
Φορολογικά κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας 

στην Ελλάδα – Άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

Προϋποθέσεις υπαγωγής:  
1) ο φορολογούμενος να είναι φυσικό πρόσωπο 

2) η φορολογική κατοικία του να μεταφέρεται στην Ελλάδα από κράτος - μέλος 

της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία 

διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα 

Φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα. 

3) ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα 

προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής 

κατοικίας του στην Ελλάδα 

4) ο φορολογούμενος  

α) είτε να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα  

- στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης  

- που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη 

εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα 

- αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας 

Nέα θέση εργασίας υφίσταται:  

- σε περίπτωση αύξησης (σε απόλυτους αριθμούς) του αριθμού των απασχολουμένων, 

κατά την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο, το οποίο υποβάλει αίτημα υπαγωγής στις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, αναλαμβάνει υπηρεσία στο ημεδαπό νομικό πρόσωπο 

ή νομική οντότητα ή στη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα 

και μη  μείωσης των θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή των ίδιων καθηκόντων 

με αυτήν που καταλαμβάνει ο υπαχθείς στο άρ. 5Γ ΚΦΕ, για εύλογο χρονικό διάστημα, 

το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.  

Κατ’ εξαίρεση, νέα θέση εργασίας λογίζεται ότι υφίσταται,  

Α. ακόμα και αν ο αριθμός των απασχολούμενων συνολικά δεν αυξάνεται:  

- σε περίπτωση κάλυψης νέας θέσης σε υφιστάμενο τμήμα ή σε υφιστάμενη ειδικότητα 

ή κάλυψης νέας ειδικότητας ή θέσης σε νέο τμήμα στο οργανόγραμμα του ημεδαπού 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής 

επιχείρησης στην Ελλάδα  

και μη  μείωσης των θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή των ίδιων καθηκόντων 

με αυτήν που καταλαμβάνει το υπαχθέν στο άρ. 5Γ ΚΦΕ ΦΠ, για εύλογο χρονικό 

διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών. 



- στην περίπτωση απόσπασης ή δανεισμού εργαζομένου από αλλοδαπή επιχείρηση σε 

ελληνική επιχείρηση, εφόσον με την εν λόγω σύμβαση (δανεισμού ή απόσπασης) η 

ελληνική επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, τον χρόνο 

και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της απόσπασης ή του 

δανεισμού, και έχει, επίσης, αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του κόστους της 

μισθοδοσίας του εν λόγω εργαζόμενου. 

Β. ακόμα και αν ο αριθμός των απασχολούμενων συνολικά μειώνεται 

- σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου, λήξης σύμβασης ορισμένου 

χρόνου, συνταξιοδότησης, καταγγελίας σύμβασης εργασίας πριν τη λήξη της για 

σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο.  

Γ. στην περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων του υπαχθέντος στο άρ. 5Γ ΚΦΕ ΦΠ, 

ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη. 

β) είτε να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα 

5) ο φορολογούμενος να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για 

μία διετία. 

Επέκταση υπαγωγής  
→ από το εισόδημα της μίας κατηγορίας (μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική 

δραστηριότητα) και στο εισόδημα της άλλης κατηγορίας 

Το ΦΠ που έχει αιτηθεί την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ για μία 

από τις κατηγορίες εισοδήματος που εμπίπτουν στον ειδικό τρόπο φορολόγησης 

(εισόδημα από μισθωτή εργασία/εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα), 

δύναται με μεταγενέστερο αίτημά του να αιτηθεί επέκταση της υπαγωγής του στον 

ειδικό τρόπο φορολόγησης και για το εισόδημα της άλλης κατηγορίας υπό την 

προϋπόθεση ότι το μεταγενέστερο αίτημα υποβάλλεται για υπαγωγή στο ίδιο έτος με 

την αρχική αίτηση και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.  

Αίτημα επέκτασης δύναται να υποβληθεί είτε έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής στις 

διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ επί της αρχικής αίτησης είτε αυτή είναι στο στάδιο 

εξέτασης. 

→ από το εισόδημα μισθωτής εργασίας από πρώτη εργασιακή σχέση και στο εισόδημα 

μισθωτής εργασίας από δεύτερη εργασιακή σχέση  

Το ΦΠ που έχει υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ ΚΦΕ για 

εισόδημα που αποκτά από μισθωτή εργασία, στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την 

έννοια του άρ. 12, παρ. 2 ΚΦΕ, δύναται να υποβάλει νέο αίτημα για επέκταση της 

υπαγωγής του και για το εισόδημα που αποκτά από δεύτερη εργασιακή σχέση. Στην 

περίπτωση αυτή, εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της νέας θέσης εργασίας, η νέα 

αίτηση γίνεται δεκτή, η εγκριτική απόφαση συμπληρώνεται ως προς τα στοιχεία του 

νέου εργοδότη και το φυσικό πρόσωπο υπάγεται στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, για 

τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της 

επταετίας. 



→ από το εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός ΚΑΔ και στο εισόδημα 

επιχειρηματικής δραστηριότητας νέου ΚΑΔ 

Εάν φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του 

ΚΦΕ για εισόδημα που αποκτά από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν απαιτείται η 

υποβολή νέας αίτησης σε περίπτωση επέκτασης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

του σε νέους ΚΑΔ. 

→ από τις διατάξεις των άρ. 5Α ή 5Β ΚΦΕ στις διατάξεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ και το 

αντίστροφο 

Φυσικό πρόσωπο δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, ενώ έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 5Α ή 5Β του ΚΦΕ, και το αντίστροφο, εφόσον κατά 

τον χρόνο της υπαγωγής πληρούνται οι προϋποθέσεις εκάστου άρθρου. Τα ανωτέρω 

ισχύουν και στις περιπτώσεις που η υπαγωγή γίνει κατά τον ίδιο χρόνο. 

Τρόπος φορολόγησης:  
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και υπαγωγής του ΦΠ στο άρ. 5Γ ΚΦΕ, το 

συνολικό εισόδημα ημεδαπής από μισθωτή εργασία ή/και επιχειρηματική 

δραστηριότητα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση 

απαλλάσσεται, για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) 

από τον φόρο εισοδήματος. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος 

φορολογείται με την κλίμακα του άρ. 15, παρ. 1 ΚΦΕ, συναθροιζόμενο με τυχόν λοιπά 

εισοδήματα που φορολογούνται με την ίδια κλίμακα και η φορολόγησή τους άρχεται 

εκ του κατώτερου φορολογικού συντελεστή.  

Η υπαγωγή στις διατάξεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ δεν δύναται να παραταθεί πέραν των επτά 

(7) φορολογικών ετών. 

Τυχόν εισόδημα ημεδαπής από μισθωτή εργασία ή/και επιχειρηματική δραστηριότητα 

που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ φορολογείται στο σύνολό του με τις 

γενικές διατάξεις.  

Το ΦΠ που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ δεν απαλλάσσεται από 

τον φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

• Για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 31 του ΚΦΕ, φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 

άρ. 5Γ ΚΦΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής 

δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών) 

και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως αριθμού 

οχημάτων). (βλ. άρ. 33, περιπτ. ι ΚΦΕ, άρ. 5, παρ. 6 της υπ’ αριθμ. Α.1087/2021 

(Β`1691) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ). 

• Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος, βάσει των άρ. 15, παρ. 6, 

περιπτ. β, τελ. εδ. ΚΦΕ και άρ. 40, παρ. 4, τελ. εδ. ΚΦΕ, φυσικού προσώπου 

που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ, επί του οποίου υπολογίζεται 

το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είναι 

το σύνολο του εισοδήματος που λαμβάνει από μισθωτή εργασία και 



επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι τόσο το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις όσο και το πενήντα τοις 

εκατό (50%) του εισοδήματος που απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος 

καθώς και εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. 

 

Διαδικασία 

1. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών 
Αίτηση 

Μεταξύ άλλων, το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε 

την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του, καθώς και 

τη διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα. 

Δικαιολογητικά 

1Α.  Μόνο για την περίπτωση όπου από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει η 

φορολογική κατοικία του ΦΠ στην αλλοδαπή για τα πέντε (5) από τα έξι (6) 

προηγούμενη έτη πριν την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα 

και  μόνο για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.  

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους 

όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι 

φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος 

κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος 

(στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη 

Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό 

φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και 

σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή, ή 

(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια 

φορολογική αρχή, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός 

του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού, ή  

(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά (υπό α΄ ή β΄), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν 

τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή 

άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή 

εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος. 

ή 

1Β. Μη προσκόμιση δικαιολογητικών, εάν το ΦΠ αιτείται για πρώτη φορά την 

απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως 

φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν 

από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται 

αυτεπαγγέλτως. 



2. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο αιτών καλύπτει 

νέα θέση εργασίας  

Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να αναζητά και να επαληθεύει τα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό 

των εργαζομένων, κατά περίπτωση, από τα νομικά πρόσωπα, τις νομικές οντότητες ή 

τις αλλοδαπές επιχειρήσεις με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και από άλλες 

δημόσιες αρχές, όπως το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(ΟΑΕΔ), ή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

3Α. Εάν το ΦΠ αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία:  

ενδεικτικά, κατά περίπτωση: σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, το 

έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της πράξης με την οποία το 

πρόσωπο ορίζεται ως διευθυντής, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών 

έναντι πάγιας αντιμισθίας. 

3Β. Εάν το ΦΠ αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: δήλωση έναρξης 

εργασιών ατομικής επιχείρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που κατά 

περίπτωση απαιτούνται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, 

όπως ισχύει. Τα ίδια δικαιολογητικά προσκομίζονται και στην περίπτωση των φυσικών 

προσώπων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και φορολογούνται 

ως μισθωτοί με βάση τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία το ΦΠ θα δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα 

τουλάχιστον για μια διετία αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους 

υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. 

 

Στην περίπτωση της μη υποβολής των υπ’ αριθμ. 2 έως και 4 ελάχιστων 

δικαιολογητικών, η φορολογική διοίκηση δεν προχωρά στην εξέταση της αίτησης.  

Στην περίπτωση της μη υποβολής των υπ’ αριθμ. 1Α δικαιολογητικών, τα οποία 

αποδεικνύουν ότι το φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει την φορολογική κατοικία του 

στην Ελλάδα, δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από 

τα έξι (6) έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, ενημερώνεται 

άμεσα ο αιτών για την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την ενημέρωσή του. 

 

Τόπος υποβολής 

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του 

άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για την υποβολή και εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών που 

συνοδεύουν την αίτηση και των δικαιολογητικών για την απόδειξη συνδρομής των 

προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, καθώς και για την καταχώριση των δεδομένων στη 

σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής 



Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής Ημεδαπής και ειδικότερα στο Τμήμα Γ1` - 

Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Σε 

περίπτωση που η αίτηση ή τα σχετικά δικαιολογητικά υπαγωγής στις διατάξεις του 

άρθρου 5Γ του ΚΦΕ υποβληθούν σε αναρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ διαβιβάζονται 

αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου 

Χρόνος υποβολής 

α) Για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που λαμβάνει χώρα μέχρι και την 2α 

Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ 

υποβάλλεται μέχρι το τέλος του έτους αυτού και κρίνεται για υπαγωγή του 

φορολογούμενου στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή για το έτος 

αυτό. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υποβάλει αίτηση εντός του επόμενου από 

την ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξης εργασιών έτους, η αίτηση κρίνεται για υπαγωγή του 

φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ για το επόμενο της ανάληψης 

υπηρεσίας έτος. 

β) Για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που λαμβάνει χώρα μετά την 2α Ιουλίου 

του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Γ υποβάλλεται 

μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και κρίνεται για υπαγωγή του φορολογούμενου για 

το επόμενο της ανάληψης υπηρεσίας έτος. 

Τρόπος υποβολής 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan) και 

αποστολή αυτών μέσω της πλατφόρμας ”Τα Αιτήματά μου” στην ψηφιακή πύλη 

myAADE (https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki), είτε με φυσικό φάκελο 

ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην αρμόδια 

υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση 

των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ως άνω υπηρεσίας. Ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην 

πλατφόρμα «Τα Αιτήμα-τά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, ή η ημερομηνία που 

προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, 

αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το 

αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα 

του φορολογουμένου, αποτελεί γι` αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και επέχει 

θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη». 

2. Εξέταση και έκδοση απόφασης  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. 

Ημεδαπής εκδίδει απόφαση με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, αναλόγως 

της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων, εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών 

από την υποβολή της αίτησης.  

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ, το ΦΠ 

θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 ΚΦΕ, 

από το φορολογικό έτος υπαγωγής του, ενώ δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη μεταβολή της 

φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων που σχετίζονται με αυτόν, πέραν του 

υπαγόμενου σε αυτές. 



Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ., στη ρητή εγκριτική του απόφαση για την υπαγωγή 

του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, τον ενημερώνει ότι μετά 

την πάροδο των επτά (7) ετών παύει αυτοδίκαια η υπαγωγή του στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ 

και θα φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τη φορολόγηση των 

εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτά στην Ελλάδα. 

3. Ενημέρωση των αλλοδαπών φορολογικών αρχών 
Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο το 

φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ είχε την 

τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη 

μεταφορά αυτής του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς 

διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.  

Μεταβολή θέσης εργασίας  
Σε κάθε περίπτωση που μεταβάλλεται η θέση εργασίας του υπαχθέντος ΦΠ στις 

διατάξεις του άρ. 5Γ ΚΦΕ, ο φορολογούμενος ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία για 

την αλλαγή εργοδότη και υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νέου 

εργοδότη περί πλήρωσης νέας θέσης εργασίας, προκειμένου να συνεχίσει να υπάγεται 

στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρ. 5Γ ΚΦΕ για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη 

συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της επταετίας.  

Ο φορολογούμενος που έχει υπαχθεί στο άρθρο 5Γ του ΚΦΕ ως μισθωτός και εν 

συνεχεία απωλέσει την ιδιότητα αυτή αλλά εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) 

μηνών προβεί σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία της για τη μεταβολή αυτή, προκειμένου να συνεχίσει να υπάγεται στον ειδικό 

τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη 

συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της επταετίας.  

Ομοίως, ο φορολογούμενος ο οποίος υπήχθη στις εν λόγω διατάξεις λόγω έναρξης 

εργασιών ατομικής επιχείρησης, αλλά μεταγενέστερα παύει τη δραστηριότητα αυτή 

και αναλαμβάνει μισθωτή εργασία, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία για τη μεταβολή 

αυτή και συνεχίζει να υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις, για τόσα έτη όσα υπολείπονται ως τη συμπλήρωση του 

χρονικού διαστήματος της επταετίας. 

Παύση υπαγωγής  

Το ΦΠ που εντάσσεται στο άρ. 5Γ ΚΦΕ, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν 

πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του ανωτέρω 

άρθρου και φορολογείται από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής για το σύνολο του 

εισοδήματός του από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην 

Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ. 

 

Σε περίπτωση που για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, 

το φυσικό πρόσωπο παύει να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής 

σχέσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ ή παύει να ασκεί ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, συνεχίζει να υπάγεται στις διατάξεις του 

άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος 



των δώδεκα (12) μηνών θα συνάψει νέα σύμβαση εργασίας (για την οποία θα 

πληρούνται εκ νέου οι προϋποθέσεις της περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 

5Γ του ΚΦΕ) ή θα κάνει νέα έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης και θα ενημερώσει 

σχετικά την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο παύει να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο 

πλαίσιο εργασιακής σχέσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, ή 

παύει να ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για χρονικό 

διάστημα που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, αίρεται η υπαγωγή του στις διατάξεις 

του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ από το φορολογικό έτος παύσης της εργασιακής σχέσης ή 

διακοπής άσκησης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το εν λόγω 

φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του με βάση 

τις γενικές διατάξεις και παύουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 

5 της παρούσας. Εφόσον το εν λόγω φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλει δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος παύσης της εργασιακής σχέσης ή 

διακοπής άσκησης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, υποχρεούται σε 

υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκειμένου για τον 

προσδιορισμό του φόρου με βάση τα ανωτέρω, άλλως η Φορολογική Διοίκηση δύναται 

να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013. 
 


