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ΘΕΜΑ: Μεταβολή κατοικίαρ ή διαμονήρ. Εφαπμογή των διατάξεων τος 

ν.2238/1994 και τος ν.4174/2013.  

ΣΧΕΤ.: Η ΠΟΛ.1142/31.05.2012 εγκύκλιορ διαταγή.  

ε ζπλέρεηα ηνπ σο άλσ ζρεηηθνχ θαη κε αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηέζεθαλ ππφςε ηεο Τπεξεζίαο καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε 

ηα εμήο:  

Α) Θεζκηθφ πιαίζην.  

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994, φπσο ίζρπαλ 

πξηλ απφ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη 

εθαξκφδνληαλ γηα θνξνινγηθά έηε πνπ άξρηζαλ πξηλ απφ ηελ 01.01.2014, ζε θφξν γηα 

ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηελ θαηνηθία 

ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα. ε θφξν γηα ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ 

Διιάδα ππφθεηηαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο 

ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ. Ωο ζπλήζεο ζεσξείηαη ε δηακνλή ζηελ Διιάδα ε νπνία 

ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο εκέξεο ζπλνιηθά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο. 

Ζ δηακνλή ηεθκαίξεηαη σο ζπλήζεο, εθηφο αλ ν θνξνινγνχκελνο απνδείμεη δηαθνξεηηθά.  



2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.2238/1994 νξηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, 

φηη:  

Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαβάιεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ έρεη ππνρξέσζε λα 

ππνβάιεη, κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο πξηλ απφ ηε κεηαβνιή, ηε δήισζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 1027411/842/ΓΜ/26.2.1998 (ΦΔΚ Β' 193) απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ηνλ ηφπν ηεο λέαο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ. (παξ. 1)  

Αλ δελ ππνβιεζεί ε δήισζε πνπ πξνβιέπνπλ νη παξάγξαθνη 1 θαη 2, αξκνδίσο 

επηιακβάλεηαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηνο πξηλ απφ ηε κεηαβνιή. (παξ. 3)  

Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 1, θαζψο 

θαη ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ νξίδεηαη 

ζην άξζξν 87 (λ.2523/1997). (παξ. 4)  

Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζε θξάηνο 

πνπ εκπίπηεη ζηνλ θαηάινγν ησλ θξαηψλ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 

51 Α, ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ππφθεηηαη ζε θφξν γηα ην 

παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

2. (παξ. 5)  

Αλ ν ππφρξενο ζε δήισζε κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ εθηφο 

Διιάδαο θαη ππαγφηαλ ζε θφξν ζηελ Διιάδα γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ ηα 

ηειεπηαία πέληε έηε πξηλ απφ ηε δήισζε κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο 

δηακνλήο ηνπ, εθφζνλ: αα) κεηαβάιιεη ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ κε 

κεηαθνξά ηεο ζε θξάηνο ζην νπνίν ην εηζφδεκά ηνπ ππφθεηηαη ζε πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 51 Α, θαη ββ) 

δηαζέηεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζηελ Διιάδα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε β', ζεσξείηαη φηη ππφθεηηαη ζε θφξν ζηελ Διιάδα, γηα ην παγθφζκην εηζφδεκά 

ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ εθηφο εάλ απνδείμεη φηη έρεη ηελ 

θαηνηθία ηνπ ή ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζην θξάηνο απηφ. (παξ. 6)  

3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη 

φηη, αλ ν θνξνινγνχκελνο δηαπηζηψζεη, φηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε. Αλ ν θνξνινγνχκελνο ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή 

θνξνινγηθή δήισζε εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο 

δήισζεο, ηφηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη ζέζε αξρηθήο δήισζεο 

θαη ζεσξείηαη φηη θαη νη δχν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή έρνπλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα. 

Σξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ έθδνζε 

εληνιήο ειέγρνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πεξί 

εθπξφζεζκεο δήισζεο.  



4. Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 25 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4172/2013 παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ 

λ.2238/1994 πεξί αλαθιεηηθψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πεξί 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, δελ έρνπλ 

πιένλ εθαξκνγή απφ ηελ 01.01.2014. (ζρεη. Π0Λ.1174/14.07.2014).  

Β) Με ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη κεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο.  

1. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Α' ηεο παξνχζεο πξνθχπηεη 

φηη ν θνξνινγνχκελνο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή, αιιά δελ 

είρε πξνβεί ζηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ θαηά ην έηνο 

αλαρψξεζεο απφ ηελ Διιάδα θαη δελ έρεη ππνβάιιεη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

σο θάηνηθνο Διιάδαο, ελψ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Γ.Ο.Τ. φπνπ ππνβάιινπλ δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε 

Γ.Ο.Τ. πνπ είλαη αξκφδηα πξηλ απφ ηε κεηαβνιή:  

i) βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ δειψλεη θάηνηθνο, 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο απηνχ ηνπ θξάηνπο, ή ii) 

αληίγξαθν ηεο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, ή iii) ειιείςεη 

εθθαζάξηζεο, αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππέβαιε ζην άιιν 

θξάηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε απφ ην θνξνινγνχκελν θαλελφο εθ 

ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ηφηε ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα δερζεί 

βεβαίσζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε δεκφζηα ή δεκνηηθή ή άιιε αλαγλσξηζκέλε αξρή απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηνηθία ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ ζηελ αιινδαπή.  

Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη ν θνξνινγνχκελνο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο Διιάδαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο 

λνκνζεζίαο (π.ρ. δελ έρεη κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε κε-ζπλεξγάζηκν θξάηνο απφ ηηο 

31.03.2011 έσο ηηο 31.12.2013), είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο 

απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνχλ, ζηε Γ.Ο.Τ. φπνπ 

ν θνξνινγνχκελνο εκθαλίδεηαη σο θάηνηθνο Διιάδαο, δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε ην εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο γηα ηα έηε πνπ απέδεημε φηη ήηαλ 

θάηνηθνο εμσηεξηθνχ.  

 

Δάλ δελ απνδεηρζεί απφ ην θνξνινγνχκελν φηη δηαζέηεη θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ 

αιινδαπή ή πξνθχςεη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ αξρηθέο δειψζεηο, φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην παγθφζκην 

εηζφδεκά ηνπ.  



εκεηψλεηαη φηη, εάλ ν θνξνινγνχκελνο κεηαβεί ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη 

χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, αιιά ζεσξεζεί θάηνηθνο θαη ζηα 

δπν ζπκβαιιφκελα θξάηε, ηφηε ηίζεηαη ζέκα δηπιήο θαηνηθίαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ (Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ) ζα 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αιινδαπή θνξνινγηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φζνλ αθνξά ζηε γλεζηφηεηα ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, 

ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο θαηνηθίαο ή δηακνλήο θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β' ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε ηεο Υάγεο (Apostille) ή θαηά ηα δηεζλή λφκηκα 

(πξνμεληθή δηαδηθαζία), έρνπλ δνζεί νδεγίεο κε ην ππ. αξηζ. Γ6Γ 1095210 

ΔΞ2014/25.06.2014 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο.  

Δπίζεο, ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα ππνβάιινληαη πξσηφηππα θαη απαηηείηαη ε επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία εμαηξνχληαη ηα πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαηνηθίαο πνπ 

εθδίδνπλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Σνπξθίαο, ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο 

Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηε ρψξα καο.  

Γ) Τπνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο Διιάδαο θαη κεηαβνιή 

θαηνηθίαο ή δηακνλήο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Α' ηεο παξνχζεο ζπλάγεηαη φηη, 

ν θνξνινγνχκελνο πνπ εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή, αιιά 

ππέβαιε δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ρεηξφγξαθε/εο ηξνπνπνηεηηθή/έο θνξνινγηθή/έο 

δήισζε/δειψζεηο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, φπνπ ζα αλαθέξεη φηη είλαη θάηνηθνο 

εμσηεξηθνχ (θσδ.319 ηνπ Πίλαθα 2) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

Κεθάιαην Β' ηεο παξνχζεο. Ο θνξνινγνχκελνο πνπ ππέβαιε δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα επεηδή απνθηνχζε εηζφδεκα ζηε ρψξα καο θαη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κε ην νπνίν πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, κπνξεί λα πξνζθνκίζεη, αληί ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ δειψλεη θάηνηθνο, ηελ πξνβιεπφκελε Αίηεζε γηα 

ηελ Δθαξκνγή ηεο χκβαζεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο φπνπ είλαη ελζσκαησκέλν 

ην πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαηνηθίαο (δίγισζζα έληππα) θαη γηα ηελ νπνία δελ 

απαηηείηαη ε επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (αξκφδηα ε Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ καο).  

 

Δπνκέλσο, εάλ απνδεηρζεί φηη ν θνξνινγνχκελνο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη θάηνηθνο Διιάδαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο 

λνκνζεζίαο (π.ρ. δελ έρεη κεηαθέξεη ηελ θαηνηθία ηνπ ζε κε-ζπλεξγάζηκν θξάηνο απφ ηηο 

31.03.2011 έσο ηηο 31.12.2013), είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο 



απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα ππνβιεζνχλ, ζηε Γ.Ο.Τ. φπνπ 

ν θνξνινγνχκελνο εκθαλίδεηαη σο θάηνηθνο Διιάδαο, δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κε ην εηζφδεκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο γηα ηα έηε πνπ απέδεημε φηη ήηαλ 

θάηνηθνο εμσηεξηθνχ.  

εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ππέβαιε δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα επεηδή απνθηνχζε εηζφδεκα ζηε ρψξα καο θαη 

απνδείμεη φηη είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί εθ λένπ εθθαζάξηζε 

ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ σο θνξνινγηθνχ θαηνίθνπ αιινδαπήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994, φπσο 

ίζρπαλ θαηά ηα θξηλφκελα έηε.  

Δάλ δελ απνδεηρζεί απφ ην θνξνινγνχκελν φηη δηαζέηεη θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ 

αιινδαπή ή πξνθχςεη φηη έρεη ηελ θαηνηθία ή ηε δηακνλή ηνπ ζηελ Διιάδα, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο φπνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ην 

παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

Κεθαιαίνπ Β' ηεο παξνχζεο πεξί δηπιήο θαηνηθίαο.  

Γ) Γηαδηθαζία κεηαβνιήο.  

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε αιιαγή ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ, 

ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ «Γηνηθεηηθήο θαη 

Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο» ηεο Γ.Ο.Τ.: αίηεζε (έληππν Μ0) γηα ηε γλσζηνπνίεζε 

αιιαγήο θαηνηθίαο κε ζπλεκκέλα ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 ζπκπιεξσκέλα, φπσο νξίδνπλ νη 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζπλππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά φπσο πεξηγξάθνληαη 

αλσηέξσ.  

Ο σο άλσ ππάιιεινο, πξνσζεί ηελ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα θαη δηθαηνινγεηηθά 

ζην ηκήκα «πκκφξθσζεο θαη ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνχκελνπο» ηεο απηήο Γ.Ο.Τ., 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί, εάλ πιεξνχληαη ή φρη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ζπληάζζνληαο 

ζρεηηθφ πξνο ηνχην ζεκείσκα.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ζεσξεζεί θάηνηθνο ή ζπλήζσο δηακέλσλ ζηελ 

Διιάδα, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο φηη, ην αίηεκά ηνπ γηα κεηαθνξά ηεο θαηνηθίαο ηνπ 

απνξξίπηεηαη θαη ε αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα έληππα ηίζεηαη ζην θάθειφ ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο ζεσξεζεί θάηνηθνο εμσηεξηθνχ, ην ηκήκα 

«πκκφξθσζεο θαη ρέζεσλ κε ηνπο Φνξνινγνχκελνπο» ηεο απηήο Γ.Ο.Τ., πξνσζεί 

ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ «Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο 

Τπνζηήξημεο» ηα έληππα Μ1 θαη Μ7 κε ζπλεκκέλν ην ζρεηηθφ ζεκείσκα, πξνθεηκέλνπ 

λα νινθιεξσζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία.  

 

Ζ ζρεηηθή βεβαίσζε κεηαβνιήο, ζα απνζηέιιεηαη απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηαρπδξνκηθψο ζηε 

δηεχζπλζε ηνπ θνξνινγηθνχ εθπξνζψπνπ.  



Δ) Μεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο εγθαηαζηάζεθε κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή 

ην έηνο 2013 θαη δελ έρεη ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2014 κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ, είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα 

κεηαβνιήο ηεο θαηνηθίαο ή ηεο δηακνλήο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζεσξείηαη 

θάηνηθνο Διιάδαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο καο λνκνζεζίαο θαη εθφζνλ 

αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Β' ηεο παξνχζεο, 

αλεμαξηήησο εάλ ε δήισζε κεηαβνιήο ππεβιήζε εκπξνζέζκσο (έσο ηηο 31.12.2013) ή 

εθπξνζέζκσο (κεηά ηελ 01.01.2014). (ζρεη. 1050386/898/Α0012/ΠΟΛ.1138/24.05.2001 

εγθχθιηνο δηαηαγή).  

Σ) Μεηαβνιή θαηνηθίαο ή δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013.  

ρεηηθά κε ην ελ ιφγσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε φηη, γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ πξφθεηηαη 

λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ή νξηζηηθά ζηελ αιινδαπή κεηά ηελ 01 Ηαλνπαξίνπ 2014, ε 

Τπεξεζία καο ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ.  

Ε) Πξνγελέζηεξεο νδεγίεο  

Σνλίδεηαη, ηέινο, φηη ππφ ην πξίζκα ησλ αιιαγψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ ειιεληθή 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηα δηαιακβαλφκελα ζην ππ. αξηζ. Γ.Γ.Γ.Δ. 0006976 ΔΞ 

2013/05.09.2013 έγγξαθν, παχνπλ πιένλ λα ηζρχνπλ.  

Ζ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ  

ΑΗΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 


