
Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠ  ́ΑΡΙΘΜΟΝ 4141 / 5-4-2013 ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ: 

«1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 83 του ν. 3842/2010 (Α  ́58) οι λέξεις «κατόχων Α.Φ.Μ. » 

αντικαθίστανται με τις λέξεις «, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας». 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α  ́151), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 

του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (Α  ́66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη 

διάταξη, ως εξής: 

«Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην 

Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός του, βεβαίωση από την 

αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι 

φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας 

εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος. Η βεβαίωση αυτή 

χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη 

αρχή. Ειδικά το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται ως αλλοδαπό προσωπικό σε επιχείρηση που υπάγεται 

στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132) υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωση φορολογίας του 

εισοδήματος που προκύπτει στην ημεδαπή: α) αντίγραφο του αλλοδαπού διαβατηρίου, β) τη 

δημοσιευθείσα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης του 

α.ν. 89/1967 και γ) βεβαίωση της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο 

απασχολείται σε επιχείρηση του α.ν. 89/1967 και ο χρόνος έναρξης αυτής της απασχόλησης.» 

3. Η παράγραφος 8α του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του 

ν. 3943/2011 (Α  ́66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.» 

4. Η παράγραφος 8β του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του 

ν. 3943/2011 (Α  ́66), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η ως άνω τροποποιούμενη διάταξη, ως εξής: 

«Όσοι έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται, κατά την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σε φόρο μόνο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα, 

υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 

αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αν δεν προσκομισθούν ή 

δεν προσκομισθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά αυτά, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία 

τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Με την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογουμένων, η διαδικασία υποβολής των 

δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

 

Η  λεπτομερή ενημέρωση προέρχεται από έγκυρο φοροτεχνικό,  

- Μέλος Δ.Σ.ΕΦΕΕΑ (Ενωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμάτων Αττικής)  

 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/262
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/307

