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ΦΕΚ Β΄1839/11.06.2012
ΕΞ.ΕΠΕΘΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΜΘΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘ Α

Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘ Α ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ
ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘ ΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
Θ.ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘ Α
ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘ Α
ΕΘΟΔΗΜΑΣΟ
ΣΜΗΜΑ Α΄
Σαρ. Γ/λζε

: Καξ. εξβίαο 10

Σ.Κ.

: 101 84 ΑΘΖΝΑ

Σειέθσλν

: 210 3375316, 3375312

FAX

: 210 3375001

ΠΟΛ.: 1145
ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΘΘ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΕΘΝΩΝ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
ΥΕΕΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄
Σαρ. Γ/λζε

: Καξ.εξβίαο 8

Σ.Κ.

: 101 84 ΑΘΖΝΑ

Σειέθσλν

:210 3375866

ΘΕΜΑ: Καθοριζμός ηων δικαιολογηηικών, ηα οποία σποτρεούνηαι να σποβάλλοσν
ηα θσζικά πρόζωπα ηα οποία δηλώνοσν όηι θορολογούνηαι μόνο για ηα
ειζοδήμαηά ηοσς ποσ προκύπηοσν ζηην Ελλάδα.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3943/2012 (ΦΔΚ 66
Α΄/31.03.2011), όπσο ηξνπνπνίεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΦΔ (λ.2238/1994).
2. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη
θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ δειώλεη όηη ππόθεηηαη ζε θόξν κόλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
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πξνθύπηνπλ ζηελ Διιάδα, θαζώο θαη ησλ πξνζεζκηώλ ππνβνιήο ηνπο ζηηο αξκόδηεο
θνξνινγηθέο αξρέο.
3. Σν ΠΓ 71/2012 (ΦΔΚ 124 Α΄) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ/ηνο 63/2005 (ΦΔΚ 98
Α΄).
5. Σν ΠΓ 189/2009 «Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ»
(ΦΔΚ 221 Α’), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 24/2010 (ΦΔΚ 56 Α’/15.4.2010).
6. Σν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1. Σα θπζηθά πξόζσπα πνπ δειώλνπλ ηόπν θαηνηθίαο ή ζπλήζνπο δηακνλήο ζηελ
αιινδαπή θαη ππόθεηληαη ζε θόξν κόλν γηα ην εηζόδεκά ηνπο πνπ πξνθύπηεη ζηελ
Διιάδα ππνρξενύληαη, ηαπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηόο ηνπο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 (ρξήζε 2011) λα ππνβάιινπλ:
α) εθόζνλ ππόθεηληαη ζε θόξν γηα ην παγθόζκην εηζόδεκά ηνπο ζε θξάηνο κε ην
νπνίν ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ύκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.)
ηνπ

εηζνδήκαηνο,

πηζηνπνηεηηθό

θνξνινγηθήο

θαηνηθίαο,

ην

νπνίν

είλαη

ελζσκαησκέλν ζηηο πξνβιεπόκελεο Αηηήζεηο Δθαξκνγήο ησλ .Α.Γ.Φ.Δ., κε
εμαίξεζε ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Σνπξθία, νη νπνίεο εθδίδνπλ ην δηθό ηνπο πηζηνπνηεηηθό,
β) εθόζνλ ππόθεηληαη ζε θόξν γηα ην παγθόζκην εηζόδεκά ηνπο ζε θξάηνο κε ην
νπνίν ε Διιάδα δελ έρεη ζπλάςεη .Α.Γ.Φ.Δ., ηα θάησζη:
-δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εάλ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην ζηε ρώξα
πξνέιεπζεο ή
-βεβαίσζε από δεκόζηα αξρή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο (θνξνινγηθή αξρή, δήκνο
θιπ), από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην παγθόζκην εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ,
θαζώο θαη ε κόληκε θαηνηθία ηνπ ηδίνπ, αιιά θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ
(ζύδπγνο, ηέθλα), εθόζνλ απηά πθίζηαληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ν ηζρπξόο
δεζκόο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ κε ηε ρώξα πξνέιεπζεο.
Σα ελ ιόγσ έγγξαθα ηεο πεξίπησζεο απηήο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηνπ
θξάηνπο πξνέιεπζεο, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο
[λ.1497/1984 (ΦΔΚ Α΄188/27.11.1984)], εθόζνλ ην αιινδαπό θξάηνο εκπίπηεη
ζηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηώλ πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε ύκβαζε ηεο Υάγεο
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(ζρεη: ΤΠΟΗΚ 1047385/542/0006Γ/25.05.2006), όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί θαη
ηζρύεη. Γηα ηα θξάηε ηα νπνία δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ ελ ιόγσ ύκβαζε,
ηζρύεη ε πξνμεληθή ζεώξεζε.
2. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ
εγγξάθσλ, ηα θπζηθά πξόζσπα ζα ζεσξνύληαη θάηνηθνη Διιάδαο θαη ζα
θνξνινγνύληαη ζηελ Διιάδα γηα ην παγθόζκην εηζόδεκά ηνπο.
3. Αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ νξίδεηαη ε Γ.Ο.Τ. ζηελ
νπνία ν ππόρξενο ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο
αιινδαπήο.
4. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Γ.ΖΑΝΘΑ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ
Θ. ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ
4. Γ.Γ.Π.. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Τ (Γ30)
5. Δζληθό ηππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)
ΘΘ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’,Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3,4
θαη 7), Ζ’, Θ’, Η ’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Δξκνύ θαη Κνξλάξνπ 1-10563 ΑΘΖΝΑ
3. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
4. Π.Ο.Δ. – Γ.Ο.Τ.
ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ:
1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ
2. Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ
3. Γξ.Γελ Γξακκαηέα θ.Ζ.Πιαζθνβίηε
4. Γξ.θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ
6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
7.Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
8. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο-Θεκηζηνθιένπο 5-10184 Αζήλα
9. Γ/λζε Γ12ε - Γξ. θ. Γ/ληή (1), Σκήκαηα Α’ (20), Β’ (7), Γ’ (5)
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