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2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ
ΣΜΖΜΑ Δ΄ ΜΖΣΡΩΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΡΑΦΖ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΔΝΩΝ
ΗΗ.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ
ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ
ΣΜΖΜΑΣΑ Α΄ & Γ΄
ΗΗΗ.ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΘΝΩΝ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ
ΣΜΖΜΑ Α΄

ΘΔΜΑ:

Γιαδικαζία μεηαβολήρ ηηρ θοπολογικήρ καηοικίαρ καη΄ εθαπμογή ηων
διαηάξεων ηος ν.4172/2013 και ηος ν.4174/2013.
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο
α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5, ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170),

β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ λ.4389/2016
(Α΄ 94) θαη εηδηθφηεξα ηεο ππνπαξαγξάθνπ δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ
άξζξνπ 7, ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ,
γ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4172/2013,
δ) ηνπ λ.1497/1984 (Α΄188) «Κχξσζε χκβαζεο πνπ θαηαξγεί ηελ ππνρξέσζε
επηθχξσζεο ησλ αιινδαπψλ δεκφζησλ εγγξάθσλ»,
ε) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.2690/1999 (Α΄45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ζη) ηεο αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.3.2017 (Β΄968) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 θαη Β΄372) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ»,
φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ππνπαξαγξάθνπ α΄ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016.
3. Σελ αξηζ.1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ.18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή
θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016.
4. Σελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβνιήο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο,
φπσο απηή θαζνξίζζεθε κε ηελ ΠΟΛ.1058/2015 (Β΄459/26.3.2015) Απφθαζε ΓΓΓΔ.
5. Σηο απνθάζεηο 1445/2016 θαη 1215/2017 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Σν θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν πξφθεηηαη λα κεηαθέξεη ηε θνξνινγηθή ηνπ
θαηνηθία ζην εμσηεξηθφ νθείιεη λα ππνβάιεη, ην αξγφηεξν έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε
εκέξα ηνπ πξψηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνινπζεί
ην θνξνινγηθφ έηνο αλαρψξεζεο, ζην Σκήκα ή Γξαθείν πκκφξθσζεο & ρέζεσλ κε ηνπο
Φνξνινγνπκέλνπο ηεο Γ.Ο.Τ. φπνπ είλαη ππφρξενο ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο: αίηεζε (έληππν Μ0) κε ζπλεκκέλα ηα
έληππα Μ1 θαη Μ7 ζπκπιεξσκέλα, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαη επηπιένλ γηα
ηνλ νξηζκφ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα έγγξαθε δήισζε κε βεβαησκέλν
ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. Παξάιιεια, ζπλππνβάιιεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαηά
πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ.2 θαη 3 ηεο παξνχζαο.
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Ο ππάιιεινο ηεο Γ.Ο.Τ., αθνχ παξαιάβεη ηα σο άλσ έληππα, νθείιεη λα
ζπκπιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή γηα ηε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο,
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ..
2. Σν πξναλαθεξζέλ θπζηθφ πξφζσπν νθείιεη λα πξνζθνκίζεη, ην αξγφηεξν έσο
ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ πξψηνπ δεθαήκεξνπ ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην θνξνινγηθφ έηνο αλαρψξεζεο, ζην σο άλσ Σκήκα ή
Γξαθείν ηεο Γ.Ο.Τ.:
(α) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο θαηνηθίαο απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο φπνπ δειψλεη θνξνινγηθφο θάηνηθνο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη
θνξνινγηθφο θάηνηθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο. Δάλ ν θνξνινγνχκελνο έρεη εγθαηαζηαζεί ζε
θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ζην
εμήο ΑΓΦΔ), κπνξεί λα πξνζθνκίζεη, αληί ηεο βεβαίσζεο, ηελ πξνβιεπφκελε Αίηεζε γηα
ηελ Δθαξκνγή ηεο ΑΓΦΔ φπνπ είλαη ελζσκαησκέλν ην πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο
θαηνηθίαο (δίγισζζα έληππα) ή
(β) ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ησλ αλσηέξσ απφ ηελ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή, αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή,
ειιείςεη εθθαζάξηζεο, αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπ, πνπ
ππέβαιε ζην άιιν θξάηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο ηνπ θξάηνπο απηνχ.
γ) ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε θάπνησλ απφ ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά (ππφ α΄ ή β΄), επεηδή απνδεδεηγκέλα ε αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή δελ ηα
εθδίδεη, ηφηε απαηηείηαη βεβαίσζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή δεκνηηθή ή άιιε
αλαγλσξηζκέλε αξρή, κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε κφληκε θαη ζηαζεξή εγθαηάζηαζε
ηνπ πξνζψπνπ απηνχ ζην άιιν θξάηνο.
3. Δπηπιένλ ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2, ν θνξνινγνχκελνο νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη, θαηά πεξίπησζε, θαη ηα θάησζη:
α) Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη
εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηε ρψξα φπνπ δειψλεη θάηνηθνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη φηη
έρεη ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 183 εκέξεο ζηε ρψξα απηή κέζα ζε νξηζκέλν θνξνινγηθφ
έηνο, ήηνη ζην πξνεγνχκελν έηνο απφ εθείλν εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αίηεζε κεηαβνιήο.
Σα δηθαηνινγεηηθά απηά κπνξεί λα είλαη, ελαιιαθηηθά θαη ελδεηθηηθά, έγγξαθα πεξί
αλάιεςεο κηζζσηήο εξγαζίαο, έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ελ ιφγσ
ρψξα θαη ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο, εγγξαθήο ζε
δεκνηνιφγην ηεο ελ ιφγσ ρψξαο, κίζζσζεο θαηνηθίαο, εγγξαθήο ή παξαθνινχζεζεο
ζρνιείσλ ησλ ηέθλσλ ζηε ρψξα απηή.
Αληί ησλ πην πάλσ επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ, ν θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα
πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία δειψλεη
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θάηνηθνο ησλ δχν (2) πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ην έηνο ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε
κεηαβνιήο.
β) Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ ζπδχγσλ ή κεξψλ ζπκθψλνπ
ζπκβίσζεο αηηείηαη ηε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο ελψ ν άιινο παξακέλεη
θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο
πεξίπησζεο α΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ θαη
αζξνηζηηθά θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αηηνχκελνο ηε
κεηαβνιή πξάγκαηη βξίζθεηαη εθηφο Διιάδνο θαη έρεη νξγαλψζεη ηε δσή ηνπ ζηελ
αιινδαπή θαηά ηξφπν κφληκν ή δηαξθή:
- ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζηελ αιινδαπή, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν
κφληκνο ή καθξνπξφζεζκνο ραξαθηήξαο ηεο απαζρφιεζεο,
- ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ αιινδαπή,
- ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ηδηφθηεηεο ή κηζζσκέλεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ινγαξηαζκψλ
ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη
- ζηνηρεία γηα ηελ απφθηεζε θνξνινγηθνχ, αζθαιηζηηθνχ ή αληίζηνηρνπ κεηξψνπ
ζηελ αιινδαπή (πρ ΑΜ θνηλσληθήο αζθάιηζεο).
4. Σα σο άλσ αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1497/1984 (Α΄188) ζα πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα δηεζλή λφκηκα
(ζθξαγίδα apostille, πξνμεληθή ζεψξεζε, ζεψξεζε απφ ην ειιεληθφ πξνμελείν, θαηά ηα
νξηδφκελα ζε δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ θπξσζεί κε λφκν απφ ηελ Διιάδα, θαηά
πεξίπησζε).
Γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη ηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα δηελεξγνχλ επίζεκεο
κεηαθξάζεηο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην αξηζ.770/Α3333/11.6.2009 έγγξαθν ηεο Δ3
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ην
νπνίν είρε ζηαιεί, κεηαμχ άιισλ, κε ην αξηζ.1063343/701/0006Γ/1.7.2009 έγγξαθν ηεο
Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θαη ζε φιεο ηηο Φνξνινγηθέο
Τπεξεζίεο, Κεληξηθέο, Δηδηθέο Απνθεληξσκέλεο θαη Πεξηθεξεηαθέο, κε πεξαηηέξσ νδεγίεο
γηα ηελ νξζή εθαξκνγή.
Απφ ηε δηαδηθαζία απηή εμαηξνχληαη νη ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ
ΑΓΦΔ, φπσο απηέο έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηα πελήληα επηά (57) θξάηε κε ηα νπνία ε
Διιάδα έρεη ζπλάςεη πκβάζεηο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο. Δηδηθέο πξνβιέςεηο
δηέπνπλ ηηο ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΑΓΦΔ κε ΖΠΑ, ΣΟΤΡΚΗΑ &
ΜΟΛΓΑΒΗΑ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015
αληίζηνηρα γηα θάζε θξάηνο.
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5. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο γηα ηε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, νη
Γ.Ο.Τ. απαηηείηαη λα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ θαθέινπ πνπ
ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο, ν νπνίνο έρεη ππνβάιιεη ηα έληππα (Μ0-Μ1Μ7) θαη πξνζθνκίζεη, εκπξνζέζκσο, θαη πάλησο ην αξγφηεξν εληφο ηνπ έηνπο πνπ
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο θαηνηθίαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα
νπνία θξηζνχλ πιήξε θαη επαξθή απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ζεσξείηαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, θαη ηα ελ ιφγσ έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) πξνσζνχληαη, καδί κε ηελ
έγγξαθε δήισζε γηα ηνλ νξηζκφ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε, ζην
Σκήκα ή Γξαθείν Γηνηθεηηθήο & Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα
θαηαρσξεζνχλ ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο. Ωο εκεξνκελία
κεηαβνιήο θαηαρσξείηαη ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ, ε αλαγξαθφκελε απφ ηνλ
θνξνινγνχκελν ζην έληππν Μ1. Ζ βεβαίσζε κεηαβνιήο θνηλνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, απφ ην Σκήκα ή Γξαθείν Γηνηθεηηθήο &
Μεραλνγξαθηθήο

Τπνζηήξημεο

ηεο

Γ.Ο.Τ.

ζηνλ

θνξνινγηθφ

εθπξφζσπν.

Ο

θνξνινγνχκελνο, εθφζνλ είλαη ππφρξενο ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
ζηελ Διιάδα, δχλαηαη λα ηελ ππνβάιεη σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ ην αξγφηεξν
κέρξη ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαρψξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηα έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) θαη
πξνζθνκίζεη, εκπξνζέζκσο, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, αιιά δελ θξηζνχλ πιήξε
θαη επαξθή, ελεκεξψλεηαη απφ ην Σκήκα ή Γξαθείν πκκφξθσζεο & ρέζεσλ κε ηνπο
Φνξνινγνπκέλνπο φηη ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ
απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά ηίζεληαη ζηνλ
θάθειφ ηνπ. Ο θνξνινγνχκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο (παγθφζκην
εηζφδεκα) ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ επφκελνπ θνξνινγηθνχ έηνπο απφ απηφ πνπ
αθνξνχζε ην αίηεκα κεηαθνξάο, ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ εθπξφζεζκεο δήισζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηα έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) θαη δελ
πξνζθνκίζεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ελεκεξψλεηαη απφ ην Σκήκα ή Γξαθείν
πκκφξθσζεο & ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνπκέλνπο φηη ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά ηεο
θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηίζεληαη ζηνλ θάθειφ ηνπ. Ο θνξνινγνχκελνο, ζηελ πεξίπησζε απηή,
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο
Διιάδνο (παγθφζκην εηζφδεκα), ε νπνία ζεσξείηαη εθπξφζεζκε απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη επηζχξεη ηελ επηβνιή
πξνζηίκνπ.
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Σέινο, εάλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηα έληππα (Μ0-Μ1-Μ7) θαη πξνζθνκίζεη
εθπξνζέζκσο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδνο ή, εθφζνλ είλαη ππφρξενο, σο
θνξνινγηθφο θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ε νπνία ζεσξείηαη εθπξφζεζκε απφ ηελ, θαηά
πεξίπησζε, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θαη επηζχξεη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
6. Ζ Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ηνπ
θαθέινπ εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ
παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηεο παξνχζαο. Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνζθνκίδνληαη έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί ην θνξνινγηθφ έηνο
αλαρψξεζεο παξαιακβάλνληαη θαλνληθά ρσξίο θπξψζεηο θαη εμεηάδνληαη, ηζρχνπζαο
σζηφζν ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Τ. λα απνθαλζεί εληφο δχν (2) κελψλ. Αληηζέησο, εάλ νη
αηηήζεηο ππνβιεζνχλ ή ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκηζηνχλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο πνπ αθνινπζεί ην έηνο αλαρψξεζεο, απηέο ζα εμεηάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο
ΠΟΛ.1177/2014 εγθπθιίνπ αιιά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα
Απφθαζε.
7. Ο θνξνινγνχκελνο νθείιεη λα δηαηεξεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ απφδεημε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο ζηελ αιινδαπή ζε πεξίπησζε
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ.
8. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα αηηήζεηο κεηαβνιήο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο πνπ
ππνβάιινληαη εληφο ηνπ 2017 θαη επφκελα θαη αθνξνχλ κεηαβνιή θνξνινγηθήο θαηνηθίαο
θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα ηα έηε 2016 θαη επφκελα, αληίζηνηρα. Οη θνξνινγνχκελνη ησλ
νπνίσλ νη ππνβιεζείζεο εληφο ηνπ 2017 αηηήζεηο απνξξίθζεθαλ, δχλαληαη λα πξνβνχλ ζε
εθ λένπ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ε νπνία εμεηάδεηαη θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξνυπνζέζεηο.
9. Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. Ζ Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ.1058/2015
θαηαξγείηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο.
Ζ Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ
ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄
2. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ :
α) Σκήκα Α΄ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.)
β) Σκήκα Δ΄ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε).
3. Δζληθφ Σππνγξαθείν (κε ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο)
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ
3. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Ζ΄ (πεξηπηψζεηο 1 έσο 3,5 έσο 9), Η΄ θαη ΗΑ΄(πεξηπηψζεηο 2 θαη 3)
IΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ
Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α΄(πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 2 θαη 3 ησλ Απνδεθηψλ γηα ελέξγεηα),
Β΄θαη Ε΄ (πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 2,4 θαη 5)
IV. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Πξντζηακέλνπο ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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