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ΘΕΜΑ: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος. 

ΣΧΕΤ: H με αρ.πρωτ……………….. αίτηση. 

 

 Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτηση σας, αναφορικά με το πιο πάνω 

θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος 

που έχει 

τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο 

εισόδημά του 

που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του 

που αποκτάται 

μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι 

αλλοδαπό 

προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του 

αν.89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το 

εισόδημα που 



προκύπτει στην Ελλάδα. 

Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 

υπόκειται σε 

φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και 

αποκτάται μέσα σε 

ορισμένο φορολογικό έτος. 

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω 

νόμου 

ορίζεται, ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 

α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή 

το κέντρο των 

ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς 

δεσμούς του ή 

β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος 

ή δημόσιος 

υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. 

Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα 

που 

υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και 

σύντομων 

διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος 

από την πρώτη 

ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται 

στην περίπτωση 

φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για 

τουριστικούς, ιατρικούς, 

θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν 

υπερβαίνει τις 

τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων 

διαστημάτων 



παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή 

της 

παραγράφου1 του παρόντος άρθρου. 

3. Επίσης, με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου ως άνω νόμου 

ορίζεται, 

ότι εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας 

και ιδίως: 

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην 

ημεδαπή, 

β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην 

αλλοδαπή και 

πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο, 

γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που 

παρέχονται στην 

ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης, 

δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται 

στην ημεδαπή, 

ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή, 

μέσω μόνιμης 

εγκατάστασης. 

στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από 

αλλοδαπό που ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή, 

ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα 

που προκύπτουν 

από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή, 

η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην 

ημεδαπή, 

θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή 

ποσοστών 



συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων 

χρηματοοικονομικών 

προϊόντων, εφόσον οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση, 

ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο 

που έχει τη 

φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή, 

ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές 

οντότητες που έχουν 

τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή, 

ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται από 

φορολογικό 

κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή, 

ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από 

φορολογικό κάτοικο 

ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή. 

Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν 

προκύπτει 

στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

4. Η Δ/νση Δ.Ο.Σ., στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη τη σχετική 

αίτηση του 

φορολογουμένου, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες λόγω αρμοδιότητας. 
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