INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.07.23 15:22:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΖΒΞ46ΜΠ3Ζ-ΣΗΞ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α

ΑΔΑ:
Αθήνα, 22-07-2020
Ε.2113
Προς: Αποδζκτες Π.Δ.

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Ταχ. Δ/νςη
Ταχ. Κώδικασ
Τηλζφωνο
E-Mail

:
:
:
:

Καρ. Σερβίασ 8
10184 Αθήνα
+30 210 3375 864
dos@aade.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α’- Β’
Ταχ. Δ/νςη
Ταχ. Κώδικασ
Τηλζφωνο

:
:
:

E-Mail

:

Καρ. Σερβίασ 10
10184 Αθήνα
+30 210 3375 311, 312, 317,
318
d12.admin@yo.syzefxis.gov.gr

Θέκα: Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θνξνινγηθήο θαηνηθίαο θαη κόληκεο
εγθαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηνλ λ. 4172/2013 («Κ.Φ.Δ.») θαη ηνπο θαλόλεο ησλ
πκβάζεσλ

Απνθπγήο

Γηπιήο

Φνξνινγίαο

Δηζνδήκαηνο

θαη

Κεθαιαίνπ

(«.Α.Γ.Φ.»), θαη αληηκεηώπηζε δεηεκάησλ δηαζπλνξηαθώλ εξγαδνκέλσλ ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ .Α.Γ.Φ., ζην πιαίζην ηεο θξίζεο πνπ πξνθιήζεθε ιόγσ ηεο
παλδεκίαο COVID-19.

1. Σε παγθφζκην επίπεδν, ε παλδεκία COVID-19 νδήγεζε ζηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ, ηα
νπνία ζπλίζηαληαη, ηδίσο, ζε επηβνιή ηαμηδησηηθψλ πεξηνξηζκψλ, ππνρξεσηηθή παξακνλή
ζηελ νηθία, παξνρή ηειεξγαζίαο ή/θαη αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Τα ελ ιφγσ
κέηξα ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηε θπζηθή παξνπζία ησλ αηφκσλ ζηνλ ρψξν
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εξγαζίαο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε, έρνπλ εγείξεη αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
ελδερφκελε επίδξαζε ζην θαζεζηψο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ/νληνηήησλ, αιιά θαη ζηε κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
2. Σην πιαίζην απηφ, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο.Σ.Α.),
βάζεη αλάιπζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο ζπκβαηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ
Σρνιίσλ ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Model Tax Convention on Income
and on Capital, έθδνζε 21εο Ννεκβξίνπ 2017, ζην εμήο: «Πξόηππε ύκβαζε»), εμέδσζε
πξφζθαηα γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εξκελεία ηπρφλ πξνθιεζέλησλ θνξνινγηθψλ
δεηεκάησλ.
3. Καζψο ηα ελ ιφγσ εξκελεπηηθά δεηήκαηα κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή
ηφζν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηκεξψλ κεηαμχ ηεο
Διιάδαο θαη άιισλ ζπκβαιιφκελσλ Κξαηψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο,
νη παξερφκελεο εξκελεπηηθέο νδεγίεο αθνξνχλ ζηηο έλλνηεο θαη ηνπο νξηζκνχο ηφζν ηνπ
ηζρχνληνο Κ.Φ.Δ. φζν θαη ησλ Σ.Α.Γ.Φ., φπσο ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε.
Σεκεηψλνπκε φηη ν ηζρχσλ Κ.Φ.Δ., φπσο αλαθέξεηαη ζηηο Αηηηνινγηθέο Δθζέζεηο ησλ
άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4646/2019 αθνινπζεί ηελ
Πξφηππε Σχκβαζε θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. Οη Σ.Α.Γ.Φ. θαηηζρχνπλ
ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Σπληάγκαηνο, αιιά, παξάιιεια,
αιιειεπηδξνχλ κε απηφ, φπνπ πξνβιέπεηαη, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ.
4. Σηελ Διιάδα, κε ζεηξά απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε : α) ηνπ άξζξνπ
έλαηνπ ηεο απφ 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 64) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» θαη β) ηνπ άξζξνπ εμεθνζηνχ
φγδννπ ηεο απφ 20.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 68) «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηελ ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο
θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο» πξνβιέθζεθε, κεηαμχ άιισλ, ε πξνζσξηλή απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη
εμφδνπ απφ ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ή
κεηαβαίλνπλ ζε πιεηηφκελεο απφ ηνλ COVID-19 πεξηνρέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην δηάζηεκα απφ 18 Μαξηίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ 2020
πξνζδηνξίδεηαη γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ ΚΦΔ σο
πεξίνδνο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ιόγσ ηεο παλδεκίαο. Σπλεπψο, ην
δηάζηεκα απηφ δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ.
5. Τν δηάζηεκα πνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε αλά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν,
θαζψο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ζέζεη άιιεο ρψξεο γηα ηελ είζνδν
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πνιηηψλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην δηάζηεκα πνπ δελ ζα ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ ΚΦΔ κπνξεί λα εθηείλεηαη θαη
πξηλ ηελ 18ε Μαξηίνπ 2020 ή θαη κεηά ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020, αλά πεξίπησζε (π.ρ. απφ 9
Μαξηίνπ 2020 είραλ αλαζηαιεί ήδε νη πηήζεηο απφ Διιάδα πξνο Βφξεηα Ιηαιία θαη απφ 14
Μαξηίνπ 2020 γηα φιε ηελ Ιηαιία, ελψ, αληίζηξνθα, νη πηήζεηο πξνο Γαιιία μεθίλεζαλ πάιη
απφ 1ε Ινπιίνπ 2020). Γηα λα κελ ιεθζνχλ ππφςε ρξνληθά δηαζηήκαηα πξηλ ηελ 18 ε
Μαξηίνπ ή θαη κεηά ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020, ν θνξνινγνχκελνο απαηηείηαη λα επηθαιείηαη θαη
λα πξνζθνκίδεη ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία
κεηαθίλεζήο ηνπ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19.

Η. Φνξνινγηθή Καηνηθία.

Α. Εεηήκαηα θνξνινγηθήο θαηνηθίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ:
Α1. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Κ.Φ.Δ.)
6. Γηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη αιινδαπήο θαη βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα
γηα ην δηάζηεκα απφ 18 Μαξηίνπ έσο 15 Ινπλίνπ 2020, ην δηάζηεκα απηφ δελ ιακβάλεηαη
ππφςε γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 4 ΚΦΔ. Γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ 18ε Μαξηίνπ
ή απφ ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020 θαη κεηά ζα εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε ε ηπρφλ ιήςε κέηξσλ
πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο θαη αδπλακίαο κεηαθίλεζεο.
7. Δηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.
4646/2019 (ΦΔΚ Α 201/ 12.12.2019), απνζαθελίζηεθε ε έλλνηα θαη ηα θξηηήξηα ηεο
θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα θαη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
Ο.Ο.Σ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζψο θαη,
φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 Κ.Φ.Δ., ηε ζεηξά θαη ηελ
νξνινγία πνπ πξνβιέπεη ε Πξφηππε Σχκβαζε (βι. ζρεη. ηηο Αηηηνινγηθέο Δθζέζεηο επί ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4646/2019).
8. Η έμαξζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 έρεη δεκηνπξγήζεη δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο:
α) θπζηθά πξφζσπα πνπ κέλνπλ πξνζσξηλά καθξηά απφ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο (γηα
επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο) θαη έρνπλ εγθισβηζηεί ζηελ Διιάδα (ρψξα ππνδνρήο),
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β) θπζηθά πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε έλα θξάηνο (θξάηνο ηξέρνπζαο θαηνηθίαο) φπνπ
θαη έρνπλ απνθηήζεη θνξνινγηθή θαηνηθία, θαη επηζηξέθνπλ πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα
(θξάηνο ηεο πξνεγνχκελεο θαηνηθίαο ηνπο) εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19.
9. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
4 ηνπ Κ.Φ.Δ. , ιφγσ COVID-19 δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
α) αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
ΚΦΔ θαη αθνινπζψληαο ηελ παξάγξαθν 19 θαη 19.1 ησλ εξκελεπηηθψλ ζρνιίσλ ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο,
δηεπθξηλίδεηαη φηη απηή βξίζθεηαη εθεί πνπ ην θπζηθφ πξφζσπν είλαη ζπζηεκαηηθά ή
ζπλήζσο παξφλ. Η ζπλήζεο δηακνλή δελ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ
εκεξψλ αιιά αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηελ ηαθηηθφηεηα ηεο δηακνλήο
πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαζνξηζκέλεο ξνπηίλαο ηεο δσήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη φρη
κέξνο κεηαβαηηθψλ ζπλζεθψλ. Καηά ζπλέπεηα ε έλλνηα ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο δελ
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά εξκελεχεηαη κε ηξφπν
ψζηε λα θαιχπηεηαη κία επαξθήο ρξνληθή πεξίνδνο πνπ λα είλαη ηθαλή ψζηε λα
εμαθξηβσζεί ε ζπρλφηεηα, ε δηάξθεηα θαη ε ηαθηηθφηεηα ηεο δηακνλήο ε νπνία απνηειεί
κέξνο ηεο παγησκέλεο ξνπηίλαο ηεο δσήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ. Ζ παγησκέλε απηή
ξνπηίλα ηεο δσήο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ δελ επεξεάδεηαη από ηηο εμαηξεηηθέο
ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιόγσ ηεο έμαξζεο ηνπ ηνύ COVID-19 θαη ηεο ιήςεο
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο.
β) αλαθνξηθά κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ., δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
πεξίνδνο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID 19 φπσο
απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνχζαο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ εθαηφλ νγδφληα ηξηψλ (183) εκεξψλ ηνπ α εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ.
Ωο πξνο ην β εδάθην ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξακνλή ζηελ
Διιάδα ελφο πξνζψπνπ σο κέηξν αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο εληάζζεηαη ζηελ
έλλνηα ησλ «παξφκνησλ ηδησηηθψλ ζθνπψλ». Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
εδαθίνπ απηνχ κπνξνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην ίδην πξφζσπν θαη άιινη, ηνπξηζηηθνί,
ηαηξηθνί, ζεξαπεπηηθνί ή παξφκνηνη ηδησηηθνί ζθνπνί. Σηε πεξίπησζε απηή φια ηα
δηαζηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ απηνχο ηνπο ζθνπνχο δελ πξνζκεηξψληαη θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ παξακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη κφλν εθφζνλ (κεηά ηελ
αθαίξεζε ησλ παξαπάλσ δηαζηεκάησλ) ην ελαπνκέλνλ δηάζηεκα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ
νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο ην ελ ιφγσ θπζηθφ πξφζσπν είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο
4
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Διιάδαο.
Α.2. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ.
10. Λφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 κπνξεί λα αλαθχςεη ζέκα δηπιήο θαηνηθίαο ζε θπζηθά
πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο θαη βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή.
Δηδηθφηεξα: Σπκβαιιφκελν Κξάηνο ζε Σ.Α.Γ.Φ., κπνξεί λα ζεσξεί θάηνηθφ ηνπ- θαη’
εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο ηνπ λνκνζεζίαο- έλα πξφζσπν θνξνινγηθφ θάηνηθν Διιάδαο ην
νπνίν, παξακέλεη εθηάθησο ζε απηφ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19:
α) επεηδή βξέζεθε εθεί γηα επαγγεικαηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, π.ρ. δηαθνπέο (θξάηνο
ππνδνρήο ζηελ αιινδαπή), ή
β) επεηδή επέζηξεςε πξνζσξηλά ζην Κξάηνο πνπ είρε πξνεγνχκελα ηελ θαηνηθία ηνπ πξηλ
απφ ηελ απφθηεζε θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ (θξάηνο
πξνεγνχκελεο θαηνηθίαο ζηελ αιινδαπή).
Δλ πξνθεηκέλσ ην δήηεκα ηεο θαηνηθίαο αληηκεησπίδεηαη σο εμήο:
Μία, θαηά ηα παξαπάλσ, πξνζσξηλή απνκάθξπλζε θαη δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηελ
Διιάδα σο θξάηνο θαηνηθίαο δελ ζα αιιάμεη ηελ θαηνηθία ηνπ πξνζψπνπ, φπσο ηελ
θαζνξίδνπλ νη θαλφλεο ησλ Σ.Α.Γ.Φ.
11. Δηδηθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ππφ (α’) είλαη ζρεδφλ απίζαλν ην θπζηθφ πξφζσπν λα
έρεη κφληκε νηθνγελεηαθή εζηία πνπ λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ηνπ αλά πάζα ζηηγκή ζην
Κξάηνο ππνδνρήο ζηελ αιινδαπή. Δάλ σζηφζν, γηα παξάδεηγκα, ην πξφζσπν απηφ έρεη
πξνβεί ζηελ ελνηθίαζε θαηνηθίαο ζην Κξάηνο ππνδνρήο ζηελ αιινδαπή γηα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα θαη ηαπηφρξνλα έρεη κηζζψζεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα, θαη δελ έρεη πιένλ
ζηελ Διιάδα κφληκε εζηία ζηε δηάζεζή ηνπ, ζα ζεσξείηαη θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο ππνδνρήο
ζηελ αιινδαπή.
12. Δάλ ην θπζηθφ πξφζσπν δηαζέηεη κφληκε εζηία θαη ζηα δχν Σπκβαιιφκελα Κξάηε, νη
δηαηάμεηο ησλ Σ.Α.Γ.Φ. δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην Κξάηνο κε ην νπνίν ην πξφζσπν
δηαηεξεί

ζηελφηεξνπο

πξνζσπηθνχο

θαη

νηθνλνκηθνχο

δεζκνχο

(θέληξν

δσηηθψλ

ζπκθεξφλησλ). Σχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πξέπεη λα
εμεηάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο, θη επνκέλσο λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο φπσο νη
νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ πξνζψπνπ, νη ελαζρνιήζεηο ηνπ, νη πνιηηηθέο,
πνιηηηζηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ν ηφπνο άζθεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ
δξαζηεξηνηήησλ, ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία ηνπ θιπ.
13. Η εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ θαλφλα θξίλεηαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πεξίπησζε ππφ (α’),
αιιά ζηελ πεξίπησζε ππφ (β’) ελδέρεηαη λα κελ επηιχζεη ην δήηεκα, εθφζνλ ην πξφζσπν
5
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πνπ πξνζσξηλά εγθαηαζηάζεθε ζην πξνεγνχκελν Κξάηνο θαηνηθίαο ηνπ ζηελ αιινδαπή
δηαζέηεη ζηελνχο δεζκνχο κε απηφ. Σηελ ακέζσο παξαπάλσ πεξίπησζε ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη λα θαζνξηζζεί ην Κξάηνο ζην νπνίν έλα πξφζσπν έρεη ην
θέληξν ησλ δσηηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζην Σπκβαιιφκελν Κξάηνο
ζην νπνίν ην πξφζσπν έρεη ζπλήζε δηακνλή. Ωο ηφπνο ζπλήζνπο δηακνλήο λνείηαη ν
ηφπνο ζηνλ νπνίν ην πξφζσπν δεη ζπλήζσο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ φιεο νη δηακνλέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην
πξφζσπν ζε έλα Κξάηνο, θαη φρη κφλν ζηε κφληκε εζηία ηνπ.
14. Σπλεπψο γηα ζθνπνχο Σ.Α.Γ.Φ. γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παλδεκία COVID-19, δελ
αξθεί κία απιή δηαπίζησζε ζε πνην απφ ηα Σπκβαιιφκελα Κξάηε δηαλχζεθαλ νη
πεξηζζφηεξεο εκέξεο, δηφηη ε ζπλήζεο δηακνλή αλαθέξεηαη ζηε ζπρλφηεηα, δηάξθεηα θαη
ηαθηηθφηεηα ηεο δηακνλήο πνπ απνηειεί κέξνο ηεο παγησκέλεο ξνπηίλαο ηεο δσήο ηνπ
θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη φρη ζε έθηαθηεο ζπλζήθεο φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. Η
παγησκέλε απηή ξνπηίλα ηεο δσήο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο
εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19
θαη ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο.

Β. Εεηήκαηα θνξνινγηθήο θαηνηθίαο λνκηθώλ πξνζώπσλ/νληνηήησλ:
Β.1. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 3 & 4 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Κ.Φ.Δ.)
15. Ο ηφπνο άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζπληζηά βαζηθφ παξάγνληα γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ηεο θαηνηθίαο. Πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηνλ
ηφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ή θαη ζηελ θαηνηθία ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα
φξγαλα ηεο δηνίθεζεο εμεηάδνληαη ππφ ην θσο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ (θαη’ νίθνλ εξγαζία, πεξηνξηζκνί ηαμηδηψλ, θιπ) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ
ηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. αθνινπζνχληαη ηα δηεζλή πξφηππα θαη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ., ψζηε
λα επηηεπρζεί ε θαηά ην δπλαηφλ νξηδφληηα θαη θαζνιηθή εθαξκνγή εληαίνπ πιαηζίνπ,
εθζπγρξνλίδνληαο ην πθηζηάκελν θαζεζηψο θαη πηνζεηψληαο θαη ηηο γεληθέο αξρέο γηα ηελ
επηβνιή ηνπ θφξνπ βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο θνξνινγηθήο
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δηνίθεζεο, θξηηήξην ην νπνίν αθνινπζείηαη ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν (βι.
Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4172/2013).
Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην δηάζηεκα 18
Μαξηίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ 2020. Γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ 18ε Μαξηίνπ ή απφ ηελ 15ε
Ινπλίνπ 2020 θαη κεηά ζα εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε ε ηπρφλ ιήςε κέηξσλ πεξηνξηζκνχ
ηεο θπθινθνξίαο θαη αδπλακίαο κεηαθίλεζεο.
16. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξφζθαησλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID-19 θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο κηαο επηρείξεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε παξνπζία ελφο θπζηθνχ
πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα πνπ νθείιεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζην
πιαίζην ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19.
Τν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη φηη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζα απνδεηθλχεηαη ε
πξνζσξηλή αιιαγή ηεο ηνπνζεζίαο ησλ δηεπζπληηθψλ θαη άιισλ ζηειερψλ πνπ πξνθχπηεη
σο απφξξνηα ηεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη σο εθ ηνχηνπ,
ε αιιαγή απηή κεκνλσκέλα δε ζα ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηεο
εηαηξίαο (π.ρ. πεξίπησζε δηεπζπληή εηαηξείαο-θνξνινγηθνχ θαηνίθνπ αιινδαπήο, ν νπνίνο
ιφγσ ηαμηδησηηθψλ πεξηνξηζκψλ παξακέλεη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Διιάδα).
Δληνχηνηο, δεδνκέλνπ φηη ν ηφπνο άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο ζπληζηά κία έλλνηα
πνπ βαζίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο,
φπσο άιισζηε αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4172/2013, ζα πξέπεη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηεο εηαηξίαο λα ζπλεθηηκψληαη θαη ινηπνί
παξάγνληεο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα γεγνλφηα θαη νη πεξηζηάζεηο. Δλ
πξνθεηκέλσ, ηα γεγνλφηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο επηκέξνπο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Κ.Φ.Δ. (ηφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ή άζθεζεο ηεο θαζεκεξηλήο
δηνίθεζεο, ηφπνο ζπλεδξηάζεσλ ή θαηνηθία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ) ελδερνκέλσο
λα κελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε, θαζφζνλ επεξεάδνληαη εμίζνπ απφ ηηο ηδηάδνπζεο
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ωζηφζν, απηά κπνξνχλ λα ζπλεθηηκεζνχλ κε γλψκνλα
ην πψο είραλ δηακνξθσζεί πξηλ ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο COVID 19 (πνηφο ζεσξνχηαλ ν
ζπλήζεο ηφπνο άζθεζεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο), πψο εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
θαη ζε θάζε πεξίπησζε, πψο ζα δηακνξθσζνχλ κεηά ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο, ελψ
βνεζεηηθφ ξφιν ζα έρεη ε ζχγθξηζε ησλ γεγνλφησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο απηέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο.
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Σε θάζε πεξίπησζε, ηα λνκηθά πξφζσπα/νληφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
απνδεηθλχνπλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία, ηεξψληαο αξρείν
ζρεηηθφ κε ηα γεγνλφηα θαη πεξηζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιφπηζηε παξνπζία ηνπο ζε
δηαθνξεηηθφ θξάηνο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζε ιφγνπο αλσηέξαο
βίαο πνπ αλέθπςαλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ψζηε λα κελ ηεζεί ην φπνην ζέκα κεηαβνιήο
ηεο θαηνηθίαο.
Σεκεησηένλ, δελ απνθιείεηαη ε αλαδξνκηθή κεηαβνιή ηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ ηα επξήκαηα
ηνπ ειέγρνπ θαηαδείμνπλ φηη ε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο
νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο.

Β.2. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ.

17. Δθφζνλ ζε ζρέζε κε λνκηθφ πξφζσπν/λνκηθή νληφηεηα, πνπ ζεσξείηαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο Διιάδαο, πξνθχςεη δήηεκα δηπιήο θαηνηθίαο ζε ζρέζε κε αληηζπκβαιιφκελν
Κξάηνο ιφγσ πξνζσξηλήο κεηεγθαηάζηαζεο ή απνθιεηζκνχ ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ
ή άιισλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηνπ/ηεο ιφγσ παλδεκίαο COVID-19 ζε απηφ, ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο νη ζρεηηθνί θαλφλεο ησλ Σ.Α.Γ.Φ. νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ, φηη κία νληφηεηα έρεη
ηελ θαηνηθία ηεο κφλν ζε έλα εθ ησλ Σπκβαιιφκελσλ Κξαηψλ.
18. Σπγθεθξηκέλα, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σ.Α.Γ.Φ. πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα ην κνλαδηθφ
θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηνηθίαο κίαο λνκηθήο νληφηεηαο απνηειεί ν ηφπνο ηεο
πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο. Ωο ηφπνο ηεο πξαγκαηηθήο δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, φπσο
απηφο εξκελεχεηαη ζηελ Πξφηππε Σχκβαζε, λνείηαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη ζηελ
νπζία νη ζεκαληηθέο δηαρεηξηζηηθέο θαη εκπνξηθέο απνθάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά. Γηα ηνλ δε
θαζνξηζκφ απηνχ, πξέπεη λα εμεηάδνληαη φια ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
19. Γεδνκέλνπ φηη ε πξνζσξηλή αιιαγή ηνπ ηφπνπ θπζηθήο παξνπζίαο ησλ δηεπζπλφλησλ
ζπκβνχισλ θαη άιισλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κίαο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID-19 απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ γεγνλφο, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί
κεκνλσκέλα θαη λα επηδξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ «ζπλήζνπο» ηφπνπ πξαγκαηηθήο
δηνίθεζεο. Η θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη απφ κηα ηέηνηα πξνζσξηλή αιιαγή δελ αξθεί
απφ κφλε ηεο θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζρεηηθνχ λα θαζνξίζεη ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ/λνκηθήο νληφηεηαο.
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ΗΗ. Μόληκε εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ.
20. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Σ.Α.Γ.Φ. πεξί κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζε
γεληθέο γξακκέο δελ είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγεζεί δήηεκα αιιαγήο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο
ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ θαη πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ησλ εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ, πνπ
πξνθαιεί ε παλδεκία. Παξαθάησ αθνινπζνχλ δηεπθξηλίζεηο πνπ αθνξνχλ:
α) ζην θαηά πφζνλ νη ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ εξγαζία εμ απνζηάζεσο ζε
Κξάηνο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ηνπο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο
παλδεκίαο COVID-19, ζεσξείηαη φηη δεκηνπξγνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε γηα ηελ επηρείξεζε
ζην Κξάηνο απηφ,
β) ζην θαηά πφζνλ νη ππάιιεινη επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ ηαθηηθά ζπκθσλίεο ζην
φλνκα ηεο επηρείξεζεο ζε Κξάηνο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο ζπλήζνπο εξγαζίαο ηνπο
ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παλδεκίαοCOVID-19,ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κφληκεο
εγθαηάζηαζεο γηα ηελ επηρείξεζε ζην Κξάηνο απηφ θαη
γ) ζην θαηά πφζνλ επεξεάδεηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλζήθεο ην ρξνληθφ φξην πάλσ απφ ην
νπνίν έλα εξγνηάμην ή έξγν θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε.

Γ. Παξνρή εξγαζίαο εμ απνζηάζεσο ζε Κξάηνο δηαθνξεηηθό από απηό ηεο
ζπλήζνπο εξγαζίαο (π.ρ. ρξήζε ηεο νηθίαο ηνπ ππαιιήινπ σο ηόπνπ άζθεζεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο – “Home office”)
Γ1. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (άξζξν 6 ηνπ Κ.Φ.Δ.)
21. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο
ζηελ Διιάδα ησλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη πεξηιακβάλεηαη έλαο θαηάινγνο
παξαδεηγκάησλ ζε θακία πεξίπησζε εμαληιεηηθφο, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα
ζεσξεζεί εθ πξψηεο φςεσο φηη ζπληζηά πεξίπησζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο θαη πεξαηηέξσ,
αθνινπζείηαη ε Πξφηππε Σχκβαζε, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
Ο.Ο.Σ.Α. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη ε
χπαξμε θαζνξηζκέλνπ ηφπνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε
ζπγθέληξσζε νξηζκέλνπ, επαξθνχο βαζκνχ κνληκφηεηαο ηνπ ηφπνπ απηνχ, θαζψο επίζεο
θαη ε κέζσ απηνχ δηεμαγσγή πιήξσο ή ελ κέξεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (βι.
Αηηηνινγηθή Έθζεζε λ. 4172/2013 άξζξν 6).
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Σε θάζε πεξίπησζε απφ κφλν ηνπ ην γεγνλφο ηεο παξνπζίαο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ
ζηελ Διιάδα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ 18 Μαξηίνπ έσο 15 Ινπλίνπ 2020 δελ
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα κε βάζε ην
άξζξν 6 Κ.Φ.Δ. Γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ 18ε Μαξηίνπ ή κεηά ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020,
εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε ε χπαξμε αλάινγσλ πεξηνξηζκψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4172/2013, «κφληκε
εγθαηάζηαζε» νξίδεηαη ν θαζνξηζκέλνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ
νπνίνπ δηεμάγνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
22. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξφζθαησλ ιφγσ ηεο
παλδεκίαο COVID-19 θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ Ο.Ο.ΣΑ., δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
Γε ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4172/2013
ε παξνπζία ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ Διιάδα, εθφζνλ έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα
θαη νθείιεηαη ζηνπο εξγαζηαθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπβεξλεηηθέο
νδεγίεο θαη έρνπλ ηεζεί ζην πιαίζην ηεο εμάιεηςεο ηεο παλδεκίαο COVID-19. Άιισζηε, ε
πεξηνξηζκέλε κεηαθνξά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νηθία, γηα παξάδεηγκα,
ελφο αηφκνπ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο δελ εκπίπηεη απηή θαζ’ απηή ζηελ έλλνηα ηεο
κφληκεο εγθαηάζηαζεο, εθηφο εάλ ε ηνπνζεζία απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλερή βάζε γηα
ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο, θαηφπηλ απαίηεζεο θαη ηεο ηειεπηαίαο, ή θαζηεξσζεί γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο παλδεκίαο,
ψζηε λα ζεσξεζεί φηη απνθηά επαξθή βαζκφ κνληκφηεηαο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ε χπαξμε ή κε κφληκεο εγθαηάζηαζεο ελαπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν, κε
βάζε ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο, νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ ζπλνιηθά, ιακβαλνκέλνπ, εμίζνπ, ππφςε ηνπ πψο απηά είραλ
δηακνξθσζεί πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θπξίσο κεηά ηελ έμαξζε ηεο παλδεκίαο, ελψ ηα
λνκηθά πξφζσπα/νληφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχνπλ κε θάζε
πξφζθνξν κέζν εάλ απνθηνχλ ή φρη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ εκεδαπή, ηεξψληαο
ζρεηηθφ αξρείν (φπσο αλαθέξζεθε αληίζηνηρα ζηελ ελφηεηα πεξί θνξνινγηθήο θαηνηθίαο).
Σεκεησηένλ, δελ απνθιείεηαη εμίζνπ ε αλαδξνκηθή χπαξμε κφληκεο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ
ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ θαηαδείμνπλ φηη ε κεηαβνιή ηνπ ηφπνπ άζθεζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεηαη ζε ιφγνπο δηαθνξεηηθνχο ησλ επηβεβιεκέλσλ
απφ ηελ παλδεκία COVID-19 θαη παξάιιεια απνθηηέηαη επαξθήο βαζκφο κνληκφηεηαο.
Γ2. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ.
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23. Σηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σ.Α.Γ.Φ. πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα ε κφληκε εγθαηάζηαζε
νξίδεηαη σο έλαο θαζνξηζκέλνο ηφπνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ
δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ελ φισ ή ελ κέξεη. Πξνθεηκέλνπ έλαο ηφπνο λα
ζεσξεζεί σο ηέηνηνο, ζχκθσλα κε ηα εξκελεπηηθά Σρφιηα ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο,
πξέπεη αθελφο λα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο αθεηέξνπ λα έρεη νξηζκέλν βαζκφ
κνληκφηεηαο.
24. Ωο πξνο ηελ πξψηε πξνυπφζεζε, ην γεγνλφο φηη έλα κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο δηεμάγεηαη ζε ηφπν φπσο ε νηθία ηνπ ππαιιήινπ δελ
ζπλεπάγεηαη φηη απηή σο ηφπνο είλαη ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο, απιά θαη κφλνλ επεηδή
έλαο ππάιιεινο ηεο ηε ρξεζηκνπνηεί. Ωο πξνο ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ε
νηθία ελφο ππαιιήινπ λα ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα γίλεηαη
ζπλερήο ρξήζε απηήο γηα ηελ άζθεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο. Δπίζεο πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη δεηήζεη απφ ηνλ ππάιιειν λα ηε
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ε παξνρή εμ
απνζηάζεσο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID-19 δελ απνηειεί απαίηεζε
ηεο επηρείξεζεο, αιιά επηβάιιεηαη απφ θπβεξλεηηθέο νδεγίεο, ελψ ηα γξαθεία ηεο
επηρείξεζεο εμαθνινπζνχλ λα δηαηίζεληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο, αθφκα θαη αλ ε
πξφζβαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ή αδχλαηε ιφγσ ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
δηάδνζεο ηνπ COVID-19.
25. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ εμαηξεηηθή θχζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 θαη
ζηνλ βαζκφ πνπ ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία δελ απνηειέζεη λέν θαλφλα κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ, ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ νηθία δελ νδεγεί ζε δεκηνπξγία κφληκεο
εγθαηάζηαζεο γηα ηελ επηρείξεζε, αθελφο επεηδή ν ηφπνο απφ ηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νη
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζηεξείηαη κνληκφηεηαο, αθεηέξνπ επεηδή,
κε εμαίξεζε ηνλ ίδην ηνλ ππάιιειν, ε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ή έιεγρν ζηνλ ηφπν
απηφ.
Γ. Δμαξηεκέλνη αληηπξόζσπνη/πξάθηνξεο.
Γ1. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6
Κ.Φ.Δ.)
26. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4172/2013, νξίδεηαη φηη φηαλ έλα
πξφζσπν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη εμνπζηνδφηεζε, ηελ νπνία
αζθεί ζπλήζσο ζηελ εκεδαπή λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ε
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επηρείξεζε απηή ζεσξείηαη φηη έρεη ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ηεο ζηελ Διιάδα αλαθνξηθά κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην πξφζσπν απηφ αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, εθηφο αλ νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ.
4, νη νπνίεο έζησ θαη αλ αζθνχληαη κέζσ ελφο θαζνξηζκέλνπ ηφπνπ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, δελ θαζηζηνχλ ηνλ ηφπν απηφ κφληκε εγθαηάζηαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ απηήο. Αληηζέησο, κία επηρείξεζε δελ ζεσξείηαη φηη έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε
ζηελ Διιάδα αλ ε δξαζηεξηφηεηά ηεο πεξηνξίδεηαη ζηε δηεμαγσγή εξγαζηψλ κέζσ κεζίηε,
γεληθνχ αληηπξνζψπνπ κε πξνκήζεηα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αλεμάξηεηνπ πξάθηνξα,
εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ.
27. Ιδίσο φζνλ αθνξά ζηνλ εμαξηεκέλν αληηπξφζσπν, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηελ
εκεδαπή ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ χπαξμε ή κε κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηεο
αιινδαπήο επηρείξεζεο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ζπλίζηαληαη ζηε ζχλαςε
ζπκθσληψλ δεζκεπηηθψλ γηα ηελ αιινδαπή επηρείξεζε (είηε απηέο νη ζπκθσλίεο
ζπλάπηνληαη θπξηνιεθηηθά ζην φλνκα ηεο επηρείξεζε είηε φρη) θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ απφ ηελ
επηρείξεζε θαηά ηε δηεμαγσγή θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ
θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
28. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξφζθαησλ, ιφγσ ηεο θξίζεο
COVID-19, θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., δηεπθξηλίδεηαη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Δ., φηη:
- ην γεγνλφο φηη αιινδαπφο (εξγνδφηεο ή κε) αλαζέηεη πξνζσξηλά (ιφγσ COVID-19) ηελ
εμνπζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη
θάηνηθνο Διιάδαο, δελ ζεκειηψλεη κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ αιινδαπνχ κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο απηέο.
- ην γεγνλφο φηη έλα πξφζσπν, θνξνινγηθφο θάηνηθνο αιινδαπήο, ην νπνίν δηαζέηεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά εμαξηεκέλνπ πξάθηνξα κε βάζε ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Φ.Δ., εγθισβίδεηαη
πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ, δελ εγείξεη εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δήηεκα
δεκηνπξγίαο / χπαξμεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα.
Η δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ Διιάδα θαηά ηα παξαπάλσ γηα ην δηάζηεκα
απφ 18 Μαξηίνπ έσο 15 Ινπλίνπ 2020 δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ 18ε
Μαξηίνπ ή απφ ηελ 15ε Ινπλίνπ 2020 θαη κεηά ζα εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε ε ηπρφλ ιήςε
κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο θαη αδπλακίαο κεηαθίλεζεο.
Σε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ψζηε λα
αμηνινγείηαη ν βαζκφο κνληκφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αληηπξνζψπνπ
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ζηελ εκεδαπή, ελδερνκέλσο ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πεξηζηαηηθά πξηλ ή/θαη κεηά ηελ
θξίζε ηεο παλδεκίαο.
Γ2. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ.
29. Η πιεηνλφηεηα ησλ Σ.Α.Γ.Φ. πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ζην
άξζξν πεξί κφληκεο εγθαηάζηαζεο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο κία
επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζε έλα Κξάηνο ιφγσ ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ ελφο πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί γηα ηελ επηρείξεζε, ήηνη ελφο
εμαξηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. Σχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο, φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αζθεί έλαο αληηπξφζσπνο ζε έλα Κξάηνο πξννξίδεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
ηαθηηθή ζχλαςε ζπκθσληψλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ ηελ αιινδαπή επηρείξεζε, ηφηε ε
επηρείξεζε απηή πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη έρεη επαξθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζην Κξάηνο
απηφ, εθηφο εάλ ν αληηπξφζσπνο αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζην πιαίζην ηεο
ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο (αλεμάξηεηνο αληηπξφζσπνο). Σπλεπψο,
ην θαίξην δήηεκα ζπλίζηαηαη ζηελ ηαθηηθφηεηα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ γηα ινγαξηαζκφ
ηεο επηρείξεζεο.
Η πξνυπφζεζε φηη έλαο εμαξηεκέλνο αληηπξφζσπνο έρεη ηελ εμνπζηνδφηεζε, θαη ηελ
ελαζθεί ηαθηηθά, λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο, φπσο εξκελεχεηαη
ζηα Σρφιηα ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο, ζεκαίλεη φηη ε παξνπζία πνπ δηαηεξεί κία επηρείξεζε
ζε έλα Κξάηνο δελ πξέπεη λα είλαη ακηγψο πξνζσξηλή ή κεηαβαηηθή πξνθεηκέλνπ λα
ζεσξείηαη φηη ε επηρείξεζε έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε, θαη θαη’ επέθηαζε θνξνινγηθή
παξνπζία, ζε απηφ ην Κξάηνο. Δπνκέλσο, ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία ε νπνία επηβάιιεηαη
απφ θπβεξλεηηθέο νδεγίεο γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε παλδεκία COVID-19 δελ δχλαηαη λα
ζπλδεζεί κε “ζπζηεκαηηθή” άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ππαιιήινπ ζε έλα Κξάηνο,
θαζψο δελ πιεξείηαη ην θξηηήξην ηεο κνληκφηεηαο.
30. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε σο άλσ πξνζέγγηζε δελ θαηαιακβάλεη πεξηπηψζεηο πνπ έλαο
ππάιιεινο κίαο επηρείξεζεο ζχλαπηε ζπζηεκαηηθά ζπκθσλίεο ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο
ζην Κξάηνο θαηνηθίαο ηνπ ζε δηάζηεκα θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο παλδεκίαο COVID-19.
Δ. Σερληθά έξγα/Δξγνηάμηα
Δ1. Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (παξ. 3 άξζξνπ 6 ΚΦΔ)
31. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Φ.Δ., ην εξγνηάμην ή έλα έξγν
θαηαζθεπήο ή ζπλαξκνιφγεζεο ή δξαζηεξηφηεηεο επίβιεςεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά
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ζεσξείηαη φηη ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε, κφλνλ εθφζνλ δηαξθεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) κελψλ.
32. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε, γηα ηε ζεκειίσζε κφληκεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηελ Διιάδα απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) κελψλ, ελψ ε ξχζκηζε απηή αθνξά απνθιεηζηηθά ζε εξγνηάμηα ρσξψλ κε ηηο
νπνίεο ε Διιάδα δελ έρεη ππνγξάςεη Σ.Α.Γ.Φ., δεδνκέλνπ φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε
θαηηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο.
33. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξφζθαησλ ζρεηηθψλ
θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηνπ Ο.Ο.Σ.Α., θαη ηα δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία ππήξμε
πξνζσξηλή δηαθνπή εξγαζηψλ ιφγσ COVID-19 ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ ηξηκήλνπ γηα ηε ζεκειίσζε ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα.
Δ2. Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ.
34. Σχκθσλα κε ηηο Σ.Α.Γ.Φ. πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα, ην ρξνληθφ φξην πάλσ απφ ην
νπνίν έλα εξγνηάμην ή έξγν θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ζπληζηά κφληκε εγθαηάζηαζε
νξίδεηαη, αλά πεξίπησζε, κεηαμχ ηξηψλ (3) θαη δψδεθα (12) κελψλ. Σχκθσλα κε ηα
εξκελεπηηθά ζρφιηα ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο, έλα εξγνηάμην ή έξγν θαηαζθεπήο ή
εγθαηάζηαζεο δελ ζεσξείηαη φηη παχεη λα ππάξρεη φηαλ νη εξγαζίεο αλαζηέιινληαη
πξνζσξηλά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ δηαθνπψλ ιφγσ πρ. έιιεηςεο πιηθψλ ή
δεηεκάησλ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.
35. Δπνκέλσο, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξφζθαηεο ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ
Ο.Ο.Σ.Α., ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ηπρφλ δηαθνπή εξγαζηψλ ζε έλα
εξγνηάμην ή έξγν θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ιφγσ ηεο ζε εμέιημε παλδεκίαο
ζπλππνινγίδεηαη

ζην

απαηηνχκελν

δηάζηεκα

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζδηνξηζζεί

αλ

ζπκπιεξψλεηαη ν ρξφλνο γηα ηε ζεκειίσζε κφληκεο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
απηέο.

III. Γηαζπλνξηαθνί εξγαδόκελνη – Δθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ .Α.Γ.Φ. γηα ηελ
θνξνιόγεζε εηζνδήκαηνο από εμαξηεκέλε εξγαζία.
36. Σην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ κηζζψλ απφ ην
Κξάηνο ζε πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο
COVID-19,ζηελ νπνία έρνπλ πξνβεί ή αλακέλεηαη λα πξνβνχλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο,
αλαθχπηνπλ δεηήκαηα θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ ιφγσ απνδεκηψζεσλ ζηηο
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πεξηπηψζεηο δηαζπλνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζε έλα Κξάηνο, αιιά
εξγάδνληαη ζε άιιν, φπνπ θαη κεηαβαίλνπλ θαζεκεξηλά ή ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ
εβδνκάδα.
37. Σηελ πιεηνλφηεηα ησλ Σ.Α.Γ.Φ. πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ
δηθαηψκαηνο θνξνιφγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο απφ εμαξηεκέλε εξγαζία κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο
θαηνηθίαο θαη ηνπ Κξάηνπο παξνρήο ηεο απαζρφιεζεο πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο ζχκθσλα
κε ηηο νπνίεο κηζζνί, εκεξνκίζζηα θαη άιιεο παξφκνηεο ακνηβέο θνξνινγνχληαη κφλν ζην
Κξάηνο θαηνηθίαο, εθηφο εάλ ε απαζρφιεζε αζθείηαη ζην άιιν ζπκβαιιφκελν Κξάηνο
(Κξάηνο πεγήο) (άξζξν 15 Πξφηππεο Σχκβαζεο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαξηεκέλε εξγαζία
παξέρεηαη ζην Κξάηνο ζην νπνίν ν ππάιιεινο έρεη θπζηθή παξνπζία ηε ζηηγκή πνπ αζθεί
ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή. Πξνβιέπεηαη απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα θνξνιφγεζεο ζην Κξάηνο θαηνηθίαο, εθηφο εάλ:
1)

Ο δηθαηνχρνο ηεο ακνηβήο παξεπξίζθεηαη ζην Κξάηνο πεγήο γηα ρξνληθή πεξίνδν ή

πεξηφδνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο ζε
νπνηαδήπνηε δσδεθάκελε πεξίνδν πνπ αξρίδεη ή ηειεηψλεη ζην νηθείν θνξνινγηθφ έηνο ή
2)

Η ακνηβή θαηαβάιιεηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ελφο εξγνδφηε, ν νπνίνο

είλαη

θάηνηθνο ηνπ Κξάηνπο πεγήο ή
3)

Η ακνηβή βαξχλεη κηα κφληκε εγθαηάζηαζε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ζην

Κξάηνο πεγήο.
Δάλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο 1 έσο 3, ηφηε απνθηά δηθαίσκα
θνξνιφγεζεο ηεο ακνηβήο απηήο θαη ην Κξάηνο πεγήο. Τν Κξάηνο θαηνηθίαο ελεξγεί γηα ηελ
εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
38. Σην πιαίζην ησλ κέηξσλ αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ιφγσ ηεο παλδεκίαο
COVID-19 ν δηαζπλνξηαθφο εξγαδφκελνο δελ παξέρεη κελ εμαξηεκέλε εξγαζία ζην Κξάηνο
πεγήο (αιιά ιακβάλεη απνδεκίσζε απφ απηφ) κε απνηέιεζκα είηε λα παξακέλεη ζην
Κξάηνο απηφ κε απαζρνινχκελνο είηε λα επηζηξέθεη ζην Κξάηνο θαηνηθίαο.
39. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: Σχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηνπ Ο.Ο.Σ.Α. βάζεη ηεο Πξφηππεο Σχκβαζεο νη ελ ιφγσ απνδεκηψζεηο
εμνκνηψλνληαη κε ηηο απνδεκηψζεηο δηαθνπήο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ
ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (άξζξν 15 ηεο Πξφηππεο
Σχκβαζεο) θαη σο ηέηνηεο ζεσξείηαη φηη πξνθχπηνπλ ζην Κξάηνο ζην νπνίν ν ππάιιεινο
ζα είρε άιισο εξγαζηεί. Σηελ πεξίπησζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ εξγαδνκέλσλ, απηφ ζα είλαη
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ην Κξάηνο ζην νπνίν παξείρεην ε εμαξηεκέλε εξγαζία πξηλ απφ ηε ιήςε θπβεξλεηηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ COVID-19 κε απνηέιεζκα λα κελ επεξεάδεηαη ην
δηθαίσκα θνξνιφγεζεο ηνπ Κξάηνπο πεγήο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΧΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ΄(πλην 1 και 2)
2. Υπηρεςίεσ Ερευνών και Διαςφάλιςησ Δημοςίων Εςόδων
3. Διεφθυνςη Στρατηγικήσ Τεχνολογιών Πληροφορικήσ
(με την παράκληςη να αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ ΑΑΔΕ και ςτην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη τησ ΑΑΔΕ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ Οικονομικών
3. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηςη»
ΙΙΙ. EΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
2. Γραφείο κ. Γενικοφ Διευθυντή Φορολογικήσ Διοίκηςησ
3. Διεφθυνςη Νομικήσ Υποςτήριξησ
4.Αυτοτελζσ Τμήμα Συντονιςμοφ, Μεταρρυθμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
5. Διεφθυνςη Διεθνών Οικονομικών Σχζςεων – Τμήμα Α’
6. Διεφθυνςη Εφαρμογήσ Άμεςησ Φορολογίασ – Τμήματα Α’ και Β’

16

