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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.4172/2013,  ένα 
φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας, εφόσον:

Έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη 
διαµονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων, δηλαδή 
τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς του.

Είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός 
παρόµοιου καθεστώτος ή δηµόσιος υπάλληλος που έχει την 
Ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

Έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα άνω 
των 183 ηµερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιόδου, 
αδιαλείπτως ή µε διαλείµµατα, είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου 
συµπληρώνεται η δωδεκάµηνη περίοδος.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να µεταφέρουν τη φορολογική τος κατοικία στο 
εξωτερικό οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του πρώτου δεκαήµερου του µηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που 
ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο αρµόδιο τµήµα της ∆ΟΥ στην 
οποία ανήκουν, αίτηση µε συνηµµένα τα προτυπωµένα έντυπα του Υπουργείου 
Οικονοµικών, καθώς και τις απαραίτητες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.

Παράλληλα, και εφόσον τα διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορολογούµενος θα πρέπει να τα προσκοµίσει το 
αργότερο έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου δεκαήµερου του µηνός 
Σεπτεµβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος 
αναχώρησης. 
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Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος δεν εργάζεται στο εξωτερικό, είτε ως 
µισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας, κλπ και εποµένως υπάρχει αδυναµία 
προσκόµισης των πιο πάνω, προσκοµίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη 
δηµόσια ή δηµοτική ή άλλη αναγνωρισµένη αρχή από την οποία να προκύπτει η 
συνήθης διαµονή του φορολογούµενου. 

Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί 
στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους, απαιτείται (στις περισσότερες περιπτώσεις) 
σφραγίδα της Χάγης (apostille) καθώς και επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική 
γλώσσα, είτε από εγκεκριµένο µεταφραστικό κέντρο (ή τη Μεταφραστική Υπηρεσία 
του Υπ. Εξωτερικών), είτε από δικηγόρο.   Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα 
πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των 
χωρών:  ΗΠΑ, Τουρκία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 
Πορτογαλία και Πολωνία.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

Σύµβαση εργασίας στην αλλοδαπή

Βεβαίωση υγειονοµικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασµού στην αλλοδαπή

∆ικαιολογητικά ύπαρξης µισθωµένης ή ιδιόκτητης κατοικίας

Αποδεικτικό από λογαριασµούς κοινής ωφελείας



Η ύπαρξη ενεργής ατοµικής επιχείρησης στην Ελλάδα

Η περίπτωση κάποιος να είναι οµόρρυθµος εταίρος σε ΟΕ ή ΕΕ

Η ύπαρξη σχέσης διευθύνοντος συµβούλου σε ΑΕ

Η ύπαρξη σχέσης διαχειριστή ή µονοπρόσωπου εταίρου σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη µεταφορά της φορολογικής

κατοικίας, η ∆ΟΥ εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών οφείλει να αποφανθεί σχετικά.

Οι πιο συνηθισµένες περιπτώσεις που απορρίπτεται η αίτηση µεταφοράς είναι:

Ωστόσο έχει κριθεί ότι η ιδιότητα απλού µέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη 
ατοµικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη 
φορολογική κατοικία.

Επισηµαίνεται ότι τόσο η υποβολή της αίτησης όσο και η τεκµηρίωση µε τα 
κατάλληλα δικαιολογητικά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σε περίπτωση 
απόρριψης του αιτήµατος µεταφοράς, ο φορολογούµενος δεν µπορεί να 
προσφύγει στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών για τη διοικητική επανεξέταση 
της υπόθεσής του, αλλά θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εφόσον γίνει δεκτή η µεταφορά στη ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι φορολογικές 

αλλαγές οι οποίες επέρχονται, έχουν ως εξής:

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Είναι δυνατή η αναδροµική µεταφορά της φορολογικής κατοικίας εφόσον 
πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, π.χ. αίτηµα που υποβάλλεται το 2020 
αλλά αφορά µεταφορά από το 2018. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στις 
περιπτώσεις που κάποιος µετεγκαταστάθηκε µεν αλλά αµέλησε να µεταφέρει 
τη φορολογική του κατοικία και προκειµένου να µη βρεθεί υπόλογος έναντι των 
φορολογικών αρχών για τα εισοδήµατα που απέκτησε στην αλλοδαπή κατά τη 
διάρκεια των ετών αυτών και τυχόν παρέλειψε να τα συµπεριλάβει στη 
φορολογική δήλωση που υπέβαλε ενώπιον της ελληνικής φορολογικής αρχής 
ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. 

Ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην αλλοδαπή, 
φορολογείται στην Ελλάδα µόνο για το εισόδηµα που αποκτά εντός της 
επικράτειας.  Αντίθετα ο φορολογούµενος που έχει τη φορολογική του 
κατοικία στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσµιο 
εισόδηµα που απέκτησε µέσα στη φορολογική χρήση.

Στην περίπτωση που ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν αποκτά 
πραγµατικό εισόδηµα στην Ελλάδα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής 
φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις µειώσεις φόρου 
στην Ελλάδα για το εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, εκτός εάν 
διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε ή του 
Ε.Ο.Χ και:

τουλάχιστον το 90% του παγκόσµιου εισοδήµατός
τους αποκτάται στην Ελλάδα, ή

αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδηµά τους είναι τόσο χαµηλό ώστε θα 
δικαιούνταν της µείωσης του φόρου δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας 
του κράτους της κατοικίας τους. 

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν υπόκεινται σε τεκµήρια διαβίωσης.  
Εάν ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγµατικό εισόδηµα στην 
Ελλάδα, τότε είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης στην 
Ελλάδα. 

A)

B)



Το κείµενο αυτό συντάχθηκε από τον κ. Γιώργο ∆αλιάνη, µε τη συνεργασία
του κ. Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant-Φορολογία Φυσικών Προσώπων).

Ο κ. Γιώργος ∆αλιάνης είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ARTION AE και ιδρυτής του 
Οµίλου ARTION, Οικονοµολόγος-Φοροτεχνικός και ο κ. Γιάννης Αρτσίτας, Senior 

Accountant-Φορολογία Φυσικών Προσώπων της ίδιας εταιρείας.

Το κείµενο αυτό έχει ενηµερωτικό χαρακτήρα και σε καµία περίπτωση
δεν υποκαθιστά τις εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε την
ARTION A.E., Πουρνάρα 9, Μαρούσι, Αθήνα

τηλ. +30 210 6009062, info@artion.gr, www.artion.gr

www.artion.gr


