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ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2015
ΠΟΛ. 1058

1. Γ/ΝΖ Δ ΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΝΟΜΟΘΔΗ Α
ΤΠΟΓ/ΝΖ Α΄ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗ Α
ΣΜΖΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓ ΖΜΑΣΟ Φ.Π.
Ταρ. δ/λζε: Καξαγ. Σεξβίαο 10
Ταρ. θώδ.: 10184 - Αζήλα
Πιεξνθνξίεο: Ι. Φνβάθεο - Α. Γηαθνζηεξγίνπ
Θ. Σαθαξήο
Τειέθσλν: 210 33 75 314-6
Τειενκ.: 210 33 75 001

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

2. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ΄ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ
ΔΓΓΡΑΦΖ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ
Ταρ. δ/λζε: Καξαγ. Σεξβίαο 10
Ταρ. θώδ.: 10184 - Αζήλα
Τειέθσλν: 210 33 75 885
Τειενκ.: 210 33 75 368

ΘΔΜΑ:

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη΄ εθαπμογή ηων
διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013.
ΑΠΟΦΑΖ
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Έρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά όξγαλα πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ.63/2005 (ΦΔΚ Α΄
98).
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.111/2014 (ΦΔΚ Α΄ 178) πεξί Οξγαληζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ
άξζξνπ 10 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170).
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4. Τηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 67 θαη ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167).
5. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηα νπνία ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη
θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζην εμσηεξηθό.
6. Τν γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Τα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο
θαηνηθία ζην εμσηεξηθό νθείινπλ λα ππνβάινπλ, ην αξγόηεξν έσο ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε εκέξα ηνπ ππώηος δεκαήμεπος ηος μηνόρ Μαπηίος ηνπ θνξνινγηθνύ
έηνπο πνπ αθνινπζεί ην θνξνινγηθό έηνο αλαρώξεζεο, ζην Τκήκα ή Γξαθείν
Σπκκόξθσζεο & Σρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνπκέλνπο ηεο Γ.Ο.Υ. όπνπ είλαη
ππόρξενη ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη
Διιάδαο: αίηεζε (έληππν Μ0) κε ζπλεκκέλα ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 ζπκπιεξσκέλα,
όπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη έγγξαθε δήισζε κε βεβαησκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, γηα ηνλ νξηζκό θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπο ζηελ
Διιάδα.

Παξάιιεια,

εθόζνλ

δηαζέηνπλ,

ζπλππνβάιινπλ

θαη

ηα

ζρεηηθά

δηθαηνινγεηηθά όπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. Δμαηξεηηθά, γηα όζνπο επηζπκνύλ λα
κεηαθέξνπλ ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηνηθία ζην εμσηεξηθό ην θνξνινγηθό έηνο 2014, σο
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εληύπσλ Μ0-Μ1-Μ7 νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα
ηνπ πξώηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ κελόο Μαΐνπ 2015.
Ο ππάιιεινο ηεο Γ.Ο.Υ. αθνύ παξαιάβεη ηα σο άλσ έληππα, νθείιεη λα
ζπκπιεξώζεη ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο,
αθνινπζώληαο

ηηο

νδεγίεο

πνπ

ζα

δνζνύλ

από

ηε

Γ/λζε

Ηιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ..
2. Τα πξναλαθεξζέληα θπζηθά πξόζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, ην
αξγόηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ ππώηος δεκαήμεπος ηος μηνόρ
επηεμβπίος ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην

θνξνινγηθό έηνο

αλαρώξεζεο, ζην σο άλσ Τκήκα ή Γξαθείν ηεο Γ.Ο.Υ.:
(α) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαηνηθίαο από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο όπνπ δειώλνπλ θνξνινγηθνί θάηνηθνη, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη είλαη
θνξνινγηθνί θάηνηθνη απηνύ ηνπ θξάηνπο. Δάλ νη θνξνινγνύκελνη έρνπλ εγθαηαζηαζεί
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ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη Σύκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο (ζην εμήο ΣΑΓΦΔ) θαη εθόζνλ απνθηνύλ εηζόδεκα ζηε ρώξα καο,
κπνξνύλ λα πξνζθνκίζνπλ, αληί ηεο βεβαίσζεο, ηελ πξνβιεπόκελε Αίηηζη για ηην
Δθαπμογή ηηρ ΑΓΦΔ όπνπ είλαη ελζσκαησκέλν ην πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο
θαηνηθίαο (δίγισζζα έληππα) ή (β) αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππέβαιαλ ζην άιιν θξάηνο ή (γ) ειιείςεη εθθαζάξηζεο,
αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο ηνπο.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε θάπνησλ από ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά από ηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή, ηόηε απαηηείηαη βεβαίσζε από
νπνηαδήπνηε άιιε δεκόζηα ή δεκνηηθή ή άιιε αλαγλσξηζκέλε αξρή κε ηελ νπνία ζα
απνδεηθλύεηαη ν ηζρπξόο δεζκόο (θέληξν δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ) ηνπ θπζηθνύ
πξνζώπνπ κε ην άιιν θξάηνο.
3. Γηα ηε γλεζηόηεηα ησλ αλλοδαπών δημοζίων εγγπάθων, ηα νπνία έρνπλ
ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηνπ αιινδαπνύ θξάηνπο θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2 ηεο
παξνύζεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηε Σύκβαζε ηεο Φάγεο (Apostille) ή
θαηά ηα δηεζλή λόκηκα (πξνμεληθή δηαδηθαζία), εθαξκόδνληαη νη νδεγίεο ηεο Γ/λζεο
Οξγάλσζεο (ζρεη. ην κε αξηζ. πξση. Γ6Γ 1095210 ΔΞ2014/25.06.2014 έγγξαθό
ηεο). Δπίζεο, γηα ηα πξνβιεπόκελα έγγξαθα απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
Διιεληθή γιώζζα.
Από ηε δηαδηθαζία απηή εμαηξνύληαη νη πξναλαθεξζείζεο Αιηήζειρ γηα ηελ
Δθαξκνγή ησλ ΣΑΓΦΔ, θαζώο θαη ηα πιζηοποιηηικά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο πνπ
εθδίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Τνπξθίαο, ζην πιαίζην ησλ ΣΑΓΦΔ
πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηε ρώξα καο.
4. Σε πεξίπησζε πνπ θνξνινγνύκελνο ππνβάιιεη ηα έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) θαη
πξνζθνκίζεη, εκπξνζέζκσο, ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά, αιιά παξόια απηά
θεωπείηαι θοπολογικόρ κάηοικορ Δλλάδαρ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο
λνκνζεζίαο (άξζξν 4 λ.4172/2013), ελεκεξώλεηαη από ην Τκήκα ή Γξαθείν
Σπκκόξθσζεο & Σρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνπκέλνπο όηη ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά
ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα
θαη δηθαηνινγεηηθά ηίζεληαη ζην θάθειό ηνπ. Ο θνξνινγνύκελνο, ζηελ πεξίπησζε
απηή, ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθόο
θάηνηθνο Διιάδαο (παγθόζκην εηζόδεκα) ην αξγόηεξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ επόκελνπ
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θνξνινγηθνύ έηνπο από απηό πνπ αθνξνύζε ην αίηεκα κεηαθνξάο (π.ρ. όζνη
θνξνινγνύκελνη ππέβαιαλ ζρεηηθά έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύζαλ ην
θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη ην αίηεκά ηνπο απνξξίθζεθε, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην αξγόηεξν έσο ηηο 31.12.2015), ρσξίο ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ εθπξόζεζκεο δήισζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ θνξνινγνύκελνο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιεη ηα έληππα (Μ0Μ1-Μ7) θαη πξνζθνκίζεη, εκπξνζέζκσο, ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά, ζεσξεζεί
θοπολογικόρ κάηοικορ εξωηεπικού, ηα ελ ιόγσ έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) πξνσζνύληαη,
καδί κε ηελ έγγξαθε δήισζε γηα ηνλ νξηζκό θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ θαη ηε
ζρεηηθή έγθξηζε, ζην Τκήκα ή Γξαθείν Γηνηθεηηθήο & Μεραλνγξαθηθήο Υπνζηήξημεο
ηεο Γ.Ο.Υ., πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξηζζνύλ ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ νη ζρεηηθέο
κεηαβνιέο. Η βεβαίσζε κεηαβνιήο ζα απνζηέιιεηαη από ην Τκήκα ή Γξαθείν
Γηνηθεηηθήο & Μεραλνγξαθηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Υ., ηαρπδξνκηθώο, ζην
θνξνινγηθό εθπξόζσπν. Ο θνξνινγνύκελνο, εθόζνλ είλαη ππόρξενο ζε ππνβνιή
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα, δύλαηαη λα ηελ ππνβάιεη σο
θνξνινγηθόο θάηνηθνο εμσηεξηθνύ ην αξγόηεξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο
πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαρώξεζεο (π.ρ. όζνη κεηέβαιαλ ηε θνξνινγηθή ηνπο
θαηνηθία γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 κπνξνύλ λα ππνβάινπλ δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ην αξγόηεξν έσο ηηο 31.12.2015).
Όζνη θνξνινγνύκελνη ππνβάιινπλ ηα έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) θαη πξνζθνκίζνπλ,
εθπξνζέζκσο, ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θοπολογικοί κάηοικοι Δλλάδαρ ή εθόζον
είναι ςπόσπεοι ωρ θοπολογικοί κάηοικοι εξωηεπικού, ε νπνία ζεσξείηαη
εθπξόζεζκε από ηελ, θαηά πεξίπησζε, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη επηζύξεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
Όζνη

θνξνινγνύκελνη

ππνβάιινπλ

ηα

έληππα

(Μ0-Μ1-Μ7)

θαη

δελ

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο σο θοπολογικοί κάηοικοι Δλλάδαρ (παγθόζκην εηζόδεκα), ε νπνία
ζεσξείηαη εθπξόζεζκε από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη επηζύξεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
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5. Η Γ.Ο.Υ. ππνρξενύηαη λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή θαηνηθία ησλ
πξναλαθεξζέλησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, εληόο δπν κελώλ από ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο παξ. 2 ηεο παξνύζεο.
6. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΑΗΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
Γ.Ο.Υ.
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Γξαθεία
2. Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΣΓΟΔ
3. Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ, Δ3 Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ θαη Γηθαζηηθώλ Υπνζέζεσλ,
Αθαδεκίαο 3 – 10671 ΑΘΗΝΑ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη Πξεζβείεο,
ηα Πξνμεληθά Γξαθεία, ηα Γεληθά Πξνμελεία θαη νη Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδνο
ζηελ αιινδαπή)
4. Γηθεγνξηθνί Σύιινγνη
5. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ. 1, 2, 3 θαη 5 απηνύ), Η΄ (εθηόο ησλ αξηζ.
4, 10 θαη 11 απηνύ)
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
2. Γξαθείν θαο Αλ. Υπνπξγνύ
3. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακ. Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνι. Υπεξεζηώλ – Απηνηειέο Τκήκα ΣΤ΄ (5)

6. Υ/δλζε Α΄ - Τκήκα Α΄ (20) – Τκήκα Β΄
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