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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ) 

WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE) 
 
 

∆ρ. Όλγα Σαραντοπούλου 
Γραµµατέας  

 
 
 

Βιέννη, 18.10.2011 
            Α.Π.31/2011 
 
 
Προς Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών 
κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο 
Αθήνα 
 
Κοιν.: Αξ.Υφυπουργό Εξωτερικών ∆ηµήτρη ∆όλλη, 
Αξ.Πρόεδρο της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής, 
για τον Ελληνισµό της ∆ιασποράς κ.Ηλία Καρανίκα και Μέλη 
Εξοχ.Πρέσβη κ.Πέτρο Παναγιωτόπουλο, Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής 
Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, ΥΠΕΞ, 
Πρόεδρο ΣΑΕ κ.Στέφανο Ταµβάκη και Μέλη Προεδρείου ΣΑΕ 
ΟΜΜΕ 
 
 
 
Θέµα: Φορολογία Οµογενών       
                                                                       
 
 
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 
 

Επιτρέψτε µου, µε την ιδιότητά της Γραµµατέως του Συµβουλίου Απόδηµου 
Ελληνισµού (ΣΑΕ) να θέσω υπόψη σας το σοβαρό θέµα της Φορολογίας 
Οµογενών. 
 
Οι Απόδηµοι Έλληνες διαµαρτύρονται αισθανόµενοι ότι αδικούνται από το νέο 
φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν µε τη φορολογική δήλωση του 2011. 
Πρόκειται, όπως καλά γνωρίζετε, για την φορολογία µε 5%, επί ποσού 
τεκµαρτού, για ακίνητη περιουσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
3842/10.  
 
Ειδικότερα, µε το άρθρο 16, όσοι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού έχουν στην 
Ελλάδα: Σπίτι, διαµέρισµα ή µονοκατοικία, που είτε αγόρασαν  είτε 
κληρονόµησαν στο παρελθόν, που δεν το είχαν ενοικιάσει κατά το 2010, 
φορολογούνται σαν να είχαν εισόδηµα από ενοίκια! 
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Μάλιστα συµβαίνει και το εξής ανεπίτρεπτο: Καµία δαπάνη δεν µπορούν να 
δικαιολογήσουν οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού κατά την επίσκεψη και 
παραµονή τους στην Ελλάδα. Εντούτοις εάν είναι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου και 
ποτέ να µην έχουν επισκεφθεί τη γενέτειρα, θεωρείται, για την εφορία, ότι 
ήρθαν στην Ελλάδα και τους κοστολογεί ως δαπάνη διαβίωσής τους µε 3.000 
Ευρώ, εάν ο υπόχρεος είναι ανύπαντρος, και 5.000 εάν είναι παντρεµένος!  

 
Αν στα ανωτέρω προσθέσουµε και το τεκµήριο αυτοκινήτου, µε το οποίο 
επίσης επιβαρύνονται οι Οµογενείς –τότε κ.Υπουργέ- αντιλαµβάνεται ο 
καθένας το φορολογικό βάρος το οποίο καλούνται να επωµιστούν οι 
συµπατριώτες µας Οµογενείς, οι οποίοι δεν ζουν καν στην Ελλάδα παρά µόνο 
έρχονται για σύντοµη διαµονή. 
 
Κύριε Υπουργέ,  
 
Όπως γνωρίζετε, έχει καταργηθεί η απαλλαγή από το Φόρο Μεταβίβασης για 
το ακίνητο που αγοράζει ο Έλληνας του Εξωτερικού στην Ελλάδα, µε 
εισαγωγή συναλλάγµατος.  
Οι Οµογενείς υφίστανται και άλλη φορολογική αδικία. ∆εν θεωρείται –και 
εποµένως δεν απαλλάσσεται από το φόρο-  ως πρώτη κατοικία το µοναδικό 
διαµέρισµα που ενδεχοµένως έχουν (αγοράσει ή κληρονοµήσει) στην Ελλάδα, 
έστω και αν στο εξωτερικό καταβάλουν ενοίκιο για την κατοικία τους! 
 
Κι όµως, ο Οµογενής, Κύριε Υπουργέ, όχι µόνο είναι συνεπής στις 
υποχρεώσεις του προς τη γενέτειρα, είναι διαχρονικά και ευεργέτης, µε το 
νοσοκοµείο, το γηροκοµείο, το σχολείο, την εκκλησία, το έµβασµα και όσα 
άλλα η φιλοπατρία και η αγάπη στην οικογένεια του επιβάλλουν να πράττει. 
 
Το συµφέρον της Ελλάδος επιβάλλει να χαραχτεί στρατηγική φορολογικής 
διευκόλυνσης των Οµογενών. Επιτρέψτε µου τις ακόλουθες προτάσεις:  
 
1-την κατάργηση του άρθρου 16 του νόµου 3842/10 που ορίζει τεκµαρτό 
εισόδηµα για ακίνητη περιουσία. 
 
2- την επαναφορά της απαλλαγής  από το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου για 
απόκτηση ακίνητης περιουσίας από Οµογενείς, µε εισαγωγή συναλλάγµατος. 
 
3-να θεσπιστεί κατώτατο αφορολόγητο όριο για εισοδήµατα που αποκτούν οι 
οµογενείς στην Ελλάδα. (Να ληφθεί υπόψη ότι φόρους πληρώνουν κανονικά 
στις χώρες όπου είναι εγκαταστηµένοι). 
  
4-να αφαιρούνται από τον φόρο οι δαπάνες διαβίωσης που πραγµατοποιούν οι 
Οµογενείς κατά την παραµονή τους στην Ελλάδα. 
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Θα επιθυµούσα, τέλος, να υπογραµµίσω κ.Υπουργέ ότι η Οµογένεια αποτελεί 
το µεγάλο διεθνές κεφάλαιο της Ελλάδας και έχει επανειληµµένως εκφράσει 
την επιθυµία  να συµβάλει στην αντιµετώπιση της κρίσης της γενέτειρας.  
 
Παρακαλώ θερµά, Κύριε Υπουργέ, όπως επιληφτείτε το  θέµα φορολόγησης 
των Αποδήµων Ελλήνων µε ιδιαίτερη ευαισθησία. 
 
 
Με εκτίµηση, 
 
Dr. O.Sarantopoulos 

∆ρ.Όλγα Σαραντοπούλου 
Γραµµατέας Παγκοσµίου Συµβουλίου 
Απόδηµου Ελληνισµού ΣΑΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


