ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη 26-05-2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΡΕΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Α.Π.Θ. ΜΕ ΔΩΡΗΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.
Οι δωρεές προς το Α.Π.Θ., με δωρητές ιδιώτες και Ν.Π.Ι.Δ., φορολογούνται, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία:
Ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία» (ΦΕΚ 266/Α’/22-11-2001), κυρίως άρθρα 1, 9,13, 25, 29, 38, 43, 85,
86, 87, 105, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/ Α’/ 23-04-2010) και ισχύει σήμερα.
Υπόχρεος στο φόρο είναι ο δωρεοδόχος, δηλ. το Α.Π.Θ. (άρθρο 38)
Υποβολή Δήλωσης Φόρου Δωρεάς (άρθρα 86 & 87)
Υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. του δωρητή ή στη Δ.Ο.Υ. του αποδέκτη κατά περίπτωση, για κάθε δωρεά
ακινήτων, κινητών πραγμάτων καινούργιων ή μεταχειρισμένων, (έργων τέχνης, συλλογών,
μηχανημάτων, επίπλων-λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων) και χρηματικών ποσών, εντός έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της δωρεάς, η οποία προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλο
έγγραφο παράδοσης - παραλαβής. Μπορεί να δοθεί παράταση μετά από αίτημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Απαιτούνται:
- τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., διεύθυνση κατοικίας / έδρας, Α.Φ.Μ., αρμόδια
Δ.Ο.Υ.) του δωρητή και του αποδέκτη της δωρεάς (Α.Π.Θ.)
- η αξία των κινητών, που προσδιορίζεται με βάση κάθε αποδεικτικό στοιχείο (Άρθρα 9, 13)
Στην περίπτωση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.
πριν από τη σύνταξη του οικείου συμβολαιογραφικού εγγράφου της δωρεάς, ανεξάρτητα αν οφείλεται ή
όχι φόρος.
Φορολόγηση (σε συνδυασμό των άρθρων 25, 29, 43 όπως τροποποιήθηκαν)
Για τα Ν.Π.Δ.Δ. επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση 0,50% επί της αξίας της δωρεάς, από το πρώτο
ευρώ για κινητά πράγματα καινούργια ή μεταχειρισμένα, (έργα τέχνης, συλλογές, μηχανήματα, έπιπλαλοιπός εξοπλισμός, αναλώσιμα) και 0,50% για ποσά μεγαλύτερα των 1.000,00 €, (ανά έτος και ανά
δωρητή), όταν πρόκειται για δωρεές σε χρήμα.
Η δήλωση υποβάλλεται πάντα με την εκτιμώμενη τρέχουσα (χρηματική) αξία της δωρεάς, όπως
προκύπτει από τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα (τιμολόγια κ.λπ.), δηλαδή με βάση κάθε
αποδεικτικό στοιχείο.
Σε ειδικές περιπτώσεις δωρεών (π.χ. συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων, γραμματοσήμων κ.λπ.), ο
προσδιορισμός της αξίας ενεργείται με ιδιαίτερο τρόπο (άρθρο 13).
Όταν δεν προκύπτει χρηματική αξία και ακόμη δεν έχουμε την εκτίμηση από τις αρμόδιες αρχές, κατά
περίπτωση (κινητά αρχαιολογικής αξίας, έργα τέχνης κ.λπ.), υποβάλλεται δήλωση με πλασματική
χρηματική αξία. Επιβάλλεται φόρος επί της αρχικής δηλωθείσης αξίας και όταν η Δ.Ο.Υ. λάβει την
οριστική εκτίμηση, υπολογίζει ανάλογα επιστροφή ή καταβολή φόρου της διαφοράς που θα προκύψει.
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