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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 
Κάτοικος εξωτερικού θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τη συνήθη διαμονή του 

σε μία χώρα εκτός Ελλάδας, υπερβαίνοντας τις 183 ημέρες του εκάστοτε έτους αθροιστικά πλέον 

και όχι συνεχόμενα όπως ίσχυε παλαιότερα (άρθρο 4 παρ. 2 Ν.4172/2013). 

 

Προϋποθέσεις μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού 
 
Εφόσον κάποιος εργαστεί σε χώρα του εξωτερικού και έχει συμπληρώσει εξάμηνη παραμονή 

εκεί, δύναται να αιτηθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας στην χώρα της αλλοδαπής.  

Από εκεί και ύστερα, πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ 

Κατοίκων Εξωτερικού είναι να οριστεί στην Ελλάδα ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης του αιτούντος ως 

φορολογικός του εκπρόσωπος, ο οποίος θα πρέπει να έχει μόνιμη χώρα κατοικίας την Ελλάδα. Η 

έννοια του φορολογικού εκπροσώπου σχετίζεται κυρίως με την επικοινωνία των Φορολογικών 

Αρχών με τον φορολογούμενο της αλλοδαπής. Είναι δηλαδή ο σύνδεσμος επικοινωνίας και λήψης 

της φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όχι πρόσωπο υπόχρεο για την τακτοποίηση των 

φορολογικών εκκρεμοτήτων του ή υπεύθυνος για την εξόφλησή τυχόν οφειλών, καθώς δεν έχει την 

έννοια του εγγυητή. 

Ο ορισμός του φορολογικού εκπροσώπου γίνεται με την επικύρωση μιας υπεύθυνης 

δήλωσης διορισμού του αιτούντος μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, στην οποία 

περιγράφονται τα προσωπικά φορολογικά του στοιχεία και τη βούληση προς το συγκεκριμένο 

άτομο ότι θα λάβει τη θέση του φορολογικού εκπροσώπου του. Αντίστοιχα, με τη σειρά του το 

πρόσωπο που πρόκειται να διοριστεί ως φορολογικός εκπρόσωπος, θα πρέπει να επικυρώσει και 

εκείνος μια υπεύθυνη δήλωση αποδοχής διορισμού με τα στοιχεία του προσώπου που πρόκειται 

να εκπροσωπεί αποδεχόμενος ουσιαστικά το νέο του ρόλο.  

 
Δικαιολογητικά  

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς του ατόμου 

εξαρτώνται και εξετάζονται κατά περίπτωση. Τα συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα 

εξής:  

 Αποδεικτικό κατοικίας: είτε αποδεικτικό ιδιοκτησίας, είτε μισθωτήριο συμβόλαιο, είτε κάποιο 

έγγραφο που να αποδεικνύει τη φιλοξενία. 

 Αποδεικτικό εργασίας: είτε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είτε βεβαίωση εργοδότη στην 

αλλοδαπή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αόριστο. 
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 Αποδεικτικό αριθμού φορολογίας της χώρας της αλλοδαπής, το οποίο είναι το ανάλογο του 

ελληνικού ΑΦΜ. 

 Αποδεικτικό Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας της αλλοδαπής, δηλαδή το 

αντίστοιχο ελληνικό ΑΜΚΑ. 

 Αντίγραφα ταυτοτήτων ενδιαφερόμενου και εκπροσώπου. 

Αναλόγως την περίπτωση, η Δ.Ο.Υ. δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά για να 

αποδειχθεί η μόνιμη διαμονή στο εξωτερικό. Ενδεικτικά: 

 Τραπεζικό Λογαριασμό ΙΒΑΝ στη χώρα του εξωτερικού με κύριο δικαιούχο τον αιτούντα. 

 Λογαριασμούς ΔΕΚΟ της αλλοδαπής (Ηλεκτρικού, Φυσικού αερίου, κ.ο.κ). 

 Αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο, αν υπάρχουν και τέκνα. 

 Αποδεικτικό της φορολογικής δήλωσης της χώρας διαμονής. 

H Φορολογική Αρχή δύναται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα εφόσον κάποια από τα 

ανωτέρω δεν κριθούν επαρκή. Στην ίδια λογική, δίδεται η δυνατότητα και στον υποψήφιο 

φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής να προσκομίσει και εκείνος έγγραφα που κατά την κρίση του 

επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της αίτησής του, αν και βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της Δ.Ο.Υ 

αν θα τα κάνει αποδεκτά ή όχι. 

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, από 

μεταφραστή ή επίσημο πιστοποιημένο φορέα με επάρκεια γνώσης της γλώσσας γραφής των 

εγγράφων και σε κάποιες περιπτώσεις να φέρουν και την ανάγλυφη σφραγίδα Apostille της Χάγης.  

Να σημειωθεί, ότι σε κάποιες περιπτώσεις που τα έγγραφα είναι στην αγγλική, η αρμόδια 

Δ.Ο.Υ δύναται να τα αποδεχθεί χωρίς μετάφραση ως την πλέον δημοφιλή γλώσσα και κυρίως 

λόγω της εμπειρίας των αρμοδίων υπαλλήλων ως προς την εγκυρότητα των εγγράφων. 

 

Διαδικασία  
 

Η μεταφορά του μητρώου στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού γίνεται σε δύο φάσεις.  

Αρχικά, θα πρέπει να κατατεθεί μια αίτηση πρόθεσης μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων 

Εξωτερικού  έως την 10η Μαρτίου του κάθε έτους, στην οποία απλά εκφράζεται η βούληση 

μεταφοράς και προσκομίζονται οι υπεύθυνες δηλώσεις διορισμού και αποδοχής του φορολογικού 

εκπροσώπου μαζί με τα αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων τους. 

Σε δεύτερη φάση, η Δ.Ο.Υ προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο για να προσκομιστούν 

μεταφρασμένα όλα τα δικαιολογητικά, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσής τους 

έως την 10η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Εφόσον αυτά κριθούν επαρκή τότε η διαδικασία 

ολοκληρώνεται σχετικά σύντομα μετά τον επιτόπιο ή τον ολιγοήμερο έλεγχό τους.  
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Από εκεί και ύστερα, η διαδικασία δύναται να είναι πιο χρονοβόρα εάν η αρμόδια Δ.Ο.Υ 

ζητήσει επιπρόσθετα έγγραφα, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Ένα σύνηθες παράδειγμα 

είναι όταν ένας φορολογούμενος αιτηθεί για μεταφορά του στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού σε 

παρελθοντική ημερομηνία, εφόσον αποδειχθεί πως ο φορολογούμενος αυτός έχει μεταβεί σε χώρα 

του εξωτερικού σε ημερομηνία προγενέστερη από την αίτησή του.  

Σε γενικές γραμμές, εάν ένας αιτών είναι απόλυτα ακριβής ως προς την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, η διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί και σε μια φάση, δηλαδή ταυτόχρονη 

αίτηση και κατάθεση όλων των δικαιολογητικών. 

 

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού που ανήκουν στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού 
 

Οι φορολογούμενοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πληρώσουν φόρο για τα 

πραγματικά εισοδήματα από κάθε πηγή που αποκτούν μόνο στην Ελλάδα και όχι στο εισόδημα 

του εξωτερικού, καθώς δεν το δηλώνουν. 

 

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Ο.Υ  
 

Πρόκειται για τους κατοίκους εξωτερικού που δεν έχουν υποβάλλει το φάκελο τους με τα 

προαναφερθέντα δικαιολογητικά ώστε να μεταφερθούν στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, με 

αποτέλεσμα να παραμένουν ως φορολογούμενοι στην παλιά τους Δ.Ο.Υ στην Ελλάδα. 

Σε αυτή την περίπτωση, καλούνται να δηλώσουν το παγκόσμιο εισόδημα τους τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό στις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, προκειμένου να 

φορολογηθούν στη χώρα μας με τις κανονικές διατάξεις.  

Να σημειωθεί όμως ότι για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που κατά πλειοψηφία είναι όλες οι γνωστές υπό ανάπτυξη και 

αναπτυγμένες χώρες, τότε ο φορολογούμενος επικαλείται το φόρο που ήδη έχει πληρώσει στην 

αλλοδαπή  προκειμένου να μειωθεί ο τελικός φόρος εκκαθάρισης στην Ελλάδα.  


