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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4172/2013 
ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις) 
 
Άρθρο 4 
Φορολογική κατοικία 
 
1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: 
 
α)έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του 
ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και 
οικονομικούς δεσμούς του ή 
 
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου 
καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και 
υπηρετεί στην αλλοδαπή. 
 
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται 
στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα 
τρεις (183) ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια οποιασδήποτε δωδεκάμηνης 
περιόδου, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα 
παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά 
για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς 
σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε 
(365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων 
παραμονής στο εξωτερικό. 
 
2.α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι διαδικασίες 
μεταβολής της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων 
συμπεριλαμβανομένης της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον: 
 
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, 
 
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή γ) ο τόπος άσκησης 
πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη 
διάρκεια του φορολογικού έτους. 
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4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα 
εξής: 
 
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης, 
 
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 
 
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, 
 
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, 
 
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 
εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, 
 
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου 
εκτελεστικού οργάνου διοίκησης. 
 
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών 
είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των 
μετόχων ή εταίρων. 


