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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ/ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε μεταφορά χρημάτων 
μέσω: 
α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
β) ημεδαπού και αλλοδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος  
 

 
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται το 
παραστατικό - αποδεικτικό μεταφοράς του 
ποσού μεταξύ λογαριασμών των 
συμβαλλομένων. 

 
ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε μεταφορά χρημάτων 
μεταξύ αλλοδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Απαιτείται το παραστατικό -αποδεικτικό 
μεταφοράς του ποσού μεταξύ των 
λογαριασμών των συμβαλλομένων.  
 

ΝΑΙ 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής 
μέσω ημεδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  

Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται 
αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική 
επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του 
καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
κατάθεσης. 

ΟΧΙ 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 

Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΝΑΙ 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής 
από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 

Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΝΑΙ 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής 

Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της  αναλυτικής κίνησης (extrait) 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
μεταξύ αλλοδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  

του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές  με αανάληψη χρηματικού 
ποσού από συνδικαιούχο κοινού 
λογαριασμού. 

 
Αντίγραφο αναλυτικής κίνησης του 
λογαριασμού (extrait), στο οποίο αναγράφονται 
τα ονόματα των συνδικαιούχων και η 
ημερομηνία ανάληψης του ποσού. 

 
ΝΑΙ 

 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/ γονικές 
παροχές που διενεργήθηκαν από 
την 1/10/2021 μέχρι και την 
9/9/2022 με ανάληψη χρημάτων 
από ατομικό λογαριασμό του 
δωρητή ή κοινό λογαριασμό των 
συμβαλλόμενων και κατάθεσή 
τους σε ατομικό λογαριασμό του 
δωρεοδόχου ή κοινό λογαριασμό 
των συμβαλλόμενων  ή σε κοινό 
λογαριασμό  με τρίτο πρόσωπο, και 
εφόσον η κατάθεση έγινε εντός 3 
εργάσιμων  ημερών. 

Επισυνάπτονται:  
Το αποδεικτικό ανάληψης του ποσού στο οποίο 
αναγράφεται η ημερομηνία, το ακριβές ποσό, ο 
αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που 
εμφανίζει ως δικαιούχο τον δωρητή/γονέα κκαι  
το αποδεικτικό κατάθεσης του ίδιου ποσού στο 
οποίο αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης, 
το ακριβές ποσό και ο αριθμός IBAN του 
τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο εμφανίζεται 
ως δικαιούχος ο δωρεοδόχος-τέκνο.   

ΝΑΙ 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό την  ααγορά 
ακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
μεταφορά χρημάτων στο 
λογαριασμό του 
πωλητή/κατασκευαστή/εργολάβου 
μέσω: 
α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
β) ημεδαπού και αλλοδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
 
 

 
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται το 
παραστατικό- 
αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των 
λογαριασμών των συμβαλλομένων. Αν ο τρόπος 
καταβολής του ποσού και τα στοιχεία της 
εξόφλησης προκύπτουν από συμβόλαιο 
μεταβίβασης ακινήτου ή από άλλη έγγραφη 
συμφωνία των μερών  επισυνάπτεται η σχετική 
συμφωνία των μερών. 
 

 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με σκοπό την  ααγορά 
ακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
μεταφορά χρημάτων στο 
λογαριασμό του πωλητή/ 
κατασκευαστή/ εργολάβου μεταξύ 
αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 

 
Απαιτείται το παραστατικό- 
αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ των 
λογαριασμών των συμβαλλομένων. Αν ο τρόπος 
καταβολής του ποσού και τα στοιχεία της 
εξόφλησης προκύπτουν από συμβόλαιο 
μεταβίβασης ακινήτου ή από άλλη έγγραφη 
συμφωνία των μερών επισυνάπτεται η σχετική 
συμφωνία των μερών. 

 
 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με σκοπό ττην  αγορά 
αακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
κατάθεση επιταγής μέσω 
ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
 

 
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται 
αντίγραφο του σώματος της επιταγής και της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η τραπεζική 
επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του 
καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
κατάθεσης. 

 
 

ΟΧΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με σκοπό ττην  αγορά 
αακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
κατάθεση επιταγής σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 
 

 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με σκοπό την  ααγορά 
ακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
κατάθεση επιταγής από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 
 

 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και αντίγραφο αναλυτικής κίνησης 
(extrait) του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με σκοπό την  ααγορά 
ακινήτου από το δωρεοδόχο μμε 
κατάθεση επιταγής μεταξύ 

 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και αντίγραφο αναλυτικής κίνησης 
(extrait) του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 

 
 

ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων  

επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό  την  ααγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο   με μεταφορά 
χχρημάτων στο λογαριασμό του 
πωλητή μέσω: 
α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
β) ημεδαπού και αλλοδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων.  
 
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητούνται 
κατά περίπτωση: 
α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα 
του δωρεοδόχου/τέκνου.  
β. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών/τιμολόγιο. 
γ. Παραστατικό - αποδεικτικό μεταφοράς του 
ποσού μεταξύ των λογαριασμών. 
 

 
 

ΟΧΙ 
 
 
 

 

 
Χρηματικές  δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό  την  ααγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο με μεταφορά 
χρημάτων στο λογαριασμό του 
πωλητή μεταξύ αλλοδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων.  
Απαιτείται κατά περίπτωση: 
α. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομα 
του δωρεοδόχου/τέκνου.  
β. Απόδειξη λιανικών συναλλαγών/τιμολόγιο. 
γ. Παραστατικό - αποδεικτικό μεταφοράς του 
ποσού μεταξύ των λογαριασμών. 
 

ΝΑΙ 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό  την  ααγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο  με κατάθεση επιταγής 
σστο λογαριασμό του πωλητή μέσω 
ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων. 
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή αναζητείται 
από τον δωρεοδόχο αντίγραφο του σώματος 
της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης 
(extrait) του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΟΧΙ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
 
Χρηματικές  δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό  ττην  αγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο  μμε κατάθεση επιταγής 
σστο λογαριασμό του πωλητή σε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 
 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων. 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΝΑΙ 

 
Χρηματικές  δωρεές/γονικές 
παροχές  με σκοπό  ττην  αγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο μμε κατάθεση επιταγής 
σστο λογαριασμό του ππωλητή από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής 
 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων. 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΝΑΙ 

 
Χρηματικές  δωρεές/γονικές 
παροχές  με σσκοπό  την  αγορά 
αυτοκινήτου ή άλλου κινητού 
ππεριουσιακού στοιχείου από το 
δωρεοδόχο   με κατάθεση επιταγής 
σστο λογαριασμό του πωλητή 
μεταξύ αλλοδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 
Η Διοίκηση αντλεί τα στοιχεία της άδειας 
κυκλοφορίας του οχήματος από το ΟΠΣ 
οχημάτων. 
Απαιτείται αντίγραφο του σώματος της 
επιταγής και της αναλυτικής κίνησης (extrait) 
του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 

ΝΑΙ 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε μεταφορά χρηματικού 
πποσού σε τραπεζικό λογαριασμό 
εταιρείας για αύξηση κεφαλαίου 
μέσω: 
α) ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 
β) ημεδαπού και αλλοδαπού 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος    

Απαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο 
καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να 
προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής 
του δωρεοδόχου/τέκνου.Σε περίπτωση που το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη 
συναλλαγή αναζητείται από τον δωρεοδόχο το 
παραστατικό-  αποδεικτικό μεταφοράς του 
ποσού μεταξύ λογαριασμών των 
συμβαλλομένων.  
 
 

 
ΝΑΙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε μεταφορά χρηματικού 

Απαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο 
καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να 

 
ΝΑΙ 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 

ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
ποσού σσε τραπεζικό λογαριασμό 
εεταιρείας για αύξηση κεφαλαίου 
μεταξύ αλλοδαπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής 
του δωρεοδόχου/τέκνου και το παραστατικό-  
αποδεικτικό μεταφοράς του ποσού μεταξύ 
λογαριασμών του δωρητή-γονέα και της 
εταιρείας.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές με κκατάθεση επιταγής σσε 
τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας 
γγια αύξηση κεφαλαίου μέσω 
ημεδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 

Απαιτείται δημοσιευμένο τροποποιημένο 
καταστατικό της εταιρείας, από το οποίο να 
προκύπτει η αύξηση της εταιρικής συμμετοχής 
του δωρεοδόχου/τέκνου. Σε περίπτωση που το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιβεβαιώσει τη 
συναλλαγή αναζητείται αντίγραφο του σώματος 
της επιταγής και της αναλυτικής κίνησης 
(extrait) του λογαριασμού από τον οποίο 
τροφοδοτήθηκε η τραπεζική επιταγή και 
επιπλέον αντίγραφο του καταθετηρίου αυτής ή 
αντίγραφο της αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού κατάθεσης. 
 

 
ΝΑΙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής σε 
τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας 
γγια αύξηση κεφαλαίου σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 
αλλοδαπής. 

Απαιτείται  
-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της 
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση 
της εταιρικής συμμετοχής του 
δωρεοδόχου/τέκνου  
-αντίγραφο του σώματος της επιταγής  
-αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η 
τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του 
καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
κατάθεσης 

 
ΝΑΙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής σε 
τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας 
γγια αύξηση κεφαλαίου από 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 
αλλοδαπής    
 
 

Απαιτείται:  
-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της 
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση 
της εταιρικής συμμετοχής του 
δωρεοδόχου/τέκνου  
-αντίγραφο του σώματος της επιταγής  
Σε περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
δεν επιβεβαιώσει τη συναλλαγή απαιτείται 

 
ΝΑΙ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
 αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του 

λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η 
τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του 
καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
κατάθεσης 
 

 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές μμε κατάθεση επιταγής σε 
τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας 
γγια αύξηση κεφαλαίου μεταξύ 
αλλοδαπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων 

Απαιτείται  
-δημοσιευμένο τροποποιημένο καταστατικό της 
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει η αύξηση 
της εταιρικής συμμετοχής του 
δωρεοδόχου/τέκνου  
-αντίγραφο του σώματος της επιταγής  
-αντίγραφο αναλυτικής κίνησης (extrait) του 
λογαριασμού από τον οποίο τροφοδοτήθηκε η 
τραπεζική επιταγή και επιπλέον αντίγραφο του 
καταθετηρίου αυτής ή αντίγραφο της 
αναλυτικής κίνησης (extrait) του λογαριασμού 
κατάθεσης 

 
ΝΑΙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές που υπόκεινται σε  
αυτοτελή φορολόγηση χχωρίς 
έγγραφη συμφωνία. 

 
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. 
 
 

 
 

ΟΧΙ 

 
 
Χρηματικές δωρεές/γονικές 
παροχές που υπόκεινται σε 
αυτοτελή φορολόγηση μμε έγγραφη 
συμφωνία. 

 
Υποβάλλονται κατά περίπτωση:  
α. Ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης 
χρημάτων. 
β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο παράδοσης 
χρημάτων. 
γ. Αποδεικτικό μεταφοράς μεταξύ τραπεζικών 
λογαριασμών των  συμβαλλομένων, εφόσον δεν 
προκύπτει από την παροχή πληροφοριών εκ 
μέρους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  
δ. Οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο 
που αποδεικνύει την δωρεά ή την παράδοση 
των δωρηθέντων. 

 
ΝΑΙ 

 
ΛΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ/ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ   

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ)   
 

 
 
Δωρεές προς : 
 
1. τα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που 
υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα 

 
Απαιτείται επισύναψη του τελευταίου 
δημοσιευμένου καταστατικού του νομικού 
προσώπου, από το οποίο προκύπτει ο εθνικός ή 
θρησκευτικός ή φιλανθρωπικός ή 
εκπαιδευτικός ή πολιτιστικός ή γενικά 
επωφελής για την κοινωνία σκοπός του και 

 
ΝΑΙ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης ή 
ΕΟΧ  και 
2. τα  λοιπά αντίστοιχα αλλοδαπά 
με τον όρο της αμοιβαιότητας και 
οι περιουσίες του άρθρου 50 του ν. 
4182/2013 (Α’ 185), υπαγόμενα 
στην Γ κατηγορία της φορολογικής 
κλίμακας. 
 

πιστοποιητικού μεταβολών του νομικού 
προσώπου. 
 
Για τα λοιπά αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στις  παρ. 4, 5 και 6 της Ε 
2051/22. 

 
 
 

 
Δωρεά/γονική παροχή 
αυτοκινήτου. 

Αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου στη δήλωση. 
Η Διοίκηση αντλεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία της 
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος μέσω του 
περιουσιολογίου οχημάτων της ΑΑΔΕ 
(εφαρμογή mycar). 
 
Αν δεν είναι δυνατή η άντληση των στοιχείων 
απαιτείται επισύναψη της άδειας κυκλοφορίας 
του μεταβιβαζόμενου οχήματος. 

 
 
 

ΟΧΙ/ 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
 
 
 
 

 
Δωρεές/γονικές παροχές μετοχών, 
ομολογιών, εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο Αθηνών. 

Επισυνάπτεται το αρχείο του ΧΑΑ με τις 
ημερήσιες τιμές κλεισίματος των προϊόντων 
αγορών του, όπως αυτές δημοσιεύονται στον 
επίσημο ιστότοπο του 
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/info-
market-activity-closing-prices από το οποίο 
πρέπει να προκύπτει η αξία του χρεογράφου 
κατά την προηγούμενη ημέρα της σύστασης 
της δωρεάς/γονικής παροχής (τιμή 
κλεισίματος) ή σχετική βεβαίωση του XAA που 
να αποδεικνύει την τιμή κλεισίματος.  
Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή 
συντελείται με κατάρτιση ιδιωτικού 
συμφωνητικού  ή με σύνταξη 
συμβολαιογραφικού εγγράφου επισυνάπτεται 
το σχετικό έγγραφο. 

 
 

 
 
 

ΝΑΙ 

 
Δωρεές/γονικές παροχές μετοχών, 
ομολογιών, εισηγμένων σε ξένα 
χρηματιστήρια. 

Απαιτείται βεβαίωση του οικείου 
χρηματιστηρίου από την οποία προκύπτει η 
αξία του χρεογράφου κατά την προηγούμενη 
ημέρα της σύστασης της δωρεάς/γονικής 
παροχής (τιμή κλεισίματος).  
Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή 
συντελείται με κατάρτιση ιδιωτικού 

ΝΑΙ 
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ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ  
ΣΤΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 
συμφωνητικού  ή με σύνταξη 
συμβολαιογραφικού εγγράφου επισυνάπτεται 
το σχετικό έγγραφο. 

Δωρεές/γονικές παροχές μη 
εισηγμένων μετοχών κλπ. στο 
χρηματιστήριο. 

Υποβάλλονται τα έντυπα που ορίζονται στην 
ΠΟΛ 1055/2003 και το ιδιωτικό συμφωνητικό 
δωρεάς των χρεογράφων, σε περίπτωση που 
για τη δωρεά/ γονική παροχή συντελείται με 
την κατάρτισή του. 
Σε περίπτωση που η δωρεά/ γονική παροχή 
συντελείται με  σύνταξη συμβολαιογραφικού 
εγγράφου επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

ΝΑΙ 

Δωρεές/γονικές παροχές λοιπών 
κινητών περιουσιακών στοιχείων.  

Οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο το 
οποίο αποδεικνύει την αξία τους (π.χ. τιμολόγιο 
ή απόδειξη λιανικών συναλλαγών, ιδιωτικό 
συμφωνητικό  ή συμβολαιογραφική πράξη, 
εκτίμηση της αξίας από  ιδιώτη εκτιμητή). Σε 
περίπτωση που τα κινητά (κοσμήματα λοιπά 
πολύτιμα αντικείμενα, κάθε φύσης συλλογές 
έργων τέχνης, νομίσματα, γραμματόσημα, κ.λπ.)  
είναι ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, 
πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, επισυνάπτεται 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, από το οποίο 
προκύπτει η αξία για τη οποία έχει ασφαλιστεί. 

ΟΧΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Για την απόδειξη της συγγένειας 
Α΄, Β΄και επόμενων βαθμών που 
ανήκουν στην κατηγορία Α’ ή Β΄ 
της κλίμακας του άρθρου 29 του ν. 
2961/01. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή 
άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το οποίο 
προκύπτει η συγγένεια. 

ΝΑΙ 

Σε περίπτωση σύστασης βάρους 
επί της Δωρεάς/Γονικής παροχής, 
σύμφωνα με την περ. γ) του 
άρθρου 22 του ν. 2961/01.  

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 
αποδεικνύει την αξία του βάρους. 

ΝΑΙ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   




