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Από 1.10.2021,  αυξάνεται σε 800.000 Ευρώ το αφορολόγητο όριο στις γονικές 
παροχές, καθώς και στις δωρεές μεταξύ στενών συγγενών (συζύγων, γονέων, 
παιδιών και εγγονών). Μέχρι σήμερα ίσχυε αφορολόγητο όριο 150.000 Ευρώ για 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο πλην χρηματικών ποσών, ενώ τα χρηματικά 
ποσά υπάγονταν σε φόρο δωρεάς 10%, χωρίς να προβλέπεται κάποιο 
αφορολόγητο όριο. 
 
Με τη νέα διάταξη, οι δωρεές υπάγονται πλέον 
σε ευνοϊκότερη φορολόγηση συγκριτικά με τις 
κληρονομιές, δεδομένου ότι το αφορολόγητο 
όριο κληρονομιών παραμένει αμετάβλητο στις 
150.000 Ευρώ για οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο πλην χρηματικών ποσών. 
Υπενθυμίζουμε ότι, μέχρι σήμερα, τόσο ο φόρος 
κληρονομιών, όσο και ο φόρος δωρεών 
υπολογίζονταν με βάση την ίδια κλίμακα 
φορολόγησης. 

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, η αξία των δωρεών 
και γονικών παροχών που έχουν 
πραγματοποιηθεί πριν την 1.10.2021 δεν 

συνυπολογίζεται για σκοπούς καθορισμού του 
αναλογούντος φόρου δωρεών, ούτε για σκοπούς 
υπολογισμού του φόρου κληρονομιάς σε 
μεταγενέστερο χρόνο. 

Οι νέοι κανόνες σε συνδυασμό με την 
επερχόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων από 1.1.2022, αναμένεται να 
οδηγήσουν σε επιτάχυνση των μεταβιβάσεων 
λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής εντός των 
επόμενων μηνών. 

Τα φορολογικά οφέλη που μπορεί να 
προκύπτουν από τις νέες διατάξεις 
παρουσιάζονται κατωτέρω με παραδείγματα.

 
Παράδειγμα 1ο: 
Γονική παροχή ακίνητης περιουσίας αντικειμενικής αξίας 900.000 Ευρώ 
 

 
Αξία δωρεάς  

Φόρος δωρεάς  
 Μέχρι 30.9.2021 Από 1.10.2021 
 150.000 0 0 
 150.000 1.500 0 
 300.000 15.000 0 
 300.000 30.000 10.000 
Σύνολο  46.500 10.000 

Συνολικό φορολογικό όφελος 36.500 
 
 
 

Αύξηση αφορολόγητου ορίου δωρεών και 
γονικών παροχών από 1η Οκτωβρίου 2021 
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Παράδειγμα 2ο:  
Γονική παροχή χρηματικού ποσού 1.000.000 Ευρώ 

 

 
Αξία δωρεάς  

Φόρος δωρεάς  
 Μέχρι 30.9.2021 Από 1.10.2021 
 800.000 80.000 0 
 200.000 20.000 20.000 
Σύνολο  100.000 20.000 

Συνολικό φορολογικό όφελος 80.000 
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η άνευ πρότερης αδείας αναπαραγωγή και η μετάδοση του παρόντος υπό οποιαδήποτε 
μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αποθήκευσή του σε οποιοδήποτε σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανάκτησή του. Αιτήματα για 
την εξουσιοδότηση άλλης χρήσης υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας 
αναπαραγωγής αποσπασμάτων αυτού σε άλλες δημοσιεύσεις, θα απευθύνονται στους εκδότες. Θα γίνεται πλήρης αναφορά στον συγγραφέα, 
στον εκδότη και στην πηγή. 
Κανένα σημείο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα ερμηνεύεται ως παροχή νομικής συμβουλής. Το ενημερωτικό δελτίο είναι 
αναγκαστικά γενικής φύσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ζητούνται επαγγελματικές συμβουλές προτού γίνει οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του 
παρόντος. 
Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες 
νομικές και φορολογικές υπηρεσίες προς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Λ. Kηφισίας 280, 152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα 
newsletters@zeya.com, 
Tηλ.: (+30) 210 696.70.00  
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