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Φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα 
των ομογενών της Αυστραλίας
H κα Φωτεινή Δαυίδ, στέλεχος του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών και 
Υποδιευθύντρια της ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού μας ενημερώνει ώστε να είμαστε 
πλήρως κατατοπισμένοι για τις φορολογικές μας υποθέσεις στην Ελλάδα.

Η κυρία Φωτεινή Δαυίδ 
σπούδασε Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων στο Πανεπιστήμιο  

Θεσσαλονίκης και Πολιτικές 
Επιστήμες στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο της Αθήνας. Από το 
1985 έως το 1992 εργάστηκε 
στις εταιρίες COMNET EΠΕ 

και ICL HELLAS ΑΕ  ως  
Υπεύθυνη Οικονομικών και 
Φορολογικών αντικειμένων. 
Από το 1992 έως το 2006 
κατείχε θέση  ευθύνης στο 
Υπουργείο  Οικονομικών. 

Από το 2006 έως 2012 διετέ-
λεσε προϊσταμένη φορολογι-
κών θεμάτων στην Διεύθυν-

ση Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και  στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες του 

Χολαργού και των Ανωνύμων 
Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. 

Από το 2012 είναι Υποδι-
ευθύντρια  στην Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία για 

τους Κατοίκους Εξωτερικού. 
Οι υποχρεώσεις και τα δι-

καιώματα των ομογενών της 
Αυστραλίας που απορρέ-

ουν από τις διατάξεις, είναι 
σαφώς σημαντικά. Η κυρία 
Φωτεινή Δαυίδ, απαντά στα 
ερωτήματα που τις θέσαμε 

με σαφήνεια και μας ενημε-
ρώνει παρακάτω με λεπτο-

μέρειες έτσι ώστε να είμαστε 
πλήρως κατατοπισμένοι.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γιάννης Κορομβόκης

1.  Πως ορίζεται ένα πρόσωπο ως φορολογικός κά-
τοικος Ελλάδος;

Σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, ένα 
φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, 
εφόσον:
 1. α)  έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοι-

κία του ή τη συνήθη διαμονή του
                      «ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, 

ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς δεσμούς του»  ή

      β)  είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος 
λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημό-
σιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθα-
γένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2.  «Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα 
συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 
εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβα-
νομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο 
εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από 
την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το 
προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτω-
ση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα 
αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτι-
κούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παρα-
μονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε 
(365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων 
διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό».

2. Ποιο Πρόσωπο θεωρείται Κάτοικος Εξωτερικού;           
Αντιστρέφοντας επομένως τον ανωτέρω ορισμό, Κάτοι-
κος Εξωτερικού είναι αυτό το φυσικό πρόσωπο που δεν 
έχει την μόνιμη ή κύρια κατοικία στην Ελλάδα ή  την 
συνήθη διαμονή ή το κέντρο των ζωτικών του συμφε-
ρόντων ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς  και οι 
κοινωνικούς  δεσμοί του αλλά σε χώρα του εξωτερικού. 
Συνήθη διαμονή  νοείται η  διαμονή στην αλλοδαπή 
πάνω από  είναι πάνω από 183 ημέρες  μέσα στο έτος.

3.  Τι σημαίνει παγκόσμιο εισόδημα και πως συνδέ-
εται με την φορολογική κατοικία;

Παγκόσμιο εισόδημα είναι αυτό που αποκτά ένα φυσικό 
πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος κάποιου κράτους από 
οποιοδήποτε χώρα του κόσμου, είτε πρόκειται για ενερ-
γητικό είτε πρόκειται για παθητικό εισόδημα δηλ. είτε 
πρόκειται για μισθούς, αμοιβές από ελεύθερο επάγγελ-
μα, επιχειρηματική δραστηριότητα κλπ, είτε από τόκους, 
μερίσματα, δικαιώματα κλπ. Για το συνολικό «παγκό-
σμιο» εισόδημα δηλ. για  αυτό που προκύπτει τόσο από 
το  εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, ο κάθε κάτοικος 
μίας χώρας έχει  υποχρέωση να το δηλώνει στην χώρα 
της Φορολογικής του κατοικία και να  πληρώσει τους φό-
ρους που αντιστοιχούν σε αυτό. Η έννοια του παγκοσμί-
ου εισοδήματος ορίζεται από ένα πλέγμα φορολογικών 
διατάξεων που αφορούν σε Διεθνείς Συμβάσεις αλλά και 

από την εσωτερική νομοθεσία των κρατών. 
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία προβλέπει: «φορο-
λογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην 
Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδη-
μα του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, 
ήτοι το παγκόσμιο εισόδημα του που αποκτάται μέσα σε 
ορισμένο φορολογικό έτος»
Έτσι ο φορολογικός κάτοικος  Ελλάδος φορολογείται για 
το παγκόσμιο εισόδημα του  στην Ελλάδα. Ενώ o φορο-
λογικός κάτοικος Αυστραλίας για το παγκόσμιο εισόδημα 
του έχει υποχρέωση στην Αυστραλία με τα όσα ειδικό-
τερα προβλέπει η εσωτερική νομοθεσία της Αυστραλίας.
Τονίζεται και στο σημείο αυτό, ότι ο κάτοικος Αυστραλί-
ας έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα 
μόνο για εισοδήματα που προκύπτουν από πηγές Ελλά-
δος.

4.  Τι είναι ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώ-
ου) και τι ο Φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελ-
λάδα;

Για οποιαδήποτε συναλλαγή στο Ελληνικό Κράτος απαι-
τείται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.  Για την εκπλή-
ρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στην Ελλά-
δα , οι  Κάτοικοι της Αυστραλίας θα πρέπει να διαθέτουν  
Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου {ΑΦΜ} και να 
έχουν  ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο (δηλ. ένα πρό-
σωπο στην Ελλάδα που θα τους εκπροσωπεί στην Ελλη-
νική Φορολογική Διοίκηση).
Η χορήγηση ΑΦΜ και ο ορισμός φορολογικού εκπρο-
σώπου  σε κάτοικο της Αυστραλίας γίνεται ως εξής: 
Στην περίπτωση που ο ίδιος δεν παρευρίσκεται στην 
Ελλάδα για να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες, 
γίνεται δια πληρεξουσίου με το οποίο ορίζει ένα φυσι-
κό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδος, Φορολογικό του εκπρό-
σωπο, και το οποίο πληρεξούσιο συντάσσεται από την 
Προξενικής μας Αρχή στην Αυστραλία ή από Αυστρα-
λό συμβολαιογράφο. Το πληρεξούσιο που συντάσσεται  
από συμβολαιογράφο θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο 
στα Ελληνικά και να φέρει την επικύρωση (apostille). 
Ο φορολογικός εκπρόσωπος με αυτό το πληρεξούσιο 
προσέρχεται στην αρμόδια  ΔΟΥ και  μαζί με φωτοτυπία 
της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου του κατοίκου εξω-
τερικού και εκδίδει τον ΑΦΜ.
Στην περίπτωση δε που ο κάτοικος Αυστραλίας βρίσκε-
ται στην Ελλάδα προσέρχεται ο ίδιος στην αρμόδια Δ Ο 
Υ με το διαβατήριό του  για να  εκδώσει ΑΦΜ  και να 
ορίζει  εκεί ο ίδιος Φορολογικό Εκπρόσωπο.
Όταν για κάποιο λόγο παύει αυτή η σχέση αντιπροσώ-
πευσης του φορολογικού εκπροσώπου  (πχ  παραίτηση 
– θάνατος κλπ)  πρέπει να γίνει άμεσα η αντικατάσταση 
του, διότι τεχνικά δεν μπορούν να υποβληθούν δηλώ-
σεις και ο εκπρόθεσμος ορισμός  φορολογικού εκπρο-
σώπου  επισύρει πρόστιμο.
Ο φορολογικός εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του κα-


