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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  
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Ταρ. δ/λζε: Καξαγ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 
Ταρ. θώδ.: 10184 - Αζήλα   
Τειέθσλν: 210 33 75 312, 316   
Τειενκ.: 210 33 75 001   
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Θέμα: Καθοπιζμόρ ηων δικαιολογηηικών πος ςποβάλλοςν ηα θςζικά 
ππόζωπα πος δηλώνοςν κάηοικοι εξωηεπικού και αποκηούν 
ππαγμαηικό ειζόδημα πος πποκύπηει  ζηην Δλλάδα ζύμθωνα με ηην 
παπάγπαθο 7 ηος άπθπος 61 ηος Κώδικα Φοπολογίαρ Διζοδήμαηορ.  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΖ 
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ  8α ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κώδηθα 
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4141/2013  (ΦΔΚ Α’ 81 ). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ  7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4141/2013  (ΦΔΚ Α’ 81 ).  

3. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία ππνρξενύηαη λα 
ππνβάιεη θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ δειώλεη θάηνηθνο εμσηεξηθνύ θαη 
απνθηά πξαγκαηηθό εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζηελ Διιάδα. 

4. Τν Π.Γ. 87/2012 (ΦΔΚ Α’ 142) «Γηνξηζκόο Υθππνπξγώλ». 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 
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θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ/ηνο 
63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98). 

6. Τν Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ Α΄ 221) «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξ-
κνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Π.Γ. 
24/2010 (ΦΔΚ Α΄ 56) θαη ην Π.Γ. 96/2010 (ΦΔΚ Α΄ 170).  

7. Τελ ππ. αξηζ. 07927/19.09.2012 (ΦΔΚ Β΄ 2574) Απόθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πεξί αλάζεζεο 
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Υθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Μαπξαγάλε.  

8. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

1. Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ δειώλνπλ θάηνηθνη εμσηεξηθνύ θαη απνθηνύλ 
πξαγκαηηθό εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζηελ Διιάδα ππνρξενύληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 (ρξήζε 2011) θαη λα ππνβάινπλ 
καδί κε ηε δήισζε θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο  
2013 (ρξήζε 2012) θαη εθεμήο: 

α) βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο όπνπ 
δειώλνπλ θάηνηθνη, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη θνξνινγηθνί 
θάηνηθνη απηνύ ηνπ θξάηνπο, ή  

β) αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηόο 
ηνπο, ή  

γ) ειιείςεη εθθαζάξηζεο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
πνπ ππέβαιαλ ζην άιιν θξάηνο.  

Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε θάπνησλ από ηα 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά  από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή, ηόηε 
απαηηείηαη βεβαίσζε από νπνηαδήπνηε άιιε δεκόζηα ή δεκνηηθή ή άιιε 
αλαγλσξηζκέλε αξρή  από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε  θαηνηθία ηνπ ελ ιόγσ 
θπζηθνύ πξνζώπνπ ζηελ αιινδαπή. 

Τα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηνπ 
θξάηνπο θαηνηθίαο, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Φάγεο 
[λ.1497/1984 (ΦΔΚ Α΄ 188/27.11.1984)], εθόζνλ ην αιινδαπό θξάηνο 
εκπίπηεη ζηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηώλ πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε 
Σύκβαζε ηεο Φάγεο (ζρεη: ΥΠΟΗΚ 1047385/542/0006Γ/25.05.2006, όπσο 
έρεη ζπκπιεξσζεί θαη ηζρύεη).  
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Γηα ηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα πνπ πξνέξρνληαη από θξάηε ηα νπνία 
δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο,  θαζώο θαη γηα εθείλα πνπ 
πξνέξρνληαη από θξάηε γηα ηα νπνία ε ρώξα καο έρεη δηαηππώζεη 
αληηξξήζεηο (objections) γηα ηελ πξνζρώξεζή ηνπο ζηελ ελ ιόγσ Σύκβαζε 
θαη γηα όζν δηάζηεκα δελ έρνπλ αξζεί νη επηθπιάμεηο απηέο, ηζρύεη ε 
πξνμεληθή ζεώξεζε (ζρεη: ΥΠΟΗΚ 1032348/346/0006Γ/03.04.2007 θαη 
ΥΠΟΗΚ 1059356/627/0006Γ/03.06.2008).  

Δηδηθά ηα θπζηθά πξόζσπα, θάηνηθνη αιινδαπήο, πνπ απαζρνινύληαη σο 
αιινδαπό πξνζσπηθό ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
α.λ.89/1967, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ: 

α) αληίγξαθν ηνπ αιινδαπνύ δηαβαηεξίνπ, 

β) ηε δεκνζηεπζείζα ζην Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο 
απόθαζε ππαγσγήο ηεο επηρείξεζεο ηνπ α.λ.89/1967 θαη 

γ) βεβαίσζε ηεο επηρείξεζεο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε απαζρόιεζε 
ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ζε επηρείξεζε ηνπ α.λ.89/1967 θαη ν ρξόλνο 
έλαξμεο απηήο ηεο απαζρόιεζεο. 

2. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθώλ, ηα θπζηθά πξόζσπα ζα ζεσξνύληαη θάηνηθνη Διιάδαο θαη 
ζα θνξνινγνύληαη ζηελ Διιάδα γηα ην παγθόζκην εηζόδεκά ηνπο. 

3. Αξκόδηα Γ.Ο.Υ. γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ νξίδεηαη ε θαζ΄ 
ύιελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., ζηελ νπνία ν ππόρξενο ππνβάιιεη δήισζε 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο αιινδαπήο. 

4. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                                                                   

                                                                    Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 
                                      
 
                                                                           ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Οηθνλνκηθέο  Δπηζεσξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

3. Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

4. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30) 

5. Δζληθό ηππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

6. Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Δ3 Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ θαη Γηθαζηηθώλ Υπνζέζεσλ, 

Αθαδεκίαο 3-10671 ΑΘΖΝΑ (κε ηελ παξάθιεζε όπσο δηαβηβαζζεί ζηηο 

Γηπισκαηηθέο θαη Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδνο ζην εμσηεξηθό). 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ  ΓΗΑ  ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’,ΣΤ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1, 2 θαη 3 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ 

αξηζκώλ 3,4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η ’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ 

θαη ΚΓ’ 

2. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΤΔ), Δξκνύ θαη Κνξλάξνπ 1-10563 ΑΘΖΝΑ 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1.Γξ. θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξ. θ. Υθππνπξγνύ  

3. Γξ. θ.  Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξ. θ. Γελ Γξακκαηέα  Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

5. Γξ. θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 

6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

7. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ  

8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

9. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο-Θεκηζηνθιένπο 5-10184 Αζήλα 

10. Γ/λζε Γ12ε  - Γξ. θ. Γ/ληή (1), Τκήκαηα Α’ (20), Β’ (7), Γ’ (5) 
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