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ΕΤΗΣIΑΑIΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προς το Υπουργείο Οικονομικών - ΔJνoη Δ.Ο.Σ. - Τμήμα Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων

Σύμβαση για τ/ν Αποφυγή
τ/ς Διπλής Φορολογίας
του Εισοδήματος μεταξύ
Ελλάδας και Πολωvfας

Umowa ο unikanIu
Ροdwόjnegο
opodatkowania mili!dzy
PolskCΙ a Grecjcι

Καρ. Σερβίας1 0-1 0184ΑΘΗΝΑ

ROCZNY WNIO$EK W SPRA WIE ZWROTU PODA

τκυ DOCHODOWEGO

00 MinislersΙWa Fίnansόw - Oeparlamenl Mi~dzynarodowych Spraw Podalkowych
Κarageorgi Serνias 1Ο. 10184 Aleny
"

Βλέπε επεξηγήσεις στην maw σελiδα
patrz wyjasnienia na odwrode

1 ο ανrίγραφo για ης
Ελληνικές Φορολογικές Αρχές

Egzemp!aΓZ. Nr 1
prz.eznacz,?ny d!a grsckίch
crganόv{ pα:iatκw.'y(:h

ΠΡΑΓΜΑΤιΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (με κεφαλαία γράμματα)
OSOBA UPRAWNIONA UzγSKUJ.A"CA DOCHOD (drukowanymi literami)

Πλήρες όνομα
Imili! ί nazwiskolnazwa

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

Νομική μορφή Foπna prawna ••.••.••••••••••••••••••••••.•..••••.••••••••••.•.•.•.•••••.•••••••.•.••••••••••••.•.•••••.•••••••••••.•.•••••••.••.•••••••••••.••••••••••.••.•••••••••••
Πλήρης διεύθwση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
Pelen adres (u1ica, miasto, kod pocztowy, par'ιstwo) •••.••••••••.•••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••

ΕξουOlΟδοτ/μένος ανππρόσωπος Oτ/V Ελλάδα (πλ!iρη στοιχεία) - Εmσwάψατε οχεηκό σuμφωl!Jlllκό
Upowazniony pιzedstawιdel w Grecji (szczegόlowe dane) - zalqczyc odpowιedniedokumenty

Περιγραφή
Οφειλέτης των μερισμάτων
(όνομα, διεύθwση,

επάγγελμα)

Greck! podIniot WΎΡ!acajaΡf
GY'Nidenoy Ο,ηίξ! ί n8Z\Nisko!
naz\va, !Jores.
Ζ.a''iόdίdΖίa!a!ncsC)

του εισοδήματος
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Grecki ροάιηίο! vηoiacaj<ιcy
na!&znosci !ice,lcyjl1e (ίmΙξ) ί
l1az\",~sko!!1az'Jya. adres,
Ζawόd/dΖίalalnοsc)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-INFORMACJE

(dochodu)

- DYWIDENDY

Αριθμός

Hμερoμηvfα

Ακαθάριστο

απόκmσn'
των μετοχών
Data nabycia
udzialόw
(akcji)

υ~oyιiιν
osc
udzialόw
(akcji)

κmσncTWV
μερισμάτων
Data wyplaty
dywidend

ποσό
μερισμάτων
Kwota
przychodu

ΗμερομΓ]νια
υπογραφής και
διάρκεια του
συμβολαίου
Data zawarcia
i czas, ΠΒ jaΚi
zawarto
umowli!(Y)

NALEZNOSCI

cιοοςεκχωρουμενου δ~
καιωματοςη

Παρακρατηθείς
φό&ςQτ/ν
άδα

Ημερομηvfα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οφβλέτης των δικαιωμάτων
(όνομα, διεύθwση, επάγγελμα)

- lrόdlο przychodu

GreOO
podatek
ΡotΓq,.α:ιnΥυ

ίrod!8

Prosze

ndwrόr:ίι':

σύllφωναμε
τ/Σύμβαση

KViO!a
podatku
ZeC.Q!ii6Z

Ποσό
φόρου προς
επιστροφή

Kwota
!c0da!kU
ο zwrotu

'm0w<!'

L1CENCY JNE
Πnl'V'lV"tvTmAnr

Ημ.ερομηνια
!ffi)σηςτων
δΙKαJώμάτων

ΑΚαιιαρ!στο
1JOOO
δικαιωμάτων

φό&ςCΠΗν
άδα

Dat!'! ,!'JYP!a~Y
na16znosC1
liceocyjnych

Kwota
przychodu

Greck:i
podatek
pGtr<jcony
υ Ζrόdla

mnnnr
σύμφωνα με
τ/Σύμβαση

ΓJr.rτA

φόρoυπρqς
επιστροφη

περιoυσiας
ROC7.f:j μ;aw atb
m~j.1ti;υΖ tytι..:f:.i
k!1;i)';';!'1
ΗF-~~~~ΨΗ

wypl'.F.tδ

DODATKOWE

1. Κατά τ/ διάρκεια του ημερολογιακού έτους 'εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:
Czy w trakcie jakiegokolwiek roku kalendaιzowego,
w ktόrym dοchόd zostal uzyskany,
podatnik:
. .
.
α) ασχοληθήκατε με ειιπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται στην Ελλάδα; Ι
prowC!d~il ~~CI.@.lnoschalli!!Q\Ύ9_MJJ19~Ρ()Q.C!rq:Cjw.QΓ!:!cjί za pomoCCj polozonego na terγtοήum Grecii
β) ησqστεεταίΡ'ος μιας :προσωπικής .εταιρείας Π9υ ιδρύθηκε 'καιλειτουργεf qτην Ελ/q.δα; Ι
posradal udzIal w spόlce osobowej utwoιzonej lub zaιzcιdzanej na terytonum GregI?

. Σwεχίζεται τι]
δεύτερη σελίδα

Φόρος

Kwota
poda!ku
zgodnie
zUmowcι

K1tJota
!cooatku
ο zwrotu

,

Ο Ο

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνuμης εταιρείας ποu ιδρύθηκε και λειτοuργεί κατά τοuς ελληνικούς νόμοuς;
'posiada/ udzia/ w sρό/ce utworzonej zgodnie Ζ prawem greckim?

Ναι

Οχι

Tak

Nie

Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίmωσης (1), να δοθούν λεmομερήστοιχεία στην ένδειξη «Παρατηρήσεις»
JesIi w odpowiedzi na ktόrekοΙwίek pytanie w pkt (1) zaznaczono .ΤΑΚ", prosz~ podac dodatkowe informacje w cz~sci .UWAGI.,

Παρατηρήσεις-Uwagί

•.................•...•.••...........•........•....•.•.....•.•..•..........•.........•.•.•....•.•..........•...•.......•.•..••.....•.....•......•...•.•••...•.•....••.•..•......•....••.....•••

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος TOUεισοδήματος ποu αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' αuτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.
Το επιστρεφόμενο ποσό να σταλεί απεuθείας στη διεύθuνση μοu ή στην Τράπεζα ποu αναφέρεται παρακάτω:
Oswiadczam, ze jestem osoba,uprawniona,do dochodu. ο ktόrym mowa we wniosku ί ze wszystkie dane przedstawione we wniosku w sprawie zwrotu podatku scι pod
kazdym wzgl~dem zgodne Ζ prawda,. Zwrotu podatku naleZy dokonac bezposrednio lub za posrednictwem wskazanego ponizej banku:
Τράπεζα - Bank

.

Αριθ. λογαριασμού - Numer rachunku

Τόπος και ημερομηνία
Miejscowosc ί data

.

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος
Podpis ί piecz~c wnioskodawcy

Σuνημμένά - Zala,czniki:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔIΑΣ ΦOPOΛOΓlKHΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ZASWIADCZENIE ΟRGΑΝόw PODATKOWYCH PANSTWA REZYDENCJI WNIOSKODAWCY

Zaswiadczam. ze wnioskodawca/I

certify that the claimant

MI~S.C~WOSC
•.aata.
p~ PIS) urz~dowa
PIecz~c organu
podat owego

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

mia/ w dniu uzyskania przychodu (dochodu) miejsce zamieszkania/siedzib~
resident of Poland

w Polsce / was at the due date a

Place. date. signature
and official stamp οί
the Tax Authority

w rozumieniu Umowy ο unikaniu ροdwόjnegο opodatkowania / vithin the meaning of the Double
Taxation Convention

UWAGA: DOTYCZY ΤΥLΚΟ SΡόtΕΚ ΟSΟΒΟWYCΗ/ΑΠΕΝΤΙΟΝ:
ΟΝΙΥ
Zaswiadczam. ze ca/y dοchόd/ .... procent dochodu wnioskodawcy
Ι certify that aII income / ....... percent of the income of the claimant

FOR PARTNERSHIPS
........................................

,

przypada wsρόlnίkοwί majq,cemu miejsce zamieszkania w Polsce
be\ongs tό partners resident of Poland

Υ.Ε.Ε.ΑΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε
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ΕΤΗΣιΑΑιΤΗΣΗ ΕΠ/ΠΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προς το Υπουργείο Οικονομικών. Δ!νοη Δ.Ο.Σ.• Τμήμα Διεθνών Φορολο'{lκών Σχέσεων
Καρ. Σερβίας1 0.1 0184ΑΘΗΝΑ

Σύμβάση για την Αποφυγή
της Διπλής Φορολογίας
του Εισοδήματος μεταξύ
Ελλάδας και Πoλωνiας

ROCZNY WNIOSEK W SPRAW/E ZWROTU ΡΟΟΑ

2 ο αντiyραφo για την
Πολωνική ΦΟΡΟλογική Αρχή

τκυ DOCHODOWEGO

00 Ministerstwa Fίnansόw - Departament Mi~dzynarodowych Spraw Podatkowych
Karageorgi Serνίas 10 . 10184 Ateny

Umowa ο unikaniu
Ροdwόjnegο
opodatkowania mj~dzy
Polskq a Greqcι

E::gze.-np1arz Nr 2

przeznaCZ!Y.tj di8 ;:OC'*.leh

Βλέπε επεξηγήσεις στην πiσω σελίδα
patιz wyjasήίenίa na odwrode

orgaη6w Ρc<iatΊΙC'Ν)<'dι

ΠΡΑΓΜΑηΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟ,Υ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.ΤΟΣ (με κεφαλαία γράμματα)
OSOBA UPRAWNIONA UZYSKWA.CA OOCHOD (drukowanymi rιteramQ

Πλήρες όνομα
Imi~ ί nazwiskolnazwa,

••••••••••••••••••.••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aaaaa.aaa.aaa

•••

a.a.aa

••

a •••

a •••

a ••••••••••

aa.a

••••••••••••••••••••

a •••••

Νομική μορφή Forina prawna ••••••••..••••.••.••••••.•.•••.•• _ •.•.•...••••.•••••••...•....•••••••.•..••••••....•••••••••••••..••••.••••••.•••••.••..••••.••••••.••..•.••••.••.••
Πλήρης διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
Pelen adres (ulica, miasto, kod pocztowy, paήstwo) •...••..•...•••••••.....•••••.•.•..•••••.••••..•..••.•...•....•••••••••..•••...•..•••••.••••
,•••••.••.••••_ •••.•.._•.••••••••.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Οτ/ν Ελλάδα (πλήρη σroΙXεiα) - Εmσυvάψατε Ο)(εΠκό συμφωVΗηKό
Upowazniony pιzedstaWlCΊel w Grecji (szczegόlowe dane) - zalqczyc odpoWledniedokumenty

Περιγραφή
Οφειλέτης των μερισμάτων

του εισοδήματος

- Zrόdlo przychodu

(dochodu)

MEPIIMATA.DYWIOENOY

(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Ημερομηνία

Grec,!( podl-r;io! W'j;:-!«caja..cy
dy'\νider;dy (inl!'i1 ί l1aZ\Ni5k01
!1szwa. 8ores.
Ζ8wόdίdziaίalnοsc)

~ό~~
Data nabyCΊa
udzialόw
(akqi)

Αριθμός

Ημερομηνία

Ακαθάριστο

υετoy4Jν
lIosc
udΖίalόw
(akcji)

ιcπiαncTWV
μερισμάτων
Data wypιaty
dywidend

μερισματων
Kwota
przychodu

1TCIOP

Παραιφατηθεiς

Φόρος

φό~στην
. δδα

σύμφωνα με
τη Σύμβαση

φόρoυπρ~ς
ετnσrρoφη

K\'xι!a
ρodatiQJ
zgoorιie Ζ.

Kwota
podatku
do
zwrotu

Grec!d
pooalek
Pόtr~OI1'! u

1: .dla

OmO'Na.

Ποσό

-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Oφ£JλέΊης των δικαιωμάτων'
(όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα)

Η'μερομlJvια
uπoγραφης και
'δ!άρκεια του
συμβολαίου
Data zallvarcίa
ί CZ8S. Ιι!! jaki
zawar10
umow~(y)

(;r8cki IJodmio! wvp!acajacy
naleznosci Hcei1cyir1e (imf(;\ ί
rl8ΖV'/ίskο1r.aΙΊ,j/a. adres,
Ζawόd/dΖίalaΙποsc)

- NALEZNOSCI

!:ιοος εκχωρουμενου δ~.
καιωματοςη

LlCENCY

JNE

Ημ.ερομηνια
!<τ/σης!ων
δικαιωματων

AΚat:JaP!σTO
ποσο
δικαιωμάιων

Data wyp!aty
l1alezrιQsci
licencγjnych

Kwota
przychodu

περιoυσiας
Rcd:Z8j !'i"aW ~ΙΙ!
!r:ε~~:.:u
Ζ !Υfυf'..1
~t(>.η.~
η;:;s~~ •••
~
\~:US

Πnnrnι-ινπηtkir

'φό~στην
'δα

ιMnnr

ΓΊnnn

σύμφωνα με
τη Σύμβαση

φόροuπρqς
ετnστρoφη

Kwota
podatku
zgodnie
Ζ UmoWCΙ

K~vota
cfcodatko
ozγ,Πιί!J

,
GrecΚi
pooatek

pooq<:ony
U

irόdla

,

ΛΟΙΠΕΣ πΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-INFORMACJE

DODATΚOWE

1. Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:
Cι:y w trakcίe jakίegokolwiek roku kalendarzowego,
w ktόιΥm dochόd zostal uzyskany,
g)g~~~~θήκατε
με ειrrrόριo ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάότασης που βρίσκεται στην Ελλάδα; Ι
prowadZΊ/ dziarcιlnosc handlowCj ΙUD gospodarczeι w Grecji za pomoCCj p%zonego na teΓYtοήum Grecji
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα; Ι
posiadal udzial w spόlce osobowej utworzonej lub zarzqdzanej na terytοήum Grecji?

Συνεχίζεται τ/

'ns:-IΊτ~nn(ΤFλiι::r;:.π

~

_

i:

Ο D

γ) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τους ελληνικούς νόμους;
posiada! udzia! w sρό!ce utworzonej zgodnie

Ζ

Ναι

prawem greckim?

Tak

οχι

Nie

Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση ατις ερωτήσεις της περίmωσης (1), να δοθούν λεmομερή- στοιχεία στην ένδειξη «Παρατηρήσεις»
Jesli w odpowiedzi na ktόrekοΙwίek pytanie w ρκ! (1) zaznaczono .ΤΑΚ", prosz~ podac dodatkowe informacje w cz~sci .UWAGI".
Παρατηρήσεις-Uwagί

...••...........••.....•..••••••..•••...••.•..••......•..•......•....•...••..••........••..••....••.............•••.••.•....•..•.......•......•.••.••.......•••.......•••....•..•.••...•.•.••..

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - OSWIADCZENJE WNIOSKODAWCY
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.
Το επιστρεφόμενο ποσό να σταλεί απευθείας στη διεύθυνση μου ή στην Τράπεζα που αναφέρεται παρακάτω:
Oswiadczam, ze jestem osobCΙuprawnioncι do dochodu, ο k!όrym mowa we wniosku ί ze wszys!kie dane pγzeds!awionewe wniosku w sprawie zwro!u poda!ku scι pod
kazdym wzgl~dem zgodne Ζ prawdcι. Zwrolu poda!ku nale:zydokonac bezposrednio lub za posrednictwem wskazanego ponizej banku:
Τράπεζα - 8ank

.

Αριθ. λογαριασμού - Numer rachunku

Τόπος και ημερομηνία
MiejscowoScί data

.

Υπογραφή και σφραγίδα του αιτούντος
Podpis ί pieCZIi1C
wnioskodawcy

Συνημμένα - Zalctczniki:

ΠIΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔIΑΣ ΦOPOΛOΓlKHΣAPXHΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚIΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ZASWIADCZENIE ΟRGAΝόWΡΟDΑΤΚΟWYCΗ PANSTWA REZYDENCJJWNIOSKODAWCY

Zaswiadczam, ze wnioskodawca/I

certify that the claiman! ................................................

;..........................

MI~S.~Wosc,.ua!a,
Ρ!, PIS) uγzE;!dowa
pIecz:kc organu
poda owego

mia! w dniu uzyskania pγzychodu (dochodu) miejsce zamieszkania/siedzibE;! w Polsce / was at the due date a
residen! of Poland

Place, da!e, signa!ure
and offίcial stamp οί
!he Tax Authori!y

w rozumieniu Umowy ο unikaniu Ροdwόjnegο opoda!kowania / vi!hin the meaning of !he Double
Taxa!ion Conven!ion

UWAGA: DOTYCZY ΤΥΙΚΟ SPόtEK OSOBOWYCH/AnENTION:
ΟΝΙΥ
Zaswiadczam, ze ca!y dοchόd/ .... procentdochodu
wnioskodawcy
Ι certify !ha! all income / ....... percent of !he income of the claiman!

FOR PARTNERSHIPS
.......................................

pγzypada WSΡόlnίkοwί majcιcemu miejsce zamieszkania w Polsce
belongs !ο partners residen! of Poland

Υ.Ε.Ε.ΑΔ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑι ΟIΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
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