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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        Αζήλα, 5 Ηνπιίνπ 2011 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αξηζ. Πξση. 11195/B0012 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) 

ΣΜΗΜΑ Β’  

        ΠΟΛ. 1145 – 5/7/2011  

Σατ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10         

Σατ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΖΝΑ                               ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ.   

Πληροθορίες: Μ. Ζιηνθαύηνπ  

Σηλέθωνο: 210 - 3375375  

ΦΑΞ: 210 - 3375001 

                                                                     

ΘΔΜΑ: Απόδοζη ηοσ θόροσ 10% από θσζικό πρόζωπο για ηοσς ηόκοσς ποσ 

αποκηά από καηαθέζεις ζηην αλλοδαπή.  

 

 Με αθνξκή πξνθνξηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

  1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

2238/1994 (Κ.Φ.Δ.), πνπ πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3522/2006, 

επηβάιιεηαη θόξνο εηζνδήκαηνο 10% θαη ζηνπο ηόθνπο θαηαζέζεσλ ζηελ αιινδαπή ή 

από νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζε απηή, θαζώο θαη ζηα εηζνδήκαηα από θάζε 

κνξθήο ηίηινπο πνπ εθδίδνληαη από ζπγαηξηθέο εηαηξίεο εκεδαπώλ ηξαπεδηθώλ 

ηδξπκάησλ ζην εμσηεξηθό θαη δύλαληαη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επνπηηθώλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηηο 

εθάζηνηε πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, όηαλ όια ηα πην πάλσ 

εηζνδήκαηα απνθηώληαη από θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, θαηνίθνπο Διιάδνο. 

  2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, όηη κε ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ησλ ππνρξέσλ ηνπ άξζξνπ 2, ησλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ηξαπεδηθώλ 

θαη αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ησλ ππνρξέσλ ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 1 θαη ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 101.  
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  3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ., πνπ 

πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3522/2006 νξίδεηαη, όηη ηα πηζησηηθά 

ηδξύκαηα πνπ εδξεύνπλ ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ θαηαζηεί «θνξείο 

πιεξσκήο» κε βάζε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3312/2005 

ππνρξενύληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 12 θαη εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκό θαηνίθσλ Διιάδνο λα πξνβαίλνπλ ζε 

παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ ηόθσλ ή ζηελ πίζησζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ. Ο θόξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηόθσλ πνπ 

εηζπξάηηνπλ ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα ινγαξηαζκό θαηνίθσλ Διιάδαο είηε ην πξντόλ ηεο 

είζπξαμεο εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα είηε επαλεπελδύεηαη ή παξακέλεη ζην εμσηεξηθό. Γηα 

ηελ απόδνζε ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 60 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

  4. Με ηελ αξηζ. 1000193/11783/Β0012/ΠΟΛ.1180/31.12.2008 εξκελεπηηθή 

εγθύθιην ηνπ λ. 3697/2008 έγηλε δεθηό, όηη αλ θπζηθό πξόζσπν θάηνηθνο Διιάδαο 

απνθηά ηόθνπο από θαηαζέζεηο ζηελ αιινδαπή θαη ην πξντόλ ηεο είζπξαμεο παξακέλεη 

ζην εμσηεξηθό, ν δηθαηνύρνο ησλ ηόθσλ πξέπεη λα απνδίδεη ηνλ νθεηιόκελν θόξν 10% 

εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη κέζα ζηνλ 

επόκελν από ηελ θαηαβνιή ή ηελ πίζησζε ησλ ηόθσλ κήλα, πξνζθνκίδνληαο θαη ην 

πξσηόηππν απνδεηθηηθό ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο, από ην νπνίν ζα πξνθύπηεη ην πνζό 

ησλ ηόθσλ πνπ θαηαβιήζεθε ζε απηόλ ή κε ην νπνίν πηζηώζεθε ν ινγαξηαζκόο ηνπ ζηελ 

αιινδαπή, ν θόξνο πνπ έρεη παξαθξαηεζεί θαη ν ρξόλνο θαηαβνιήο ή πίζησζεο. 

  5. Σηελ πξάμε δηαπηζηώζεθε όηη ππάιιεινη νξηζκέλσλ Γ.Ο.Υ. δεηνύλ από απηνύο 

πνπ πξνζέξρνληαη γηα λα απνδώζνπλ ηνλ νθεηιόκελν θόξν 10% επί ησλ ηόθσλ από 

θαηαζέζεηο πνπ απνθηνύλ ζηελ αιινδαπή λα πξνζθνκίζνπλ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ πην 

πάλσ απνδεηθηηθνύ ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο, ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνηα εληνιή από ηε 

δηνίθεζε. Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ην θόζηνο ηεο επίζεκεο κεηάθξαζεο 

ππεξβαίλεη ην ύςνο ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνύζα 

δηεπθξηλίδεηαη, όηη γηα ηελ απόδνζε ηνπ θόξνπ 10% από ηνλ δηθαηνύρν ησλ ηόθσλ, δελ 

απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε επίζεκα κεηαθξαζκέλνπ απνδεηθηηθνύ ηεο αιινδαπήο 

ηξάπεδαο.  

            

                      Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Αθξηβέο Αληίγξαθν          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ   

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                   ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΔΛΔΡΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 
3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 
 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γ.Γ.Π.Σ. – Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30) 
2. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, ΣΤ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 

4 θαη 7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄,ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ 

Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 80 ΑΘΖΝΑ 
4. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

Βνπιήο 7 – 105 62 ΑΘΖΝΑ 
 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ 
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ Θεκάησλ 
4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο 
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 
6. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 
7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 
8. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 
9. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
10. Γξαθείν θ. Γηεπζπληνύ Γ12 
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