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Θέμα: Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει
του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα).
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με
το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ 282/1986 εγκύκλιο που εκδόθηκε κατόπιν
της 725/1984 γνωμοδότησης της Συνέλευσης Προϊσταμένων Νομικών Διευθύνσεων
η χρηματική παροχή που εισπράττει ο ένας σύζυγος από τον άλλον κατόπιν
συμβιβασμού, προκειμένου αυτός να παραιτηθεί του δικαιώματος του άρθρου
1400 Α.Κ., δεν θεωρείται εισόδημα και ως εκ τούτου δεν φορολογείται με τις
διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
2. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται

στην εν λόγω εγκύκλιο, ο κατά τα ως άνω

συμβιβασμός δεν είναι δεσμευτικός για τον οικονομικό έφορο σε περίπτωση που
αυτός μπορεί να αποδείξει, κατά τη φορολογική διαδικασία, κάτι διαφορετικό από
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τον συμβιβασμό. Όμως κάθε αμφισβήτηση του συμβιβασμού προϋποθέτει πλήρη
τεκμηρίωση.
3. Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαταγή, προκειμένου η χρηματική
παροχή ή παροχή κινητού πράγματος να αποδοθεί στον δικαιούχο απαιτείται
δικαστική απόφαση ή σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς
εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα
αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε.
(ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο
εισόδημα. Επομένως, αναγράφονται στον κωδ. 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1
και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω ποσά δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να συγχέονται με την τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή που
λαμβάνει ο/η δικαιούχος σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική
πράξη, καθόσον αυτή αποτελεί με βάση την περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 14 του
ν.4172/2013 απαλλασσόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε
ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ΄
2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(Με την παράκληση να αναρτηθεί στη Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Αποδέκτες πινάκων Α΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού), Β΄, Ζ΄(εκτός των αριθμών 2 και 3 αυτού),
Η΄(εκτός των αριθμών 4,10 και 11 αυτού)
4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του
5. Ι.ΠΑΠΑΔΟΦΡΑΓΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ TAX SOLUSIONS» Νίκης 24 10557 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών
3. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε.
5. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήμα Α΄ (10)
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