
 

 

 

ΠΟΛ.1161/16.7.2012  
Προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατά τους 
που προκύπτουν στην Ελλάδα, και ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., για το 
οικονοµικό έτος 2012  
 
Αριθµ. 1161 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 8 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), 
όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 
Α΄/31.03.2011). 
 
2. Την ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., µε την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά, τα 
οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι φορολογούνται 
µόνο για τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και η προθεσµία 
υποβολής αυτών. 
 
3. Το Π∆ 87/2012 (ΦΕΚ 142 Α΄) «∆ιορισµός Υφυπουργών». 
 
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. Την Αριθµ.05513 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄/09.07.2012) Απόφαση «Ανάθεση 
Αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
7. Το γεγονός, ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή 
συνήθους διαµονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο µόνο για τα εισοδήµατά τους, 
που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην 
ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., µέσω του αντικλήτου τους στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., µέχρι 
31.12.2012. 
 
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδηµα από την Ε΄ πηγή 
εισοδήµατος (εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις) και µέχρι ποσού 500 € µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδηµα από τόκους 
καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν 
υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος στην Ελλάδα. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2012 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


