
 

 

 ΠΟΛ.1145/31.5.2012  
Καθορισµός των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατά 
τους που προκύπτουν στην Ελλάδα  

Αριθµ. ΠΟΛ 1145 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του N. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66/Α΄/31.03.2011), όπως τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ΚΦΕ (N. 
2238/1994). 
 
2. Την ανάγκη καθορισµού των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούται να 
υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο µόνο για τα 
εισοδήµατα που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και των προθεσµιών υποβολής 
τους στις αρµόδιες φορολογικές αρχές. 
 
3. Το Π.∆. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών». 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄). 
 
5. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 
56/Α΄/15.4.2010). 
 
6. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαµονής στην 
αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο µόνο για το εισόδηµά τους που προκύπτει στην 
Ελλάδα υποχρεούνται, ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατός τους οικονοµικού έτους 2012 (χρήση 2011) να υποβάλλουν: 
 
α) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους σε κράτος µε το 
οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (Σ.Α.∆.Φ.) του 
εισοδήµατος, πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, το οποίο είναι ενσωµατωµένο 
στις προβλεπόµενες Αιτήσεις Εφαρµογής των Σ.Α.∆.Φ.Ε., µε εξαίρεση τις ΗΠΑ και 
την Τουρκία, οι οποίες εκδίδουν το δικό τους πιστοποιητικό, 
 
β) εφόσον υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους σε κράτος µε το 
οποίο η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α.∆.Φ.Ε., τα κάτωθι: 
 



 

 

 − δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα 
προέλευσης ή 
 
− βεβαίωση από δηµόσια αρχή της χώρας προέλευσης (φορολογική αρχή, δήµος 
κ.λπ.), από την οποία να προκύπτει το παγκόσµιο εισόδηµα του φορολογουµένου, 
καθώς και η µόνιµη κατοικία του ιδίου, αλλά και των µελών της οικογένειάς του 
(σύζυγος, τέκνα), εφόσον αυτά υφίστανται, προκειµένου να αποδειχθεί ο ισχυρός 
δεσµός του φυσικού προσώπου µε τη χώρα προέλευσης. 
 
Τα εν λόγω έγγραφα της περίπτωσης αυτής που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του 
κράτους προέλευσης, θα πρέπει να φέρουν την επισηµείωση της Χάγης [Ν. 
1497/1984 (ΦΕΚ Α΄/188/27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εµπίπτει στην 
κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύµβαση της Χάγης (σχετ: 
ΥΠΟΙΚ 1047385/542/000625.5.2006), όπως έχει συµπληρωθεί και ισχύει. Για τα 
κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύµβαση, ισχύει η προξενική 
θεώρηση. 
 
2. Σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των παραπάνω εγγράφων, τα 
φυσικά πρόσωπα θα θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδας και θα φορολογούνται στην 
Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. 
 
3. Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την υποβολή των δηλώσεων αυτών ορίζεται η ∆.Ο.Υ. στην 
οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ως κάτοικος 
αλλοδαπής. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ 


