
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 
φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό 
της απόφασης 1215/2017 του ΣτΕ σχετικά με τη διαδικασία 
δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική 
φορολογική κατοικία. 

 

— Το ΣτΕ με την απόφαση 1215/2017 και σε συνέχεια 
του συλλογισμού που διατύπωσε στην προγενέστερη 
1445/2016 φαίνεται ότι υποδεικνύει λύση για το 
διαδικαστικό ζήτημα που έχει προκύψει με την 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων συζύγων για τους 
οποίους έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτουν διαφορετική 
φορολογική κατοικία. 

— Σύμφωνα με την απόφαση, ο ένας εκ των δύο 
συζύγων (στη συγκεκριμένη περίπτωση η σύζυγος), 
για τον οποίο διαπιστώνεται φορολογική κατοικία 
στην Ελλάδα, μπορεί να υποβάλει αυτοτελώς 
δήλωση στην Ελλάδα, παρότι ο άλλος σύζυγος (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο σύζυγος) μπορεί να είναι 
φορολογικός κάτοικος στην αλλοδαπή. 

— Ειδικότερα, το Δικαστήριο εκτιμά ότι η ύπαρξη 
χωριστής κατοικίας μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει - 
με πραγματικούς όρους - στην έννοια της διακοπής 
της συμβίωσης εν ευρεία έννοια και συγκεκριμένα για 
τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. 

— Με άλλα λόγια, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ανάγκη που 
οδήγησε τον νομοθέτη να προβλέψει τη δυνατότητα 
υποβολής χωριστών δηλώσεων εκ μέρους των 
συζύγων σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης 
συμβίωσης, κατά την έννοια του οικογενειακού 
δικαίου, συντρέχει και κατά το μέρος που οι σύζυγοι 
διαβιούν εν τοις πράγμασι χωριστά, παρότι μπορεί να 
μην έχουν κατά κυριολεξία και σύμφωνα με το 
οικογενειακό δίκαιο διακόψει την έγγαμη συμβίωση. 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλλ//ηλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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