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ΠΡΟΣ: Την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και 
Κοινοτήτων Σουηδίας 

ΘΕΜΑ: «φορολόγηση Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού-
Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι 
εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα» 

Σε συνέχεια παλαιότερης, εντός του έτους, αλληλογραφίας μας για το ζήτημα της φορολόγησης των 
μονίμων κατοίκων εξωτερικού, σας αποστέλλουμε, την απόφαση του κ. Υφυπουργού Οικονομικών 
(ΠΟΛ.1136/10.6.2013), η οποία έχει ήδη αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού(στην προκειμένη περίπτωση: Σουηδίας) 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 εισοδήματος τους για το οικονομικό έτος 
2013 (χρήση 2012) και ε φ ε ξ ή ς : 

1) Βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να 
προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους( Σουηδική φορολογική Υπηρεσία Skatteverket) 
ή 

2) Αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος τους 
ή 

3) Ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος 
(Σουηδία) 

Στη συνέχεια, το έγγραφο που ο ενδιαφερόμενος θα αποφασίσει να καταθέσει στην Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να 
έχει επικυρωθεί για την γνησιότητα του με τους όρους της επισημείωσης της Χάγης «Apostille», από κάποιον Σουηδό 
Συμβολαιογράφο (Notarius Publicus - σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας 
www.mfa.gr/stockholm). 

Τότε αυτό θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Χώρας μας μέσω του αντικλήτου τους. 

Τέλος, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι, το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας είναι αναρμόδιο για την έκδοση 
ή επικύρωση των ανωτέρω εγγράφων, και ότι η καθ' ύλην υπηρεσία τόσο για διευκρινήσεις επί του θέματος, όσο και 
για την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής. 

Το Προξενικό Γραφείο παραμένει πάντα στη διάθεση όλων των ομογενών για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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