
  

 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(Ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 3 § 5) 

 
 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

 

 

 

Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού 

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά 

Υπεύθυνοι σύνταξης: Χρυσούλα Ζαχαριάδου, Καλλιόπη Ζούβια, Μαρία Λιαδή 

µε τη συµβολή των: Πετρούλας Βορριά, Θεοδώρας Βούλγαρη, Ειρήνης Καµένου,  

Μάριου Πρωτοπαπά, Καλλιόπης Στουγιάννου, Χριστίνας Φλώρου 

 

 

Αθήνα 

Ιούλιος 2014 



 2 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ           

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

1. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας 

2. Απόδειξη φορολογικής κατοικίας 

3. Προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 1 α.  Σύζυγος – φορολογούµενος που εργάζεται και διαµένει στην αλλοδαπή 

 1 β. ∆ηµόσιος υπάλληλος γυναίκα, µε σύζυγο, εργαζόµενο και εγκατεστηµένο στην 
αλλοδαπή 

2. Τεκµήριο περί ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση µη 
υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής δικαιολογητικών 

3.«Αναδροµική» αλλαγή του τόπου κατοικίας φορολογούµενου  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

1. Εφαρµογή ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης σε φυσικά πρόσωπα µε φορολογική 
κατοικία στο εξωτερικό 

2. Πίστωση φόρου αλλοδαπής από χώρες χωρίς Σ.Α.∆.Φ.   

3. Ορισµός αντικλήτου φορολογούµενων, κατοίκων εξωτερικού  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 



 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τα τελευταία έτη έχει γίνει αποδέκτης σηµαντικού 
αριθµού αναφορών πολιτών σχετικά µε τη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού. Τα 
ζητήµατα, για τα οποία οι πολίτες απευθύνθηκαν στην Αρχή αφορούν ένα ευρύ 
θεµατικό φάσµα και συνδέονται µε τις ευρύτατες και συνεχείς µεταβολές που 
επήλθαν στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα κατά τα τελευταία έτη, την παράλειψη 
πρόβλεψης διαδικασίας αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων και κυρίως 
την ανελαστικότητα του φορολογικού νοµοθέτη να διορθώσει τα προβλήµατα που 
ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων. 

Στη συνέχεια εκτίθενται πολύ σύντοµα οι βασικές αρχές που διέπουν τη 
φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, και ειδικότερα το ζήτηµα της φορολογικής 
κατοικίας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο (Α) και 
παρουσιάζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αντιµετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη, 
από τα οποία αναφαίνονται οι συνέπειες που είχε η διαχείριση των θεµάτων αυτών 
από τη φορολογική διοίκηση (Β-Γ). Τέλος διατυπώνονται τα συµπεράσµατα και οι 
προτάσεις, που έχει υποβάλει ο Συνήγορος του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονοµικών, 
σχετικά µε τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού. 

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Οι διατάξεις που ισχύουν σήµερα για τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, 
διαµορφώθηκαν κατά πολύ από το ν. 3943/20111, µε τον οποίο συµπληρώθηκαν και 
τροποποιήθηκαν επιµέρους διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (στο 
εξής ΚΦΕ2). Ο έλληνας φορολογικός νοµοθέτης για τη φορολόγηση φυσικών 
προσώπων έχει υιοθετήσει δύο κριτήρια: το κριτήριο της «κατοικίας» του φυσικού 
προσώπου και το κριτήριο της «πηγής» του εισοδήµατος3. Με βάση τα κριτήρια 
αυτά, το υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του ΚΦΕ, στο πλαίσιο του οποίου 
θεµελιώνεται η φορολογική εξουσία του ελληνικού κράτους, ορίζεται στο άρθρο 2 
παρ. 1 του ΚΦΕ4 ως εξής:  

- κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του 
στην Ελλάδα  (κάτοικος ηµεδαπής) υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά 
του  

                                                           

1 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 66/Α΄/31.3.2011). Οι διατάξεις αυτές περιλήφθηκαν 
σε σχέδιο νόµου, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υπουργείου Οικονοµικών για την 
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διεθνούς φοροαποφυγής.  
2 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) αποτελεί το νοµοθέτηµα αναφοράς µέχρι 
31/12/2013, δεδοµένου ότι από 1/1/2014 τέθηκαν σε ισχύ ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 
(ν. 4172/2013) και ο Κώδικας Φορολογικής  ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013). 
3 Σχετικά µε τα εν λόγω κριτήρια Λ.Θεοχαροπούλου, ∆ηµοσία Οικονοµική, Θεσσαλονίκη 1975, σ.296-
7, Κ.Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Β΄έκδοση 1999, 
σ.201,203, Ν. Μπάρµπα, Φορολογία Εισοδήµατος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, 
σ.170 κ.επ, Κ.Πέρρου, Η «κατοικία» στη φορολογία εισοδήµατος: έννοια, λειτουργίες και ζητήµατα 
απόδειξης, ∆ΦΝ, Α΄ Μαρτίου 2013, τ. 1509, τόµος 67, σ.323 κ.επ. 
4 Όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 3943/2011. 
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- κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή συνήθους 
διαµονής του (κάτοικος εξωτερικού) –το οποίο είναι υπόχρεο από τις διατάξεις του 
ΚΦΕ να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο µόνο για το 
εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα.  

 

1.  Η έννοια της φορολογικής κατοικίας 

 

Η έννοια της «φορολογικής κατοικίας»5 αποτελεί, εποµένως, βασική έννοια του 
φορολογικού δικαίου, προκειµένου να προσδιορίζεται το Κράτος, το οποίο έχει 
δικαίωµα φορολόγησης του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή και της ένωσης 
προσώπων για το παγκόσµιο εισόδηµα. Οι διατάξεις που ισχύουν εκφράζουν την 
πρόθεση του νοµοθέτη αφενός να καθιερώσει συγκεκριµένα και αντικειµενικά 
κριτήρια για τον χαρακτηρισµό του φορολογούµενου ως κατοίκου ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής και  αφετέρου να θέσει συγκεκριµένους περιορισµούς αναφορικά µε τη 
µεταφορά της κατοικίας ενός φυσικού προσώπου από την Ελλάδα σε µη συνεργάσιµα 
κράτη ή σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Απώτερος στόχος των 
ρυθµίσεων είναι η δικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση όλων των υπόχρεων σε 
φορολόγηση από το ελληνικό Κράτος και η αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των 
συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου6. 

Πριν από την έναρξη της ισχύος του ν. 3943/2011, η ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία δεν περιείχε ειδικό ορισµό της έννοιας «κατοικία». Η έννοια της 
«κατοικίας» για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου οριζόταν στον Αστικό 
Κώδικα (άρθρο 51ΑΚ)  και «εποµένως η έννοια της κατοικίας κατά τους δύο τοµείς 
δικαίου ταυτιζόταν, ήτοι η κατοικία του αστικού δικαίου αποτελούσε και τη 
‘’ φορολογική κατοικία’’» 7. Με τις διατάξεις του ν. 3943/2011, η έννοια της 
φορολογικής κατοικίας διευρύνθηκε. Ο διατυπωµένος στο νόµο πλέον όρος 
«φορολογική κατοικία» (tax residence) περιλαµβάνει α) την κατά το αστικό δίκαιο 
έννοια της κατοικίας αλλά και β) τη συνήθη διαµονή. Παρόλο που στο αστικό δίκαιο 
οι έννοιες της «κατοικίας» και της «συνήθους διαµονής» είναι διακριτές, στο πεδίο 
του φορολογικού δικαίου και για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήµατος οι δύο 
καταστάσεις εξοµοιώνονται. 

Όσον αφορά στην κατά το αστικό δίκαιο έννοια της κατοικίας, σύµφωνα µε τον 
Αστικό Κώδικα, για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται να συντρέχουν αφενός το 
υλικό στοιχείο της πραγµατικής εγκατάστασης του προσώπου σε ορισµένο τόπο 
(corpus) και αφετέρου το βουλητικό στοιχείο της µόνιµης εγκατάστασης, δηλαδή η 
βούληση του προσώπου να καταστήσει τον τόπο αυτό ως το κέντρο των βιοτικών του 
(οικογενειακών, κοινωνικών, επαγγελµατικών, επενδυτικών κ.λπ.) σχέσεων 
(animus)8. Τα εν λόγω εννοιολογικά στοιχεία του όρου αποτελούν πραγµατικές 
καταστάσεις. Ακόµα και η υποκειµενική (προσωπική) διάθεση, η πρόθεση µόνιµης 
                                                           

5
Αναφορικά µε την έννοια και το πεδίο εφαρµογής του όρου «φορολογική κατοικία» - ο οποίος 
σηµειωτέον δεν απαντάται στο κείµενο του προϊσχύοντος ΚΦΕ (ν.2238/1994), αλλά πλέον 
χρησιµοποιείται ευρύτατα τόσο στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013) όσο και στον 
Κώδικα Φορολογικής  ∆ιαδικασίας (ν.4174/2013) – βλ. µεταξύ άλλων σε Αιτιολογική Έκθεση ν. 
3943/2011 και Πέρρου Κατερίνα, Η «κατοικία» στη φορολογία εισοδήµατος: έννοια, λειτουργίες και 
ζητήµατα απόδειξης, ∆ΦΝ, Α΄ Μαρτίου 2013, τ. 1509, τόµος 67, σ.323-331. 
6 Βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 3943/2011. 
7 ∆ρυλλεράκης, σ.966. 
8 Μπαλής, Γενικές Αρχές 7η έκδοση §14, Απόστολος Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές σ.127. 
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εγκατάστασης σε ορισµένο τόπο, συνάγεται από πραγµατικά περιστατικά. Σε σχέση 
µε την κατοικία ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει δύο αρχές: της αποκλειστικότητας 
(ΑΚ 51) και της αναγκαιότητας (ΑΚ52). 

 Όσον αφορά δε στη συνήθη διαµονή, ως τέτοια θεωρείται η διαµονή στην 
Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες συνολικά µέσα 
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι τα φυσικά 
πρόσωπα που, ακόµα και αν δεν κατοικούν, τουλάχιστον έχουν τη συνήθη διαµονή 
τους στην Ελλάδα.  

 

Ταυτόχρονα µε τις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπεται και η έννοια της 
‘νόµιµης’ κατοικίας φυσικών προσώπων. Πρόκειται για έλληνες δηµόσιους 
υπαλλήλους, υπαλλήλους διεθνών οργανισµών και τα προστατευόµενα µέλη της 
οικογένειάς τους, που συνεχίζουν να θεωρούνται ως κάτοικοι ηµεδαπής, ακόµα και 
στις περιπτώσεις που δεν κατοικούν ούτε έχουν συνήθη διαµονή στην Ελλάδα. Εδώ 
εντάσσονται και οι περιπτώσεις µελών της οικογένειας (γυναίκες- σύζυγοι, παιδιά) 
κατοίκων εξωτερικού, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα, ‘συµπαρασύρονται” όµως 
από τον σύζυγο και θεωρούνται κάτοικοι εξωτερικού9. 

 

2. Απόδειξη της φορολογικής κατοικίας  

 

Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού πρέπει να 
υποβάλει τα καθοριζόµενα µε υπουργική απόφαση δικαιολογητικά στις αρµόδιες 
φορολογικές αρχές µέσα στην οριζόµενη προθεσµία. Αν τα δικαιολογητικά δεν 
υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσµα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την 
κατοικία του στην Ελλάδα, µε συνέπεια να φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά 
του.   

Επιπροσθέτως, τέθηκαν διάφοροι περιορισµοί στην αλλαγή κατοικίας από 
κάτοικο Ελλάδας σε κάτοικο εξωτερικού και προσδιορίστηκαν ορισµένα κριτήρια, 
που πρέπει να εξετάζονται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, όταν ένα φυσικό 
πρόσωπο προτίθεται να µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε άλλο 
κράτος. Ήδη καθιερώνεται τεκµήριο ύπαρξης κατοικίας ενός φυσικού προσώπου 
στην Ελλάδα (τεκµήριο εκ του νόµου) από ένα και µόνο αντικειµενικό γεγονός: την 
παρουσία / παραµονή του στη χώρα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ο νόµος 
θεωρεί µακρό και συνεπώς ικανό, προκειµένου να αποτελέσει κριτήριο απόδειξης της 
ύπαρξης κατοικίας10. Η διαµονή αυτή τεκµαίρεται ως ‘συνήθης’, ωστόσο το 
θεσπιζόµενο τεκµήριο είναι µαχητό. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην 
ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1142/201211, ο φορολογούµενος µπορεί να προβεί σε 

                                                           

9 Βλ. παρακάτω Β1. 
10 ∆ρυλλεράκης σ. 967, Κατερίνα Σαββαΐδου, «Οι φορολογικές συνέπειες της µεταφοράς της κατοικίας 
σε µη συνεργάσιµα κράτη ή κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς: µια ακόµη αµφιλεγόµενη 
προσπάθεια του Έλληνα φορολογικού νοµοθέτη για την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής», ∆ΦΝ, τεύχος 
1517, Ιουλίου 2013,σ.986-7. 
11 Στη σχετική αρθρογραφία (∆ρυλλεράκης σ. 967-8, Σαββαΐδου σ.987-8) διατυπώνεται η άποψη ότι το 
βάρος απόδειξης του αντικειµενικού γεγονότος της παραµονής κατά 183 ηµέρες ετησίως φέρει 
καταρχήν η φορολογική αρχή, ενώ ο φορολογούµενος φέρει το βάρος κατάρριψης του τεκµηρίου. 
Εκφράζεται ωστόσο η εκτίµηση ότι στην πράξη η φορολογική αρχή θα αρκεστεί σε έµµεση απόδειξη 
και εποµένως το βάρος θα παραµείνει στο φορολογούµενο.  



 6 

ανταπόδειξη και να αµφισβητήσει το εν λόγω τεκµήριο, προσκοµίζοντας στις 
φορολογικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαµονή του 
σε άλλο κράτος π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, σε περίπτωση που 
διαµένει σε κράτος µε το οποίο υφίσταται Σύµβαση για τη Αποφυγή της ∆ιπλής 
Φορολόγησης (αναφέρεται στη συνέχεια ως ΣΑ∆Φ). 

Σε κάθε περίπτωση, όπως ρητά επισηµαίνεται σε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Σχέσεων (∆ΟΣ) του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Συνήγορο του 
Πολίτη µε θέµα «Ζητήµατα φορολογικής κατοικίας και αλλαγής της φορολογικής 
κατοικίας», «την απόφαση για τη φορολογική κατοικία εναπόκειται στη φορολογική 
αρχή κάθε κράτους να τη λάβει, αφού εκτιµήσει τα πραγµατικά περιστατικά κάθε 
συγκεκριµένης περίπτωσης, µε την άσκηση της ελεγκτικής της αρµοδιότητας … το 
ζήτηµα της κατοικίας του φυσικού προσώπου είναι πραγµατικό, κρινόµενο κατά τις 
συγκεκριµένες περιστάσεις και ως εκ τούτου δεν µπορεί να δοθεί γενική απάντηση, 
αλλά κάθε περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. υπό το φως 
των πραγµατικών περιστατικών της12.   

 

3. Προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων 

 

Οι νέες διατάξεις του ν. 3943/2011, που αναµόρφωσαν το νοµικό πλαίσιο για τη 
φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι επεδίωκαν και ως ένα 
βαθµό προώθησαν την συστηµατοποίηση και τον εξορθολογισµό της φορολογικής 
νοµοθεσίας, καθώς και την εναρµόνισή της  µε τις γενικές αρχές και πρακτικές του 
διεθνούς φορολογικού δικαίου, στην πράξη δεν κατέστησαν δυνατή την επίτευξη 
στοιχειωδώς σταθερού κανονιστικού πλαισίου για την εφαρµογή τους και κατά 
συνέπεια την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους από τις φορολογικές υπηρεσίες. 
Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη συστηµατική ένταξή τους στο υφιστάµενο, 
πολύπλοκο και διαρκώς µεταβαλλόµενο κανονιστικό πλαίσιο των διατάξεων του 
ΚΦΕ σε συνδυασµό µε τις ευρύτατες και συνεχείς µεταβολές που έλαβαν χώρο στο  
ελληνικό φορολογικό σύστηµα κατά τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα 
εξής:  

Η Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1145/31.5.2012)13, µε την οποία καθορίστηκαν τα 
δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ότι κατοικούν στο εξωτερικό και εποµένως φορολογούνται µόνο για τα 
εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και η προθεσµία υποβολής 
των δικαιολογητικών αυτών στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, εκδόθηκε δώδεκα και 
πλέον µήνες µετά τη δηµοσίευση και την έναρξη ισχύος του ν. 3943/2011 
(31/3/2011). Ακόµα και έτσι όµως, παρόλο που αυτή θα έπρεπε να καθορίζει και «τον 
τρόπο κλήσης των φορολογουµένων - που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού -, τη 
διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα»14, ωστόσο η 

                                                           

12 Βλ. ΠΟΛ175/24.8.1982, µε την οποία κοινοποιήθηκε η υπ΄αριθµ. 5109/1982 γνωµοδότηση του 
ΝΣΚ). 
13 ΦΕΚ1839/Β΄/11.6.2012. 
14 Άρθρο 61 παρ. 8 περίπτωση β΄ ΚΦΕ. Επισηµαίνεται ότι διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν την 
υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης αιτηµάτων µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής 
φυσικού προσώπου, υπόχρεου σε δήλωση, ρυθµίστηκαν µε την  προηγηθείσα ΠΟΛ 1142/31.5.2012 
εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα: «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του 
Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66/31.3.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας». 
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εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση καθορίζει αποκλειστικά τα δικαιολογητικά που 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. (∆.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 
ως κάτοικος αλλοδαπής), ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατός τους οικονοµικού έτους 2012 (χρήση 2011)15. 

Στη συνέχεια η παραπάνω Υπουργική Απόφαση υπέστη συνεχείς τροποποιήσεις 
τόσο σε ό,τι αφορά τα καθορισθέντα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να 
υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού16 
όσο και κυρίως σε ό,τι αφορά την προθεσµία υποβολής των σχετικών 
δικαιολογητικών για το οικονοµικό έτος 201217. Με µεταγενέστερες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµικών18 επήλθαν και άλλες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των 
κατοίκων εξωτερικού. Για παράδειγµα προβλέφθηκε ότι εξαιρούνται από την 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος στην Ελλάδα όσοι 
αποκτούν εισόδηµα από την Ε΄ πηγή εισοδήµατος (εισόδηµα από γεωργικές 
επιχειρήσεις) και µέχρι ποσού 500 ευρώ µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδηµα από τόκους καταθέσεων που 
φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας. 

Τέλος, ο ν. 3943/2011 τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
ν.4141/201319 και στη συνέχεια εκδόθηκε η ΠΟΛ1136/10.6.2013 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονοµικών20, σύµφωνα µε την οποία τα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει 
στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 
2011) και να υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός τους για το 
οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής, τα καθοριζόµενα µε την απόφαση 
αυτή δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για το οικονοµικό έτος 
2014 (χρήση 2013), ενώ από 1/1/2014 και για τη χρήση 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ οι 
διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013), που ρυθµίζουν τα υπό εξέταση ζητήµατα 
και επιπλέον εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων των νοµοθετηµάτων αυτών 
οι σχετικές κανονιστικές πράξεις. 

                                                           

15 Επισηµάνσεις και κριτική αναφορικά µε τις νοµοτεχνικές αστοχίες των διατάξεων των παραγράφων 
7 και 8 του άρθρου 61 ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 12 ν. 3943/2011,  
κατ΄ εξουσιοδότηση των οποίων εκδόθηκε η ΠΟΛ 1145/2012 Α.Ο.Υ. βλ. σε ∆ρυλλεράκη Ιωάννη, 
«Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων», ∆ΦΝ, Α΄Ιουλίου 2012, τ.1493, τόµος 66, σ.963-978. 
∆ιατυπωθείσα άποψη σχετικά µε αντισυνταγµατικότητα και µη δυνατότητα εφαρµογής της 
ΠΟΛ1145/2012 Α.Υ.Ο. σε Οικονοµίδη Σ., «Η Α.Υ.Ο. πολ. 1145/31.5.2012 είναι αντισυνταγµατική 
και ανεφάρµοστη, γι΄αυτό και πρέπει να ανακληθεί», ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2012/954. 
16 ΠΟΛ 1217/17.12.2012 Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 3452/Β΄/27.12.2012. 
17 ΠΟΛ 1161/16.7.2012 Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 2202/Β΄/ 26.7.2012 (παράταση προθεσµίας µέχρι 31/12/2012), 
ΠΟΛ 1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 3452/Β΄/ 27.12.2012 (παράταση προθεσµίας µέχρι 29/3/2013) 
και ΠΟΛ 1062/28.3.2013 Α.Ο.Υ. - ΦΕΚ 884/Β΄/11.4.2013(παράταση προθεσµίας µέχρι 28/6/2013). 
18 ΠΟΛ 1161/2012, ΠΟΛ 1216/2012 και ΠΟΛ 1062/2013. 
19 «Ρυθµίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής» (ΦΕΚ 81/Α΄/5.4.2013), 
µε τον οποίο αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7, 8α και 8β του 
ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011. Στην αιτιολογική έκθεση 
που συνοδεύει τη σχετική προσθήκη-τροπολογία (µεταγενέστερα άρθρο 43 ν.4141/2013) αναφέρεται 
ότι η θέσπιση των προτεινόµενων διατάξεων αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας 
προσκόµισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι 
φορολογούνται µόνο για το εισόδηµα που αποκτούν από πηγές Ελλάδας. 
20 ΦΕΚ 1417/Β΄/11.6.2013. 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

1.α.  Σύζυγος – φορολογούµενος που εργάζεται και διαµένει στην αλλοδαπή 

 

Μία κατηγορία περιπτώσεων είναι αυτή, κατά την οποία ο σύζυγος - 
φορολογούµενος εργάζεται στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας 
(σύζυγος και τέκνα) κατοικούν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, αρµόδιος να 
κρίνει το πού θα είναι η κατοικία της οικογένειας, µε τα κριτήρια του ΑΚ, στα οποία 
παραπέµπει το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. της 
τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων. Στις υποθέσεις που εξέτασε ο Συνήγορος 
του Πολίτη, ο αρµόδιος προϊστάµενος θεώρησε και τα λοιπά µέλη της οικογένειας ως 
κατοίκους εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό δεν αναζήτησε την πραγµατική κατοικία 
της οικογένειας, το minimum κοινής συµβίωσης των συζύγων κατά την έννοια του 
ΑΚ, αλλά έκρινε µε µοναδικό κριτήριο την κατοικία του συζύγου, αγνοώντας όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι η σύζυγος – φορολογούµενη και τα 
κοινά τέκνα των συζύγων ζουν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην 
Ελλάδα (ότι η σύζυγος εργάζεται και είναι ασφαλισµένη στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά 
φοιτούν σε ελληνικό σχολείο κλπ).  

 

1.β. ∆ηµόσιος υπάλληλος γυναίκα, µε σύζυγο, εργαζόµενο και εγκατεστηµένο 
στην αλλοδαπή  

 

Η σύζυγος – φορολογούµενη ζούσε στην Ελλάδα και ο σύζυγος στην αλλοδαπή. 
Σε πρώτη φάση η φορολογική διοίκηση αντιµετώπισε τη σύζυγο ως κάτοικο 
εξωτερικού, χωρίς να εξετάσει την πραγµατική της κατοικία, υπάγοντάς την 
αυτοµάτως, κατά τη συνήθη πρακτική, στην κατοικία του συζύγου. Επειδή όµως, 
όπως προέκυψε από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, η φορολογούµενη ήταν 
∆ηµόσιος Υπάλληλος, αυτή δεν µπορούσε να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού, 
δεδοµένης της υποχρέωσής της από το ν. 3528/2007 να παρέχει τις υπηρεσίες της στη 
θέση που έχει διοριστεί.  Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονοµικών, δέχτηκε να 
φορολογήσει την φορολογούµενη -δηµόσιο υπάλληλο- ως κάτοικο ηµεδαπής, τόνισε 
όµως ότι αυτό θα συµπαρέσυρε και το σύζυγό της, κάτοικο εξωτερικού, ο οποίος θα 
φορολογούνταν στο εξής ως κάτοικος ηµεδαπής. 

 

Σε σχέση µε τις παραπάνω περιπτώσεις ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει 
στο Υπουργείο Οικονοµικών τα ακόλουθα:  

Η έννοια της κατοικίας και της συνήθους διαµονής, όπως περιγράφηκε και όπως 
ορίζεται στον ΑΚ, είναι µία πραγµατική κατάσταση. Στην  περίπτωση όµως που οι 
φορολογούµενοι είναι σύζυγοι, και προκειµένου να καθοριστεί η ‘φορολογική 
κατοικία’ τους, θεωρείται κατά τεκµήριο ότι η κατοικία και των δύο 
φορολογούµενων είναι κοινή. Το τεκµήριο αυτό δεν προβλέπεται από κάποια ρητή 
διάταξη νόµου, αλλά θεµελιώνεται στην υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης 
των συζύγων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2238/1994) και στο άρθρο 1386 ΑΚ, που ορίζει 
την υποχρέωση συµβίωσης των συζύγων. Εφόσον, εποµένως, οι σύζυγοι έχουν 
υποχρέωση να έχουν κοινή κατοικία και να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, 
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θα πρέπει να αναζητηθεί, µε βάση ‘όλα τα ασκούντα επιρροή πραγµατικά 
περιστατικά’ (Αρ. Πρωτ. ∆ΟΣ Α1053666 ΕΞ2014) ποια είναι η κατοικία αυτή.  

Στην πράξη όµως, κατά την φορολόγηση των συζύγων, σπάνια αναζητείται ο 
τόπος όπου βρίσκεται η οικογενειακή στέγη, δηλαδή η πραγµατική κοινή τους 
κατοικία. Αντίθετα, µε έρεισµα το άρθρο 61 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, κατά το οποίο ορίζεται ότι ‘Για τους έγγαµους …υπόχρεος σε επίδοση 
δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του’, τις περισσότερες 
φορές λαµβάνεται υπόψη κατευθείαν η κατοικία του συζύγου - φορολογούµενου, 
ακόµα και αν αυτή προφανώς είναι η επαγγελµατική του κατοικία και εποµένως είναι 
βέβαιο ότι δεν συνιστά την κατοικία της οικογένειας κατά την έννοια του Αστικού 
Κώδικα.  

Η παραπάνω διάταξη, που καθιστά τη σύζυγο ως τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε τη 
φορολογική υποχρέωση της οικογένειας, κινείται στο πνεύµα του άρθρου 1387 του 
παλαιού ΑΚ, που ίσχυσε µέχρι το 1983 και κατά το οποίο ‘ο ανήρ είναι η κεφαλή της 
οικογενείας και αποφασίζει περί παντός ό,τι αφορά τον συζυγικόν βίον…’. Η διάταξη, 
όµως, αυτή εισάγει µία αντισυνταγµατική ρύθµιση, η οποία επιφέρει µία σειρά από 
απαράδεκτες συνέπειες στη φορολόγηση των συζύγων (προβολή φορολογικού 
απορρήτου στη σύζυγο- φορολογούµενη, αδυναµία της συζύγου- φορολογούµενης να 
λάβει κλειδάριθµο, να εισπράξει την επιστροφή φόρου που της αντιστοιχεί κλπ.). 
Ιδιαίτερα όµως στο ζήτηµα της φορολογικής κατοικίας η επίκληση της διάταξης 
αυτής προσφέρει νόµιµη βάση στην απαράδεκτη πρακτική, να θεωρείται αυτοµάτως 
ως κατοικία της οικογένειας η κατοικία του συζύγου – φορολογούµενου µε τη 
δηµιουργία αµάχητων τεκµηρίων κατοικίας.  

Στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι είναι κάτοικοι ηµεδαπής ο 
προσδιορισµός της κατοικίας της οικογένειας, έστω και αν παραβιάζει κατά τα 
παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις, δεν επιδρά στην ουσία της φορολόγησης. Το 
ζήτηµα της τεκµαρτής κατοικίας λαµβάνει ενδιαφέρουσες διαστάσεις στις 
περιπτώσεις όπου ο ένας από τις δύο συζύγους εργάζεται στην αλλοδαπή. Το 
Συνήγορο του Πολίτη απασχόλησαν περιπτώσεις, όπου ένας από τους δύο συζύγους 
κατοικεί στο εξωτερικό, και στις οποίες η τεκµαρτή κατοικία επιφέρει δυσµενείς 
επιβαρύνσεις στην περιουσία των φορολογούµενων, κατά παράβαση, ανάµεσα στα 
άλλα, και της αρχής της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων.  

Ήδη από το 2002 (αρ. πρωτ. 5396/13.3.2002) ο Συνήγορος του Πολίτη είχε 
τονίσει ότι, η φορολογική διοίκηση δεν πρέπει να αγνοεί τις σύγχρονες 
κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τη σύγχρονη µορφή της οικογένειας που 
καθιστούν πολλές φορές απαραίτητη την χωριστή κατοικία των συζύγων, µε εργασία 
και εγκατάσταση ενός από τους δύο στο εξωτερικό. Ας µην ξεχνάµε ότι, την κατ’ 
εξαίρεση παρέκκλιση από την υποχρέωση συµβίωσης των συζύγων, και εποµένως 
από τον κανόνα της κοινής κατοικία τους, έχει ήδη προβλέψει το Οικογενειακό 
∆ίκαιο στο άρθρο 1386 ΑΚ.  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:  

• Να καταργηθεί άµεσα η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε, και να 
καταστεί κάθε φορολογούµενος, έγγαµος ή µη, νοµικά υπεύθυνος για την 
υποβολή και το περιεχόµενο της φορολογικής του δήλωσης 
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• Να φορολογείται ο κάθε φορολογούµενος µε βάση τους κατάλληλους κανόνες, 
τους οποίους ορίζει ανάµεσα στα άλλα και το πραγµατικό γεγονός της 
κατοικίας του.  

• Να είναι ελεύθεροι οι σύζυγοι να δηλώνουν την κατοικία τους, για τον 
καθορισµό της οποίας να φέρουν το βάρος της απόδειξης κατά τα ισχύοντα, 
και στη συνέχεια να φορολογούνται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, 
ανεξάρτητα από την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν κοινή φορολογική 
δήλωση 

• Το τεκµήριο της κοινής κατοικίας των συζύγων να καταστεί µαχητό, ώστε οι 
σύζυγοι να µπορούν να αποδείξουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την χωριστή 
κατοικία τους, όταν αυτό συµβαίνει 

• Η κοινή κατοικία της οικογένειας να αναζητείται κατά περίπτωση µε βάση 
τη δήλωση των συζύγων και να µην είναι δίχως άλλο αυτή του άντρα- 
συζύγου 

 

2. Τεκµήριο περί ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση µη 
υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής δικαιολογητικών 

 

Το Συνήγορο του Πολίτη, επίσης, απασχόλησαν υποθέσεις, στις οποίες το 
κεντρικό ζήτηµα που τίθεται είναι η εφαρµογή αµάχητου τεκµηρίου περί ύπαρξης 
φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και φορολόγησης για το παγκόσµιο εισόδηµα σε 
περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής από το φορολογούµενο των 
δικαιολογητικών που καθορίστηκαν µε τις οικείες κανονιστικές πράξεις. 

Με διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 είχαν προβλεφθεί και ορισµένα 
αµάχητα τεκµήρια περί ύπαρξης της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε δύο 
περιπτώσεις: 

• µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών 
από το φυσικό πρόσωπο, που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα 
που προκύπτει στην Ελλάδα (άρθρο 12 παρ. 5 ν. 3943/2011, µε το οποίο 
προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8 στο άρθρο 61 ΚΦΕ)  

• µεταφοράς της κατοικίας του φυσικού προσώπου εκτός Ελλάδας σε µη 
συνεργάσιµα κράτη ή σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 12 παρ. 
6 ν.3943/2011, µε το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 76 ΚΦΕ). 

Συνέπεια της εφαρµογής των προαναφερόµενων τεκµηρίων ήταν και στις δύο 
αυτές περιπτώσεις η φορολόγηση του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα για το 
παγκόσµιο εισόδηµά του.  

Σύµφωνα µε την οικεία αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου 
(µετέπειτα ν.3943/2011), οι προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 5, µε τις οποίες 
είχε επέλθει µια σηµαντική µεταβολή στον ΚΦΕ για τον τρόπο απόδειξης της 
φορολογικής κατοικίας,  έχουν ως στόχο «…να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί σε 
διαφορετική βάση από αυτήν που ίσχυε µέχρι σήµερα η υπαγωγή του φυσικού 
προσώπου στη γενική κατηγορία των «κατοίκων εξωτερικού» και να διασταυρωθεί η 
υπαγωγή τους ή µη στη φορολόγηση για το παγκόσµιο εισόδηµά τους εφαρµόζοντας τις 
γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου», ενώ οι ρυθµίσεις της παραγράφου 6 
αποσκοπούν στο «να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ο συστηµατικός τρόπος 
φοροαποφυγής που έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία κυρίως έτη». 



 11

Επισηµαίνεται ότι µε τις υπό εξέταση διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 
ν.3943/2011 είχε επέλθει µεταβολή του βάρους απόδειξης µη ύπαρξης κατοικίας ή 
συνήθους διαµονής στην Ελλάδα21. Ενώ µέχρι τότε το βάρος αυτό το έφερε η 
ελληνική φορολογική διοίκηση, µε την έννοια ότι η υποβολή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος στη  ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού έπρεπε να αµφισβητηθεί από τη 
φορολογική αρχή, αν η τελευταία κατείχε στοιχεία που θα της το επέτρεπαν, µε τις 
ρυθµίσεις αυτές το βάρος απόδειξης ανατρεπόταν και το φυσικό πρόσωπο έπρεπε να 
αποδείξει στις ελληνικές φορολογικές Αρχές µέσω των προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών ότι δεν έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. 

Κρίσιµο στοιχείο εν προκειµένω αποτέλεσαν οι συνθήκες εφαρµογής του υπό 
εξέταση τεκµηρίου, δεδοµένου ότι, σε περίπτωση µη προσκόµισης ή εκπρόθεσµης 
προσκόµισης δικαιολογητικών, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους 
στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Σχετικά µε το 
ζήτηµα αυτό, θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: 

• Με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη του νόµου προβλέφθηκε ότι µε 
υπουργική απόφαση θα καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογούµενων, η 
διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ωστόσο, µε 
τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στη συνέχεια καθορίζονταν αποκλειστικά 
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούµενοι, 
καθώς και ο χρόνος υποβολής τους (ταυτόχρονα µε την υποβολή των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος ή µέσα στις ταχθείσες προθεσµίες). 

• Οι κανονιστικές ρυθµίσεις και η εγκύκλιος που ρυθµίζουν τα σχετικά θέµατα 
δεν εκδόθηκαν εγκαίρως προκειµένου να επιτρέψουν στους φορολογούµενους να 
συλλέξουν και να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µαζί µε την 
υποβαλλόµενη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2012, όπως 
προβλέπει ο νόµος. Το Υπουργείο Οικονοµικών, µετά και τις αντιδράσεις που 
προκλήθηκαν από τις οµογενειακές οργανώσεις22, προσπάθησε να επιλύσει το ζήτηµα 
µε αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις που τροποποιούσαν τις σχετικές 
προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, παρέχοντας συνεχείς παρατάσεις 
στην προθεσµία υποβολής τους23. Τελικά η λύση δόθηκε νοµοθετικά µε τις διατάξεις 
του ν.4141/2013 και την έκδοση της ΠΟΛ 1136/2013. 

Σύµφωνα µε την ασκηθείσα κριτική, δεν είναι νοητό να θεσπίζεται αµάχητο 
τεκµήριο περί κατοικίας στην Ελλάδα και εποµένως φορολόγησης για το παγκόσµιο 
εισόδηµα στην περίπτωση που ο φορολογούµενος υποβάλει απλώς εκπρόθεσµα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ειδικά στην περίπτωση που η εκπρόθεσµη υποβολή 
δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (πχ σε περίπτωση καθυστερηµένης έκδοσης 
των δικαιολογητικών από την φορολογική αρχή της χώρας, από την οποία προκύπτει 
το παγκόσµιο εισόδηµα του φορολογούµενου, καθώς και η µόνιµη κατοικία του ίδιου 
και των µελών της οικογένειάς του) 24. 

                                                           

21
Αιτιολογική έκθεση επί της παρ.5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου του µεταγενέστερα ν. 

3943/2011, Σαββαΐδου σ. 989 κ.επ. , ∆ρυλλεράκης σ.974.  
22
Σχετική από 14.12.2012 επιστολή / διάβηµα της Γραµµατέως του Παγκόσµιου Συµβούλιου 
Απόδηµου Ελληνισµού ΣΑΕ Όλγας Σαραντοπούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών για θέµατα 
φορολόγησης οµογενών.  
23 Ανωτέρω αριθµ. 6  υποσηµείωση. 
24 Σαββαΐδου, σ.991-992 , ∆ρυλλεράκης σ. 974-975. 
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Επίσης υποστηρίχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 7 ΚΦΕ ερχόταν σε 
αντίθεση µε την πάγια νοµολογία του ΣτΕ περί αντισυνταγµατικότητας των 
αµάχητων τεκµηρίων. Ειδικότερα το ΣτΕ έχει δεχθεί ότι δεν προσβάλλεται το 
ατοµικό δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 
παρ. 1 του Συντάγµατος, µόνο όταν το θεσπιζόµενο τεκµήριο είναι µαχητό και 
εποµένως προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούµενου να προσκοµίσει αντίθετη 
απόδειξη προκειµένου να αποφύγει τις δυσµενείς συνέπειες που συνδέονται µε το 
θεσπισθέν τεκµήριο25.  

Οι διατάξεις της προστεθείσας περίπτωσης β΄ της παρ.8 του άρθρου 61 ΚΦΕ 
προβλέπουν ότι η υποχρέωση προσκόµισης των δικαιολογητικών της σχετικής 
κανονιστικής απόφασης καταλαµβάνει και όσους έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή 
συνήθους διαµονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται κατά την έναρξη ισχύος του 
ν.3943/2011 σε φόρο µόνο για το εισόδηµά τους που προκύπτει στην Ελλάδα. Με 
βάση την αρχική διατύπωση της διάταξης, υποστηρίχθηκε ότι, εφόσον τα φυσικά 
πρόσωπα αποδείξουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν τη συνήθη διαµονή 
τους εκτός Ελλάδος, δε θα υποχρεούνται στο µέλλον να υποβάλλουν κάθε φορά τα 
σχετικά δικαιολογητικά26. Ωστόσο, µε τις διατάξεις της πιο πρόσφατης ΠΟΛ 
1136/2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών27, προβλέφθηκε ότι τα φυσικά 
πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα 
που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 
2012 και να υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός τους για το 
οικονοµικό έτος 2013 και εφεξής, τα καθορισθέντα µε την απόφαση αυτή 
δικαιολογητικά. Παρατηρείται µάλιστα ότι, ενώ οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2013 υποβάλλονταν κατά κανόνα 
ηλεκτρονικά, στην εν λόγω ΠΟΛ προβλέφθηκε η υποχρέωση υποβολής/προσκόµισης 
του σώµατος των απαιτούµενων δικαιολογητικών στις ∆.Ο.Υ.  

 

Παρά το ότι, όπως αναδείχθηκε από τα παραπάνω, έχουν επέλθει ευρύτατες 
µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία και στο φορολογικό σύστηµα τόσο για τους 
κατοίκους εξωτερικού όσο και για τους κατοίκους ηµεδαπής, εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι δεν υφίσταται ενηµερωµένος, αξιόπιστος και ολοκληρωµένος οδηγός 
για τη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού από το Υπουργείο Οικονοµικών. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι το έργο της πληροφόρησης των κατοίκων εξωτερικού για τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους να το αναλαµβάνουν ιδιωτικοί φορείς, οµογενειακές 
οργανώσεις, blogs φοροτεχνικών-λογιστών κ.λπ. Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που βρίσκεται 
αναρτηµένος στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων έχει συνταχθεί τον Ιούνιο του 2008 και δεν ισχύει σήµερα, µε 
αποτέλεσµα όχι µόνο να καθίσταται απρόσφορος για την πληροφόρηση των 
κατοίκων εξωτερικού αναφορικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αλλά 
επιπλέον να λειτουργεί παραπλανητικά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ένδειξη περί µη 
ισχύος και/ή µεταβολής των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτόν. 

                                                           

25 Σαββαΐδου σ. 992.  
26 ∆ρυλλεράκης σ.975. 
27 Η εν λόγω κανονιστική πράξη εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 7 
και 8α ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4141/2013,οι οποίες 
αντικατέστησαν από τότε που ίσχυσαν τις  υπό εξέταση διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του 
ν.3943/2011). 
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Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 

 

• Να εκπονηθεί πλήρης, αναλυτικός και επικαιροποιηµένος φορολογικός 
οδηγός για τα φυσικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού - τουλάχιστον στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα ή και σε άλλη γλώσσα, διαδεδοµένη στην 
οµογένεια (πχ γερµανική) - που θα περιλαµβάνει τις επελθούσες µεταβολές 
των τελευταίων ετών. Να αναρτηθεί ο οδηγός στο δικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, να εµπλουτισθεί µε χρήσιµα 
πληροφοριακά στοιχεία και να επικαιροποιείται διαρκώς µε τυχόν 
µεταγενέστερες µεταβολές, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση πρόσβαση κάθε 
ενδιαφερόµενου σε χρήσιµη και οργανωµένη πληροφορία.  

• Να δηµιουργηθεί ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.  αρχείου συχνών 
ερωτήσεων (F.A.Q.) µε τα συνηθέστερα ερωτήµατα για θέµατα φορολόγησης 
κατοίκων εξωτερικού, καθώς και ατοµικών διοικητικών λύσεων που θα 
µπορούσαν να παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση τόσο στις περιφερειακές 
φορολογικές υπηρεσίες όσο και στους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους λογιστές, 
δικηγόρους κ.λπ.   

• Να λειτουργεί – τουλάχιστον κατά την περίοδο υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων – γραφείο εξυπηρέτησης κατοίκων εξωτερικού και τηλεφωνικό 
κέντρο που θα παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση για φορολογικά θέµατα 
που αφορούν  αυτή την κατηγορία φορολογουµένων. 

 

 

3. «Αναδροµική» αλλαγή του τόπου κατοικίας φορολογούµενου 

 

Σε µία σειρά υποθέσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, οι 
φορολογούµενοι µετοίκησαν στο εξωτερικό και υπέβαλαν τη φορολογική τους 
δήλωση ως κάτοικοι εξωτερικού, ως όφειλαν δηλαδή, χωρίς όµως να έχουν προβεί σε 
αλλαγή της κατοικίας τους το Μητρώο της ∆.Ο.Υ., αναγράφοντας ωστόσο κάθε φορά 
τον τόπο της πραγµατικής τους κατοικίας (π.χ. Μ. Βρετανία) και διορίζοντας 
αντίκλητο. Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν ανεπιφύλακτα δεκτές από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. και εποµένως εύλογα οι φορολογούµενοι θεωρούσαν ότι έχουν ανταποκριθεί 
στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έναντι του ελληνικού δηµοσίου. Στη συνέχεια 
ενηµερώθηκαν ότι στο Μητρώο της ∆.Ο.Υ είναι καταχωρηµένοι ως κάτοικοι 
εσωτερικού και, αντί να κληθούν να διορθώσουν το λάθος επιβαρυνόµενοι 
ενδεχοµένως µε το προβλεπόµενο πρόστιµο για εκπρόθεσµη καταχώρηση στοιχείων, 
κλήθηκαν να επανυποβάλουν όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα 
παρελθόντα έτη, σαν να ήταν κάτοικοι Ελλάδας, δηλώνοντας δηλαδή το παγκόσµιο 
εισόδηµά τους.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε στις περιπτώσεις αυτές ότι η κατοικία του 
φυσικού προσώπου είναι ένα πραγµατικό στοιχείο και για το λόγο αυτό ορθά οι 
πολίτες, κατά το χρόνο που µπορούσαν να αποδείξουν ότι έµεναν και εργάζονταν 
στην αλλοδαπή, φορολογούνταν ως κάτοικοι εξωτερικού. Η Αρχή επεσήµανε 
επιπλέον τη συνυπαιτιότητα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για την έλλειψη επαρκούς 
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ενηµέρωσης των πολιτών και την έλλειψη συντονισµού στα Τµήµατα της ίδιας 
υπηρεσίας, εφόσον οι πολίτες ανέγραφαν ως διεύθυνση στην φορολογική τους 
δήλωση την κατοικία τους στο εξωτερικό.  

Το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Σχέσεων (∆ΟΣ 
Α1053666 ΕΞ 2014), είχε τονίσει ότι αναδροµική αλλαγή της φορολογικής κατοικίας 
του φυσικού προσώπου δεν νοείται, καθώς η αλλαγή της κατοικίας διέπεται από την 
ειδική διάταξη του άρθρου 76 του ν. 2238/1994, η οποία δεν καταλαµβάνει 
αναδροµικές πέραν του οικείου έτους περιπτώσεις. Είναι βέβαια απολύτως προφανές 
ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για αναδροµική αλλαγή της κατοικίας ενός 
προσώπου αλλά για διόρθωση λανθασµένων στοιχείων ενός αρχείου, η οποία 
βασίζεται σε πραγµατικές αποδείξεις που θα κληθεί να προσκοµίσει ο 
φορολογούµενος.  

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονοµικών, υιοθετώντας την ανωτέρω προσέγγιση 
του Συνηγόρου του Πολίτη, εξέδωσε εγκύκλιο των ∆ιευθύνσεων Φορολογίας 
Εισοδήµατος και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (ΠΟΛ 1177/14.7.2014), µε την οποία 
παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τα θέµατα µεταβολής της κατοικίας ή διαµονής στο 
πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2238/1994 και του ν.4174/2013. Χρήζει 
ωστόσο επισήµανσης ότι η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε στις 14/7/2014 (ηµεροµηνία 
ανάρτησης:15/7/2014), τελευταία ηµεροµηνία της παράτασης που δόθηκε στην 
προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, 
καθώς και ότι αποτελεί έγγραφο που απευθύνεται προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών, παρέχοντας οδηγίες.  

Με την παραπάνω εγκύκλιο δίνεται πλέον η δυνατότητα στους 
φορολογούµενους που είχαν εγκατασταθεί µόνιµα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά 
υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, να 
υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αποδεικνύουν ότι είναι κάτοικοι 
εξωτερικού, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος µε το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Κατά την εκκαθάριση των 
τροποποιητικών τους δηλώσεων, βέβαια, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις για τη 
φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, δεν θα ισχύσουν δηλαδή φοροαπαλλαγές και 
ποσά αφορολόγητου, όπως αυτά ίσχυαν για τους κατοίκους ηµεδαπής.  Ο Συνήγορος 
του Πολίτη ελπίζει στην συνεπή και οµοιόµορφη εφαρµογή της παραπάνω εγκυκλίου.  

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 

 

• Να αναλάβει πρωτοβουλία η φορολογική αρχή, ώστε να  αποσταλεί ατοµική 
κλήση σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο των 
∆.Ο.Υ. ως κάτοικοι εξωτερικού, προκειµένου να επικαιροποιήσουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία τους. Η 
ατοµική κλήση θα µπορούσε να αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
και σε περιπτώσεις που τούτο δεν καθίσταται δυνατό ή ευχερές, στη 
ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου εξωτερικού ή του 
αντικλήτου του.  

• Να χρησιµοποιηθεί το δίκτυο των προξενικών αρχών, των οµογενειακών 
οργανώσεων, του οµογενειακού τύπου κ.λπ. ώστε να ενηµερωθούν άµεσα οι 
ενδιαφερόµενοι, κάτοικοι εξωτερικού, που δεν έχουν δηλώσει την αλλαγή της 
κατοικίας τους, να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες. 
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

1. Εφαρµογή αντικειµενικής δαπάνης σε φυσικά πρόσωπα µε φορολογική 
κατοικία στο εξωτερικό   

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά το έτος 2011 έγινε αποδέκτης µεγάλου αριθµού 
αναφορών που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα µε κατοικία στην αλλοδαπή, τα 
οποία διαµαρτύρονταν για το ποσό του φόρου που προέκυψε κατά την εκκαθάριση 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 (χρήση 2010).  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φορολογούµενοι-κάτοικοι εξωτερικού δε 
διέθεταν πραγµατικό εισόδηµα από την Ελλάδα και επί σειρά ετών υπέβαλλαν µέσω 
των αντικλήτων τους µηδενική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, από την οποία δεν 
προέκυπτε φόρος. Ωστόσο, για το οικονοµικό έτος 2011 φορολογήθηκαν µε βάση 
τεκµαρτό εισόδηµα (συνήθως την ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης) 
και κλήθηκαν να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο και επιπλέον προκαταβολή 
φόρου για το επόµενο έτος. ∆ιαπιστώνεται εν προκειµένω το παράδοξο η ελληνική 
φορολογική αρχή να επιβάλλει φόρο - λόγω της εφαρµογής τεκµηρίου δαπάνης 
διαβίωσης - σε φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ως κάτοικοι 
εξωτερικού και κατά συνέπεια δε διαβιούν στην Ελλάδα. 

Τούτο συνέβη, διότι µε το ν. 3842/2010 επήλθαν σηµαντικές µεταβολές στη 
φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν οι οικείες 
διατάξεις του ΚΦΕ και προβλέφθηκε ο προσδιορισµός του εισοδήµατος µε βάση 
τεκµήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από τις 
αντικειµενικές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του φορολογούµενου, της συζύγου του και 
των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς (άρθρα 16 και 17 ΚΦΕ).  

Ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή τις υποβληθείσες αναφορές των πολιτών-
κατοίκων εξωτερικού και διαπιστώνοντας έλλειµµα πληροφόρησης των 
ενδιαφεροµένων σχετικά µε το δικαίωµα αµφισβήτησης των φορολογικών τεκµηρίων 
διαβίωσης, συνέταξε πόρισµα (ΑΠ 28124/2011/17.10.2011). Στο πόρισµα αυτό 
γίνεται αναφορά στην κατηγορία των κατοίκων εξωτερικού,  για τους οποίους-λόγω 
ειδικών συνθηκών- προκύπτει αυξηµένη υποχρέωση πληροφόρησης, σχετικά µε τη 
δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων, δεδοµένου ότι δεν τυγχάνουν της 
δυνατότητας οµοίου επιπέδου ενηµέρωσης µε αυτήν των λοιπών φορολογούµενων 
που διαµένουν µόνιµα στη χώρα. Επίσης, επισηµάνθηκε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού 
θα µπορούσαν να επικαλεστούν και τις συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που 
διαθέτουν υπερνοµοθετική ισχύ. 

Με διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3943/2011, προστέθηκε νέα περίπτωση η΄ στο 
άρθρο 18 ΚΦΕ και προβλέφθηκε ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται για φυσικά πρόσωπα που 
έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν 
εισόδηµα στην Ελλάδα. Όµως οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν από 1.1.2011 και µετά, 
δηλαδή για το οικονοµικό έτος 2012 και εξής, χωρίς να επιλύουν τα προβλήµατα που 
ανέκυψαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος από την εφαρµογή τεκµηρίων σε 
κατοίκους εξωτερικού. Επιπλέον, µε τις διατάξεις αυτές δεν εξαλείφθηκε το 
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πρόβληµα της εφαρµογής ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης στις περιπτώσεις 
φορολογούµενων-κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα στην 
Ελλάδα, χαµηλού συνήθως ύψους, που προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις ή από 
τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς28.  

Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων, µε πρόσφατες διατάξεις 
του ν. 4261/2014 (άρθρο 184 παρ. 2), τροποποιήθηκε περαιτέρω η περίπτωση η΄ του 
άρθρου 18 ΚΦΕ και προβλέφθηκε, για τη χρήση 2013, να µην εφαρµοστούν στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή οι 
διατάξεις του άρθρου 16 ΚΦΕ για τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθότι 
έγινε πλέον πλήρως αποδεκτό ότι «η εφαρµογή των διατάξεων των τεκµηρίων αφορά 
τα φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν µπορεί να 
επεκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήµατα πηγής Ελλάδας», όπως 
αναφέρεται στην οικεία αιτιολογική έκθεση.  

Επιπροσθέτως, από την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΦΕ περί τεκµαρτού 
εισοδήµατος, προέκυψαν ασάφειες και ερµηνευτικές δυσχέρειες σχετικά µε τον 
καθορισµό της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από φυσικό 
πρόσωπο µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό. Ειδικότερα, µε το ν. 3943/2011, 
επήλθαν µεταβολές στον ΚΦΕ (άρθρο 61 παρ. 1) σχετικά µε τον καθορισµό του 
υπόχρεου για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και προβλέφθηκε ότι σε 
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος υποχρεούται και το φυσικό πρόσωπο που 
υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του ΚΦΕ. 

Ζήτηµα ανέκυψε αναφορικά µε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος από φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού, τα οποία  δεν 
αποκτούν µεν πραγµατικό εισόδηµα στην Ελλάδα, ωστόσο υπάγονται στις διατάξεις 
του ΚΦΕ περί αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών (άρθρα 16 και 17 ΚΦΕ). Το 
θέµα αυτό επιλύθηκε νοµοθετικά µε διατάξεις του ν. 4110/2013 (άρθρο 8. παρ. 1), 
και πλέον για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από το 
οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εξής, υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι 
και όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα 
ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του KΦE (αντικειµενικές δαπάνες 
και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), ανεξάρτητα αν 
εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η’  του άρθρου 18 του KΦE. 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει: 

• να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι για την φύση των τεκµηρίων ως 
µαχητών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να τα αµφισβητήσουν και να 
επιτύχουν φορολόγηση µε βάση το πραγµατικό τους εισόδηµα. 

• να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι για τη δυνατότητα που έχουν να 
επικαλούνται τις ισχύουσες Συµβάσεις Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
(Σ.Α.∆.Φ.) που διαθέτουν υπερνοµοθετική ισχύ. 

 

                                                           

28 Σχετική ρύθµιση που περιλήφθηκε στις κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 61 ΚΦΕ εκδοθείσες ΠΟΛ 
1161/2012, ΠΟΛ 1216/2012 και ΠΟΛ 1062/2013 επέτεινε περαιτέρω την πολυπλοκότητα και τη 
δυσχέρεια συστηµατικής ερµηνείας των διατάξεων του ΚΦΕ. 
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2. Πίστωση φόρου αλλοδαπής από χώρες χωρίς  Σ.Α.∆.Φ. 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίστηκε πρόσφατα αναφορές πολιτών- φορολογικών 
κατοίκων Ελλάδας, που υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους και οι 
οποίοι αποκτούν εισόδηµα στην αλλοδαπή από χώρες, µε τις οποίες δεν έχει 
υπογραφεί ή δεν έχει τεθεί σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
Εισοδήµατος (Σ.Α.∆.Φ.). Πρόκειται κυρίως για οµογενείς (φορολογικούς κατοίκους 
Ελλάδας) οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη από την Αυστραλία, χώρα µε την οποία η 
Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. Οι αναφερόµενοι διαµαρτύρονται για τη 
διπλή φορολόγησή τους και τη µη δυνατότητα έκπτωσης του φόρου που 
καταβλήθηκε στο κράτος της αλλοδαπής από το συνολικό ποσό του φόρου που 
καλούνται να καταβάλουν για το παγκόσµιο εισόδηµά τους.  

Και στην περίπτωση αυτή, κρίσιµες είναι οι κανονιστικές µεταβολές που 
επήλθαν µε το ν. 3943/2011. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 
του νόµου αυτού - που ίσχυσαν από το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) - 
τροποποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) και 
προβλέφθηκε ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις 
φορολογικές κλίµακες της παρ.1 του άρθρου αυτού εκπίπτει: « ο φόρος που 
αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ 
Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας του Εισοδήµατος και του Κεφαλαίου 
(Σ.Α.∆.Φ.) για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που 
αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο 
άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.∆.Φ.». Η θέσπιση της διάταξης αυτής 
αποσκοπούσε στην κατάργηση ρύθµισης µε την οποία το Ελληνικό ∆ηµόσιο πίστωνε 
φόρους χωρών, µε τις οποίες δεν είχαν τεθεί σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. µε αποτέλεσµα 
απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισµό. 

∆εδοµένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρµογή 
Σ.Α.∆.Φ. µε µεγάλο αριθµό κρατών (µεταξύ των οποίων και κράτη όπως η 
Αυστραλία ή η Ιαπωνία, όπως επισηµαίνεται) και ενόψει της δυσµενούς φορολογικής 
µεταχείρισης  που συνεπάγεται η ρύθµιση για φυσικά πρόσωπα-κατοίκους Ελλάδας 
που πραγµατοποιούν εισοδήµατα από κράτη µε τα οποία η Ελλάδα δεν έχει συνάψει 
Σ.Α.∆.Φ., στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του σχετικού 
νοµοσχεδίου επισηµαίνεται το ζήτηµα αυτό και προτείνεται πιθανός περιορισµός του 
πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης σε φόρους που καταβάλλονται σε 
κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιµα κατά το άρθρο 51Α του ΚΦΕ. 

Προς την κατεύθυνση αυτή και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διπλής 
φορολόγησης που ανέκυψε στις περιπτώσεις αυτές, πρόσφατα µε το άρθρο 18 παρ. 1 
του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/31.12.2013) επήλθε νοµοθετική µεταβολή στις 
οικείες διατάξεις του ΚΦΕ, οι οποίες ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται τα 
οικονοµικά έτη 2013 και 2014 (χρήσεις 2012 και 2013). Προβλέφθηκε λοιπόν ότι, 
από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις φορολογικές κλίµακες, 
αφαιρείται ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η 
Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α.∆.Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και 
µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, µε 
εξαίρεση τα κράτη που θεωρούνται µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό 
καθεστώς.  
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Με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013) το υπό εξέταση ζήτηµα έχει 
«οριστικά επιλυθεί», όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου 
νόµου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ν.4223/2013). 
Μάλιστα, εκδόθηκε πρόσφατα η κανονιστική απόφαση περί καθορισµού 
δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4172/2013 και το άρθρο 16 παρ. 2 του ν.4174/2013 
(ΠΟΛ1026/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονοµικών-ΦΕΚ 170/Β΄/30.1.2014). 

 

3. Ορισµός αντικλήτου φορολογούµενων, κατοίκων εξωτερικού 

 

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη από τη διερεύνηση αναφορών είχε εντοπίσει 
προβλήµατα που αφορούσαν κυρίως στο ζήτηµα του διορισµού, και εν συνεχεία και 
της παραίτησης, αντικλήτου τόσο σε περίπτωση εκούσιου όσο και σε περίπτωση 
ακούσιου διορισµού29. Ειδικότερα, είχε διαπιστωθεί ανυπαρξία ρυθµίσεων σε 
περίπτωση παραίτησης αντικλήτου του φορολογουµένου κατοίκου εξωτερικού και 
άρνηση των αρµοδίων υπηρεσιών να ικανοποιήσουν αιτήµατα διαγραφής αντικλήτων 
χωρίς τη συγκατάθεση των φορολογουµένων και την αντικατάστασή τους, ακόµη και 
σε περίπτωση που ο αντίκλητος είχε διοριστεί ακούσια από το φορολογούµενο. 

Τα προβλήµατα αυτά απέρρεαν από την υποχρέωση διορισµού αντικλήτου από 
τους κατοίκους εξωτερικού. Σύµφωνα µε το άρθρο 61 παρ. 1 του ΚΦΕ, αν ο 
φορολογούµενος κατοικούσε στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ήταν, 
αλληλεγγύως µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε υποδείξει τρόπο αντιµετώπισης του 
νοµοθετικού κενού, µε την αναλογική εφαρµογή συναφών διατάξεων του 
φορολογικού δικαίου και/ή διά των γενικών διατάξεων. Συγκεκριµένα, είχε προτείνει 
την αναλογική εφαρµογή διατάξεων όπως λ.χ. του Π.∆. 331/1985 (άρθρο 66, παρ. 5), 
η οποία ορίζει ότι «η ιδιότητα του αντικλήτου παύει …γ) µε την παραίτηση ή την 
ανάκληση του διορισµού». Τα τελευταία χρόνια η θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας 
ορισµού αντικλήτου κατά την έκδοση ΑΦΜ των κατοίκων εξωτερικού, καθώς επίσης 
και διαδικασίας αντικατάστασής τους σε µεταγενέστερο στάδιο, αποτελούσε αίτηµα 
και της ίδιας της φορολογικής διοίκησης30.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε την απόφασή του C-267/09, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής 
∆ηµοκρατίας, είχε αποφανθεί ότι η υποχρέωση διορισµού φορολογικού αντικλήτου 
ισοδυναµεί µε τεκµήριο φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής εις βάρος ολόκληρης 
κατηγορίας φορολογουµένων, εκ µόνου του λόγου ότι δεν είναι κάτοικοι ηµεδαπής, 
γεγονός που δεν µπορεί καθαυτό να δικαιολογήσει την αντίθεση τέτοιου είδους 
υποχρεώσεως προς τους σκοπούς της Συνθήκης. Είχε κρίνει δε ότι παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει για διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, 
δυνάµει του άρθρου 56 ΕΚ, κράτος µέλος το οποίο θεσπίζει και διατηρεί σε ισχύ 
φορολογική ρύθµιση που υποχρεώνει τους φορολογούµενους κατοίκους αλλοδαπής 

                                                           

29 Ετήσια Έκθεση ΣτΠ 2004, σελ. 173-174. 
30
Σχετικό ΑΠ 23297/10.12.2012 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού  µε θέµα: «Γνωστοποίηση 
προβληµάτων σχετικά µε αντικλήτους κατοίκων εξωτερικού», που απευθύνεται στις αρµόδιες, 
εµπλεκόµενες ∆/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών.  
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να διορίζουν φορολογικό αντίκλητο στο εν λόγω κράτος µέλος, όταν αποκτούν 
εισοδήµατα συνεπαγόµενα την υποβολή φορολογικής δηλώσεως. 

Με τη ρύθµιση του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 
4174/2013) και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1283/2013, φαίνεται να αίρονται τα προβλήµατα που είχε 
διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα, ο φορολογούµενος 
που εµπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα και δε διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην 
Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014, να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο µε 
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδροµική διεύθυνση του οποίου η 
Φορολογική ∆ιοίκηση θα µπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική 
µε το φορολογούµενο. Προβλέπεται δε ρητά ότι, το πρόσωπο που ορίζεται 
φορολογικός εκπρόσωπος ουδεµία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή µη των 
φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουµένου, σε περίπτωση δε που δεν επιθυµεί 
τη συνέχιση της συγκεκριµένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στη Φορολογική 
∆ιοίκηση το έντυπο Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου», µόνο όταν ο 
φορολογούµενος δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του.  

Επιπλέον, µε το ν. 4170/2013, ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο η Οδηγία 
2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τη διοικητική 
συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, στο άρθρο 13 της οποίας προβλέπεται η 
δυνατότητα συνδροµής µεταξύ κρατών µελών κατά τη διαβίβαση κοινοποιήσεων 
διοικητικού περιεχοµένου σε φορολογούµενους που βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος 
µέλος. Προκειµένου, ωστόσο, να µην υπάρχει καµία υπόνοια παραβίασης του 
ευρωπαϊκού δικαίου, µε βάση την προαναφερθείσα απόφαση του ∆ικαστηρίου, θα 
έπρεπε να µην θεσπίζεται υποχρέωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου, αλλά ο 
ορισµός αυτού να είναι προαιρετικός. Άλλωστε, οι φορολογικές δηλώσεις πια 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούµενοι ενηµερώνονται για τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις µέσω του TAXIS και µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
προβλέπεται δε η ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής ∆ιοίκησης 
(άρθρο 5 Ν. 4174/2013).  

Τέλος, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, µετά και την ενσωµάτωση της Οδηγίας, 
είναι επαρκές για να εγγυηθεί την αποτελεσµατική κοινοποίηση εγγράφων και 
αποφάσεων που προέρχονται από τις ελληνικές αρχές σε φορολογούµενους  
κατοίκους αλλοδαπής που διαβιούν σε ένα άλλο κράτος µέλος. 

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 

• Να µη θεσπίζεται υποχρέωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου 
(αντικλήτου) αλλά ο ορισµός αυτός να είναι προαιρετικός. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Με τις νοµοθετικές µεταβολές των τελευταίων ετών επιχειρήθηκε ο 
επανακαθορισµός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς φορολόγησης 
φυσικών προσώπων, κατοίκων εξωτερικού ή/και µε εισοδήµατα αλλοδαπής πηγής 
προέλευσης, µε στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, 
καθώς και την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου. Εν 
τούτοις, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι εφαρµοστικές ή µεταβατικές 
διατάξεις που προβλέφθηκαν επέτειναν την πολυπλοκότητα και την ασάφεια του 
κανονιστικού πλαισίου και ανέδειξαν οργανωτικά, λειτουργικά, ερµηνευτικά και 
λοιπά ζητήµατα που η φορολογική αρχή επιχείρησε να αντιµετωπίσει 
αποσπασµατικά, υπό την πίεση των προβλεπόµενων προθεσµιών και διαδικασιών, 
χωρίς να λάβει υπόψη ούτε τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης ούτε τις ευρύτερες 
µεταβολές στη φορολογία ή στο φορολογικό σύστηµα. Οι παραπάνω ασάφειες είχαν 
ως αποτέλεσµα τη δυσχέρεια των αρµόδιων περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών 
να προβούν στην ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των οικείων διατάξεων. 

Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί ότι το ζήτηµα της ελλιπούς 
πληροφόρησης των κατοίκων εξωτερικού (κυρίως οµογενών) και όσων αποκτούν 
εισόδηµα αλλοδαπής πηγής προέλευσης, σχετικά µε τις µεταβολές του φορολογικού 
νόµου και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αναδεικνύεται ως ένα ευρύτερο, όχι 
όµως ήσσονος σηµασίας ζήτηµα. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι πολλές φορές, τυχόν 
παραλείψεις για ζητήµατα διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως η εκπρόθεσµη ή η µη 
υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την απόδειξη της φορολογικής 
κατοικίας, επιφέρουν ουσιώδη µεταβολή στο καθεστώς φορολόγησής των 
κατοίκων εξωτερικού.  

Για τους λόγους αυτούς και ενόψει της επικείµενης έκδοσης οδηγιών από το 
Υπουργείο Οικονοµικών για τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να εγκατασταθούν 
στην αλλοδαπή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014, θέτουµε υπόψη σας την παρούσα Ειδική 
Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη. Σε αυτήν αποτυπώνεται η εµπειρία της Αρχής σε 
θέµατα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού µετά το ν.3943/2011, προκειµένου να 
αξιοποιηθεί παράλληλα µε την κτηθείσα εµπειρία της φορολογικής διοίκησης, για τη 
διαµόρφωση και εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου του νέου Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
(ν.4174/2013).- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

• Να καταργηθεί άµεσα η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε, και να 
καταστεί κάθε φορολογούµενος, έγγαµος ή µη, νοµικά υπεύθυνος για την 
υποβολή και το περιεχόµενο της φορολογικής του δήλωσης 

• Να φορολογείται ο κάθε φορολογούµενος µε βάση τους κατάλληλους κανόνες, 
τους οποίους ορίζει ανάµεσα στα άλλα και το πραγµατικό γεγονός της 
κατοικίας του.  

• Να είναι ελεύθεροι οι σύζυγοι να δηλώνουν την κατοικία τους, για τον 
καθορισµό της οποίας να φέρουν το βάρος της απόδειξης κατά τα ισχύοντα, 
και στη συνέχεια να φορολογούνται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, 
ανεξάρτητα από την υποχρέωσή του να υποβάλλουν κοινή φορολογική 
δήλωση 

• Το τεκµήριο της κοινής κατοικίας των συζύγων να καταστεί µαχητό, ώστε οι 
σύζυγοι να µπορούν να αποδείξουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την χωριστή 
κατοικία τους, όταν αυτό συµβαίνει 

• Η κοινή κατοικία της οικογένειας να αναζητείται κατά περίπτωση µε βάση 
τη δήλωση των συζύγων και να µην είναι δίχως άλλο αυτή του άντρα- 
συζύγου 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

• Να εκπονηθεί πλήρης, αναλυτικός και επικαιροποιηµένος φορολογικός 
οδηγός για τα φυσικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού - τουλάχιστον στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα ή και σε άλλη γλώσσα, διαδεδοµένη στην 
οµογένεια (πχ γερµανική) - που θα περιλαµβάνει τις επελθούσες µεταβολές 
των τελευταίων ετών. Να αναρτηθεί ο οδηγός στο δικτυακό τόπο της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, να εµπλουτισθεί µε χρήσιµα 
πληροφοριακά στοιχεία και να επικαιροποιείται διαρκώς µε τυχόν 
µεταγενέστερες µεταβολές, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση πρόσβαση κάθε 
ενδιαφερόµενου σε χρήσιµη και οργανωµένη πληροφορία.  

• Να δηµιουργηθεί ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.  αρχείου συχνών 
ερωτήσεων (F.A.Q.) µε τα συνηθέστερα ερωτήµατα για θέµατα φορολόγησης 
κατοίκων εξωτερικού, καθώς και ατοµικών διοικητικών λύσεων που θα 
µπορούσαν να παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση τόσο στις περιφερειακές 
φορολογικές υπηρεσίες όσο και στους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους λογιστές, 
δικηγόρους κ.λπ.   
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• Να λειτουργεί – τουλάχιστον κατά την περίοδο υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων – γραφείο εξυπηρέτησης κατοίκων εξωτερικού και τηλεφωνικό 
κέντρο που θα παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση για φορολογικά θέµατα 
που αφορούν  αυτή την κατηγορία φορολογουµένων. 

 

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

 

• Να αναλάβει πρωτοβουλία η φορολογική αρχή, ώστε να  αποσταλεί ατοµική 
κλήση σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο των 
∆.Ο.Υ. ως κάτοικοι εξωτερικού, προκειµένου να επικαιροποιήσουν τα 
αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία τους. Η 
ατοµική κλήση θα µπορούσε να αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
και σε περιπτώσεις που τούτο δεν καθίσταται δυνατό ή ευχερές, στη 
ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου εξωτερικού ή του 
αντικλήτου του.  

• Να χρησιµοποιηθεί το δίκτυο των προξενικών αρχών, των οµογενειακών 
οργανώσεων, του οµογενειακού τύπου κ.λπ. ώστε να ενηµερωθούν άµεσα οι 
ενδιαφερόµενοι, κάτοικοι εξωτερικού, που δεν έχουν δηλώσει την αλλαγή της 
κατοικίας τους, να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

• Να µη θεσπίζεται υποχρέωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου 
(αντικλήτου) αλλά ο ορισµός αυτός να είναι προαιρετικός. 

 

 

 


