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ΦΕΚ Β΄1839/11.06.2012 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Ι.ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ Α΄   

Ταχ. Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10 

Τ.Κ.                : 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο      : 210 3375316,  3375312 

FAX               :  210 3375001 

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Ταχ. Δ/νση     : Καρ.Σερβίας 8 

Τ.Κ.                : 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο      :210 3375866 

  ΠΟΛ.: 1145 

 

   ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.    

                                                                                                      

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν 

τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα 

εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.3943/2012 (ΦΕΚ 66 

Α΄/31.03.2011), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ (ν.2238/1994). 

2. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να υποβάλλει 

κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματα που 

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και των προθεσμιών υποβολής τους στις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές. 

3. Το ΠΔ 71/2012 (ΦΕΚ 124 Α΄)  «Διορισμός Υπουργών». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005  (ΦΕΚ 98 

Α΄). 

5. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 

(ΦΕΚ 221 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α’/15.4.2010). 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην 

αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην 

Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματός τους οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν: 

α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το 

οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) 

του εισοδήματος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι 

ενσωματωμένο στις προβλεπόμενες Αιτήσεις Εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., με 

εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό,   

β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους σε κράτος με το 

οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ.Ε., τα κάτωθι: 

-δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα 

προέλευσης ή 

-βεβαίωση από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήμος 

κλπ), από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου, 

καθώς και η μόνιμη κατοικία του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του 

(σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός 

δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης. 

Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του 

κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Χάγης 

[ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α΄188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει 

στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης 
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(σχετ: ΥΠΟΙΚ 1047385/542/0006Δ/25.05.2006), όπως έχει συμπληρωθεί και 

ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση, 

ισχύει η προξενική θεώρηση. 

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω 

εγγράφων, τα φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα 

φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους. 

3. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η Δ.Ο.Υ. στην 

οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος 

αλλοδαπής. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.         

 

            

                                                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                               Γ.ΖΑΝΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Β΄ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Οικονομικές  Επιθεωρήσεις – Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους 

3. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του 

4. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) 

5. Εθνικό τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αποδέκτες πινάκων Α’,ΣΤ’ (εκτός των αριθμ.1 και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθμών 3,4 

και 7), Η’, Θ’, Ι ’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’, ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’ 

2. Υπουργείο Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), 

Ερμού και Κορνάρου 1-10563 ΑΘΗΝΑ 

3. Περιοδικό  «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

4. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ. 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. κ. Υπουργού 

2. Γρ. κ.  Γεν. Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 

3. Γρ.Γεν Γραμματέα κ.Η.Πλασκοβίτη 

4. Γρ.κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας 

5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών 

6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  

7.Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

8. Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης-Θεμιστοκλέους 5-10184 Αθήνα 

9. Δ/νση Δ12η  - Γρ. κ. Δ/ντή (1), Τμήματα Α’ (20), Β’ (7), Γ’ (5)                                               

 

 ! "#$%&'()!(&


