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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

………………………………………………………… 

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 4174/2013) και των διευκρινιστικών που εκδόθηκαν 

(ΠΟΛ 1058/18-03-2015) ΠΟΛ 1177/2014, 1067/20-03-2015 καθώς και της ΠΟΛ 1201/06-12-

2017 (που κατήργησε την 1058/2015), παραθέτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής φορολογούμενων στην Ελλάδα ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

1. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας (αποτελεί το βασικό δικαιολογητικό έγγραφο) 

από την αρμόδια φορολογική αρχή (εφορία της πόλης) του κράτους όπου δηλώνουν 

φορολογικοί κάτοικοι στο εξωτερικό. Απαιτούμενη στο πίσω μέρος του εγγράφου η 

επισημείωση με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) καθώς και η διευκρίνιση ότι 

ήταν κάτοικος άνω των 183 ημερών (με αναφορά σε σαφές χρονικό διάστημα από 

και έως πότε)  

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο της περιοχής (επίσης με σφραγίδα Χάγης 

ή προξενική υπογραφή για χώρες που απαλλάσσονται από apostille) όπου 

κατοικούν οι ενδιαφερόμενοι προς μετατροπή (Εφόσον υπάρχει αδυναμία έκδοσης 

οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές – μόνο 

για αυτό το λόγο) - με αναφορά σε σαφές χρονικό διάστημα από και έως πότε 

3. Για φορολογούμενους που έχουν εγκατασταθεί σε κράτος όπου υφίσταται η Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (στο εξής ως ΣΑΔΦΕ) όπως π.χ. η Γερμανία ΚΑΙ 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΗΓΗ, 

μπορούν να προσκομίζουν αντί της παραπάνω βεβαίωσης , την προβλεπόμενη αίτηση 

για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό 

φορολογικής κατοικίας ( δίγλωσσα έντυπα)   

4. Άλλα δικαιολογητικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (χωρίς σφραγίδα apostille) είναι τα κάτωθι: 

o  το αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή της εκκαθάρισής της για όσους 

φορολογούμενους υποβάλλουν φορολογική δήλωση στο εξωτερικό, 

o  μισθωτήρια κατοικίας,  

o συμβάσεις εργασίας,  

o εγγραφή τέκνων σε σχολεία εκεί κλπ. 

o Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα περί ασφάλισης εκεί (εάν υπάρχει) 

o Βεβαίωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας ή επαγγελματικού 

κλπ (εάν υπάρχει) 

o Γενικότερα ότι αποδεικτικό μπορεί να τεκμηριώσει την μόνιμη κατοικία 

5. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη προς τον φορολογικό εκπρόσωπο που θα οριστεί στην 

Ελλάδα. (συστήνονται άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος) 

6. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη προς τον λογιστή για την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών μετατροπής στην αρμόδια εφορία. 
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7. Ειδικά έντυπα εφορίας – Μ0, Μ1 & Μ7. (Συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο 

λογιστή) 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 

• Για την γνησιότητα όλων των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων, τα οποία έχουν 

συνταχθεί στο εξωτερικό απαιτείται η επισημείωση με την Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille) και η επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. 

• Από την υποχρέωση του Apostille εξαιρούνται μόνο οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για 

την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ (με όσα κράτη υπάρχει η σύμβαση-57) καθώς και τα 

πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές των 

ΗΠΑ (ΠΟΛ 1107/1999), της Τουρκίας (ΠΟΛ 1092/2005) και Μολδαβίας (ΠΟΛ 

1210/2015) βάσει των διακρατικών μας συμφωνιών. 

• Για την έναρξη της διαδικασίας μετατροπής, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ότι στην 

τρέχουσα περίοδο τα ζωτικά και οικονομικά του συμφέροντα Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ (Η αλλαγή έγινε με την κατάργηση της ΠΟΛ 1058/2015 

και αντικατάστασή της με την ΠΟΛ 1201/2017) είναι στο εξωτερικό και δεν υπάρχει 

περίπτωση επαναπατρισμού μέσα στα επόμενα χρόνια. 

• ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ. 1201/2017: 

o Γίνεται πλέον σαφές ότι ο υπό μετατροπή φορολογούμενος οφείλει να έχει 

συμπληρώσει τουλάχιστον 183 μέρες, την προηγούμενη χρήση από αυτή που 

γίνεται η αίτηση, διαμονής στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, ένας 

φορολογούμενος υποβάλλει το αίτημα μετατροπής για τη χρήση 2017 

εμπρόθεσμα με το Μ0 την 05/03/2018 (καταληκτική η 10/03/18). Έχει 

προθεσμία έως 10/09/18, να αποδείξει βάσει των εγγράφων του εξωτερικού 

ότι ήταν παραπάνω από 183 μέρες έξω και να γίνει δεκτό το αίτημά του. Για 

την απόδειξη των 183 ημερών (από την αναχώρηση και εγκατάσταση εκεί και 

ύστερα), ζητούνται αποδεικτικά έγγραφα όπως  ανάληψη μισθωτής εργασίας 

ή έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής 

στον ασφαλιστικό φορέα εκεί ή εγγραφή σε δημοτολόγιο της εν λόγω 

περιοχής της χώρας ή μίσθωση κατοικίας ή εγγραφή των τέκνων σε σχολεία 

κλπ. (εναλλακτικές επιλογές που ισχύουν ενδεικτικά) 

o Μπορεί πλέον να αλλάξει φορολογική κατοικία μόνο ένας εκ των δύο συζύγων  

ή Μ.Σ.Σ., εφόσον ο ένας από τους δύο τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και 

των αποφάσεων. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε αυτή την 

περίπτωση είναι: Στοιχεία για την απασχόληση του ενός στην αλλοδαπή όπου 

φαίνεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της απασχόλησης, 

στοιχεία για ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή, ύπαρξη 

μισθωμένης κατοικίας ή κοι λογαριασμών κοινής ωφέλειας, απόκτηση 

ασφάλισης στην αλλοδαπή κλπ. 

o Ενσωματώθηκε στην απόφαση (ίσχυε μόνο βάσει ΔΕΑΦΑ 1130889 ΕΞ 2016), 

ότι για τις χώρες που έχουν υπογράψει μεταξύ τους Σ.Α.Δ.Φ.Ε., μπορούν αντί 
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του Πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας να υποβάλλουν το δίγλωσσο 

έντυπο (Αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ) 

 

 

 

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 

1. Σε περίπτωση που υπάρχουν εισοδήματα στην αλλοδαπή, με τις ισχύουσες 

νομοθεσίες κινδυνεύουν να φορολογηθούν δεύτερη φορά τα ίδια εισοδήματα της 

αλλοδαπής και στην Ελλάδα για αυτούς που θεωρούνται κάτοικοι Ελλάδος και 

αδράνησαν να ολοκληρώσουν την μετατροπή ( θεωρώντας το παγκόσμιο εισόδημα). 

2. Αντίθετα, οι κάτοικοι εξωτερικού δεν φορολογούνται για τα εκτός Ελλάδος 

εισοδήματα εκτός και εάν έχουν πραγματικά εισοδήματα οπότε φορολογούνται 

ξεχωριστά μόνο για αυτά στην Ελλάδα.  

3. Εφόσον δεν υπάρχουν πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υποχρέωση 

υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν λογίζονται τεκμήρια, για όσους έχουν 

ολοκληρώσει την μετατροπή. Συστήνεται ωστόσο να συνεχίζουν την υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα (χωρίς φορολογική επιβάρυνση για μη υπαρκτά 

εισοδήματα), καθώς ο φορολογούμενος σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται 

εκκαθαριστικό στις συναλλαγές του με το δημόσιο και τις τράπεζες. 

4. Τέλος, με την επιτυχή μετατροπή, ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να πραγματοποιήσει 

νόμιμα στα μετέπειτα χρόνια ενδεχόμενη μεταφορά εμβάσματος στην Ελλάδα, ώστε 

να δικαιολογήσει το πόθεν έσχες για την αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου κλπ σε 

ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο της ελληνικής φορολογικής αρχής. 

 

………………………………………………………………………………………… 
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