
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 
φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα βασικά σημεία της 
Απόφασης ΠΟΛ.1201/2017 αναφορικά με τη διαδικασία 
αλλαγής φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων. 

 

Βασικά σημεία της Απόφασης 

— Επαναπροσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που 
καλούνται να προσκομίσουν τα φυσικά πρόσωπα 
που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στο εξωτερικό. 

— Επίσης, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, δίνεται η 
δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν 
υποβάλλει αίτηση για μεταβολή της φορολογικής τους 
κατοικίας εντός του 2017 και απορρίφθηκαν, να 
προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης. 

— Επιπλέον, ορίζονται για πρώτη φορά, συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μετεγκατάσταση 
του αιτούμενου και το χρόνο αυτής (όπως, έγγραφα 
περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, μίσθωσης 
κατοικίας κλπ.). 

— Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρητή αναφορά στη 
δυνατότητα οι σύζυγοι να διατηρούν διαφορετική 
φορολογική κατοικία. Σε μια τέτοια περίπτωση και 
προκειμένου να μπορεί να στοιχειοθετηθεί η μόνιμη 
και διαρκής διαμονή του αιτούμενου στην αλλοδαπή, 
θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

- στοιχεία για την απασχόλησή του στην 
αλλοδαπή, από τα οποία αποδεικνύεται ο 
μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της 
απασχόλησης 

- στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού 
στην αλλοδαπή 

- στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης 
κατοικίας του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας στην αλλοδαπή καθώς και  

- στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, 
ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην 
αλλοδαπή.

 

— Επισημαίνεται ότι η νέα διαδικασία αφορά αιτήσεις 
μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται 
εντός του 2017 και εξής αναφορικά με τη μεταβολή της 
φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων για τα έτη 
2016 και εξής, αντίστοιχα. 

— Καταργείται η προηγούμενη ΠΟΛ.1058/2015.  

Σχόλια KPMG 

— Σύμφωνα με την Απόφαση, η πληρότητα και επάρκεια 
του φακέλου, που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα 
προκειμένου να προβούν σε μεταβολή της 
φορολογικής τους κατοικίας, φαίνεται ότι αποτελεί 
δεσμευτικό στοιχείο για τις ΔΟΥ κατά την εξέταση των 
σχετικών αιτήσεων και την απόφαση μεταβολής, 
γεγονός που απομένει να αποδειχθεί και στην πράξη. 

— Εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων από τη 
Φορολογική Διοίκηση, σημειώνεται ότι η αναφορά στο 
«μακροπρόθεσμο χαρακτήρα» της απασχόλησης 
ενδεχομένως να καταλαμβάνει και τα φυσικά 
πρόσωπα που εργάζονται αποσπασμένοι στο 
εξωτερικό. 

— Αξίζει να σημειωθεί ότι η Απόφαση αυτή ρητά 
αναφέρεται στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και 
προσκόμισης δικαιολογητικών έως 31 Δεκεμβρίου του 
έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης. 

— Τέλος, συνιστά σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι με το 
νέο πλαίσιο για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας 
στο εξωτερικό, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά 
πρόσωπα να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής 
αίτησης, σύμφωνα με τη νέα διαδικασία και 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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