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Θζμα: Κοινοποίηςη τησ αριθμ. 92/2021 Γνωμοδότηςησ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
(ΝΚ) αναφορικά με την ερμηνεία των διατάξεων απαλλαγήσ από το τζλοσ ταξινόμηςησ
τρίτεκνων γονζων ςε περιπτώςεισ ανάθεςησ γονικήσ μζριμνασ και επιμζλειασ τζκνων με
πρακτικό διαμεςολάβηςησ ή με ςυμβολαιογραφική πράξη

ασ κοινοποιοφμε τθν αρικμ. 92/2021 Γνωμοδότθςθ του ΝΚ (Σμιμα Β΄), όπωσ ζγινε δεκτι
από τον Διοικθτι ΑΑΔΕ, για ενθμζρωςθ και εφαρμογι.
Ειδικότερα και όςον αφορά ςτθ δυνατότθτα χοριγθςθσ απαλλαγισ από το τζλοσ
ταξινόμθςθσ αυτοκινιτων ςε τρίτεκνο γονζα που του ζχει ανατεκεί θ επιμζλεια ανιλικων τζκνων
με πρακτικό διαμεςολάβθςθσ, ςφμφωνα με τον ν. 4640/2019 ι με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, κατ’
άρκρο 1441 του Α.Κ., το ΝΚ γνωμοδότθςε μεταξφ άλλων τα ακόλουκα:
«Κατά πάγια νομολογία θ κεμελιϊδθσ ςυνταγματικι αρχι τθσ ιςότθτασ (άρκρο 4 παρ. 1
και 5 Σ) κακιερϊνει όχι μόνον τθν ιςότθτα των Ελλινων πολιτϊν ενϊπιον του νόμου, αλλά και τθν
ζναντι αυτϊν ιςότθτα του νόμου, ωσ εκ τοφτου επιβάλλει ςτον νομοκζτθ να ρυκμίηει τισ όμοιεσ
καταςτάςεισ και περιπτϊςεισ κατ’ ίςο τρόπο, ενϊ δεν επιτρζπεται να υφίςτανται αυκαίρετεσ,
δθλαδι αδικαιολόγθτεσ, ρυκμίςεισ και αποκλίςεισ εκεί όπου θ ζκδθλθ ομοιότθτα των νομικϊν
ςχζςεων και καταςτάςεων επιβάλλει τθν ίςθ αντιμετϊπιςι τουσ από τον νόμο ςτο πλαίςιο τθσ
λεγόμενθσ επεκτατικισ μορφισ τθσ ιςότθτασ.
Εξάλλου θ αναλογία ωσ μζκοδοσ ερμθνείασ του δικαίου, με τθν οποία πλθροφνται τα κενά
του, ςτθρίηεται ςτθν ίδια ακριβϊσ αιτιολογικι βάςθ, δθλαδι ςτθν αποχρϊςα ομοιότθτα τθσ
αρρφκμιςτθσ ζννομθσ ςχζςθσ ι κατάςταςθσ με τισ ιδθ ρθτϊσ ρυκμιςμζνεσ. Επομζνωσ δοκζντοσ
ότι, ωσ ελζχκθ, κατά τθ ψιφιςθ του νόμου 3454/2006 δεν είχαν κεςμοκετθκεί οι υπό εξζταςθ
δφο κατ’ εξοχιν όμοιεσ περιπτϊςεισ, ωσ προσ τθν ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ και δοκζντοσ ότι δεν
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ςυντρζχει κανζνασ απολφτωσ λόγοσ διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ αυτϊν ςε ςχζςθ με τισ
περιπτϊςεισ που προβλζπει ο πιο πάνω νόμοσ, τότε ευλόγωσ πρζπει να γίνει ερμθνευτικά δεκτό
ότι, ενόψει τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ, θ απαλλακτικι διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του
ν.3454/2006 μπορεί να εφαρμοςκεί αναλογικά και ςτισ περιπτϊςεισ των διαηευμζνων τρίτεκνων
γονζων, ςτουσ οποίουσ θ επιμζλεια των ανθλίκων τζκνων ζχει ανατεκεί δυνάμει τθσ διαδικαςίασ
του ν.4640/2019 ι με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, κατ’ αρκρο 1441 του ΑΚ. Η ερμθνευτικι αυτι
άποψθ ςυνεπικουρείται πλιρωσ και από τθ νομοκετικι ratio του άρκρου 1 παρ. 2 του ν.
3454/2006, που αποβλζπει, ςαφϊσ, ςτθ κεραπεία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ωσ κινοφμενθ ςτο
πλαίςιο του άρκρου 21 του Συντάγματοσ και τθσ αςκοφμενθσ δθμογραφικισ πολιτικισ προσ
αποφυγι τθσ πλθκυςμιακισ ςυρρίκνωςθσ τθσ χϊρασ».
Επιπλζον επιςθμαίνεται από το ΝΚ ότι θ προτεινόμενθ αναλογικι ερμθνεία και υπαγωγι
δεν αφορά ςτθν ουςία τθσ φοροαπαλλαγισ κακεαυτιν, οφτε ςτισ κατθγορίεσ των δικαιοφχων τθσ,
αλλά μόνο ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ επιμζλειασ των ανθλίκων τζκνων, θ οποία και επιτρζπει
τθν ζνταξθ ςτο δικαίωμα απαλλαγισ. Ωσ εκ τοφτου, δεν τίκεται ηιτθμα απαγορευμζνθσ
επζκταςθσ τθσ απαλλαγισ από το ςυγκεκριμζνο φορολογικό βάροσ, οφτε ηιτθμα απαγορευμζνθσ
αναλογικισ ερμθνείασ τθσ ερμθνευόμενθσ φοροαπαλλακτικισ διάταξθσ, διότι με τθν
προτεινόμενθ ερμθνεία δεν επεκτείνεται θ ςυγκεκριμζνθ απαλλαγι ςε άλλεσ κατθγορίεσ που δεν
ζχουν τα προςόντα του δικαιοφχου, κακόςον οι δικαιοφχοι τθσ απαλλαγισ εξακολουκοφν να
είναι διαηευγμζνοι τρίτεκνοι γονείσ που ζχουν τθν επιμζλεια ςτα ανιλικα τζκνα τουσ, δθλαδι
δικαιοφχοι, ςτουσ οποίουσ ο νομοκζτθσ του ν. 3454/2006 κζλθςε γενικά να επεκτείνει και να
χορθγιςει τθν προβλεπόμενθ απαλλαγι από το τζλοσ ταξινόμθςθσ.
Κατόπιν των ανωτζρω και ςφμφωνα με τθν κοινοποιοφμενθ Γνωμοδότθςθ θ απαλλαγι
από το τζλοσ ταξινόμθςθσ αυτοκινιτων τρίτεκνων γονζων δφναται να χορθγθκεί και ςτθν
περίπτωςθ ανάκεςθσ γονικισ μζριμνασ και επιμζλειασ τζκνων με πρακτικό διαμεςολάβθςθσ
ςφμφωνα με τον ν. 4640/2019 ι με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, κατ’ άρκρο 1441 του Α.Κ.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΡΣΙΔΗ

υνθμμζνα:
Η αρικ. 92/2021 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.
2.
3.
4.

Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Σελωνείων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ)
Όλεσ οι Σελωνειακζσ Αρχζσ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Email: elib_admin@aade.gr
ΔΙΕΠΙΔΙ-Τποδιεφκυνςθ Β΄-Σμιμα Ε΄ (για ανάρτθςθ ςτο Portal του ICISnet),
p.bambali@aade.gr

e-mail:

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών κ. Χ. ταϊκοφρα
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών κ. Απ. Βεςυρόπουλου
Τπθρεςία Ερευνών και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ
Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ
Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Θεςςαλονίκθσ
Επιτελικι Τπθρεςία Σελωνείων (Ε.Τ.Σ.Ε.)
.Δ.Ο.Ε. –Κεντρικι Τπθρεςία
Περιφερειακζσ Δ/νςεισ .Δ.Ο.Ε.
Ομοςπονδία Εκτελωνιςτών Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Πειραιάσ),E-mail: oete@oete.gr
φλλογοσ Εκτελωνιςτών Ακθνών-Πειραιώσ (Σςαμαδοφ 38, 18531 Πειραιάσ),E-mail: sepa@otenet.gr
φλλογοσ Εκτελωνιςτών Θες/νίκθσ (Κουντουριώτου 13, 54625 Θες/νίκθ), E-mail: info@seth.gr
Αποδζκτεσ Πίνακα Η (φλλογοι Λογιςτών και Εκτελωνιςτών)
φνδεςμοσ Ειςαγωγζων Αντιπροςώπων Αυτοκινιτων & Δικφκλων (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ
των μελών), Email: info@seaa.gr
19. φνδεςμοσ Εμπόρων Ειςαγωγζων Αυτοκινιτων Ελλάδασ (με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των
μελών), Εmail: info@seeae.gr

Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κ. Γ. Πιτςιλι
2. Αυτοτελζσ Γραφείο Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ. κ. Κ. Μουρτίδθ
3. Δ/νςεισ: ΔΣΔ, ΔΣΕΠ, ΔΗΣ, ΔΕΦΚ & ΦΠΑ, ΔΔΘΕΚΑ-Σμιματα Α, Β, Γ, Δ
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