Τί αλλάζει σχετικά µε τη Φορολογική Κατοικία;
Με αφορµή την πρόσφατη ανατρεπτική απόφαση του ΣτΕ περί φορολογικής κατοικίας και υποβολής φορολογικών
δηλώσεων, στο σύντοµο αυτό κείµενο ακολουθεί µία ανάλυση του θέµατος αυτού καθώς και των νέων αλλαγών.
Εννοια της Φορολογικής Κατοικίας

Η ιδέα της φορολογικής κατοικίας συνιστά το ‘α και το ω’ για τον τρόπο
αντιµετώπισης του κάθε φορολογουµένου και αυτό γιατί η φορολογική
κατοικία καθορίζει την χώρα που έχει το δικαίωµα να φορολογεί έναν
φορολογούµενο. Στην Ελλάδα, το πολύ σηµαντικό αυτό ζήτηµα ορίζεται
στις διατάξεις του ν. 4172/2013.
Αναλυτικότερα, ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας φορολογείται στην
Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµα που αποκτά, εν αντιθέσει µε έναν
αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο που φορολογείται στην Ελλάδα µόνον για
το εισόδηµα που αποκτά στην Ελλάδα.

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Ένας Έλληνας υπήκοος που σκοπεύει να γίνει φορολογικός κάτοικος
αλλοδαπής πρέπει να µεταφερθεί στην ∆ΟΥ κατοίκων εξωτερικού.
Συνεπώς, οφείλει να συµπληρώσει την αίτηση Μ0 καθώς και τα
συνοδευτικά έγγραφα Μ1 και Μ7 και να τα προσκοµίσει στην
φορολογική αρχή.

Κριτήρια φορολογικού κατοίκου Ελλάδας

Τα κριτήρια για να θεωρηθεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
είναι τα κάτωθι:
Α) Το φυσικό πρόσωπο βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για πάνω από
183 ηµέρες τον χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων και µικρών διαστηµάτων
παραµονής στο εξωτερικό; ή
Β) Είναι προξενικός, διπλωµατικός ή δηµόσιος λειτουργός παρόµοιου
καθεστώτος ή δηµόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και
υπηρετεί στην αλλοδαπή; ή
Γ) Το φυσικό πρόσωπο έχει στην Ελλάδα τη µόνιµη ή κύρια κατοικία του
ή τη συνήθη διαµονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συµφερόντων
δηλαδή τους προσωπικούς ή οικονοµικούς ή κοινωνικούς δεσµούς του.
Page 1

Τί αλλάζει σχετικά µε τη Φορολογική Κατοικία;
Με αφορµή την πρόσφατη ανατρεπτική απόφαση του ΣτΕ περί φορολογικής κατοικίας και υποβολής φορολογικών
δηλώσεων, στο σύντοµο αυτό κείµενο ακολουθεί µία ανάλυση του θέµατος αυτού καθώς και των νέων αλλαγών.
Απόφαση 1445/2016 Συµβουλίου της Επικρατείας

Με την απόφαση του ΣτΕ φαίνεται να αλλάζουν κάποια από τα εώς
τώρα δεδοµένα και να εκσυγχρονίζεται η φορολογική αντιµετώπιση.
Συγκεκριµένα, το ΣτΕ αποφάσισε πως ένας Έλληνας που εργάζεται
στο εξωτερικό µπορεί να φορολογείται εκεί για τα εισοδήµατα που
αποκτά από την εργασία του και πως δεν υποχρεώνεται να
φορολογείται στην Ελλάδα γι’αυτά απλά και µόνον επειδή ζει εδώ η
οικογένειά του.
Μάλιστα, το ΣτΕ έκρινε πως σε περίπτωση που ένας από τους δύο
συζύγους δεν υποχρεούται να κάνει δήλωση φόρου εισοδήµατος στην
Ελλάδα, καθώς εκείνος δεν έχει την φορολογική του κατοικία στην
Ελλάδα, τότε δεν προκύπτει ζήτηµα υποβολής υποβολής κοινής
δήλωσης φόρου εισοδήµατος µε την/τον σύζυγο που εργάζεται στην
Ελλάδα.
Μαλιστα, το ΣτΕ τόνισε πως το εάν κάποιος έχει φορολογική
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κατοικία στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζεται και να
τεκµηριώνεται βάσει όλων των πληροφοριών και των στοιχείων
ενός φορολογούµενου και να µην περιορίζεται στο που ζει η
οικογένειά του.
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