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Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011 
Αριθ. Πρωτ. 11195/Β0012  
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆12)  
ΤΜΗΜΑ Β'  
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου  
Τηλέφωνο: 210 - 3375375  
ΦΑΞ: 210-3375001 
 
 
ΠΟΛ 1145 
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου 10% από φυσικό πρόσωπο για τους τόκους που 
αποκτά από καταθέσεις στην αλλοδαπή. 
 
Με αφορµή προφορικά ερωτήµατα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά 
µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), που προστέθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006, 
επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος 10% και στους τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή 
από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήµατα από κάθε 
µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ηµεδαπών τραπεζικών 
ιδρυµάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συµπεριληφθούν στην κατηγορία των 
εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύµφωνα 
µε τις εκάστοτε πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο 
πάνω εισοδήµατα αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος. 
 
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
Κ.Φ.Ε. ορίζεται, ότι µε την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση των υποχρέων του άρθρου 2, των ηµεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών 
και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υποχρέων της περ. γ' της παρ. 1 και 
της παρ. 2 του άρθρου 101 . 
 
3. Επίσης, µε τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., που 
προστέθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006 ορίζεται, ότι τα πιστωτικά 
ιδρύµατα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί 
«φορείς πληρωµής» µε βάση την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 
υποχρεούνται για τα εισοδήµατα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 
του άρθρου 12 και εισπράττονται για λογαριασµό κατοίκων Ελλάδος να προβαίνουν 
σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του 
λογαριασµού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που 
εισπράττουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για λογαριασµό κατοίκων Ελλάδας είτε το 
προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται ή παραµένει στο 
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εξωτερικό. Για την απόδοση του παρακρατούµενου φόρου έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε. 
 
4. Με την αριθ. 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31.12.2008 ερµηνευτική εγκύκλιο 
του ν. 3697/2008 έγινε δεκτό, ότι αν φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας αποκτά 
τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν της είσπραξης παραµένει στο 
εξωτερικό, ο δικαιούχος των τόκων πρέπει να αποδίδει τον οφειλόµενο φόρο 10% 
εφάπαξ µε την υποβολή της δήλωσης στη ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται µέσα στον 
επόµενο από την καταβολή ή την πίστωση των τόκων µήνα, προσκοµίζοντας και το 
πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό 
των τόκων που καταβλήθηκε σε αυτόν ή µε το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασµός του 
στην αλλοδαπή, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης. 
 
5. Στην πράξη διαπιστώθηκε ότι υπάλληλοι ορισµένων ∆.Ο.Υ. ζητούν από αυτούς 
που προσέρχονται για να αποδώσουν τον οφειλόµενο φόρο 10% επί των τόκων από 
καταθέσεις που αποκτούν στην αλλοδαπή να προσκοµίσουν επίσηµη µετάφραση του 
πιο πάνω αποδεικτικού της αλλοδαπής τράπεζας, χωρίς να υπάρχει τέτοια εντολή από 
τη διοίκηση.  
 
Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος της επίσηµης µετάφρασης υπερβαίνει το 
ύψος του οφειλόµενου φόρου.  
 
Ενόψει των ανωτέρω, µε την παρούσα διευκρινίζεται, ότι για την απόδοση του φόρου 
10% από τον δικαιούχο των τόκων, δεν απαιτείται η προσκόµιση επίσηµα 
µεταφρασµένου αποδεικτικού της αλλοδαπής τράπεζας. 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 


