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ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των
εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος
και Κατάρ
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η ΠΟΛ 1187/05.07.1995 με Θέμα «Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής
φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών»,

Με το ως άνω σχετικό, έχει οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Αίτησης για την
Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η
Ελλάδα, βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Το έντυπο αυτό έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στη διαδρομή:
https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/CLAIM OTHERCOUNTRIES.Rdf.
Οι φορολογικές αρχές του Κατάρ, ενημέρωσαν ότι προχωρούν στην έκδοση ηλεκτρονικών
πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας (στο εξής ΠΦΚ) τα οποία φέρουν ειδικά χαρακτηριστικά
ασφαλείας, ενώ παράλληλα Θα εξακολουθήσουν να πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία και στο
έντυπο «Αίτηση για την εφαρμογή ».
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών των φορολογικών
κατοίκων και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:
Στις αιτήσεις εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ. Ελλάδος — Κατάρ στις οποίες η ημερομηνία πιστοποίησης της
φορολογικής κατοικίας είναι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1-1-2021, αντί της συμπλήρωσης του
πεδίου (ΙΙ (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), με την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση
εφαρμογής, δύναται να προσκομίζεται διακριτά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της
αλλοδαπής φορολογικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έγκυρα ως ηλεκτρονικό στην αραβική και
αγγλική γλώσσα.
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Η γνησιότητα του ΠΦΚ δύναται να διαπιστώνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες στην αγγλική
γλώσσα που συνοδεύουν το ΠΦΚ (ως συνημμένο δείγμα).
Οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν, όπως και οι
αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την αναφερόμενη ως σχετική.

Συνημμένα: - Ετήσια αίτηση εφαρμογής
- Πιστοποιητικό φορολογικής
Κατοικίας Κατάρ

(δυο φύλλα)

(δυο σελίδες)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΑΗΣ
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Πίνακας Διανομής:

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Αποδέκτες Πίνακα Α' πλην 2και 3, Πίνακα Β (μόνο τις ΥΕΔΔΕ)και Πίνακα Γ"
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Με την παράκληση να αποσταλεί σε όλους τούς σχετικούς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις της
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1 Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2 Γραφείο κου Υφυπουργού Οικονομικών
3 Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας και Φορολογικής Πολιτικής
4 Αποδέκτες Πινάκων Η' (εκτός των αριθ. 4 & 10 & 11 αυτού),ΙΒ (μόνο τους
αριθμούς 1, 11, 12, & 14 αυτού), ΙΣΤ (μόνο τους αριθμούς 4, 15 16, 17, 18 & 29
αυτού), 1U (μόνο στους αριθμούς 1, 2, & 7 αυτού)
5 Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ »
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1 Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2 Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
3 Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
4 Δ.Δ.Ο.Σ. Τμήμα Α'
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HELLENIC REPUBLIC

ΑΑΔΕ

Independene Authoriφ
for Public Revenue (IAPR)
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS DIRECiORATE

1 ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή - lst copy jor Με Hel!enic Τακ Αυιhοrίty

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥΕΛΛΑΛΟΣ ΚΑΙ (1)

CLAIM
FOR ΤΗΕ ΑΡΡΙΙCΑ ΤΙΟΝ ΟΡ ΤΗΕ DOUΒLΕ ΤΑΧΑ ΠΟΝ
CONVENTION ΒΕΤWΕΕΝ GREECE AND (Ι)
Αυτή η αίτηση ισχύει νια ένα ηυερσλονιαχό έτος - Thίs ιlaim is να1ίd for orte ealendar vear
Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Δ/ΚΑ ΙΟ ΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ
BENEFICL .L ΟΗ'NER ΟΥ ΤΗΕ IN('OME (δΙοά letters)
Πλήρες όνομα /επωνυμία /τίτλος

Ευ!! Name σι Name ojfιrm
Νομική μορφή

Legal jorm
Δραστηριότητα !επάγγελμα
Actίvίty/professίon
Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)

Ευ!! address (streeζ ιίty, postal code, ιουπ1ry)
Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα

Ngme artd address ojRepresextafive in Greece (if axy)
Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού - Date ο/ Power ofAttorney (if απy)
Π. ΟΚΑ ΤΑ ΒΑΛΛΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΡΑ ΥΕΙ? ΟΥ ΤΗΕ ΙΝCΟΜΕ
Πλήρες όνομα /επωνυμία /τίτλος

Ευ!! Name orName offrrm
Νομική μορφή

Legal jorm
Δραστηριότητα / επάγγελμα

Activίty /projessίox
Πλήρης δ/νοη (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας)

Ευ!! address (streey ε14', postal code)
111. ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ - DESCRIPTION ΟΕ ΤΗΕ INCOME

1Ύ ΕΤΟΣ .ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔ Ι-ΙΜΑ ΤΟΣ

YEAR D URING WHICH ΤΗΕ IN(OME BECAME DUE
Υ λΟ/ΠΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡ/ΕΣ - FURTHERDETΑILS
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:

Durίng axy ιαlendar year in which Με above specifred έncome became due:

α) ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
που βρίσκεται στην Ελλάδα ;
were ου exgaged ίη trade ο, business ίχ Greece tkrough α permanent estaMishment

ΝΑ/-ΥΕΞ
ΟΧ/-ΝΟ

situaιed thereίx?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα;
ε)

were ου α member af α partnershίp ereated στ organίzed ωί!hίπ Greece?
ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί
κατά τους ελληνικούς νόμους;
dίd .νου possess α holdίxg ίχ α company creαted υπdeτ Hellexίc !αω?
1/2

ΝΑΙ- ΥΕΞ
ΟΧΙ-ΝΟ
ΝΑΙ-ΥΕΣ
ΟΧΙ-ΝΟ
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Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης Υ, να δοθούν λεπτομερή
στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».

ΙΕαη~ answer Ιο δε gίven υnder (V) 15 ιryes», give fυ1/ραmιυ!αrs (e g. percentage ojpartίcipaάox e.tc.)
under item «Observaάons».
ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΟΒΞΕΙ? νΑ ΤΙΟΝΝ

V7 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΔΙΚΑ/ΟΥΧΟΥ - DECLARATIONOFΤΧΕBENEFICIARY
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχας του εισοδήματος που αναφέρεται οιην προηγούμενη
σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.

Ι hereby declare tha[ Ι am benefrcίally entίtled [σ Με ίncome stated overleajand thai 1/πε ριιι&υΙατ5
given ίη 11115 Claim are aue ίη every respeeL
Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου

Τόπος και ημερομηνία - Ρlace αηd date

Sίgxature απd stamp ο/ lhe beneftciary

ΥΠ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣΑΡΧΗΣΤΗΣΧΩΡΑΣΚΑΤΟΙΚΙΑΣΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ ΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ

CERTIFICATION Μ ΤΗΕ ΤΑΧΑ UΤΗΟΚΙΤΥ ΟΕ ΤΑΕ BENEFICIARY'5 RESIDENCE COUNTRY
ω (3) INDlVΙDUA1S - COMPANIES (1) = ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΤΑ/ΡΕ/ΕΣ (2)
Ι certify Μα! Με bexefecίary is / was (3) during Με ματ specίfied overleaf, α resίdent ο/(1)
ωhhίη Με meanίng of lhe α/m Double Ταχσάση Cοηνeπάοπ.

Πιστοποιώ ότι σ δικαιούχος είναι ή ήταν, (3) κατά το έτος που ορίζεται ανωτέρω, κάτοικος
κατά την έννοια των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης.
(Ι)
(ϋ) (3) PARTNERSHIPS

(4) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (4)

percent ο/ (3) Με ιαρί!α! ojthe benefeciary is owned direcάy 6,
Ι cerάfy Μα! Με whole, οι
ωhhίπ Με meanίng of the α/m Double Ταzαάση
partners/members ('3,), resίdents ο/(1)
Cοπνeπάοπ.

τοις εκατό τους κεφαλαίου, (3) του δικαιούχου
Πιστοποιώ ότι όλο το κεφάλαιο, ή
κατά την έννοια
ανήκει άμεσα σε εταίρους/μέλη (3) (φορολογικούς) κατοίκους (Ι)
των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης.

Τόπος και ημερομηνία - Plaee and date

Υπογραφή - Signamre
Τίτλος

- Desίgnaάon

Σφραγίδα - Ojficίal Stamp of the Τακ Authority

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΝΟΤΕΝ

(1)
(2)
(3)
(4)

The name of the Condacfing State - Το όνομα του Συμβαλλόμενου Κράτους.
ΑΜ αη,ν other enάty whίch is α taxable υηίt - και οποιοδήποτε άλλα νομικό πρόσωπο τα οποίο

είναι φορολογικά υποκείμενο.
Delete as ηecessary - Διαγράψτε κατά περίπτωση.
ΑΜ αη οι/πει entity whίch 1$ ησ[ α tazable υηί1 - και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπα το
οποίο δεν είναι φορολογικά υποκείμενο.

1/1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δύο σελίδες αυτού τον εντύπου θα πρέπει να εκτυπώνονται σε διπλή όψη.

Α ΤΤΕΝΤΙΟΝ: Both pages of thίs document 8/ώ υΙιΙ be prίated ίυ aduplex prέnting.

ΑΔΑ: 9ΒΠ746ΜΠ3Ζ-7ΝΨ

HELLENIC REPUBLIC

ΑΑΔΕ
Independent Authority
Τα Pu6lic Re+enue (ΙΑΡΤ)
INTERNATIONAL ECONOMIC RElAT10N5 DIRECTORATE

2° αντίγραφο για την Αλλοδαπή Φορσλσyική Αρχή - 2"° copy for 1/ιο Foreign ΤrαAuthority

ΑΙΤΗΣΗ
ΤΜ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΙΙΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΑΟΓΙ4ΣΜΕΤΑ ΥΕΑΑΑΔΟΣΚΑΙ (l)

CLAIM
FOR ΤΗΕ APPLICATION ΟΡ ΤΗΕ »ΟΙ/ΜΕ ΤΑΧΑ ΤΙΟΝ
CONVENTION ΒΕΤWΕΕΝ GREECE AND (1)
Αυτή η αίτηση ισχύει νια ένα ηυερσλσνιακό έτος - This claim is να1/λ Ιο,· οε calendar νου'·
1. ΠΡΑΓΜΑ ΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ
BENEFI(ΙAL ΟΗ'NER OF ΤΗΕ ΙΝCΟΜΕ (blo letters)
Πλήρες όνομα /επωνύμία /τίτλος

Ευ!! Name οι· Name offεrm
Νομική μορφή

Legal form
t
Δραστηριότητα / επάγγελμα
Αεtίνίty /projession
Πλήρης δ/νση (οδός, πάλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
Ευ!! address (streey είty, postal code, εουχtη)
`Ονομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα

Name αηά address ojRepresentative ίη Greece (?/ any)
Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού - Date ο/ Power ofAttornη (if axy)
ΙΙ. ΟΚΑ ΤΑΒΑΛΑΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΡΑ ΥΕΙΙ ΟΕ ΤΗΕ INCOME
Πλήρες όνομα /επωνυμέα /τίτλος

Ευ!! Name οΐ Name offirm
Νομική μορφή

-

Legal fοτπι
Δραστηριότητα / επάγγελμα
Αιtίνίty /profession
Πλήρης δ/νση (οδός πόλη, ταχ. κώδικας)
Ευ!! address (sfreet, οί, postal code)

11!. ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ - DESCRIPTION ΟΕ ΤΗΕ INCOME

Ι~. ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ

ΥΕΑΙ? D(IRING Ή IIICH ΤΗΕ INCOME BECAME .01/Ε
V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - FURTHERDETAILS
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:

Durixg any calendar year in which 1/ιο above specίfed income became due:
α) ασχοληθήκατε με εμπόρια ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγχατάσιασης
που βρίσκεται στην Ελλάδα ;
were ου engaged ί trade οι· busίness in Greece ihrough α permanext estoblίshmext

ΝΑΙ- ΥΕΞ
ΟΧΙ-ΝΟ

sίtuated thereίn?
β) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί ατην Ελλάδα;
ι)

were you α member of α partnership created οι· οιgαχίτeο' ωίthίη Greece?

ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί
κατά τους ελληνικούς νόμους;
did ου possess α holdίng ώ α cοmραηy created under Hellenie Ιαω?
1/2

ΝΑΙ-ΥΕΣ
ΟΧΙ-ΝΟ

ΝΑΙ-ΥΕ$
ΟΧΙ-ΝΟ
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Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης V, να δοθούν λεπτομερή
στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) ατην ένδειξη «Παρατηρήσεις».

ΙΕαη~ answer Ιο δι gίven απdετ ({η 15 «yes», gένe jυ11ραrιίcυ1αrs (e4. percentαge ojpartίcίpatίon ι.1.)
under ίtem «Observσtions».
ΠΑ ΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ - OBSERVATIONS

νι. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - DEC1λRAT70NOFΤΗΕBENEFICIARY
Δηλώνω ότε είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη
σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ' αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.

Ι hereby declare that Ι am benefecίally enfitled Ιο the income stated overleaf απd tkat theραrtίιυ[ars
gίνeη ώ thίs Claim οτι dτιe ώ every respecG
Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου

Τόπος και ημερομηνία - Place and date

51 πα1υrε από stamp of the benefιciary

νΠΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤ/ΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΟΓ/ΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1(4 ΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΣ.

CERTIFlCATION ΒΥ ΤΗΕ ΤΑΧΑ UΤΗΟ1?ΙΤΥ 0F ΤΗΕ BENEFICIARY'5 RESIDENCE COUNTRY
(i) (3) lNDIVIDUALS - COMPANIES (1) = ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (2)
Ι cerkγy that /he beneficiary 1 / ,να (3) duήng the year specίfied overleaf, α resident 01 (1)
within the meaning ojthe α/m Double Ταχαtίοη Conven6on.
Πιστοποιώ ότι σ δικαιούχος είναι ή ήταν, (3) κατά το έτος που ορίζεται ανωτέρω, κάτοικος
(1)
κατά την έννοια των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης.
(Ιί)(3)ΡΑΙ?ΤΝΕΒ$ΗΙΡΞ(4) - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΛ (ΡΕ/ΕΣ (4)

percent of, (3) Μι capital of the beneficίary ί owned dίrectly δι
Ι cerBfy lhat !
he who!e, or
·
ωkhίη the meanίng of the α/m Dauble Ταχαtίση
partners/members (3) , ιesidents ο/(1)
Convenάoa
τοις εκατό τους κεφαλαίου, (3) του δικαιούχου
Πιστοποιώ άτι όλο το κεφάλαιο, ή
κατά την έννοια
ανήκει άμεσα σε εταίρους/μέλη (3) (φορολογικούς) κατοίκους (1)
των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης.
Τόπος και

ημερομηνία - Place and date

Υπογραφή - Sigιιature
Τίτλος - Designation
Σφραγίδα - Ο/[ιέία1 Stamp of the Τα Αuthorίty

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΝΟΤΕ8

(1)
(2)
(3)
(4)

The name of ihe Confracting Slate - Το όνομα του Συμβαλλόμενου Κράτους.
And αη ofher eσ1ίty wkich is α taxable υηί1 - και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο

είναι φορολογικό υποκείμενο.
Delete as necessary - Διαγράψτε κατά περίπτωση.
Από αη ofher entίty whίch ί ποίο tαχαδ1e υπί[ - και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το
οποίο δεν είναι φορολογικό υποκείμενο.

1/1
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δύο σελίδες αυτού του εντύπου Θα πρέπει να εκτυπώνονται σε διπλή όψη.

Α ΤΤΕΝΤΙΟΝ: Both pages of thίs document should be prίnted ίυ α duplex prίnting.
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CertΊfΊcete NUmber: 910000000761
Ρα use by foreign (2)1 administrations
Certificate of Ταχ Residence
Requested under the tax convention between Qatar and India

Identification ο! (Γιο taxpayer:
Name 311Ι surname or Corporate name:
Doha Qatar

Address:
Ταχ Identification Type &Number:

ΤΙΝ *.**..*...

ΡΙαεe of Effective Management:

Declaration σί (Γιο General Ταχ Authority of the 3(2(ο of Qatar:
Πιε General ΤΘΧ Authority of the State of Qatar certifies that the above-mentioned taxpayer is
resident in the 5tate of Qatar during the 18Χ8118 year(s) 20202021, for the purposes of the tax
convention between Qatar and India.
This Certificate is 155υ811 in Dοhα, οη 03/02/2021, ίπ accordance with the Income Ταχ 13.

Jassim Mohammed ΑΙ Καπαηί,
Director of Ταχ Service Departrnent

Tasdeeq Document ID: 8*******

For οπγ Inquiry or assistance,
Please εοπtαετ υs οη
\M:hin Qatσr:
Outside ρα οτ:

165δ5
+974 4406 9941

Write Το us αι
οι tα leαm more visit

suσPort@dhareebσ.q
dhστeeba.gov.go

17)Δ1) 1! 19]Ι Τ .„ιΙ
GΕΝΕRΛΙ ΤΑΧ AUTHOfttTY

Ρονrerοd bγ 7asdeeq
νου rαη validate the authenticily σί this dοευmεπt through Tasdeeq mobile αρρ, Tastleeq ροrtαΙ, or bΥ cα11ίπg Πιε Govemment Contact
Center ΟΤΙ 109 (Insitle Qatar) or+g74-44069999

