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ΘΕΜΑ: Αναστολή προσκόµισης πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας 

Αξιότιµε κε  Υφυπουργέ, 

Έχουν προκύψει προβλήµατα κατά την αναζήτηση του φορολογικού πιστοποιητικού 

των κατοίκων εξωτερικού. 

Υπάρχουν χώρες, ενδεικτικά αναφέρουµε ως παράδειγµα τη Γερµανία, που 

περιφέρειές της δεν αναγνωρίζουν το έντυπο αποφυγής διπλής φορολογίας λόγω της 

γλώσσας (συνταγµένο στην ελληνική και αγγλική) και ως εκ τούτου δεν το υπογράφουν, 

µε αυτή την εύλογη δικαιολογία, ενώ αντίστοιχα σε κάποιες ∆.Ο.Υ. οι φορολογούµενοι 

αντιµετώπισαν πρόβληµα µε το πρόσχηµα ότι οι βεβαιώσεις ήταν µόνον στα Γερµανικά ή 

Ιταλικά & Αγγλικά (από Ιταλία) θεωρώντας ως δεδοµένο ότι οι αλλοδαπές φορολογικές 

αρχές πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά και να µην εκδίδουν άλλες βεβαιώσεις πέραν του 

υποδείγµατος που τους δόθηκε για να χορηγούν οι ίδιες αυτές τις βεβαιώσεις. 

Παρακαλούµε για τις άνωθεν περιπτώσεις να δίνετε η δυνατότητα της προσκόµισης 

στην Ελλάδα άλλου πιστοποιητικού του ∆ήµου για τη νόµιµη και φορολογική κατοικία. 

Έχουµε το καθήκον να επισηµάνουµε τα προβλήµατα που προκύπτουν, έτσι ώστε να 

µην χάνονται µετέπειτα εργατοώρες από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών 

για την αναζήτηση του παγκόσµιου εισοδήµατος των εν λόγω φορολογουµένων, καθώς 

σε τελική ανάλυση δεν θα αποφέρουν έσοδα στα δηµόσια ταµεία καθώς θα στηρίζονται 

σε λανθασµένες, στην συντριπτική πλειονότητα, εκτιµήσεις. 

 



 

Μνηµονεύουµε επίσης ακόµη έναν παράγοντα που αποτελεί µέρος του 

προβλήµατος, τον οποίο και θέτουµε υπ’ όψιν  σας, δηλαδή, την αναγκαία τροποποίηση 

του εντύπου φορολογικού πιστοποιητικού και αποφυγής διπλής φορολογίας, διότι δεν 

καλύπτει τα πλήρη στοιχεία του φορολογούµενου,  δεν υπάρχει ένδειξη αναγραφής για 

ΑΦΜ., όνοµα πατέρα, για εισοδήµατα από άλλες πηγές, εκτός της Γ΄ πηγής από εµπορική 

δραστηριότητα, καθώς επίσης και την σύνταξη των εντύπων αυτών στην ελληνική και σε 

µια σειρά εθνικές γλώσσες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερµανικά, Γαλλικά, 

Ιταλικά, Βουλγαρικά, Ρουµάνικα κ.α) καθώς απευθυνόµαστε κυρίως σε κατώτερα στελέχη 

των αντίστοιχων φορολογικών αρχών. Απαιτείται λοιπόν η έκδοση αντίστοιχης εγκυκλίου 

προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και η αύξηση των υποδειγµάτων. 

Για τους παραπάνω λόγους αιτούµαστε, την αναστολή προσκόµισης του 

φορολογικού πιστοποιητικού, τουλάχιστον για το οικονοµικό έτος 2012, χρήση 2011 και 

οικονοµικό έτος 2013, χρήση 2012 ή την παράταση της προθεσµίας για ικανό διάστηµα 

έως ότου ολοκληρωθεί η τροποποίηση της σχετικής διαδικασίας και σταµατήσει η 

ταλαιπωρία των φορολογούµενων µέσω της ορθολογικής χρήσης της απολύτου 

αναγκαίας γραφειοκρατίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής.  

 

      Μετά τιµής  

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραµµατέας 

      

Πανίδης  Ι. Αβραάµ                                                  Καµπάνης  Βασίλειος 


