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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1249
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής
Παροχής».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον
καθορισμό του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου
και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια,
β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου
41 αυτού,
γ) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 18, 19, 20, 30, 32, 37, 53, 54 αυτού,
δ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν. 2961/2001 - Α’ 266),
ε) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής
«Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης (Β’ 2743).
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3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς
και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY- Φορολογία Δωρεών- Γονικών Παροχών» της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη
της ηλεκτρονικής εφαρμογής και αφορούν: α) ακίνητα
τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων
(Α.Π.Α.Α.), β) κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους
(ενδεικτικά μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα
τέχνης, κ.λπ.) και γ) χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα
που υπάγονται στην Α’ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου
29 του Κώδικα. Ηλεκτρονικά επίσης υποβάλλονται και οι
δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με
τον ίδιο τρόπο. Γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακινήτων
εντός Α.Π.Α.Α. (ενδεικτικά πέργκολες, υπόστεγα κ.λπ.),
η αξία των οποίων δεν προσδιορίζεται με τα έντυπα
προσδιορισμού αξίας ακινήτων, περιλαμβάνονται στην
ηλεκτρονική δήλωση με αγοραία αξία δηλούμενα στην
κατηγορία των κινητών.
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2. Ανά συμβόλαιο συντάσσεται κατά κανόνα μία δήλωση ανά ζεύγος δωρητή/δωρεοδόχου, ανεξαρτήτως
του αριθμού και του είδους των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, κινητών, μετρητών).
Δωρητές και δωρεοδόχοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε
νομικά πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα της παρ. 3 του
άρθρου 25 του Κώδικα. Σε περίπτωση περισσότερων του
ενός δωρητών ή δωρεοδόχων συντάσσονται αντίστοιχα,
περισσότερες δηλώσεις ανά συμβόλαιο.
3. Πλην των ανωτέρω, δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου δωρεάς ή
γονικής παροχής για κτήση ακινήτων ή κινητών, αξιών,
χρηματικών ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται
συμβολαιογραφικό έγγραφο, εξακολουθούν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής
«Τα αιτήματά μου» στην περίπτωση Δ.Ο.Υ., η οποία έχει
ενταχθεί στην εφαρμογή αυτή, είτε με τη διαδικασία που
καθορίζεται στην υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β’ 2423)
απόφαση. Ενδεικτικά: οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, οι τροποποιητικές δηλώσεις, οι δηλώσεις με αίτημα αναβολής
φορολογίας, οι δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου καθώς και για
τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου, οι δηλώσεις
που αφορούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α., οι δηλώσεις με
αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία
ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε
δόσεις, οι δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς
τους δικαιούχους της Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι δηλώσεις
με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α’
κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), δηλώσεις δωρεάς
ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση
και γενικότερα δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς
από το δωρεοδόχο. Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται επίσης οι δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για
την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για
την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα
της αξίας της πλήρους κυριότητας (δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 15 του Κώδικα).
4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δωρεάς/γονικής
παροχής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η
δήλωση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μετά
από αίτηση των υπόχρεων σε δήλωση και απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας
Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε..
5. Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται
από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από
τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών
τους κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι
η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η
υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται
την αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας
των δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης γονικής
παροχής έχει για το δικαιούχο τέκνο τις συνέπειες της
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υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της απαλλαγής.
6. Κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής
παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται
για ακίνητο, συμπληρώνονται από το συμβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού
για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Εφόσον
πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, συμπληρώνονται
και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 1031583/253/
Α0013/1-4-2003 - ΠΟΛ 1055/2003 (Β’ 477) απόφασης
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και της υπό
στοιχεία 1070691/499/Α’0013/28-07-2003. Για τα λοιπά
κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία
αξία αυτών. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι
τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται
οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον
υπάρχουν, και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση
νόμιμα δικαιολογητικά.
7. Με την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής παροχής εκδίδεται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα
2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η
οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4174/2013, και η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη σύνταξη
του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος
υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το
επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή εντός
15 εργάσιμων ημερών. Εάν ο φόρος είναι καταβλητέος
σε δόσεις και καταβληθεί ολόκληρος μέσα στην προθεσμία της πρώτης διμηνιαίας δόσης, παρέχεται έκπτωση
κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για τη ματαίωση
σύνταξης συμβολαίου εκδίδεται άμεσα ατομικό φύλλο
έκπτωσης (Α.Φ.EΚ.).
8. Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών/γονικών παροχών,
είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή,
αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.
της φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο
δωρεοδόχου/τέκνου. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος/τέκνο είναι κάτοικος εξωτερικού, αρμόδιος είναι
οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών
Κατοίκων Ημεδαπής. Στην περίπτωση που ο δωρεοδόχος είναι νομικό πρόσωπο και η Δ.Ο.Υ. εισοδήματός
του είναι η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου και έχει
αρμοδιότητα σε θέματα φορολογίας δωρεών/γονικών
παροχών ή της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής
κατά περίπτωση.
9. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς/γονικής
παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και
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τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε
60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που
απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή των
επιπλέον ζητούμενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4174/2013 με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
υπό στοιχεία Α.1137/2020.
10. Η συνημμένη πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης
φόρου δωρεάς/γονικής παροχής είτε αυτή υποβάλλεται
ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.
11. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται
οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει διαφορετικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.
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12. Από την 13η Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή των
δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής γίνεται
προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από
την 20ή Δεκεμβρίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων
φόρου δωρεάς/γονικής παροχής γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Δηλώσεις που
έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας σε έντυπη μορφή, για τις οποίες δεν έχει
εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου και δεν έχει
συνταχθεί το οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της
εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι
επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02057791012210012*

