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Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, κ. 
Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζονται προς διευκόλυν-
ση των οµογενών εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα 
πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα που δη-
λώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµα-
τικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φο-
ρολογία Εισοδήµατος. 

Ειδικότερα, µε τη νέα υπουργική απόφαση απλοποι-
είται η διαδικασία υποβολής των απαιτούµενων δικαιο-
λογητικών για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κά-
τοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα 
που προκύπτει στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι εξωτερικού, 
συµπεριλαµβανοµένων και των οµογενών, υποχρε-
ούνται να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 2012 
(χρήση 2011) και να υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήµατος τους για το οικονοµικό έτος 2013 
(χρήση 2012) τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση από 
την αρµόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δη-
λώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι 
φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή αντίγραφο 
της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος τους, ή ελλείψει εκκαθάρισης αντίγραφο της δήλω-
σης τους που υπέβαλλαν στο άλλο κράτος.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµι-
ση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την 
αρµόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση 
από οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή άλλη αναγνωρισµέ-
νη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν 
λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

Έχει αποσυρθεί πλέον από τους αγώνες 
µοτοσυκλέτας ο Casey Stoner, αλλά τα 
επιτεύγµατά του έχουν τον τρόπο τους να 
µένουν ζωντανά και να τον χαρακτηρί-
ζουν. 
Πριν λίγες µέρες για παράδειγµα ο κό-
σµος ασχολήθηκε πάλι µε τον 27χρονο 
Αυστραλό, ο οποίος τιµήθηκε από τη βα-
σίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ. 
Φέτος ανάµεσα στους αθλητές που τι-
µήθηκαν ήταν και ο διπλός παγκόσµιος 
πρωταθλητής MotoGP. Από τώρα και στο 
εξής ο Casey αποτελεί Μέλος του Τάγµα-
τος της Αυστραλίας.
Ο Stoner, για όσους δεν το µάντεψαν, 
βραβεύτηκε για τα εξαιρετικά του επι-
τεύγµατα στον τοµέα του αθλητικού µοτο-

συκλετισµού, των αγώνων µοτοσυκλέτας 
δηλαδή.
Έχει ήδη βραβευτεί και από την πίστα 
Phillip Island της οποίας είναι ο αναµφι-
σβήτητος µαέστρος, καθώς το όνοµά του 
αποδόθηκε στην αγαπηµένη του στροφή, 
την K3. 
Στην καριέρα του στα grand prix από το 
2002 ως το 2012, κέρδισε 45 φορές από 
τις οποίες τις 38 στη µεγάλη κατηγορία, 
στα MotoGP. Οι δύο παγκόσµιοι τίτλοι 
του ήρθαν το 2007 µε τη Ducati και το 
2011 µε τη Honda.
Μετά την αποχώρησή του ο Stoner πέρα-
σε στους αγώνες αυτοκινήτων. Φέτος τρέ-
χει στο Australian Dunlop V8 Supercars 
Development Series.

ZHTOYNTAI
Άνδρες και γυναίκες (process workers) με ικανά προσόντα,  

να εργαστούν σε εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών.

Πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά  
και να έχουν συστάσεις (reference)

Η εταιρεία μας έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να τηλεφωνήσουν 
Δευτέρα με Παρασκευή από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. 

τηλ.: 9774 5000

Poly  Industries P/L

Κυρια μέσης ηλικίας διατεθημένη να 
συγκατικίσει με ηλικιωμένη κυρία  

σε ένα ωραίο σπίτι για να  προσέχει  
και να  φροντίζει την  ηλικιωμένη κυρία. 

Αμοιβή συζητησιμη

Τηλεφωνήστε στο Μανώλη 
στο 0412 414 975
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Η 
αστυνοµία της Ν.Ν.Ουαλίας συνέ-
χισε και χθες τις έρευνες σε φάρ-
µα στην περιοχή Ριβερίνα, για την 

εντόπιση του σκελετού του ακτιβιστή 
κατά των ναρκωτικών, Ντόναλντ Μα-
κέϊ.
Η αστυνοµία έλαβε πληροφορίες ότι 
τα λείψανα του ακτιβιστή βρίσκονται 
στη φάρµα αυτή και από προχθές δε-
κάδες ντόπιοι ντετέκτιβς, στελέχη της 
Οµοσπονδιακής Αστυνοµίας και της 

Υπηρεσίας ∆ίωξης Ανθρωποκτονιών, 
άρχισαν την εκχωµάτευση µε την ελπί-
δα ότι θα τα εντοπίσουν.
Η φάρµα αυτή βρίσκεται 150 χλµ µα-
κρυά από την τοποθεσία που είχε θεα-
θεί τελευταία φορά ο Ντόναλντ Μακέϊ, 
στο Γκρίφιθ.
Ο άτυχος πατέρας τεσσάρων παιδιών 
είχε εξαφανιστεί στις 15 Ιουλίου του 
1977 και πιστεύεται ότι είχε δολοφο-
νοθεί από άνδρες της µαφίας, τους 

οποίους είχε ονοµάσει στην αστυνοµία 
ως εγκέφαλους µεγάλου δικτύου διακί-
νησης ναρκωτικών.
Τρεις άνδρες είχαν καταδικαστεί στη 
Βικτόρια µε την κατηγορία ότι συνω-
µότησαν να τον δολοφονήσουν. Ανά-
µεσά τους ήταν και ο Τζέϊµς Φρέντερικ 
Μπάζλεϊ, σήµερα 86 ετών, ο οποίος 
αρνείτο ότι είχε οποιαδήποτε ανάµειξη 
στην εξαφάνιση του Μακέϊ και αρνείτο 
επίµονα να µιλήσει στην αστυνοµία.

Οικονομική βοήθεια $385,000 προς τα Νησιά Μάρσαλ

Απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών, Γιώργου 
Μαυραγάνη, για 
τον καθορισμό των 
δικαιολογητικών για 
τις δηλώσεις κατοίκων 
εξωτερικού 
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Μέλος του «Τάγματος της Αυστραλίας» ο Casey Stoner


