
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 10 APRIL 2019 29ΘΕΜΑ
λογία εισοδήματος σε ΔΟΥ των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων θα 
έχουν ΑΦΜ και θα υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις  στη ΔΟΥ 
που υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος.
Εάν στην πρωτεύουσα ενός νομού λειτουργούν περισσότερες ΔΟΥ , αρ-
μόδια για την υποβολή των δηλώσεών τους είναι η Α ΄ΔΟΥ του νομού, 
εκτός του νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδια έχει η Δ΄ ΔΟΥ Θεσσαλο-
νίκης.

12.  Σε ποιο εισόδημα  των κατοίκων εξωτερικού επιβάλλεται ο 
φόρος;

Πώς και πότε έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος οι κάτοικοι εξωτερικού;  Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της 
δήλωσης; Πώς καταβάλλεται ο φόρος;

Οι κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά 
τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορο-
λογικό έτος .      
Οι κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό 
εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας 
ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδος  μέσα σε ένα φορο-
λογικό έτος. 
Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κα-
τοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινή-
του/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα 
στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος. 
Ο φορολογούμενος ο οποίος μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό 
υποβάλλει, εφόσον είναι υπόχρεος, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος της αναχώ-
ρησης. Οι δηλώσεις των επομένων ετών υποβάλλονται στις ίδιες προθε-
σμίες που ισχύουν για τους κατοίκους Ελλάδας. Η δήλωση υποβάλλεται 
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ιστοσελίδας www.aade.gr. Αν ο φορο-
λογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη  Ελ-
ληνική Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται 
να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση .
Η υποβολή των δηλώσεων, αρχικών ή τροποποιητικών, πέραν των ανω-
τέρω προθεσμιών επιφέρουν το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις που υποβάλ-
λονται εντός των προθεσμιών που ισχύουν για τους κατοίκους Ελλάδας 
γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και 
η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μη-
νών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της δήλωσης.

13.  Επιβάλλεται φόρος βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπη-
ρεσιών ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων; Πώς 
δικαιολογείται τυχόν διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκ-
μαρτού εισοδήματος;

Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν φορολογούνται με τεκμαρτό τρόπο εξαιτίας 
της κατοχής περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα.
Οι αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες που εφαρμόζονται για τους 
κατοίκους Ελλάδος δεν εφαρμόζονται για τους φορολογικούς κατοίκους 
εξωτερικού (δηλαδή  οι κάτοικοι εξωτερικού δεν έχουν την  ετήσια αντι-
κειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας,  αυτοκινήτων, σκαφών ανα-
ψυχής, αεροσκαφών, δεξαμενών κολύμβησης καθώς και την ελάχιστη 
ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ευρώ).
Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. για αγορά ή ανέ-
γερση ακινήτων ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης, αγορά αυτοκινή-
των, πλοίων και σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμά-
των αξίας άνω των 10.000 ευρώ, αγορά επιχειρήσεων, αγορά εταιρικών 
μερίδων και χρεογράφων γενικώς, η χορήγηση δανείων, η ετήσια δαπά-
νη για δωρεές, η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων)  δεν εφαρμόζονται για 
τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, εφόσον αυτοί δεν αποκτούν 
εισόδημα στην Ελλάδα. 
Αν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, οι ανωτέρω δαπάνες ενεργοποιού-
νται τότε ο φορολογούμενος κάτοικος αλλοδαπής οφείλει να τις δικαιο-
λογήσει. 

14.  Πώς δικαιολογούνται οι δαπάνες αυτές από τον κάτοικο εξω-
τερικού;

Για την δικαιολόγηση της διαφοράς μεταξύ των δαπανών απόκτησης πε-

ριουσιακών στοιχείων και του συνολικού εισοδήματος στην Ελλάδα γί-
νεται από :    
 α)  Πραγματικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον φορολο-

γούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του στην Ελλά-
δα και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται 
με ειδικό τρόπο. 

 β)  Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα στην Ελλάδα. 
 γ)  Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσια-

κών στοιχείων στην Ελλάδα. 
 δ)  Εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολό-

γηση της απόκτησής του για  τους κατοίκους εξωτερικού.
 ε)  Δάνεια που έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοι-

χεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία, στην Ελλάδα. 
 στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών στην Ελλάδα για 

την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι 
τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δα-
πάνη. 

 ζ)  Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί 
κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο 
στην Ελλάδα. 

15.  Υπάρχουν μειώσεις φόρου στους Κατοίκους Εξωτερικού.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την φορολογική νομοθεσία, οι φορο-
λογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου που κα-
θορίζονται από τις κλίμακες φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, τις πρόσθετες μειώσεις φόρου ποσού 200 ευρώ 
λόγω αναπηρίας και τις  μειώσεις φόρου για δωρεές.

16.  Υπάρχουν Απαλλαγές από το φόρο στους Κατοίκους Εξωτερι-
κού;

Κατά τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει από τις Δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος εφαρμόζονται οι οριζόμενες στη φορολογική νομοθε-
σία απαλλαγές για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος .
Έτσι οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται 
σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις (80%) 
απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα από το αν από αποκτώνται από 
φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ή αλλοδαπής , εφόσον προσκομίζονται τα 
οριζόμενα δικαιολογητικά .
Για παράδειγμα φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, με πιστοποιητικό από 
τα ΚΕ.Π.Α ποσοστό άνω του (80%) εφόρου ζωής που λαμβάνει σύνταξη 
από το ΙΚΑ απαλλάσσεται του φόρου , εφόσον προσκομίζεται η σχετική 
πιστοποίηση από τα Κ.Ε.Π.Α ( Ελληνική Υπηρεσία Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας)

17.  Ποιες είναι οι κυριότερες κλίμακες – Συντελεστές Φορολόγησης
 1)  Φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, για εισόδημα από 

μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα. 

  2)  Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προ-
σώπων.
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Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος Φόρου 

(ευρώ) (ευρώ) 

20.000,00 22% 4.400,00 20.000,00  4.400,00 

10.000,00 29% 2.900,00 30.000,00  7.300,00 

10.000,00 37% 3.700,00 40.000,00 11.000,00 

Υπερβάλλον 45%       

 

 
2) Φορολογική κλίμακα για εισόδημα από ακίνητα φυσικών προσώπων. 

 

Κλιμάκιο 
εισοδήματος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής % 

Φόρος κλιμακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο 

Εισοδήματος 
(ευρώ) 

Φόρου (ευρώ) 

12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00 

23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00 9.850,00 

Υπερβάλλον 45%       
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