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ΑΠΟΦΑΗ  
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
 
 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

β. ηνπ άξζξνπ 10  ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ 2020/23.10.2020 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 4738/26.10.2020) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)».  

γ. ηεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017) 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ αξηζ. Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ 2759 / η. Β΄/01.09.2016) 

Απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο  Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο 

ππνγξαθήο» 

4. Σελ απφ 23.12.2021 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ....... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ 

......................................., Α.Φ.Μ. ................ θαηά ηεο κε αξηζκφ ........12.2021 πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ άηππεο δσξεάο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηή ζρεηηθά  έγγξαθα. 
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5. Σε κε αξηζκφ ........12.2021 πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ άηππεο δσξεάο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ. 

6. Σηο απφςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΟΕΑΝΖ. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8, φπσο απνηππψλεηαη ζην 

ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

Δπί ηεο απφ 23.12.2021 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ....... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ 

......................................., Α.Φ.Μ. ................, ε νπνία αζθήζεθε εκπξφζεζκα θαη κεηά ηε κειέηε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ 

πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα:  

Με ηε κε αξηζκφ ........12.2021 πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ άηππεο δσξεάο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ, επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο 

πνζνχ 3.100,00€, θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο κε αξηζκφ ........12.2021 δήισζεο θφξνπ δσξεάο 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ 31.000,00€ κε δσξεηή ηνλ ......................................., Α.Φ.Μ. ............... 

(παππνχ) θαη δσξενδφρν ηνλ πξνζθεχγνληα (εγγνλφ).   

 

Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά: 

Να γίλεη απηή δεθηή θαη λα αθπξσζεί ε κε αξηζκφ ........12.2021 πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ άηππεο δσξεάο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

πξνβάιινληαο ηνπο αθφινπζνπο ηζρπξηζκνχο: 

1. Πξφδειε έιιεηςε θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 2961/2001 ε δσξεά ρξεκαηηθψλ πνζψλ πξνο πξφζσπα πνπ 

ππάγνληαη ζηελ Α θαηεγνξία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2961/2001 πνπ 

δηελεξγείηαη κέζσ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ππφθεηηαη ζε θφξν κε ζπληειεζηή 10% 

κεηά ηελ αθαίξεζε εθάπαμ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ 800.000,00€.  

2. Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ. 

3. Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο,  

 

 

Επειδή, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2961/2001 νξίδεηαη φηη:  

«1. Δπηβάιιεηαη θόξνο ζηηο πεξηνπζίεο πνπ απνθηήζεθαλ αηηία ζαλάηνπ, δσξεάο, γνληθήο 

παξνρήο ή πξνίθαο θαη ζηα θέξδε από ιαρεία, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ παξόληα λόκν. 

2. Σην θόξν ππόθεηηαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν απνθηά πεξηνπζία από 

θάπνηα αηηία από απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν». 
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Επειδή, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 2961/2001 νξίδεηαη φηη:  

«Α. Κηήζε αηηία δσξεάο 

  1. Κηήζε πεξηνπζίαο αηηία δσξεάο, γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ είλαη: 

  α) απηή πνπ πξνέξρεηαη από δσξεά ε νπνία ζπληζηάηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ 

Κώδηθα, 

β) απηή πνπ πξνέξρεηαη από θάζε παξνρή, παξαρώξεζε ή κεηαβίβαζε νπνηνπδήπνηε 

πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ρσξίο αληάιιαγκα, έζησ θαη αλ δελ θαηαξηίζζεθε έγγξαθν». 

 Επειδή, κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 2961/2001 νξίδεηαη φηη:  

  «1. Η θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζύληαμεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

δσξεάο ή ηεο γνληθήο παξνρήο. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε θηλεηώλ, αλ ε παξάδνζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δσξεάο ή ηεο γνληθήο παξνρήο έγηλε ρσξίο λα ζπληαρζεί ζπκβόιαην ή αλ ην 

ζπκβόιαην ζπληάρζεθε κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δσξεάο ή ηεο γνληθήο 

παξνρήο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελληέηαη θαηά ην ρξόλν ηεο παξάδνζεο». 

Επειδή, κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 2961/2001  φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη  ηζρχεη κε ην άξζξν 56 παξ.1 Ν.4839/2021, ΦΔΚ Α 181/2.10.2021, νξίδεηαη φηη:  

«1. Τν ππόινηπν ηεο πεξηνπζίαο, πιελ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ, πνπ απνθηάηαη αηηία δσξεάο 

ή γνληθήο παξνρήο, ην νπνίν απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εθπηώζεσλ θαη απαιιαγώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 41 θαη 43, ππνβάιιεηαη ζε θόξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29, νη νπνίεο εθαξκόδνληαη αλάινγα. 

 Από ηνλ θόξν πνπ πξνθύπηεη εθπίπηεη: α) ν θόξνο πνπ αλαινγεί ζηηο πξνγελέζηεξεο 

δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο, πνπ ζπλππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 36, κε αλάινγε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 31, θαη β) ν θόξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ή 

νξηζηηθά θαη ηειεζίδηθα βεβαηώζεθε ζηελ αιινδαπή γηα ηηο δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο θηλεηώλ 

πνπ έγηλαλ εθεί, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32. 

 Δηδηθά ε γνληθή παξνρή ή ε δσξεά πξνο ηα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ Α` θαηεγνξία ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, θαζώο θαη ε γνληθή παξνρή ή ε 

δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ πξνο ηα σο άλσ πξόζσπα, ε νπνία δηελεξγείηαη κε κεηαθνξά 

ρξεκάησλ κέζσ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ππόθεηληαη ζε θόξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε 

ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%), κεηά ηελ αθαίξεζε εθάπαμ αθνξνινγήηνπ πνζνύ 

νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (800.000) επξώ. Οη δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αηηία ζαλάηνπ θηήζε πεξηνπζίαο κεηαμύ ησλ απηώλ 

πξνζώπσλ. 

 2. Η αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε ρξεκαηηθώλ πνζώλ, πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζηελ παξ. 1, ππόθεηηαη ζε θόξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απηνηειώο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο 

εθαηό (10%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α` θαηεγνξία, κε ζπληειεζηή 
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είθνζη ηνηο εθαηό (20%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β` θαηεγνξία θαη κε 

ζπληειεζηή ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ` 

θαηεγνξία.» 

Επειδή, κε ηελ εγθχθιην Δ 2193/2021 ηεο Α.Α.Γ.Δ. δηεπθξηλίζζεθε φηη: 

«…….Άξζξν πεληεθνζηό έθην 

Αύμεζε αθνξνιόγεηνπ πνζνύ δσξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, 

ρξεκαηηθώλ πνζώλ - Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.2961/2001 

Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Κώδηθα δηαηάμεσλ θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, 

δσξεώλ, γνληθώλ παξνρώλ θαη θεξδώλ από ηπρεξά παίγληα, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην πξώην 

άξζξν ηνπ λ. 2961/2001 (Α'266), πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα (ηξίην θαη ηέηαξην) θαη ε παξάγξαθνο 

2 ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ αύμεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ πνζνύ γηα δσξεέο θαη γνληθέο 

παξνρέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηηθώλ πνζώλ θαη ηνλ κε ζπλππνινγηζκό απηώλ 

ζηελ αηηία ζαλάηνπ θηήζε πεξηνπζίαο σο εμήο: 

- Η γνληθή παξνρή ή ε δσξεά πξνο ηα πξόζσπα πνπ ππάγνληαη ζηελ Α' θαηεγνξία ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Κώδηθα νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, θαζώο θαη ε γνληθή 

παξνρή ή ε δσξεά ρξεκαηηθώλ πνζώλ πξνο ηα σο άλσ πξόζσπα, ε νπνία δηελεξγείηαη κε 

κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ππόθεηληαη ζε θόξν, ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%), κεηά ηελ αθαίξεζε εθάπαμ αθνξνινγήηνπ 

πνζνύ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (800.000) επξώ. Οη δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αηηία ζαλάηνπ θηήζε πεξηνπζίαο κεηαμύ ησλ απηώλ 

πξνζώπσλ 

- Η αηηία δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε ρξεκαηηθώλ πνζώλ, πιελ ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

ζηελ παξ. 1 (όπσο απηή δηακνξθώλεηαη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηνλ παξόληα λόκν), 

ππόθεηηαη ζε θόξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απηνηειώο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%), 

πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α' θαηεγνξία, κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό 

(20%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β' θαηεγνξία θαη κε ζπληειεζηή 

ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%), πξνθεηκέλνπ γηα δηθαηνύρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ θαηεγνξία.» Οη 

δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη γηα δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο, νη νπνίεο ζπζηήλνληαη από ηελ 

1ε Οθησβξίνπ 2021. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 2961/2001 (Α'266), όπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ παξόληνο, 

δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, δελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 36, πεξί ζπλππνινγηζκνύ πξνγελέζηεξσλ δσξεώλ 

θαη γνληθώλ παξνρώλ». 

 Επειδή, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2961/2001 νξίδεηαη φηη:  
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«1. Οη δηθαηνύρνη ηεο θηήζεο, αλάινγα κε ηε ζπγγεληθή ηνπο ζρέζε πξνο ηνλ 

θιεξνλνκνύκελν, θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο Α΄, Β΄ θαη Γ΄. Σηελ Α΄ θαηεγνξία 

ππάγνληαη: α) ν ζύδπγνο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ, β) ην πξόζσπν ην νπνίν είρε ζπλάςεη 

ζύκθσλν ζπκβίσζεο κε ηνλ θιεξνλνκνύκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3719/2008 θαη ην νπνίν 

ιύζεθε κε ην ζάλαην απηνύ, εθόζνλ ε ζπκβίσζε είρε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ, γ) νη 

θαηηόληεο πξώηνπ βαζκνύ (ηέθλα από λόκηκν γάκν, ηέθλα ρσξίο γάκν έλαληη ηεο κεηέξαο, 

αλαγλσξηζζέληα εθνύζηα ή δηθαζηηθά έλαληη ηνπ παηέξα, λνκηκνπνηεζέληα κε επηγελόκελν γάκν 

ή δηθαζηηθά έλαληη θαη ησλ δύν γνλέσλ), δ) νη θαηηόληεο εμ αίκαηνο δεύηεξνπ βαζκνύ θαη ε) νη 

αληόληεο εμ αίκαηνο πξώηνπ βαζκνύ. …………………………………………………. 

Επειδή, κε ην άξζξν 1461 ηνπ Α.Κ. νξίδεηαη φηη: 

«Τα πξόζσπα είλαη κεηαμύ ηνπο ζπγγελείο εμ αίκαηνο ζε επζεία γξακκή, αλ ην έλα θαηάγεηαη 

από ην άιιν (ζπγγέλεηα κεηαμύ αληόλησλ θαη θαηηόλησλ). Σπγγελείο εμ αίκαηνο ζε πιάγηα γξακκή 

είλαη ηα πξόζσπα πνπ, ρσξίο λα είλαη ζπγγελείο ζε επζεία γξακκή, θαηάγνληαη από ηνλ ίδην 

αληόληα. Ο βαζκόο ηεο ζπγγέλεηαο νξίδεηαη από ηνλ αξηζκό ησλ γελλήζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα 

πξόζσπα.» 

Επειδή, κε ην άξζξν 496 ηνπ Α.Κ. νξίδεηαη φηη: 

«Η  παξνρή  ζε  θάπνηνλ ελόο πεξηνπζηαθνύ αληηθεηκέλνπ απνηειεί δσξεά, αλ γίλεηαη θαηά ηε 

ζπκθσλία ησλ κεξώλ ρσξίο αληάιιαγκα». 

Επειδή, κε ην άξζξν 498 ηνπ Α.Κ. νξίδεηαη φηη: 

«Γηα ηε Σύζηαζε δσξεάο απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν. Η δσξεά θηλεηνύ  

πξάγκαηνο  γηα  ηελ  νπνία  δελ  ζπληάρζεθε  ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν ηζρπξνπνηείηαη 

αθόηνπ ν δσξεηήο παξαδώζεη  ην  πξάγκα ζην δσξενδόρν». 

Επειδή, ελ πξνθεηκέλσ ππνβιήζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ ε κε αξηζκφ ........12.2021 

δήισζε θφξνπ δσξεάο ρξεκαηηθνχ πνζνχ 31.000,00€ κε δσξεηή ηνλ 

......................................., Α.Φ.Μ. ............... θαη δσξενδφρν ηνλ πξνζθεχγνληα.  Ζ θνξνινγηθή 

αξρή βάζεη ηεο αλσηέξσ δήισζεο εμέδσζε ηε κε αξηζκφ ........12.2021 πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ δσξεάο ππάγνληαο ην ρξεκαηηθφ πνζφ δσξεάο ζε θφξν κε θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή 10% ιφγσ ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο δσξεηή (παππνχ) θαη δσξενδφρνπ (εγγνλνχ) νη 

νπνίνη ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία Α΄. 

Επειδή, ν πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη κε νξζψο ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 31.000,00€ 

θνξνινγήζεθε κε ζπληειεζηή 10%, θαζφζνλ βάζεη ηεο παξ. 1 εδαθ. γ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 

2961/2001, απφ ηε θνξνινγεηέα αμία ηεο δσξεάο αθαηξείηαη εθάπαμ πνζφ 800.000,00€ ζε 

πεξίπησζε πνπ απηή ζπληειείηαη κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 2961/2001, θαζφζνλ ε κεηαθνξά ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ έγηλε 

κέζσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πξνο επίξξσζε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ πξνζθνκίδεη ην κε αξηζκφ 
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…..10.2021 γξακκάηην είζπξαμεο /θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ κε αξηζκφ …….. ηνπ 

θαηαζηήκαηνο …… ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε θαηαζέηε ηνλ ..................................., 

Α.Φ.Μ. ................ (δσξεηή), θαζψο θαη εθηχπσζε κέζσ internet ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ απηνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη κνλαδηθφο δηθαηνχρνο 

είλαη ν ίδηνο. 

Επειδή, απφ ηα αλσηέξσ πξνζθνκηζζέληα έγγξαθα πξνθχπηεη φηη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 

31.000,00€ δε κεηαθέξζεθε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δσξεηή, ζε απηφλ ηνπ 

δσξενδφρνπ, αιιά θαηαηέζεθε κε κεηξεηά ζε απηφλ. πλαθφινπζα, δελ πιεξνχηαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ κέζσ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί εθάπαμ πνζφ 800.000,00€ απφ ηε θνξνινγεηέα αμία ηεο δσξεάο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, νξζψο ε θνξνινγηθή αξρή πξνέβε ζε θνξνιφγεζε ηνπ πνζνχ ηεο δσξεάο κε 

ζπληειεζηή 10%. 

Επειδή, ζχκθσλα κε ην θαηά πάγηα λνκνινγία πεξηερφκελν ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

νη επηβαιιφκελνη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε θαη ηε δηνίθεζε πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ησλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα είλαη κφλν νη αλαγθαίνη θαη λα ζπλάπηνληαη πξνο ηνλ ππφ ηνπ 

λφκνπ επηδησθφκελν ζθνπφ. Έλα κέηξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε λφκνπ σο θχξσζε γηα 

παξάβαζε δηαηάμεσο, ηφηε κφλνλ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φηαλ απφ ην είδνο 

ή ηε θχζε ηνπ είλαη πξνδήισο αθαηάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή φηαλ 

νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηνπ κέηξνπ ηεινχλ ζε πξνθαλή δπζαλαινγία ή ππεξαθνληίδνπλ ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ (ΟιηΔ 990/2004, ηΔ 1249/2010). Ο ζθνπφο πνπ επηδηψθεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ, είλαη ν θνιαζκφο ηνπ παξαβάηε θαη ε απνηξνπή παξνκνίσλ παξαβάζεσλ. 

Δμάιινπ, φηαλ ε ίδηα ε θνξνινγηθή  αξρή, ζεκηηψο θαηά ην χληαγκα, ελ φςεη ησλ 

αλαθεξζέλησλ, δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνζδηνξίδεη ην χςνο ησλ θφξσλ αλαιφγσο 

ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο παξαβάζεσο, ζέκα παξαβηάζεσο ηεο αξρήο ηεο  

αλαινγηθφηεηαο, σο εθ ηνπ φηη ην  δηθαζηήξην πνπ ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο 

ηεο σο άλσ αξρήο δελ δηαζέηεη νχηε απηφ ηέηνηα εμνπζία, δελ κπνξεί λα ηεζεί. 

Επειδή, ε δεκφζηα δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο απηή 

θαζηεξψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 2, 43, 50, 82, 83 θαη 95 & 1 ηνπ 

πληάγκαηνο (ηΔ 8721/1992, 2987/1994), θαη ε νπνία ζπλεπάγεηαη φηη ε δηνίθεζε νθείιεη ή 

κπνξεί λα πξνβαίλεη κφλν ζε ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη 

απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ ην χληαγκα, νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, νη δηνηθεηηθέο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαζψο θαη απφ 

θάζε θαλφλα αλψηεξεο ή ηζνδχλακεο πξνο απηνχο ηππηθήο ηζρχνο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο απνξξίπηνληαη σο αβάζηκνη. 
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Α π ο θ α ζ ί δ ο υ μ ε  

 

 ηελ απφξξηςε ηεο κε αξηζ. πξση. ......./23.12.2021 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ 

........................................ 

 

Οριζηική θορολογική υποχρέωζε με βάζε ηεν παρούζα απόθαζε:  

Τπ’ αξηζκφλ ........12.2021 πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ δσξεάο. 

 

Οθειλόμενε διαθορά θόρου 3.100,00€ 

 

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζζνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί απφ αξκφδην φξγαλν κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ζηνλ 

ππφρξεν. 

 

 

 ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
Ζ Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο 
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 
 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ Α8 
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

 
 

 ΕΑΥΑΡΑΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

  

 

 
  

 

 ε μ ε ί ω ζ ε : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή  ηεο.  


