα; Ι
etiez-vous
associe d'une societe de personnes cree ou dirigee en Grece?

Ο D
Ναι
Oui

Ο D
Να!

OUI

Συνεχίζεται στη δεύτερη
Suite au verso

OXI'

Νοη
Οχι
Νοη

σελlδα

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί
κατό τους ελληνικούς
etiez-vous
acticinnaire d' u.ne societe anonyme cree ου dirigee en Grece?

νόμους;

Ο D
Ο D

ox,

Ναl
Ουί

/

Ναι

2. Οι εταίροι της εταιρείας σας, υπόκεινται προσωπικό σε φόρο εισοδήματος;
Les associes de νΟΙΓθ societe sont personneIIement
assujetis
Ι'ίmΡόt

a

ΓI~ οποιαδήποτε
SI Ia reponse

Παρατηρήσεις

καταφατική απόντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (1) και (2), να δοθούν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».
des questions du paragraphe
1 et 2 est affirmative,
νθυίlΙθΖ donner des details sous Ι' indication «Obserνations».

- Obserνations

.

- DECLARATlON

DU REQUERANΤ

Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα
Το επιστρεφόμενο
ποσό να σταλεί απευθείας στη διεύθυνσή μου ή στην Τρόπεζα που αναφέρεται παρακότω:

σ' αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.

Je soussigne declare que je suis le beneficiaire
effectif des revenus designes ci-dessus et que les renseignements
donnes
de remboursement
sont exacts. Le remboursement
peut m'etre adresse directement
ου a la banque designee ci-dessous:
Τ ρόπεζα - Banque

.

Αριθ. λογαριασμού

Τόπος και ημερομηνία
Lieu-Date

- Nombre

- Compte

et nature

des documents

annexes:

ΑΠΕSΤΑΤιΟΝ

que, Ιθ requerant

Je certifie

ΑΠΕΝΤιΟΝ:
que le 'θνθηυ

formulaire

de demande

και σφραγίδα του αιτούντος
et sceau du requerant

.

ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΠΚΗΣ

DES AUTORITES

FISCALES

ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
DE Ι' ΕΤΑΤ DE RESIDENCE

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

DU REQUERANΤ

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

.........................................................................................................
etait, a Ia date d' echeance des revenus mentionnes
au verso, res.ident de ................................
au sens de la Convention

dans le present

n°

Υπογραφή
Signature

ΠIΣΤΟΠΟΙΗΤιΚΟ

Je certifie

Νοη

a une

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Συνημμένα

OXI

Ουί

sur le Γθνθηυ?

Νοη

destinee

a eIiminer

Ia doubIe

imposition

Ιίθυ,

date, signature et sceau
des Autorites fiscales

de 'θνθπυ

EXCLUSIVEMENT
POUR LES SOCIEΤES DE PERSONNES
total/ ....... % du Γθνθηυ du requerant
...................................

.............................................................................................
aux associes residents de ...........................................................

appartient

Υ.Ε.ΕΑΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Ε 230/02

Σύμβαση για την Αποφυγή

ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
,
Προς το Υπουργείο Οικονομικών - Δ!νση Δ,ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογlκών Σχέόεων
Καρ, Σερβίας 10 -10184 ΑθΗΝΑ '

της Δι-

πλής Φορολογίας Ίου Ειοοδήματος μεταξύ Ελλάδος και .,.,.".
Convention
destinee
la double imposition
conclue

entre

ΠΡΑΓΜΑΤιΚΟΣ
BENEFICIAIRE

a

eliminer
de Γθνθπυ

la Grece et

DEMANDE ΑΝΝυΕΙΙΕ DE REMBOURSEMENT DE ΙΊΜΡΟΤ SUR ΙΕ REVENU
Α enνoyer au:
MINISTERE DES FINANCES - Diνίsion des affaires fίscales internationalles
10, rue Karageorgi Serνias .10184 ATHENES

.

Βλέπε επεξηγήσεις
νοίΓ les explications

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία
EFFECTlF DES REVENUS (θΠ lettres capitales)

20 αντίγριιφο
για τη φoρo;~oγ'ΙKή
του αιτl~ύνToς

du reqluel'ant

στην πίσω σελίδα
a la page SIJivante

γράμματα)

Πλήρες όνομα
Nom comp!et
Νομική μορφή
Forme juridique
Πλήρης διεύθυνση
Adresse complete

.............................................................................................................................................
(οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
(rue, νίllθ, code postaI, pays)

Εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος στην Ελλάδα (πλήρή στοιχεία) - Επισυνάψατε
Representant
dίIment mandate θΠ Grece (nom, qualite et adresse)-Annexer

σχετικό συμφωνητικό
le document Υ afferent

.............................................................................................................................................................
Περιγραφή
Οφειλέτης των μερισμάτων
(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Debiteur grec des dividendes
(nom-adresse-occupation)

του εισοδήματοςΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-

Ημερομηνία
απόκτησης
των μετοχών
Date
d'acquisition

Αριθμός
μετοχών

des actions

d'actions

Nombre

Designation

des revenus

DIVIDENDES
Ημερομηνία
κτήσης των
μερισμάτων
Date de mise θΠ
pa,iement des
dividendes

Ακαθάριστο
ποσό
μερισμάτων
Montant
brut des
dividendes

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλάδα

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Montant
ImΡόt
retenu
θΠ Grece

ImΡόt
selon la
Convention

d'ίmΡόt
qui doit etre
rembourse

~

Οφειλέτης των δικαιωμάτων
(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Debiteur grec des redevances
(nom-adresse-occupation)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία
υπογραφής και
διάρκεια του
συμβολαίου
Date de
conclusion
et duree
du contrat

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-

REDEVANCES

Είδος εκχωρουμένου δικαιώματος ή
περιουσίας

Ημερομηνία
κτήσης των
δικαιωμάτων

Nature des
droi,ts ου biens
concedes

Date
d'echeance
des redevances

Ακαθάριστο
ποσό
δικαιωμάτων

Montant
brut des
redevances

Παρακρατηθείς
φόρος στην
Ελλάδα

ImΡόt retenu
θΠ Grece

Φόρος
σύμφωνα με
τη Σύμβαση

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

ImΡόt selon
la Convention

Montant
d'ίmΡόt qui
doit etre
rembourse

- AUΤRES RENSEIGNEMENΤS

1. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού
έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε
το εισόδημα:
Durant I'annee civile dans laquelle le Γθνθπυ a ete mis θΠ paiement:
α) ασχοληθήκατε
με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
που βρίσκεται στην Ελλάδα; /
avez-vous exerce d' autres activites par Ι' intermediaire
d' υπ etablissement
stable situe θΠ Grece?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα; /
etiez-vous
associe d'une societe de personnes cree ou dirigee θΠ Grece?

o~~:
D
o~~:
D

Οχι
Νοπ

Οχι
Νοπ

Συνεχίζεται στη δεύτερη
Suite au verso

σελίδα

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί
κατό τους ελληνικούς
6tiez-vous
actionnaire
d' υne societ6 anonyme cr66 ου dirig6e en Grece?

νόμους;

Ι

Ουί

Ουί

Ο
sur le revenu?

Γι~ οποιαδήποτε καταφατική απόντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης (1) και (2), να δοθούν λεπτομερή στοιχεία στην ένδειξη ~Παρατηρήσεις
S. la r6ponse ι!ι une des questions du paragraphe
1 et 2 est affirmative,
veuiIlez donner des d6taiIs sous Ι' indication .Obserνations
••.

Παρατηρήσεις

Νοπ

οχι

Ναι
2. Οι εταίροι της εταιρείας σας, υπόκεινται προσωπικό σε φόρο εισοδήματος;
Les associ6s de votre soci6t6 sont personnellement
assujetis ι!ι Ι'ίmΡόt

Ο
Ο

οχι

'ΟΝαι

Νοπ

•.

-Obserνations,

.

..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ου

- DECLARATION

REQUERANT

Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη σελΙδα και ότι τα αναφερόμενα
Το επιστρεφόμενο
ποσό να σταλεί απευθείας στη διεύθυνσή μου ή στην Τρόπεζα που αναφέρεται παρακότω:

σ' αυτή την αΙτηση είναι απολύτως ακριβή.
.

Je soussign6 d6clare que je SUiS le b6n6ficiaire
effectif des revenus d6sign6s cί-dessύs et que les renseignements
donn6s
de remboursement
sont exacts. Le remboursement
peut m'etre adress6 directement
ου ι!ι la banque design6e' ci-dessous:
Τ ρόπεζα - Banque

.

Αριθ. λογαριασμού

- Compte

Τόπος και ημερομηνία
Lieu-Date

Συνημμένα

- Nombre

des documents

annex6s:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΠΕSΤΑΤΙΟΝ

Je ceήίfίe

que, /e requ6ranl

ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ

.

pOPOΛOΓlKHΣ

DES AUTORIΤES

FISCALES

ΑΡΧΗΣ ΤΗ_ΣΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΕ Ι' ΕΤΑΤ ΟΕ RESIDENCE

ου

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
REQUERANΤ

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

a

elail,
Ιβ dale d' echeance des revenus mentionn6s
θυ verso, residenl de .................................
au sens de lβ Convenlion
deslin6e
eliminer la double imposilion
de revenu

,

a

Lieu, date, signature et sceau
des Autorit6s fiscales

ΑΠΕΝΤΙΟΝ:
EXCLUSIVEMENT
POUR LES SOCIETES ΟΕ PERSONNES.
que le revenu lolal/ ....... % du revenu du requ6ranl
...................................
•.
.

................................................................................
aΡΡaήίeπt

de demande

και σφραγίδα του αιτούντος
et sceau du requ6rant

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

Je ceήίfίe

formulaire

πΟ

Υπογραφή
Signature

et nature

dans le pr6sent

aux associ6s

r6sidenls

de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'

.............
0.0

Υ.Ε.Ε.Α.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Ε 230102

