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Σε συνέχεια της θέσπισης του καθεστώτος εναλλακτικής φορολόγησης συνταξιούχων τον περασμένο Ιούλιο, στις 29 

Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.1217/2020, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τη 

μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα. Τα σημαντικότερα σημεία αυτής συνοψίζονται κατωτέρω:

Καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης στην Ελλάδα: προϋποθέσεις και 

διαδικασία υπαγωγής

Δικαιούχοι συντάξεων από φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης και από επαγγελματικά 

ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Η απόφαση αναφέρεται επίσης σε καταβολή 

ασφαλίσματος στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, ενώ 

τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής.

Αρμόδια ΔΟΥ για την κατάθεση της αίτησης είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και 

Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. 

Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας της χώρας 

προηγούμενης διαμονής και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν το καθεστώς του 

συνταξιούχου.

Η φορολογική αρχή εκδίδει την απόφασή της (αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης) εντός 

εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής.

Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής ανάκλησης της υπαγωγής του έως την 

31η Μαρτίου οποιουδήποτε φορολογικού έτους και φορολόγησής του ως κατοίκου 

Ελλάδος με τις γενικές διατάξεις.
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Βάσει των ανωτέρω οδηγιών, στην επόμενη σελίδα παρατίθεται συγκριτικός πίνακας των καθεστώτων εναλλακτικής 
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Φορολογικοί κάτοικοι 

εναλλακτικού καθεστώτος

Φυσικά πρόσωπα σημαντικής 

οικονομικής επιφάνειας - Επενδυτές
Συνταξιούχοι

Προηγούμενο καθεστώς 

φορολογικής κατοικίας

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού για επτά 

(7) από τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού για πέντε 

(5) από τα τελευταία έξι (6) χρόνια, σε 

χώρα που έχει συνάψει συμφωνία 

διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Επιπρόσθετες 

προϋποθέσεις

Επένδυση 500.000 ευρώ εντός περιόδου 

τριών ετών

Δικαίωμα σύνταξης από φορέα 

υποχρεωτικής ασφάλισης, από 

επαγγελματικά ταμεία ή από ομαδικά 

ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια

Φόρος εισοδήματος

• Εισόδημα πηγής Ελλάδος: Κανονικοί 

φορολογικοί συντελεστές

• Εισόδημα αλλοδαπής πηγής: Ετήσιος 

κατ’ αποκοπή φόρος 100.000 ευρώ συν 

20.000 ευρώ ανά σύζυγο, τέκνο ή γονέα

• Εισόδημα πηγής Ελλάδος: Κανονικοί 

φορολογικοί συντελεστές

• Εισόδημα αλλοδαπής πηγής: Σταθερός 

συντελεστής 7%

Εφαρμογή Συμβάσεων 

Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας Εισοδήματος

Δεν γίνεται αναφορά στον νόμο Προβλέπεται ρητά από τον νόμο

Φορολογικά κίνητρα

Ο ετήσιος κατ’ αποκοπή φόρος εξαντλεί τη 

φορολογική υποχρέωση επί των 

αλλοδαπών εισοδημάτων

Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιών / 

δωρεών σε περιουσιακά στοιχεία που 

βρίσκονται εκτός Ελλάδος

Ο φόρος 7% εξαντλεί τη φορολογική 

υποχρέωση του συνταξιούχου για τα 

αλλοδαπά εισοδήματα

Διάρκεια και άλλοι 

περιορισμοί

Εφαρμόζεται για 15 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης

Δεν υπάρχουν εδαφικοί περιορισμοί εντός της Ελλάδας

Προθεσμία υποβολής 

αίτησης
Μέχρι την 31η Μαρτίου

Χρόνος πληρωμής φόρου

• Φόρος επί εισοδήματος αλλοδαπής πηγής (κατ’ αποκοπή φόρος ή φόρος 7%): έως 

31 Ιουλίου με εφάπαξ πληρωμή

• Φόρος επί εισοδήματος ελληνικής πηγής: εφάπαξ ποσό ή σε δόσεις μετά την 

κατάθεση της δήλωσης φόρου εισοδήματος
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