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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εστίαση στην επίδραση που είχε ο 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013),ο οποίος περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης της διαδικασίας προσδιορισμού και επιβολής 

φόρων και προστίμων αλλά και είσπραξης των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου, στην 

φορολογία κληρονομιών που διέπεται κατά κύριο λόγο από τις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά 

Παίγνια (Ν. 2961/2001). Η επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιχειρήθηκε μέσω της κριτικής 

ανάλυσης των διατάξεων των δύο αυτών νομοθετημάτων που λειτουργούν παράλληλα και 

συμπληρωματικά, της σφαιρικής περιγραφής της διαδικασίας επιβολής του οικείου φόρου και 

της μελέτης περιπτώσεων. Διαπιστώθηκε η πολυπλοκότητα της εφαρμογής των νομοθετικών 

ρυθμίσεων, οι δυσχέρειες που προέκυψαν στην πράξη για τους πολίτες και τη Φορολογική 

Διοίκηση, αλλά και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της διαδικασίας επιβολής του φόρου 

κληρονομιάς μέσω νέων μεθόδων και πρακτικών αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες 

που πλέον υφίστανται έτσι ώστε στα πλαίσια μιας σύγχρονης φορολογικής πολιτικής ο φόρος 

κληρονομιάς να επιτελέσει τον κοινωνικό και δημοσιονομικό σκοπό του.  
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ABSTRACT 

The primary goal of this current thesis is to focus on the influence that Code of Tax 

Procedure (Act 4174/2013), thatincludes for the first time in Greece a unified legal framework 

regulating the procedure of determination and charging taxes and fines but also of collection of 

tax revenues for the State, on inheritance tax, that is mainly regulated by the provisions of the 

Tax Code of Inheritance, Donations, Parental Benefits, Dowries, and Earnings of Games of 

Chance. The achievement of the above goal was attempted by means of critical analysis of the 

provisions of these two pieces of legislation that operate alongside and complementary to each 

other, spherical description of the procedure of charging the proper tax and cases study. It was 

found the complexity of the implementation of legal regulations, the difficulties emerged for 

civilians and Tax Administration in practice, but also the necessity of modernization of the 

procedure of charging inheritance tax through new methods and practices by using of already 

existing technological potentials so that in the framework of a modern tax policy inheritance tax 

will fulfill its social and financial purpose. 

 

 

Key words: taxation, inheritance, inheritance tax code, code of tax procedure, tax 

administration 
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επιβολή οικονομικών βαρών που κάλυπταν τις κρατικές δαπάνες ανέκαθεν 

ήταν συνδεδεμένη με την άσκηση κρατικής εξουσίας και οι φόροι αποτέλεσαν και 

συνεχίζουν να αποτελούν βασική πηγή άντλησης κρατικών εσόδων και συνεπώς 

αναγκαία προϋπόθεση για την υπόσταση και τη λειτουργία ενός στοιχειωδώς 

οργανωμένου κράτους. Η φορολογία είναι μια υποχρεωτική πληρωμή, συνήθως 

νομισματικής μορφής, που γίνεται από το σύνολο των πολιτών προς μια κυρίαρχη ή 

κρατική αρχή και επιβάλλεται επί προσώπων (φυσικών ή νομικών) και επί περιουσίας 

(McCluskey, W. J., &Franzsen, R. C. 2017). Στο σύνολο των φόρων που συνθέτουν 

το Ελληνικό Φορολογικό Σύστημα περιλαμβάνονται και μάλιστα με ιδιαίτερης 

σημασίας θέση και οι φόροι περιουσίας ή κεφαλαίου ήτοι και οι φόροι κληρονομιών, 

οι οποίοι επιβάλλονται στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αιτία θανάτου. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φόρου κληρονομιών είναι η επιβολή του στην 

περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας από ένα φυσικό πρόσωπο σε άλλο πρόσωπο, είτε 

φυσικό είτε νομικό, λόγω θανάτου του πρώτου. 

Η νομοθεσία για την κληρονομιαία διαδοχή ρυθμίζει τι συμβαίνει με την 

περιουσία ενός ατόμου όταν πεθάνει. Είναι ένας τομέας δικαίου ο οποίος σχεδόν 

σίγουρα έχει ήδη ή θα επηρεάσει όλους μας. Γενικά, η ίδια αρχή διέπει διαχρονικά το 

σύστημα της διαδοχής διεθνώς: τη διανομή της περιουσίας του αποθανόντος με τον 

τρόπο που θα ήθελε. Η νομοθεσία της κληρονομίας συνήθως αποσκοπεί στο να 

στηρίξει τις επιθυμίες του θανόντος είτε έχει αφήσει διαθήκη είτε όχι. Στα 

περισσότερα πανεπιστήμια, η νομοθεσία περί κληρονομιών διδάσκεται ως μέρος του 

περιουσιακού δικαίου. Ωστόσο, στην πράξη, τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με 

την κληρονομική διαδοχή συχνά περιλαμβάνουν επίσης το οικογενειακό δίκαιο, το 

δίκαιο των συμβάσεων και ορισμένες πτυχές του δημοσίου δικαίου όπως οι κανόνες 

περί φορολογίας και ιθαγένειας (McCarthy, F. 2013).  Αν και η φορολογία 

κληρονομιών απαντάται στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στο νομοθετικό καθεστώς κάθε κράτους. Μετά την 

ταξινόμηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων σχετικών με τη φορολογία 

κληρονομιών που ισχύουν στην Ελλάδα με τον Ν. 2961/2001 με τίτλο «Κύρωση του 

Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών 

και Κερδών από Λαχεία», αντιμετωπίστηκε έως ένα βαθμό το πρόβλημα της 
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πολυνομίας και της πολυπλοκότητας που εμφανιζόταν έως τότε. Όπως και κάθε 

βασικός φορολογικός νόμος η ανωτέρω κωδικοποίηση περιλαμβάνει ουσιαστικές 

διατάξεις που ρυθμίζουν τα σημαντικά στοιχεία του φόρου (υποκείμενο, αντικείμενο, 

συντελεστές, απαλλαγές κλπ), και διαδικαστικές διατάξεις  που ορίζουν τη διαδικασία 

υποβολής των σχετικών δηλώσεων, τη διενέργεια ελέγχων, τη βεβαίωση των φόρων, 

τη διοικητική επίλυση διαφοράς, την παραγραφή καθώς και συγκεκριμένο άρθρο 

(117) που αναφέρεται στις κυρώσεις. Ειδικά για το ζήτημα των κυρώσεων 

σημειώνεται ότι με την ψήφιση του Ν. 2523/1997 ρυθμίστηκαν με ενιαίο τρόπο οι 

κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας γενικά και σ’ αυτές τις 

διατάξεις παραπέμπει και το άρθρο 117 του Ν. 2961/2001. 

Παρά όμως την ύπαρξη πλήθους ειδικών φορολογικών νόμων που ρυθμίζουν 

τις διάφορες φορολογίες ήταν επιτακτική η ανάγκη για συστηματική ενιαία 

νομοθετική ρύθμιση του φορολογικού συστήματος και αυτό έγινε με την ψήφιση του 

Ν. 4174/2013 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Ο ΚΦΔ 

περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν της φορολογικής νομοθεσίας πλην των ουσιαστικών 

διατάξεων, που παρέμειναν στους βασικούς φορολογικούς νόμους, όπως είναι και ο 

Ν. 2961/2001 περί φορολογίας κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών και κερδών 

από τυχερά παίγνια, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν. Στον ΚΦΔ εκτός από τις 

διαδικαστικές διατάξεις περιλαμβάνονται και διατάξεις για την είσπραξη και την 

εκτέλεση των φόρων που έως τώρα περιέχονταν κυρίως στον ΚΕΔΕ και στον ΚΔΛ, 

είναι δηλαδή το περιεχόμενό του πιο ευρύ από αυτό που καταδεικνύει ο τίτλος του. 

Αν και σχετικά πρόσφατος ο Ν. 4174/13 έχει ήδη υποστεί τροποποιήσεις με τους 

νόμους 4223/2013, 4337/2015 και άλλους μεταγενέστερους αυτών. 

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τη φορολογία 

κληρονομιών, το ζητούμενο είναι να διερευνηθεί η παράλληλη εφαρμογή του ειδικού 

φορολογικού νόμου 2961/2001 που αποτελεί το βασικό νομοθέτημα σε ισχύ περί 

φορολογίας κληρονομιών και του νόμου 4174/2013 ήτοι του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας του οποίου οι διατάξεις ισχύουν κατά το άρθρο 2 παρ 1δ και για τον 

φόρο κληρονομιών. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθρο 72 παρ. 29 ΚΦΔ «Για τις 

υποθέσεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 

Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας εφαρμόζονται από 1-1-2015. Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις του 
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προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 και του 

Ενάτου Κεφαλαίου του Κώδικα». 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σχηματιστεί μια όσο το δυνατόν 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την φορολογία κληρονομιών όπως εφαρμόζεται 

στην πράξη  και ειδικότερα να εντοπιστούν τα σημεία όπου διαφοροποιείται η 

διαδικασία επιβολής του οικείου φόρου και των κυρώσεων μετά τη θέσπιση των 

διατάξεων του ΚΦΔ έτσι ώστε να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με 

την παράλληλη εφαρμογή των δύο νομοθετημάτων. Αν και υπάρχει πληθώρα 

συγγραμμάτων σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών έτσι όπως εφαρμόστηκε στο 

παρελθόν και όπως εξακολουθεί να εφαρμόζεται σήμερα στην Ελλάδα, με βάση την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν φαίνεται να υφίσταται συγγραφικό έργο που να 

ασχολείται με την εφαρμογή του ΚΦΔ κατά τη διαδικασία επιβολής του φόρου 

κληρονομιών, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι σχετικά πρόσφατο 

και καινοτομεί ως προς το γεγονός ότι επιχειρείται για πρώτη φορά η ενοποίηση 

διαδικασιών που αφορούν σε διαφορετικούς φόρους και κυρώσεις. Αρκετά είναι τα 

θέματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του ΚΦΔ στη φορολογία κεφαλαίου. Η 

φορολογική διοίκηση καταβάλλει προσπάθειες μέσω υπουργικών αποφάσεων και 

ερμηνευτικών διαταγών να ξεπεράσει τις δυσχέρειες της παράλληλης αυτής 

εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και θα επιχειρηθεί μέσω της 

παρούσας εργασίας να διασαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα που αναφέρονται σ’ 

αυτές. Εξάλλου βάσει του άρθ. 9 του ΚΦΔ οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδίδονται 

από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική 

Διοίκηση έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της 

νομοθεσίας, δεν είναι όμως δεσμευτικές για τους φορολογούμενους. 

Η δομή της παρούσας εργασίας ακολουθεί κατά κύριο λόγο και τη δομή των 

δύο βασικών νομοθετημάτων που διέπουν τη φορολόγηση των κληρονομιών, ήτοι 

του Ν. 2961/2001 και του Ν. 4174/2013. Ειδικότερα στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας μετά από μια σύντομη ιστορική επισκόπηση σχετικά με τη φορολογία 

κληρονομιών παρουσιάζονται οι βασικοί λόγοι ύπαρξης της συγκεκριμένης 

φορολογίας και κατά πόσο αυτή επιδρά στη δημοσιονομική πολιτική, ενώ στη 

συνέχεια περιγράφεται το εννοιολογικό πλαίσιο των ουσιαστικών και των 

διαδικαστικών διατάξεων που εφαρμόζονται στη φορολογία κληρονομιών στην 
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Ελλάδα με ειδικότερες αναφορές στις βασικές αρχές που τη διέπουν, στο αντικείμενο 

και το υποκείμενο του φόρου, στο χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, στον 

προσδιορισμό της αξίας των αντικειμένων φορολογίας, στον τρόπο υπολογισμού του 

φόρου αλλά και στη διαδικασία υποβολής της οικείας φορολογικής δήλωσης, στον 

έλεγχο που διενεργεί η Φορολογική Διοίκηση στις υποθέσεις φόρου κληρονομιών και 

στα πρόστιμα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης της 

σχετική φορολογικής νομοθεσίας. Στο πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας 

επιχειρείται μέσω ορισμένων μελετών περίπτωσης να διαλευκανθούν στην πράξη τα 

ζητήματα που προκύπτουν από την παράλληλη εφαρμογή των δύο βασικών 

νομοθετημάτων που διέπουν τη φορολογία κληρονομιών στην Ελλάδα, δηλαδή του 

ΚΦΚ και του ΚΦΔ, έτσι ώστε να διεξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα και να 

προταθούν λύσεις προς επίλυση των δυσχερειών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή 

της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας, που παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της 

εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Ήδη από την αρχαιότητα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Αίγυπτο (654-616 

πχ) συναντάμε τον φόρο κληρονομιών αλλά και στην Αρχαία Ρώμη. Σύμφωνα με τον 

Tiley, J. (2012) ένας αρχαίος πάπυρος που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. 

περιέχει μια πράξη ενός ηλικιωμένου άνδρα που μεταβιβάζει την περιουσία του στους 

γιους του σε μια ονομαστική τιμή προκειμένου να αποφύγει το φόρο κληρονομιάς 

ενώ κατά τονMcCarthy, F. (2013)κανόνες περί κληρονομικής διαδοχής εντοπίζονται 

και στα πρώτα νομοθετικά αρχεία στη Σκωτία που βρίσκονταν σε ισχύ ήδη από τον 

14ο αιώνα όπου ως βασικό νομοθέτημα στον τομέα αυτό είναι ο νόμος για τη διαδοχή 

του 1964, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος αναφέρεται ως «Πράξη του 1964». Με την 

πάροδο του χρόνου η εφαρμογή του επεκτείνεται και σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα 

στα μέσα του 20ου αιώνα να ισχύει στα περισσότερα κράτη διεθνώς.  

Και στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες χώρες ο φόρος που επιβάλλεται 

στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αιτία θανάτου έχει άμεση σχέση με το φόρο 

που επιβάλλεται στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων λόγω δωρεάς ή γονικής 

παροχής καθώς έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την κτήση περιουσίας, από τον 

υπόχρεο σε καταβολή του φόρου, χωρίς αντάλλαγμα. Συγκεκριμένα αυτοί οι φόροι 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι προκειμένου να αποτρέπεται η φοροαποφυγή με τον 

κατακερματισμό της περιουσίας του προσώπου που ενδέχεται να έχει μεταβιβάσει 

τμηματικά την περιουσία του εν ζωή με γονικές παροχές ή δωρεές και μετέπειτα τα 

ίδια πρόσωπα που έλαβαν χωρίς αντάλλαγμα τα περιουσιακά του στοιχεία να τον 

κληρονομήσουν. Για να αποφευχθεί η μερική ή ολική αποφυγή της πληρωμής του 

φόρου κληρονομιών ο νομοθέτης προέβλεψε το θεσμό του συνυπολογισμού των 

δωρεών ή γονικών παροχών  προς τους δωρολήπτες – κληρονόμους, δηλ. με το 

θάνατο του παρέχοντα  η αξία των δωρεών ή γονικών παροχών εν ζωή προστίθεται 

στην αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και το άθροισμα υποβάλλεται στο φόρο 

κληρονομιών. Από το ποσό του φόρου που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο 

αφαιρούνται τα ποσά των βεβαιωθέντων  φόρων δωρεών όπως προβλέπεται από τα 

άρθρα 4 και 31 του Ν. 2961/2004. Η σύνδεση αυτή των φόρων έχει ως αποτέλεσμα 

την αποφυγή καταστρατηγήσεων του νόμου που θα ήταν δυνατές σε περίπτωση 

διαφορετικής αντιμετώπισης των γενεσιουργών της φορολογικής οφειλής γεγονότων 
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δηλαδή της αιτία θανάτου και της λόγω χαριστικής αιτίας μεταβίβασης περιουσίας. 

Γενικά ο τρόπος φορολόγησης κληρονομιών και δωρεών αντικατοπτρίζει το ισχύον 

νομικό και φορολογικό καθεστώς μιας χώρας αλλά και τη θέση της συγκεκριμένης 

κοινωνίας απέναντι στο θεσμό της οικογένειας. 

Στην Ελλάδα ο φόρος κληρονομιών εμφανίζεται αρχικά με τη μορφή τέλους 

χαρτοσήμου με το άρθρο 29 παρ. 11 του νόμου της 14/26 Αυγούστου 1836, ο οποίος 

τροποποιήθηκε σταδιακά έως το έτος 1906. Ταυτόχρονα οι σχετικές διατάξεις περί 

τελών χαρτοσήμου τροποποιήθηκαν και ορίστηκε αφορολόγητο ποσό 2000 δραχμών 

και κλίμακα συντελεστών με βάση τη συγγένεια με τον κληρονομούμενο με τον νόμο 

ΩΙΔ’ της 18-4-1880. Ο νόμος ΑΣΞΖ’ της 24-7-1885 επέφερε με τη σειρά του 

τροποποιήσεις θεσπίζοντας προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές σε τέσσερις 

κλίμακες πάλι με βάση τη συγγένεια, μέχρι που καταργήθηκε το έτος 1887 και 

επανήλθε το έτος 1880. Με το νόμο ΓΤΑ’ της 24-10-1909 επεβλήθη φόρος με 

κλίμακα προοδευτικών συντελεστών σε όλους τους συγγενείς εξ αίματος κατ’ ευθεία 

γραμμή, εκτός από τα τέκνα του κληρονομουμένου που τύγχαναν απαλλαγής. Οι 

παραπάνω νόμοι ίσχυσαν με τροποποιήσεις μέχρι το έτος 1919, οπότε και ψηφίστηκε 

ο ν. 1641/1919 «περί φορολογίας των κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ 

λαχείων» και οι φορολογίες αυτές έλαβαν την μορφή με την οποία εφαρμόζονται 

στην Ελλάδα από τότε. Ο νόμος αυτός με τις τροποποιήσεις του ίσχυσε έως το έτος 

1971. Η πρώτη κωδικοποίηση των διατάξεων των φορολογιών αυτών έγινε με το ν.δ 

118/1973 σε ενιαίο κείμενο νόμου και ίσχυσαν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέχρι 

και 21-11-2001(Φωτόπουλος, Ι. 2013). Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Αιτιολογική 

Έκθεση του ν.δ. 118/19731 υποστηρίζεται η άποψη ότι «Η φορολογία των 

κληρονομιών εισήχθη εν Ελλάδι κυρίως από του έτους 1880, δια του νόμου ΩΙΔ’. 

Υπέστη δε ριζική μεταρρύθμισιν μετά 40ετίαν δια του νόμου 1641, οποίος και αυτός 

ετροποποιήθη επανειλημμένως (200 φορές περίπου) εις επί μέρους σημεία αυτού». 

Το πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο και η πολυπλοκότητα των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων προκάλεσε αναπόφευκτα δυσκολίες στην εφαρμογή τους, με 

αποτέλεσμα να γίνει επιτακτική η ανάγκη για νέα ταξινόμηση, σε ενιαίο κείμενο των 

                                                 

1Βλ. Υπ. Οικ. Εγκ. 53/1973 
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διατάξεων της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και 

κερδών από λαχεία, πράγμα που έγινε με την κωδικοποίηση του νόμου 2961/2001 με 

τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 

Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», η οποία συγκεντρώνει όλες 

τις διεσπαρμένες διατάξεις της οικείας φορολογίας, καθώς και συναφείς διατάξεις 

άλλων νομοθετημάτων και εξακολουθεί να ισχύει έως σήμερα. Ο τίτλος του παρόντος 

νόμου τέθηκε όπως ισχύει με την παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του Ν. 4093/2013 

(ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) από 1/1/2013. Προηγούμενα, ο τίτλος του νόμου είχε ως 

εξής: «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 

Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία».  

Ο ισχύων Ν. 2961/2001 υπέστη επάλληλες τροποποιήσεις μετά την αρχική 

ψήφισή του, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν τις φορολογικές κλίμακες και 

την κατάταξη των φορολογουμένων σ’ αυτές, ορισμένες όμως από τις τροποποιήσεις 

αυτές άσκησαν ιδιαίτερη επίδραση στη φορολογία κληρονομιών. Τέτοιες 

τροποποιήσεις ήταν αυτές που επέφεραν οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 

3634/08, που ίσχυσαν από 13-12-2007 έως 25-1-2010 για τις κληρονομιές και μέχρι 

7-1-2010 για τις δωρεές και τις γονικές παροχές, οι οποίες ανέτρεψαν ολοκληρωτικά 

τον νομικό καθεστώς των σχετικών φορολογιών όπως ίσχυε από το 1919, καθώς 

θεσπίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου κληρονομιών και δωρεών – γονικών 

παροχών με βάση πάγιους και όχι προοδευτικούς συντελεστές, ανάλογα με το είδος 

του περιουσιακού στοιχείου που κληρονομείται ή παρέχεται (ακίνητα, κινητά, 

μετοχές εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο κλπ) καθώς και νέος τρόπος 

συνυπολογισμού των προγενέστερων δωρεών – γονικών παροχών καθώς σύμφωνα με 

το αρ. 2 παρ. 1 του Ν. 3634/08 «Στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών και 

γονικών παροχών στις οποίες ο φόρος υπολογίζεται στο εξής αυτοτελώς κατά τις 

διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και 4  του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας 

Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών, συνυπολογίζονται  οι γονικές παροχές 

για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από τη 13η  Δεκεμβρίου 2007, 

ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων». Πλην όμως, 

καθώς αμφισβητήθηκε η ορθότητα αυτών των ρυθμίσεων, με τις διατάξεις  του αρ. 1 

του Ν. 3815/2010 επανήλθε μερικώς το προηγούμενο νομικό καθεστώς από 8-1-2010 

για τις φορολογίες δωρεών και γονικών παροχών και από 26-1-2010 για τη 

φορολογία κληρονομιών με κοινές κλίμακες προοδευτικών συντελεστών, πλην των 
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περιπτώσεων χρηματικών ποσών και συμμετοχών σε εταιρίες όπου η φορολόγησή 

τους γινόταν με πάγιους φορολογικούς συντελεστές, χωρίς αφορολόγητο ποσό που να 

αφαιρείται, και χωρίς συνυπολογισμό προγενέστερων γονικών παροχών και δωρεών. 

Η επαναφορά του παλιού νομικού καθεστώτος υπολογισμού του φόρου με 

ενιαίες κλίμακες φορολογικών συντελεστών και η κατάργηση της αυτοτελούς 

φορολόγησης των εταιρικών συμμετοχών και των χρηματικών ποσών για τις 

κληρονομιές επήλθε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3842/2010 ο οποίος 

επανέφερε επίσης και τον τρόπο συνυπολογισμού των προγενέστερων γονικών 

παροχών – δωρεών (διατήρησε την αυτοτελή φορολόγηση χρηματικών ποσών με 

συντελεστές ανάλογα με τη συγγενική σχέση στις γονικές παροχές και δωρεές). Στην 

Αιτιολογική Έκθεση του νόμου ως δικαιολογητικός λόγος αναφέρεται «η επαναφορά 

του φόρου κληρονομιάς και γονικών παροχών με υψηλό αφορολόγητο». 

1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στη σύγχρονη εποχή το Κοινωνικό Κράτος προκειμένου να παρέχει δημόσια 

αγαθά και να προσφέρει δημόσιες υπηρεσίες στον πολίτη έχει αυξημένες δαπάνες και 

απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η μετάθεση των αναγκαίων 

πόρων (αγοραστικής δύναμης) από την ιδιωτική οικονομία στο δημόσιο. Αυτό 

επιδιώκεται με αναγκαστικού χαρακτήρα μέσα όπως ο φόρος. Σύμφωνα με έναν 

κλασικό ορισμό που διατυπώθηκε από τον G. Jèze«ο φόρος αποτελεί άμεση και 

οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια εξουσία, που είναι αναγκαία για την 

κάλυψη των δημοσίων βαρών»(Γεωργαντά, Β. 1995), τη χρηματοδότηση δηλαδή 

μέρους τουλάχιστον των δημοσίων δαπανών. Κατά τον Φινοκαλιώτη (2014) 

σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η οποία επικράτησε μέχρι και τις αρχές του 21ου 

αιώνα, ο φόρος έπρεπε να είναι ουδέτερος δηλαδή να μην έχει καμία επίδραση στην 

οικονομική ζωή και να μην αλλάζει την αναλογία των εισοδημάτων των πολιτών πριν 

και μετά τη φορολόγηση. Αντίθετα ο A. Wagner ισχυρίστηκε στα τέλη του 19ου 

αιώνα ότι ο φόρος μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο αναδιανομής του πλούτου έτσι 

ώστε να «διορθωθούν» οι ανισότητες μεταξύ οικονομικά ισχυρών και ασθενέστερων. 

Στην πράξη αυτή η άποψη εφαρμόστηκε με την καθιέρωση προοδευτικών 

συντελεστών στο φόρο εισοδήματος αλλά και στους φόρους περιουσίας όπως είναι 

και ο φόρος κληρονομιών. 
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Στη θέση που υποστήριξε ο A. Wagner σχετικά με την κοινωνική λειτουργία 

του φόρου ως μέσου που διαθέτει το Κράτος για την αντιμετώπιση του σοβαρού 

κοινωνικού και οικονομικού προβλήματος της ανισοκατανομής του πλούτου 

αντιτάχθηκε ότι η φορολόγηση μεγάλων περιουσιών που κληρονομούνται ή 

δωρίζονται δεν συνιστά ανακατανομή του πλούτου μεταξύ ατόμων, αλλά μια 

μεταβίβαση από τα πιο οικονομικά εύρωστα άτομα του ιδιωτικού τομέα στο Κράτος, 

και αυτή η μεταβίβαση φαίνεται να προωθεί την ισότητα έως ένα βαθμό στον 

ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας τα κρατικά έσοδα. 

Οι φόροι κληρονομιών και δωρεών, που όπως αναφέρθηκε ήδη 

αλληλοσυμπληρώνονται, χαρακτηρίζονται ως άμεσοι και προσωπικοί φόροι 

περιουσίας ή κεφαλαίου, για το λόγο ότι επιβάλλονται κατά την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα (αιτία θανάτου ή από χαριστική αιτία) και 

επιβάλλονται ευθέως στο πρόσωπο που αποκτά περιουσία (υποκείμενο του φόρου), 

για τον προσδιορισμό δε του ύψους τους λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως ο βαθμός 

συγγένειας με τον παρέχοντα, η τυχόν ανάληψη υποχρεώσεων (χρεών και βαρών) και 

άλλα και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως προσωπικοί. 

Για τη δικαιολόγηση του φόρου κληρονομιών, εκτός από τον προφανή σκοπό 

της συνεισφοράς των πολιτών στην κάλυψη των δημοσίων δαπανών, υποστηρίχθηκαν 

διάφορες θεωρίες. Ενδεικτικά κατά τον Φωτόπουλο (1997): 

• Θεωρία του ασφαλίστρου: το Κράτος έχει δικαίωμα να πληρωθεί με ένα είδος 

ασφαλίστρου, γιατί εγγυάται ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις τελευταίας 

βούλησης του διαθέτη και ότι θα μεταβιβαστούν τα περιουσιακά του στοιχεία 

στους νόμιμους κληρονόμους του. 

• Θεωρία του κληρονομικού δικαιώματος του κράτους: το Κράτος λειτουργεί 

ως «συγκληρονόμος»  απαιτώντας το μερίδιό του με τη μορφή φόρου λόγω 

του κυριαρχικού του δικαιώματος και σε αντάλλαγμα της εξασφάλισης που 

παρέχει στην εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του διαθέτη. 

• Θεωρία της εργασίας: με βάση τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης οι 

φόροι κατά τη μεταβίβαση περιουσίας άνευ ανταλλάγματος θεωρούνται ως 

παροχή προς το Κράτος εκ μέρους εκείνου που αποκτά περιουσία χωρίς 

παραγωγική προσπάθεια. 
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• Σύμφωνα με τις σύγχρονες δημοσιονομικές αντιλήψεις η απόκτηση 

περιουσίας χωρίς αντάλλαγμα αντικατοπτρίζει φοροδοτική ικανότητα, καθώς 

επαυξάνεται η περιουσία του προσώπου που αποκτά και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται και η δυνατότητά του να καταβάλλει φόρο. 

Σε γενικές γραμμές ο φόρος κληρονομιάς επηρεάζει: 

• Τη συσσώρευση κεφαλαίου και την αποταμίευση 

• Την επιλογή των μορφών αποταμίευσης και επένδυσης 

• Την ενθάρρυνση ή όχι της μεταβίβασης περιουσιών στα παιδιά  

• Την αύξηση ή τον περιορισμό της κατανάλωσης. 

Σύμφωνα με την έκθεση του απολογισμού της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για το 2016 και τον προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων της νεοσύστατης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

για το 2017 από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού2, στο κεφάλαιο για την 

ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, σχετικά με τους φόρους στην περιουσία αναφέρεται 

ότι: Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. € το έτος 2016 έναντι 3,18 δισ. € το 

προηγούμενο έτος (αύξηση 13,34%). Στη κατηγορία αυτή, τα έσοδα από φόρους και 

τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών διαμορφώθηκαν σε 118,37 εκ. € το 

έτος 2016 έναντι 135,85 εκ. € το έτος 2015, μειωμένα κατά 12,87%. Σημαντική 

μεταβολή παρατηρήθηκε στους φόρους στην ακίνητη περιουσία, καθώς τα έσοδα 

αυξήθηκαν σε 3,49 δισ. € το έτος 2016 έναντι 3,04 δισ. € το 2015. Τη μεγαλύτερη 

συνεισφορά (96,41%) στην κατηγορία αυτή έχει ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας 

ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. με αύξηση εσόδων κατά 550,98 εκ. €. Σύμφωνα δε με την 

ανωτέρω απολογιστική έκθεση σημαντικό μέρος των άμεσων φόρων αποτελούν οι 

φόροι στην περιουσία όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα. 

 

                                                 

2Βλ. http://www.aade.gr/epicheiresiaka-schedia/apologistike-ekthese-ggde-2016 

 

 

http://www.aade.gr/epicheiresiaka-schedia/apologistike-ekthese-ggde-2016
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Διάγραμμα 1: Άμεσοι φόροι για το έτος 2016 

 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που 

αντιμετωπίζει η χώρα η φορολογική επιβάρυνση στην ακίνητη περιουσία και γενικά 

τα φορολογικά βάρη και τα χρέη φαίνεται πως καθιστούν ασύμφορη την αποδοχή 

κληρονομιάς για δεκάδες χιλιάδες πολίτες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

προχωρούν σε αποποιήσεις προκειμένου να μην κληρονομήσουν χρέη των 

κληρονομουμένων (συγγενών τους ή μη), αλλά και επειδή δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας. Είναι αμφίβολο εξάλλου 

γι’ αυτούς το κατά πόσο θα μπορέσουν μελλοντικά να αξιοποιήσουν την 

κληρονομιαία περιουσία λόγω του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι όπως 

προκύπτει από στοιχεία των Ειρηνοδικείων της χώρας τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση στις αποποιήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 

μεγαλύτερο Ειρηνοδικείο της χώρας, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι αποποιήσεις 

κληρονομιάς το 2015 ανήλθαν σε 9.566, από 6.079 που ήταν το 2013. Συνολικά, οι 

αποποιήσεις κληρονομιών, με βάση τα στοιχεία από τα Ειρηνοδικεία της χώρας, 

ανήλθαν το 2015 σε 45.627, από 29.200 που ήταν το 2013 και 41.386 που ήταν το 

2014.Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης το 2013 οι αποποιήσεις κληρονομιών ήταν 

3.298, το 2014 ανήλθαν σε 4.465 και το 2015 έφτασαν τις 5.068. Στο Ειρηνοδικείο 

Πειραιά το 2013 οι αποποιήσεις κληρονομιών ήταν 1.509, το 2014 ήταν 1.539, και το 

13.383,60

1.76

1.08
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αλληλεγγύης στα φυσικά 
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2015 ανήλθαν σε 1.6923. Εξάλλου σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η KANTAR 

TNS για λογαριασμό της 4Life Direct δυσκολίες να καλύψουν το κόστος του φόρου 

κληρονομιάς δηλώνει ότι θα αντιμετώπιζε το 74% των συμμετεχόντων σε έρευνα της, 

σχετικά με το πώς η ελληνική οικογένεια οργανώνει τη μεταφορά και συνέχιση της 

περιουσίας της στα υπόλοιπα μέλη. Η διαδικτυακή ποσοτική έρευνα 

πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά μεταξύ 6-10 Οκτωβρίου 2017, σε δείγμα 150 

ανθρώπων ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών. Στην ερώτηση, πόσο εύκολο πιστεύετε 

ότι θα είναι για την οικογένειά σας να καλύψει το κόστος του φόρου κληρονομιάς, το 

74% δηλώνει πως θα είναι «όχι πολύ εύκολο» ή «καθόλου εύκολο» να καλύψει το 

κόστος, ενώ μόλις το 10% θεωρεί πως θα είναι «πολύ εύκολο»4. 

Οι επιδράσεις βέβαια του φόρου κληρονομιάς στη δημοσιονομική πολιτική 

της χώρας και το πόσο ο φόρος κληρονομιάς επηρεάζει οικονομικά και κοινωνικά τον 

κάθε φορολογούμενο έχουν άμεση σχέση και με παράγοντες όπως η επιλογή 

συγκεκριμένου συστήματος φορολόγησης, η προοδευτικότητα των φορολογικών 

συντελεστών, η εξάρτηση με το βαθμό συγγένειας του κληρονομούμενου και των 

κληρονόμων, καθώς και η επιλογή του ύψους των αφορολογήτων ορίων και των 

φορολογικών συντελεστών. 

  

                                                 

3Βλ. Ναυτεμπορική.gr (2016) http://www.naftemporiki.gr/story/1158622/ragdaia-auksisi-ton-

apopoiiseon-klironomion τελευταία πρόσβαση 27-1-2018 

4 Βλ. https://www.businessnews.gr/article/96332/ereyna-74-ton-ellinon-den-mporei-na-

plirosei-ton-foro-klironomias (τελευταία πρόσβαση 28-1-2018) 

http://www.naftemporiki.gr/story/1158622/ragdaia-auksisi-ton-apopoiiseon-klironomion
http://www.naftemporiki.gr/story/1158622/ragdaia-auksisi-ton-apopoiiseon-klironomion
https://www.businessnews.gr/article/96332/ereyna-74-ton-ellinon-den-mporei-na-plirosei-ton-foro-klironomias
https://www.businessnews.gr/article/96332/ereyna-74-ton-ellinon-den-mporei-na-plirosei-ton-foro-klironomias
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

2.1.1 Βασικές Αρχές της φορολογίας κληρονομιών στην Ελλάδα 

Τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες σχετικά με 

την επιβολή του φόρου κληρονομιών διαφοροποιούνται ανάλογα με τους 

κοινωνικούς σκοπούς που επιδιώκονται και ανάλογα με τους δημοσιονομικούς 

στόχους που τίθενται. 

Στην Ελλάδα ακολουθούνται κάποιες βασικές αρχές που προσδιορίζουν το 

νομοθετικό καθεστώς της φορολογίας κληρονομιών: 

α) Δεν επιβάλλεται φόρος στην αξία της κληρονομίας ως σύνολο, αλλά 

αποτιμάται η αξία της κληρονομικής μερίδας κάθε κληρονόμου ξεχωριστά. 

β) Η επιβολή του φόρου στην αξία της κληρονομικής μερίδας κάθε 

κληρονόμου γίνεται με βάση της αρχή της προοδευτικότητας (όσο αυξάνεται η αξία 

τόσο αυξάνεται και ο φόρος και το αντίστροφο). 

γ) Στην διαμόρφωση της επιβάρυνσης του φόρου ασκεί καθοριστική επίδραση 

η συγγένεια μεταξύ κληρονομούμενου και κληρονόμου ή κληροδόχου (όσο πιο 

κοντινή η συγγένεια τόσο μικρότερος ο φόρος και το αντίστροφο). 

δ) Σε φόρο υποβάλλεται η καθαρή αξία της κληρονομικής μερίδας κάθε 

κληρονόμου δηλαδή αφαιρείται το παθητικό της κληρονομίας (χρέη και βάρη) που 

είναι το σύνολο των υποχρεώσεων του κληρονομουμένου  που μεταβιβάζονται με το 

θάνατό του και είναι αποτιμητές σε χρήμα. 

2.1.2 Αντικείμενο του φόρου 

Η κληρονομιά ενός φυσικού προσώπου που απεβίωσε και κατ’ επέκταση το 

αντικείμενο του φόρου κληρονομιών αποτελείται από το σύνολο της περιουσίας του 

που είναι αποτιμητή σε χρήμα (δικαιώματα και υποχρεώσεις) που περιέρχεται στους 

κληρονόμους τους αυτοδικαίως με την επαγωγή είτε εκ του νόμου είτε λόγω 

διαθήκης που κατέλειπε ο θανών. Σύμφωνα άλλωστε με τον Κανονισμό της ΕΕ με 

αριθ. 650/2012 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 

2012 «ως κληρονομική διαδοχή νοείται η διαδοχή στην κληρονομία θανόντος και 
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καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης αιτία θανάτου περιουσιακών στοιχείων, 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, είτε πρόκειται για εκούσια μεταβίβαση δυνάμει 

διατάξεως τελευταίας βούλησης είτε για μεταβίβαση μέσω εξ αδιαθέτου διαδοχής»5. 

Το αντικείμενο του φόρου κληρονομιών καθορίζεται κυρίως από τις διατάξεις 

των εξής άρθρων του ΚΦΚ (Ν. 2961/01): 

Α) αρ. 1 παρ. 1 στο οποίο ορίζεται ότι επιβάλλεται φόρος στα αιτία θανάτου 

αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία 

Β) αρ. 2 παρ. 1 στο οποίο αναφέρονται οι τρόποι κτήσης περιουσίας αιτία 

θανάτου 

Γ) αρ. 3 στο οποίο ορίζεται η περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο με την 

θέσπιση ενός αριθμού τεκμηρίων και  

Δ) αρ. 9 επ. στα οποία αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος προσδιορισμού της 

φορολογητέας αξίας των κληρονομιαίων στοιχείων. 

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι για να υπαχθεί σε φόρο ένα 

κληρονομιαίο στοιχείο θα πρέπει αυτό να έχει αξία δηλαδή να αποφέρει άμεσα ή 

έμμεσα στον κληρονόμο κάποια ωφέλεια και η αξία αυτή να είναι δυνατό να 

αποτιμηθεί σε χρήμα έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ο φόρος 

κληρονομιάς. 

Στην έννοια της κληρονομιαίας περιουσίας περιλαμβάνεται επομένως κάθε τι 

που από νομικής και οικονομικής πλευράς έχει αξία και κατά κανόνα οι έννομες 

σχέσεις του κληρονομουμένου που υφίστανται κατά το χρόνο θανάτου του  εκτός εάν 

από τη φύση τους ή από διάταξη νόμου αυτές είναι ακληρονόμητες. Ο διαχωρισμός 

των έννομων σχέσεων του κληρονομουμένου σε κληρονομητέες και μη είναι κρίσιμο 

ζήτημα καθώς όσες απ’ αυτές δεν κληρονομούνται δεν φορολογούνται. Κατά κανόνα 

οι περιουσιακές σχέσεις κληρονομούνται ενώ οι προσωπικές όχι όπως πχ ο γάμος, η 

υποχρέωση διατροφής, η επικαρπία εκτός αν ορίστηκε αλλιώς, η πληρεξουσιότητα, η 

                                                 

5 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650(τελευταία πρόσβαση 28-1-2018) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650
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δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα κλπ. Σε κάθε περίπτωση το τι αποτελεί και τι όχι 

κληρονομιαία περιουσία και το τι εντάσσεται στο ενεργητικό ή στο παθητικό αυτής 

κρίνεται από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο της κληρονομίας και η απόφαση αυτή 

είναι κατ’ αρχήν δεσμευτική για τη φορολογική διοίκηση και τα Διοικητικά 

Δικαστήρια. Αντίθετα όμως δεν δεσμεύει τη φορολογική διοίκηση η ερμηνεία που 

δίνουν σε κληρονομιά εκ διαθήκης οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι γιατί όπως έχει 

κριθεί6, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δύναται να εξετάσει το τι αναφέρεται στη διαθήκη 

και να ερμηνεύσει αυτή κατά την κρίση του έτσι ώστε να προσδιορίσει επακριβώς 

τον υπόχρεο σε φόρο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν έχουν ερμηνευθεί οι όροι 

της διαθήκης από το αρμόδιο δικαστήριο της κληρονομίας. 

2.1.2.1 Επίδραση της αποδοχής κληρονομιάς, των προθεσμιών αποποίησης και 

της αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής στη φορολογία 

Η κληρονομιά περιέρχεται στους κληρονόμους είτε με διαθήκη είτε εξ 

αδιαθέτου είτε αναγκαστικά από το νόμο (νόμιμη μοίρα), μπορεί δε να κληθεί στην 

κληρονομία ένας κληρονόμος και εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης. Σύμφωνα με το 

άρθρο 1846 ΑΚ ο κληρονόμος «αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η 

επαγωγή». Ανεξάρτητα αν ο κληρονόμος γνωρίζει ή όχι περί της κληρονομίας με την 

επαγωγή επέρχεται αυτοδικαίως η κτήση της. Βέβαια σύμφωνα με τα άρθρα 1193 και 

1198 ΑΚ για την απόκτηση της κυριότητας των κληρονομιαίων ακινήτων είναι 

απαραίτητη η κατάρτιση και η μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης στα Βιβλία 

Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα 

ακίνητα καθώς η σύσταση, η μετάθεση ή η κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος επί 

ακινήτου δεν επέρχεται χωρίς τη μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, 

προκειμένου να πληρωθεί η αρχή της δημοσιότητας. Μετά την έναρξη ισχύος του 

Κτηματολογίου, σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 3 του Ν. 2664/1998, στις 

κτηματογραφημένες περιοχές οι σχετικές πράξεις καταχωρίζονται πλέον στα 

Κτηματολογικά Φύλλα των Κτηματολογικών Βιβλίων του αρμόδιου Κτηματολογικού 

Γραφείου. Σύμφωνα όμως με τη διάταξη του άρθ. 2 παρ. 2 του ΚΦΚ (Ν. 2961/01) η 

καθυστέρηση ή η μη μεταγραφή της πράξης αποδοχής κληρονομιάς δεν επηρεάζει 

την επιβολή του φόρου κληρονομιάς και την καταβολή αυτού. 

                                                 

6 Βλ. ΣτΕ 1478/1994 και Δ.Πρ.Αθ. 1060/1998 στο Δελτίο Δ.Πρ. Αθηνών αρ. 2 σελ. 99 επ. 
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Σύμφωνα με το άρθ. 1847 παρ. 1 ΑΚ δίνεται στον κληρονόμο το δικαίωμα να 

αποποιηθεί την κληρονομιά δηλαδή να δηλώσει ότι δεν θέλει να γίνει οριστικός 

κληρονόμος. Η δήλωση αυτή που αποτελεί μονομερής δικαιοπραξία, γίνεται στο 

γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας. Το δικαίωμα της κληρονομιάς είναι 

κατ’ αρχήν αμεταβίβαστο όμως κληρονομείται από τους κληρονόμους του 

αποβιώσαντος κληρονόμου. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος της 

αποποίησης είναι τέσσερις μήνες και αρχίζει από τη γνώση της επαγωγής και του 

λόγου αυτής, Εάν όμως ο κληρονομούμενος έμενε στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος 

όταν έμαθε για την επαγωγή διέμενε στο εξωτερικό η προθεσμία αυτή φτάνει το ένα 

έτος. Σημειώνεται ότι είναι αδύνατη από το νόμο η μερική αποποίηση της 

κληρονομιάς (1851 ΑΚ) είναι όμως δυνατό σε περιπτώσεις που ο ίδιος κληρονόμος 

καλείται από διαφορετικές αιτίες και λαμβάνει περισσότερα κληρονομικά μερίδια (εξ 

αδιαθέτου, εκ διαθήκης, πολλαπλή συγγένεια, προσαύξηση κλπ)  να αποποιηθεί για 

κάθε μερίδιο ξεχωριστά εκτός αν ο διαθέτης όρισε διαφορετικά (1853 ΑΚ). Με την 

αποποίηση θεωρείται ότι η επαγωγή στον κληρονόμο δεν έγινε ποτέ και κληρονομεί 

αυτός που θα κληρονομούσε αν ο αποποιηθείς δεν ζούσε όταν απεβίωσε ο 

κληρονομούμενος (1856 ΑΚ). Προβλέπεται από τον ΚΦΚ (Ν. 2961/01) ότι η 

προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι μεγαλύτερη 

(εξάμηνη) από την προθεσμία για τη δήλωση αποποίησης (τετράμηνη) έτσι ώστε το 

δικαίωμα που έχει κάποιος να αποποιηθεί να μην επηρεάζεται από την υποχρέωση 

υποβολής της δήλωσης φόρου. Εξάλλου ο αποποιηθείς την κληρονομιά δεν υπόκειται 

σε φόρο κληρονομιάς. Μόνο στο άρθρο 30 του Ν. 2961/01 προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση αποποίησης αυτός που καθίσταται δικαιούχος της κτήσης από την αιτία 

αυτή οφείλει το φόρο, τον οποίο θα κατέβαλε ο αποποιηθείς κατά την επαγωγή προς 

αυτόν, εφόσον ο φόρος αυτός είναι μεγαλύτερος. Απαιτείται δηλαδή να συγκριθούν 

τα ποσά του φόρου που προκύπτουν πριν και μετά την αποποίηση και να επιβληθεί 

στον υπόχρεο ο μεγαλύτερος φόρος μεταξύ των δύο. 

Καμία επιρροή στην επιβολή του φόρου κληρονομιάς δεν ασκεί η αποδοχή με 

το ευεργέτημα της απογραφής ή επ’ ωφελεία απογραφής το δικαίωμα δηλαδή που 

δίδεται από το νόμο (άρθ. 1901 επ. ΑΚ) στον κληρονόμο να περιορίσει την ευθύνη 

του για τα χρέη της κληρονομιάς, είτε αυτά είναι προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους, 

μέχρι το ενεργητικό της έτσι ώστε να μην ευθύνεται και με την προσωπική του 

περιουσία πληρώνοντας τα χρέη του κληρονομούμενου. Σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 3 
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του Ν. 2961/01 η δυνατότητα και η προθεσμία αποδοχής με το ευεργέτημα της 

απογραφής δεν επηρεάζει την υποχρέωσή του να καταβάλει το φόρο και το δικαίωμα 

της φορολογικής διοίκησης να επιβάλει τον αναλογούντα φόρο.  

2.1.2.2 Έκταση εφαρμογής του φόρου κληρονομιών 

Το άρθ. 3 του ΚΦΚ προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς το αντικείμενο του 

φόρου κληρονομιών και η έκταση της εφαρμογής του θεσπίζει τρεις γενικές αρχές οι 

οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τον προσδιορισμό της περιουσίας που 

υπόκειται σε φόρο αλλά και γιατί βάσει αυτών των αρχών προσδιορίζεται η έκταση 

και τα όρια άσκησης του κυρίαρχου φορολογικού δικαιώματος του ελληνικού 

κράτους σχετικά με τις κληρονομιές, στοιχείο που σχετίζεται με το ζήτημα της 

αποφυγής διπλής φορολογίας κληρονομιών. Με βάσει τις ίδιες αρχές εξάλλου 

προσδιορίζεται και η φορολογική κυριαρχία των κρατών στις διεθνείς συμβάσεις που 

έχει υπογράψει η Ελλάδα για τη φορολογία κληρονομιών .  

Κάθε κράτος εφαρμόζοντας κανόνες δικαίου καθορίζει το πόσο θα 

επιβαρυνθούν με φόρους τα πρόσωπα και οι περιουσίες που βρίσκονται στη χωρική 

του αρμοδιότητα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή από την κατοικία τους. Το γεγονός 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα περιουσιακά στοιχεία να φορολογούνται σε δύο ή 

περισσότερα κράτη, εμφανίζεται δηλαδή το φαινόμενο της διπλής φορολογίας. Για το 

λόγο αυτό έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με τις οποίες τα κράτη 

περιορίζουν τη συγκεκριμένη φορολογία σε μία μόνο βάση(Στυλιανίδου, Μ. 2010). 

Στην παράγραφο 1 του άρθ. 3 του ΚΦΚ καθιερώνονται έτσι τρεις βασικές 

αρχές σχετικά με την έκταση της εφαρμογής της φορολογίας κληρονομιών οι οποίες 

ισχύουν παράλληλα: 

• Η αρχή της χωρικότητας ή της εδαφικότητας, δηλαδή του τόπου όπου 

βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς. Σε φόρο υποβάλλεται 

επομένως ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του κληρονομουμένου 

που βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς να επηρεάζει η ιθαγένεια ή η κατοικία του 

θανόντος ή των κληρονόμων. 

• Η αρχή της ιθαγένειας ή της υπηκοότητας, βάσει της οποίας σε φόρο 

υποβάλλεται η κινητή (ενσώματη ή ασώματη) περιουσία Έλληνα υπηκόου 
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που βρίσκεται στο εξωτερικό, οπουδήποτε κι αν είχε την κατοικία του, χωρίς 

να επηρεάζει η ιθαγένεια και η κατοικία των κληρονόμων. Εξαίρεση από τον 

κανόνα αυτό σύμφωνα με το άρθ. 25 παρ. 2 ε’ του ΚΦΚ ισχύει καθώς δεν 

υποβάλλεται σε φόρο η κινητή περιουσία στην αλλοδαπή που ανήκει σε 

Έλληνα υπήκοο, εφόσον αυτός ήταν εγκατεστημένος στην αλλοδαπή για δέκα 

τουλάχιστον συνεχή έτη. Εάν κινητή περιουσία φορολογήθηκε στο εξωτερικό 

και ο κληρονόμος υπόκειται σε φόρο και στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθ. 32 

παρ. 1 του ΚΦΚ από το φόρο κληρονομιών που θα προκύψει στην Ελλάδα θα 

εκπέσει ο φόρος που αποδεδειγμένα κατεβλήθη στην αλλοδαπή, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.  Συνάγεται 

επομένως ότι στην Ελλάδα δεν φορολογείται ακίνητο περιουσιακό στοιχείο 

που βρίσκεται στην αλλοδαπή. 

Σύμφωνα βέβαια με το άρθ. 28 του ΑΚ οι κληρονομικές σχέσεις διέπονται 

από το δίκαιο της ιθαγένειας που είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε. Συνεπώς 

αλλοδαπός κληρονόμος θα υπαχθεί στους φορολογικούς κανόνες που ισχύουν στην 

Ελλάδα για τη φορολογία κληρονομιών δηλαδή στις διατάξεις του Ν. 2961/01, όμως 

όσον αφορά το κληρονομικό του δικαίωμα αυτό θα κριθεί βάσει των κανόνων της 

ιθαγένειας του κληρονομουμένου.  

• Η αρχή της κατοικίας σύμφωνα με την οποία σε φόρο υπόκειται η κινητή 

περιουσία στο εξωτερικό αλλοδαπού, αν αυτός είχε την κατοικία του στην 

Ελλάδα κατά το χρόνο του θανάτου του. Σύμφωνα με τον άρθ. 51 ΑΚ 

κατοικία είναι ο σταθερός νομικός δεσμός ενός φυσικού προσώπου με 

ορισμένο τόπο και ειδικότερα με τον τόπο ο οποίος κατά κύριο λόγο και 

μονίμως αποτελεί το κέντρο της οικονομικής και λοιπής κοινωνικής εν γένει 

δραστηριότητάς του. Σύμφωνα δε με το άρθ. 3 περ. θ του ΚΦΔ (Ν. 4174/13) 

ως «φορολογικός κάτοικος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρείται 

φορολογικός κάτοικος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

και σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4172/2013, ένα φυσικό πρόσωπο είναι 

φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:  

1.α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή 

του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή 

οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή 
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δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου 

καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί 

στην αλλοδαπή.  

2. έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν 

ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, 

αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το 

φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος. 

2.1.2.3 Κτήση περιουσίας αιτία θανάτου 

Σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 1 του ΚΦΚ κτήση περιουσίας αιτία θανάτου για 

την επιβολή του φόρου είναι η από: 

α) Κληρονομία, κληροδοσία ή τρόπο 

Το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του φυσικού προσώπου που 

απεβίωσε, δηλαδή το σύνολο της περιουσίας του που υφίσταται κατά το χρόνο 

θανάτου και είναι αποτιμητή σε χρήμα είναι η κληρονομία που περιέρχεται εκ του 

νόμου ή με διαθήκη στους κληρονόμους. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθ. 1710 ΑΚ 

«Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο περιέρχεται από τον 

νόμο ή από διαθήκη σε έναν ή περισσότερα πρόσωπα. Η κληρονομική διαδοχή από 

τον νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη 

ματαιωθεί ολικά ή μερικά». Αυτό αποτελεί και την φορολογική βάση όσον αφορά τον 

φόρο κληρονομιάς. 

Σύμφωνα με το άρθ. 1714 ΑΚ κληροδοσία είναι η με διάταξη διαθήκης 

παροχή σε κάποιον περιουσιακής ωφέλειας, χωρίς αυτός να είναι κληρονόμος. Δεν 

γίνεται δηλαδή αυτός καθολικός διάδοχος του κληρονομουμένου και αποκαλείται 

«κληροδόχος» ή «τετιμημένος» ενώ αυτός που βαρύνεται με την υποχρέωση να 

παρέχει στον κληροδόχο την ωφέλεια λέγεται βεβαρημένος και το περιουσιακό 

στοιχείο ονομάζεται κληροδοσία ή κληροδότημα. Ένα από τα βασικά στοιχεία που 

διαφοροποιούν τον κληροδόχο σε σχέση με τον κληρονόμο είναι ότι ο πρώτος δεν 

ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομίας. Το κληροδότημα ή κληροδοσία υπόκειται σε 

φόρο κληρονομιάς. 
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Σύμφωνα με το άρθ. 1715 ΑΚ ο κληρονομούμενος μπορεί με διαθήκη να 

υποχρεώσει τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο σε παροχή (πράξη ή παράλειψη), χωρίς 

να προσπορίσει σε άλλον δικαίωμα σ’ αυτή την παροχή (τρόπος). Τρόπος πχ είναι η 

παραγγελία του διαθέτη να κατασκευάσει ο βεβαρημένος μνημείο του διαθέτη. 

Φορολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση που η επιβαλλόμενη με τον τρόπο 

παροχή είναι αποτιμητή σε χρήμα και βεβαρημένος με τρόπο είναι ο κληρονόμος, 

οπότε η αξία του τρόπου είναι εκπεστέα από το ενεργητικό της κληρονομικής του 

μερίδας. Επίσης εάν από τον τρόπο ωφελείται ορισμένο πρόσωπο, σε βάρος του 

γεννιέται φορολογική υποχρέωση  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΚ. 

β) Νέμηση ανιόντος  

Είναι η σύμβαση του ανιόντος με τους κατιόντες του βάσει της οποίας ο 

πρώτος καθορίζει ορισμένα στοιχεία από την υπάρχουσα περιουσία του, τα οποία 

επιθυμεί να περιληφθούν στην κληρονομική μερίδα καθενός κατιόντα ως 

μελλοντικού κληρονόμου του, μετά το θάνατό του. Η σύμβαση αυτή δεν στερεί από 

τον ανιόντα την δυνατότητα να διαθέσει εν ζωή περιουσιακά στοιχεία που 

αναφέρονται στη νέμηση. 

γ) Σύμβαση ασφάλισης ζωής κληρονομουμένου 

Η απαίτηση από τη σύμβαση ασφάλισης ζωής του κληρονομουμένου που 

περιέρχεται με το θάνατό του στους κληρονόμους σύμφωνα με τη διάταξη του ΚΦΚ 

υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς με την προϋπόθεση ότι στην ασφαλιστική σύμβαση 

δεν κατονομάζονται οι δικαιούχοι με συγκεκριμένα ποσοστά. Σ’ αυτήν την τελευταία 

περίπτωση το ασφάλισμα θα φορολογηθεί ως δωρεά και όχι ως κληρονομιά. 

δ) Αυτασφάλιση κληρονομουμένου 

Η αποζημίωση από αυτασφάλιση του κληρονομουμένου εφόσον αυτή δεν 

προβλέπεται αναγκαστικά από τον νόμο περιλαμβάνεται στην κτήση αιτία θανάτου 

και υπόκειται σε φόρο κληρονομίας όταν το σχετικό δικαίωμα περιέρχεται στους 

κληρονόμους του. Για παράδειγμα οι αποζημιώσεις που παρέχονται από Επικουρικά 

Ταμεία στα οποία με τη θέλησή του μετείχε ο θανών και προβλέπεται παροχή 

ορισμένου χρηματικού ποσού (πχ εφάπαξ) όταν θα αποχωρήσει από την υπηρεσία.  
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ε) Η συνένωση επικαρπίας ακινήτων και κινητών γενικά πραγμάτων με την 

ψιλή κυριότητα, λόγω θανάτου του επικαρπωτή ή διάλυσης του νομικού προσώπου, 

αν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, όταν η κτήση ή μεταβίβαση με επαχθή αιτία 

της ψιλής κυριότητας αυτών και η κτήση της επικαρπίας ή η παρακράτησή της έγιναν 

από 2 Απριλίου 1980. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η επικαρπία περιέρχεται 

στον κατά το χρόνο της συνένωσης ψιλό κύριο από τον επικαρπωτή αιτία θανάτου 

και η αξία αυτής προσδιορίζεται στην αξία της πλήρους κυριότητας , μετά την 

αφαίρεση από αυτή του τμήματος της αξίας που αναλογεί στο ποσοστό για το οποίο ο 

ψιλός κύριος είχε υπαχθεί σε φόρο κατά την απόκτηση της ψιλής κυριότητας. Η 

επικαρπία με την απόσβεσή της ενώνεται αυτοδικαίως με την ψιλή κυριότητα και το 

εμπράγματο δικαίωμα μετατρέπεται σε πλήρη κυριότητα. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει 

σε υποθέσεις στις οποίες η συνένωση της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα γίνεται 

από 1-1-2006 (ήτοι για θάνατο από 1-1-2006) καθώς το συγκεκριμένο άρθρο 

αναθεωρήθηκε και παρατίθεται ως ισχύει σύμφωνα με το άρθ. 20 παρ. 1 του Ν. 

3427/2005. Για συνενώσεις που έγιναν από 2-4-1980 μέχρι 2-1-1989 η επικαρπία σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις  υπολογιζόταν με βάση την ηλικία του ψιλού κυρίου κατά το 

χρόνο της συνένωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία, ενώ από 3-

1-1989 μέχρι και 31-12-2005 (Ν. 1828/1989 άρθ. 23παρ. 7) με βάση την ηλικία του 

θανόντος επικαρπωτή. 

2.1.2.4 Περιουσιακά στοιχεία που υποβάλλονται σε φόρο κληρονομιάς 

Οι έννομες σχέσεις του κληρονομουμένου που είναι αποτιμητές σε χρήμα και 

είναι κληρονομητές είναι δύσκολο να απαριθμηθούν εξαντλητικά προκειμένου να 

ορίσουμε επακριβώς τι υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς και τι όχι αλλά μόνο 

ενδεικτικά μπορούν να απαριθμηθούν.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη είναι κρίσιμη  η διάκριση των έννομων σχέσεων του 

κληρονομουμένου σε κληρονομητές και ακληρονόμητες και κατά κανόνα οι 

περιουσιακές σχέσεις κληρονομούνται ενώ οι μη περιουσιακές δεν κληρονομούνται. 

Αυτό εξαρτάται από νομοθετικές διατάξεις, από τη φύση και το περιεχόμενο της 

έννομης σχέσης αλλά και από τη βούληση του κληρονομουμένου ή την ίδια τη 

σύμβαση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία κατά βάση ακληρονόμητη σχέση να είναι 

κληρονομητή (πχ επικαρπία) και το αντίστροφο. Γι’ αυτό κάθε φορά είναι σκόπιμο να 

εξετάζεται με προσοχή μέσω έρευνας στο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει το αν θα 
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εντάξουμε μια έννομη σχέση στης κληρονομητές σχέσεις του κληρονομουμένου ή όχι 

και κατ’ επέκταση αν πρέπει να υπαχθεί αυτή σε φόρο κληρονομιάς ή όχι.  

Από τον ΑΚ ως ακληρονόμητες περιουσιακές σχέσεις ενδεικτικά αναφέρονται 

το δικαίωμα επικαρπίας (1167 ΑΚ), της οίκησης (1185 ΑΚ), η σχέση εργασίας ως 

προς τον εργαζόμενο (675 παρ. 1 ΑΚ), η απαίτηση για ικανοποίηση ηθικής βλάβης 

από προσβολή της προσωπικότητας (59 ΑΚ), η εταιρική σχέση σε προσωπικές 

εταιρίες (773 ΑΚ) εκτός αν έχει προβλεφθεί κάτι διαφορετικό στο καταστατικό, η 

πληρεξουσιότητα (223 ΑΚ) εκτός αν υπήρξε διαφορετική βούληση, οι διοικητικές 

χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα κτλ. 

Λόγω των δυσδιάκριτων ορίων μεταξύ των κληρονομητών και μη 

(φορολογητέων και μη) έννομων σχέσεων του κληρονομουμένου ήταν επιτακτική η 

ανάγκη να προσδιοριστούν μέσα από τις διατάξεις του ΚΦΚ (Ν. 2961/01) οι τρόποι 

κτήσης περιουσίας αιτία θανάτου και το τι υποβάλλεται σε φόρο καθώς και να 

αναφερθούν έστω και ενδεικτικά ορισμένα κινητά πράγματα που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν που βρίσκονται κατά το θάνατο του κληρονομουμένου και υπάγονται 

σε φόρο κληρονομιάς στην Ελλάδα. Όλα αυτά αναφέρονται στις διατάξεις των 

άρθρων 2 παρ. 1 και 3 του ΚΦΚ.  

Έτσι επομένως για την επιβολή του φόρου κληρονομιάς θεωρούνται ότι κατά 

τεκμήριο βρίσκονται στην Ελλάδα κατά το χρόνο θανάτου (επαγωγής) και άρα 

φορολογούνται στην Ελλάδα (με την επιφύλαξη της ύπαρξης Συμβάσεων Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας με άλλα κράτη) τα εξής: 

  α) Τα πλοία που είναι γραμμένα στα ελληνικά νηολόγια καθώς και τα 

αεροσκάφη που είναι γραμμένα στα ελληνικά μητρώα αεροσκαφών. 

β) Η επωνυμία, ο τίτλος και η φήμη επιχείρησης ή επαγγέλματος που 

ασκούνται στην Ελλάδα. 

γ) Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα, που είναι 

καταχωρημένα στην Ελλάδα. 
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δ) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα για τη 

χρησιμοποίηση συγγραφικού υλικού, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού 

σήματος, εφόσον δύνανται να ασκηθούν στην Ελλάδα. 

ε) Οι μετοχές, οι ιδρυτικοί τίτλοι και τα εταιρικά μερίδια των κάθε φύσεως 

εταιριών που εδρεύουν στην Ελλάδα. 

στ) Οι ενοχικές αξιώσεις που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη σε ακίνητα ή 

πλοία ή αεροσκάφη, εφόσον αυτά βρίσκονται κατά τους ανωτέρω ορισμούς στην 

Ελλάδα. Οι αξιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις για τα ανωτέρω ακίνητα ή πλοία 

ή αεροσκάφη. Οι οποιεσδήποτε ενοχικές αξιώσεις, που είναι απαιτητές στην Ελλάδα. 

Οι ενοχικές αξιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί 

στην Ελλάδα μεταξύ Ελλήνων υπηκόων. 

ζ) Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις, εξασφαλισμένες ή μη, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο ασώματης κινητής περιουσίας, εφόσον ο αποβιώσας είχε την κατοικία του 

στην Ελλάδα κατά το χρόνο του θανάτου του. 

η) Τα τραπεζογραμμάτια και κάθε άλλο είδος χρημάτων, που αποτελούν 

νόμιμο μέσο πληρωμής στον τόπο της έκδοσής τους, καθώς και οι επιταγές στον 

κομιστή, εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα κατά το χρόνο του θανάτου του 

κληρονομουμένου. 

θ) Τα κάθε φύσεως κινητά, εφόσον αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα κατά το 

χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. 

Καθώς είναι ορισμένες φορές δυσχερές να αποδειχθεί αν στην κληρονομιαία 

περιουσία υπάρχουν κινητά και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

φοροδιαφυγής ορίζονται ακόμη κάποια μαχητά τεκμήρια για το αν υφίστανται κατά 

το χρόνο του θανάτου στην κληρονομιαία περιουσία τίτλοι ή αξίες καθώς και 

μετρητά από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του θανόντος ο οποίος είχε 

εισπράξει εν ζωή το τίμημά τους στο άρθ. 3 παρ. 3 του ΚΦΚ. Αυτά είναι: 

1.Οι τίτλοι και οι αξίες, τα εισοδήματα των οποίων εισέπραξε ο αποβιώσας ή 

με τους οποίους πραγματοποίησε οποιεσδήποτε συναλλακτικές πράξεις μέσα στο 

προηγούμενο του θανάτου του έτος. Αναφερόμενη η διάταξη στους όρους «τίτλοι και 
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αξίες» έχει κριθεί  ότι περιλαμβάνει και μετοχές (ανώνυμες ή ονομαστικές) 

ανωνύμων εταιριών, πάσης φύσεως κρατικά ή όχι ομόλογα, πάσης φύσεως ανώνυμα 

χρεόγραφα, ιδρυτικούς τίτλους καθώς και συμμετοχές σε πάσης νομικής μορφής 

εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) και συνεταιρισμούς.   

 2. Το τίμημα από εκποίηση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποίησε ο 

κληρονομούμενος μέσα στην προηγούμενη του θανάτου του τριετία, προκειμένου για 

κινητό, και μέσα στην προηγούμενη πενταετία, προκειμένου για ακίνητο τα οποία 

θεωρούνται ότι ανήκουν στην κληρονομία.  

Ως τίμημα από την εκποίηση μετοχών και λοιπών μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο τίτλων κινητών αξιών και συμμετοχών σε εταιρίες ή συνεταιρισμούς, 

για τα οποία έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο από τον 

κληρονομούμενο, λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του ΚΦΚ, εφόσον είναι μεγαλύτερη του 

αναγραφόμενου στα ως άνω έγγραφα τιμήματος.  

Συγκεκριμένα, ως τίμημα από εκποίηση τίτλων, μη εισηγμένων μετοχών κτλ 

Α) Για το διάστημα έως την 23-12-2002 λαμβανόταν η αγοραία αξία που 

προέκυπτε από τον εμπορικό έλεγχο που έκανε η αρμόδια για την εταιρία ή 

συνεταιρισμό ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12 παρ. 2 και 3 του ΚΦΚ. 

Μετά από ερμηνεία όμως της Διοίκησης  ως αξία των μετοχών αυτών λαμβανόταν 

αυτή που προσδιοριζόταν τεκμαρτά με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ1233/2-12-1999 για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης 

με αντάλλαγμα μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθ. 13 παρ. 2 του Ν. 2238/1994. Στην ίδια πολυγραφημένη διαταγή 

προβλεπόταν ότι αν το τίμημα που αναγραφόταν στη σύμβαση μεταβίβασης των 

μετοχών ήταν μεγαλύτερο από αυτό που τεκμαρτά προσδιοριζόταν θα λαμβανόταν 

υπόψη αυτό δηλαδή το μεγαλύτερο. 

Β) Για το διάστημα από 24-12-2002 και μετά σύμφωνα με το άρθ. 12 παρ. 1 

του Ν. 3091/2002 θεσπίστηκε τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μη 

εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών, των μερίδων ή μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής σε 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής όπως ορίζεται στην με αρ. 

1031583/253/Α0013/ΠΟΛ1055/1-4-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
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Οικονομικών, για την οποία θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας,  η οποία ισχύει για υποθέσεις με χρόνο φορολογίας από 24-12-

2002 και μετά αλλά και σε παλαιές υποθέσεις που εκκρεμούν προς έλεγχο στις ΔΟΥ 

όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο II της ίδιας υπουργικής απόφασης. Επομένως ως 

τίμημα από την εκποίηση μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ και λοιπών 

κινητών αξιών και συμμετοχών σε εταιρίες θεωρείται και φορολογείται η τεκμαρτή 

αξία που προκύπτει βάσει της ως άνω υπουργικής απόφασης για την οποία αξία θα 

γίνει αναφορά και σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

Ως τίμημα για την εκποίηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

λαμβάνεται και φορολογείται το ποσό που εισπράχθηκε από την εκποίηση των 

μετοχών, όπως αυτό αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της χρηματιστηριακής 

εταιρίας. 

Ως τίμημα από την εκποίηση του ακινήτου λαμβάνεται η αντικειμενική αξία 

αυτού κατά το άρθ. 9 του ΚΦΚ (διατάξεις άρθ. 41 και 41 α΄ Ν .1249/1982 και άρθ. 10 

εν. Β΄ και Γ΄ του Ν. 2961/01) κατά την ημερομηνία εκποίησής του ή αν πρόκειται για 

ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, 

η αξία αυτού όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9  ΚΦΚ (και 

άρθ. 10 εν. Α΄ Ν. 2961/01) δηλαδή ως τίμημα θεωρείται η αγοραία αξία αυτού, 

εφόσον οι αξίες αυτές είναι μεγαλύτερες του τιμήματος που αναγράφεται στο 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Πλην όμως όπως αναφέρεται ρητά στο νόμο τα τεκμήρια ύπαρξης μετρητών 

στην κληρονομιά είναι μαχητά που σημαίνει ότι μπορούν να ανατραπούν από τον 

υπόχρεο σε φόρο κληρονόμο με κάθε νόμιμο μέσο που δύναται να αποδείξει ότι δεν 

υφίστανται μετρητά κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου γιατί αυτά 

αναλώθηκαν από τον ίδιο τον κληρονομούμενο εν ζωή για την κάλυψη δικών του 

αναγκών ή για την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου. 

Δεν υποβάλλεται σε φόρο η αποζημίωση από ατύχημα, που καταβάλλεται 

στους νόμιμους δικαιούχους συνεπεία θανάτου του θύματος. 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία που υποβάλλονται σε φόρο κληρονομιάς, με 

ενδεικτική και όχι εξαντλητική απαρίθμηση, είναι : 
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• Τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα  

• Η πλήρης κυριότητα 

• Η επικαρπία 

• Η οίκηση 

• Η ψιλή κυριότητα 

• Οι πραγματικές δουλείες 

• Τα δικαιώματα εμφύτευσης και επιφάνειας 

• Οι περιορισμένες προσωπικές δουλείες 

• Το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας 

• Το ιδιότυπο δικαίωμα της νομής 

• Δάση, δασικές εκτάσεις και διακατεχόμενες (που σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία διακρίνονται από άποψη ιδιοκτησίας σε Δημόσιες και Ιδιωτικές)7 

• Αρχαιότητες (κινητές ή ακίνητες που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αν 

χρονολογούνται έως και το έτος 1453 ανήκουν κατά κυριότητα και νομή στο 

Δημόσιο, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 

Είναι όμως δυνατή η χορήγηση άδειας κατοχής για αρχαία κινητά που 

χρονολογούνται έως το έτος 1453 και μετά το θάνατο του κατόχου δύναται να 

χορηγηθεί η σχετική άδεια στον κληρονόμου του με αίτησή του. Για 

αρχαιότητες μεταγενέστερες του 1453 υφίσταται δικαίωμα κυριότητας με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων 

και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς)8 

• Περιουσία μοναχών 

• Κληρονομικό καταπίστευμα (άρθ. 1923 ΑΚ)σύμφωνα με το οποίο ο 

κληρονομούμενος επιβάλλει στον κληρονόμο του (βεβαρημένο) με τη 

διαθήκη του, την υποχρέωση να παραδώσει σε άλλον (καταπιστευματοδόχο) 

την κληρονομιά που απέκτησε ή ποσοστό της, μετά την πάροδο ορισμένου 

χρόνου ή την πραγματοποίηση κάποιου γεγονότος. 

• Τα ενοχικά δικαιώματα δηλαδή οι έννομες σχέσεις που συνδέουν τον 

δανειστή ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει την παροχή με τον οφειλέτη, ο 

                                                 

7 Βλ. αρ. 9 Ν. 3208/2003 

8 Βλ Ν. 3028/2002 



37 

 

οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή. (Σύμφωνα με το άρθ. 287 ΑΚ 

«ενοχή είναι η σχέση με την οποία ένα πρόσωπο έχει υποχρέωση προς ένα 

άλλο σε παροχή. Η παροχή μπορεί να συνίσταται  και σε παράλειψη»). Από 

τις διατάξεις του άρθ. 1 του ΚΦΚ αλλά και από εκείνες των περιπτώσεων στ΄ 

και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθ. 3 του ΚΦΚ συνάγεται η υπαγωγή σε φόρο 

κληρονομιών των ενοχικών δικαιωμάτων ή των πάσης φύσεως απαιτήσεων, 

με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές έχουν περιουσιακό χαρακτήρα και είναι 

αποτιμητές σε χρήμα έτσι ώστε να προσδιορίζεται και το αντικείμενο του 

φόρου κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με τις ανωτέρω διατάξεις του ΚΦΚ σε 

φόρο υποβάλλονται κατά την περίπτωση στ΄ του άρθ. 3 παρ. 2ΚΦΚ οι 

ενοχικές αξιώσεις που είναι εξασφαλισμένες με υποθήκη σε ακίνητα ή πλοία ή 

αεροσκάφη, εφόσον αυτά βρίσκονται κατά τους ανωτέρω ορισμούς στην 

Ελλάδα. Οι αξιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις για τα ανωτέρω ακίνητα 

ή πλοία ή αεροσκάφη. Οι οποιεσδήποτε ενοχικές αξιώσεις, που είναι 

απαιτητές στην Ελλάδα. Οι ενοχικές αξιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις, 

οι οποίες έχουν καταρτισθεί στην Ελλάδα μεταξύ Ελλήνων υπηκόων. 

Σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ του άρθ. 3 παρ. 2 ΚΦΚ οι κάθε φύσεως 

απαιτήσεις, εξασφαλισμένες ή μη, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ασώματης 

κινητής περιουσίας, εφόσον ο αποβιώσας είχε την κατοικία του στην Ελλάδα 

κατά το χρόνο του θανάτου του. Στην πράξη απαντώνται πιο συχνά οι 

κατωτέρω μορφές ενοχικών απαιτήσεων 

• Εταιρικές συμμετοχές καθώς και σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του 

άρθ. 3 του ΚΦΚ ορίζεται ότι σε φόρο κληρονομιάς υποβάλλεται η αιτία 

θανάτου μεταβίβαση μετοχών και ιδρυτικών τίτλων ανωνύμων εταιριών 

καθώς και εταιρικών μεριδίων πάσης φύσεως εταιριών που εδρεύουν στην 

Ελλάδα. Έτσι λοιπόν περιλαμβάνονται στη διάταξη και υποβάλλονται σε 

φόρο τα εταιρικά μερίδια και η συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ), 

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ομόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ), 

ετερόρρυθμες εταιρίες (ΕΕ) αλλά και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες 

(ΙΚΕ), κοινοπραξίες, αστικές εταιρίες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και 

κοινωνίες του ΑΚ που ασκούν επιχείρηση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι νομική 

προσωπικότητα καθώς και η «ατομική επιχείρηση» (με διαφορετική 

φορολογική αντιμετώπιση για την περίπτωση που αυτή θα συνεχισθεί από 

τους κληρονόμους ή την περίπτωση που θα παύσει η λειτουργία της με το 
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θάνατο και θα εκκαθαριστεί).Εξάλλου κατά τον Περράκη (2011) επιχείρηση 

είναι το σύνολο πραγμάτων, δικαιωμάτων, πραγματικών καταστάσεων ή 

σχέσεων τα οποία αποτελούν, στο πρόσωπο του φορέα, οργανωμένη 

οικονομική ενότητα που επιδιώκει επικερδές οικονομικό αποτέλεσμα. Στην 

περίπτωση των προσωπικών εταιριών, ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων, λύονται 

με το θάνατο ενός των εταίρων οπότε στοιχείο της κληρονομιάς αποτελεί η 

ενοχική απαίτηση των κληρονόμων για παροχή σε χρήμα της αξίας της 

εταιρική μερίδας του κληρονομούμενου κατά την ημέρα θανάτου του. Σε 

περίπτωση που προβλέπεται στο καταστατικό τους η συνέχισή τους μεταξύ 

των λοιπών εταίρων ή μεταξύ των λοιπών εταίρων και των κληρονόμων του 

θανόντος, οι οποίοι υπεισέρχονται στη θέση του, στοιχείο της κληρονομιάς 

αποτελεί η εταιρική μερίδα του κληρονομούμενου. 

• Άυλα δικαιώματα κατά το αρ. 3 παρ. 2 ΚΦΚ και συγκεκριμένα σύμφωνα με 

την περ. β΄ της διάταξης η επωνυμία, ο τίτλος και η φήμη επιχείρησης ή 

επαγγέλματος που ασκούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

διάταξης τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα, που είναι 

καταχωρημένα στην Ελλάδα και σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τα δικαιώματα για τη 

χρησιμοποίηση συγγραφικού υλικού, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού 

σήματος, εφόσον δύνανται να ασκηθούν στην Ελλάδα. 

• Έπιπλα και σκεύη ή αλλιώς η οικοσκευή τα οποία κατά το άρθ. 1820 ΑΚ 

εδάφ. β΄ ο σύζυγος που επιζεί και καλείται ως κληρονόμος εξ αδιαθέτου, επί 

πλέον παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από την τάξη με την οποία καλείται, 

τα έπιπλα, τα σκεύη, ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα 

χρησιμοποιούσαν είτε μόνος εκείνος που επιζεί είτε και οι δυο σύζυγοι. 

Συνεκτιμώνται βέβαια κατά τον Παπαντωνίου (1989) πάντα και οι 

οικονομικές συνθήκες καθώς και οι κοινωνικές και οικιακές ανάγκες του κάθε 

ζευγαριού σύμφωνα με τις αντιλήψεις των συναλλαγών και τα διδάγματα της 

κοινής πείρας προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί η έννοια της οικοσκευής 

αν και ως αξία σύμφωνα με το άρθ. 13 παρ. 2 του ΚΦΚ λαμβάνεται το ένα 

τριακοστό (1/30) της αξίας των κτισμάτων που περιλαμβάνονται στην 

κληρονομιά, καθιερώνοντας μαχητό τεκμήριο ως προς την ύπαρξη και την 

αξία τους. 
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• Απαίτηση από δάνειο ή πίστωση καθώς τόσο η υποχρέωση του οφειλέτη να 

εξοφλήσει όσο και η απαίτηση του δανειστή να εξοφληθεί κληρονομούνται 

και αποτελούν μέρος του παθητικού και του ενεργητικού της κληρονομιάς 

αντίστοιχα. 

• Απαίτηση από καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε περίπτωση που ο 

κληρονομούμενος είχε τέτοιους σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα καθώς 

και επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

των οποίων τα ποσά καθώς και οι τόκοι αυτών κατά την ημέρα του θανάτου 

αποτελούν κληρονομιαία περιουσία και υπόκεινται στον ανάλογο φόρο. 

Σημειώνεται βέβαια ότι σύμφωνα με το άρθ. 25 παρ. 2 περ. γ΄ απαλλάσσονται 

του φόρου κληρονομιών οι καταθέσεις σε κοινούς λογαριασμούς (joint 

account) του Ν. 5638/12. 

• Απαίτηση από προσύμφωνο βάσει του οποίου αναλαμβάνεται η υποχρέωση 

και δημιουργείται αντίστοιχο δικαίωμα για να καταρτισθεί μια άλλη 

δικαιοπραξία οριστική στο μέλλον καθώς το κατά τον Παπαντωνίου (1983) 

προσύμφωνο είναι η προκαταρκτική ή προπαρασκευαστική ενοχική σύμβαση 

όταν πρακτικά δεν είναι δυνατό να υπογραφεί αμέσως η οριστική σύμβαση 

(πχ σε αγοραπωλησία ακινήτου δεν έχουν τακτοποιηθεί οι τίτλοι). Τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από προσύμφωνο κληρονομούνται αιτία 

θανάτου. Έτσι λοιπόν σε περίπτωση θανάτου του εκ προσυμφώνου υποχρέου 

πχ σε μεταβίβαση κινητού ή ακινήτου η φορολογική υποχρέωση γεννιέται 

σύμφωνα με το αρθ. 7 περ. ια΄ του ΚΦΚ κατά το χρόνο της οριστικής 

ρύθμισης των έννομων σχέσεων που απορρέουν από το προσύμφωνο, 

υφίσταται δηλαδή λόγος αναβολής της φορολογικής υποχρέωσης και οι 

κληρονόμοι ουσιαστικά κληρονομούν την υποχρέωση να μεταβιβάσουν στον 

εκ προσυμφώνου συμβαλλόμενο (πχ αγοραστή ή δωρεοδόχο) το πράγμα ή το 

δικαίωμα για το οποίο καταρτίσθηκε το προσύμφωνο και επομένως αυτό 

καταχωρείται τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό της δήλωσης φόρου 

κληρονομιάς του υπόχρεου κληρονόμου. Στο ενεργητικό όμως της δήλωσής 

του πρέπει να καταχωρισθεί και η τυχόν απαίτηση του κληρονόμου για το 

υπόλοιπο συμφωνηθέν τίμημα που ο κληρονομούμενος δεν είχε εισπράξει εν 

ζωή ή το τυχόν εισπραχθέν από τον κληρονομούμενο τίμημα εάν συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις εφαρμογής του τεκμηρίου ύπαρξης μετρητών (αρθ. 3 παρ. 3 
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ΚΦΚ όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω). Αντίστοιχα σε περίπτωση θανάτου του 

εκ προσυμφώνου δικαιούχου οι κληρονόμοι του κληρονομούν το δικαίωμα να 

απαιτήσουν την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου πχ για μεταβίβαση 

ακινήτου ή κινητού και αυτό αποτελεί ενεργητικό της κληρονομιάς ή 

αντίστοιχα η τυχόν υποχρέωση να εξοφλήσουν το συμφωνηθέν τίμημα εκ του 

προσυμφώνου αποτελεί παθητικό και μειώνει ισόποσα το ενεργητικό της 

κληρονομικής τους μερίδας. Η φορολογική διοίκηση για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις απορρέουσες από προσύμφωνα 

φορολογικές υποχρεώσεις για τον φόρο κληρονομιάς έχει εκδώσει την υπ’ 

αριθ. ΥΠΟΙΚ 1019431/114/Α0013/ΠΟΛ. 1122/5-11-2004 διαταγή. 

• Απαίτηση από εργολαβικό καθώς η σύμβαση έργου δεν λύνεται με το θάνατο 

του εργολάβου και συνεχίζεται με τους κληρονόμους του, ούτε με το θάνατο 

του εργοδότη καθώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από το εργολαβικό συμβόλαιο κληρονομούνται από τους κληρονόμους του, 

εκτός εάν και στις δυο περιπτώσεις είχε οριστεί κάτι διαφορετικό. Συνήθης 

περίπτωση σύμβασης έργου που απαντάται αρκετά συχνά στην πράξη είναι η 

εργολαβία οικοδομής με αντιπαροχή ανάμεσα σε οικοπεδούχο και εργολάβο. 

Έχει σημασία να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται το έργο κατά την ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου 

(εργοδότη ή εργολάβου) καθώς σύμφωνα με το άρθ. 7 περ. ια΄ του ΚΦΚ η 

φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο οριστικής ρύθμισης των 

έννομων σχέσεων που απορρέουν από το εργολαβικό προσύμφωνο. 

• Σύσταση ισόβιας παροχής που σύμφωνα με τα άρθ. 840 επ. ΑΚ είναι το 

ενοχικό δικαίωμα του αντικείμενό του είναι η αυτοτελής υποχρέωση κάποιου 

προσώπου να παρέχει σε κάποιο άλλο πρόσωπο σε περιοδικές δόσεις 

ορισμένη ποσότητα χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων εφ’ όρου 

ζωής ορισμένου προσώπου. Από το συνδυασμό του άρθ. 2 παρ. 1 και άρθ. 14 

του ΚΦΚ συνάγεται ότι οι παροχές που διακρίνονται σε διηνεκείς, ορισμένου 

χρόνου και ισόβιες ή αορίστου χρόνου αποτελούν αντικείμενο φόρου 

κληρονομιάς. 

Προσωποπαγείς σχέσεις που υπόκεινται σε φόρο ως ενεργητικό ή παθητικό 

της κληρονομίας έχει γίνει δεκτό(Φωτόπουλος, Ι. 2013) ότι είναι: 
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• Ποσά του καταβάλλονται στους κληρονόμους και αφορούν αναδρομικές 

αποδοχές του κληρονομουμένου ή αμοιβές από ελευθέριο επάγγελμα 

• Αποδοχές για τις οποίες ο κληρονομούμενος είχε γεγεννημένη και δικαστικά 

επιδιώξιμη απαίτηση. 

• Συντάξεις που αναφέρονται σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου του 

κληρονομούμενου. 

• Αποζημίωση για μη λήψη κανονικής αδείας ή επιδόματος αδείας από τον 

κληρονομούμενο. 

• Αποζημίωση αρθ. 5 παρ. 1 Ν. 435/76, εάν ο κληρονομούμενος είχε 

συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος. 

• Χρηματικά ποσά από νοσήλια του κληρονομουμένου. 

• Το δικαίωμα του επιζώντος συζύγου στα αποκτήματα διαρκούντος του γάμου 

(άρθ. 1400 ΑΚ), εφόσον αυτό προ του θανάτου είχε αναγνωρισθεί συμβατικά 

ή είχε επιδοθεί απ’ αυτόν σχετική αγωγή. 

• Παθητικό κληρονομίας: καθώς πλην των δικαιωμάτων κληρονομούνται και οι 

υποχρεώσεις του κληρονομουμένου και βάσει της αρχής που παγίως 

ακολουθείται στη φορολογία κληρονομιών στην Ελλάδα όπως αναφέρθηκε 

ήδη να φορολογείται το καθαρό προϊόν κάθε κληρονομικής μερίδας, σύμφωνα 

με το Δ΄ κεφάλαιο του ΚΦΚ από την αξία της κληρονομιαίας περιουσίας και 

από κάθε μερίδα κατ’ αναλογία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον 

διαθέτη, εκπίπτονται τα πάσης φύσεως χρέη και βάρη του, η υποχρέωση για 

τα οποία είχε γεννηθεί στο πρόσωπό του. Αυτά χαρακτηρίζονται ως παθητικό 

της κληρονομίας και προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν και να εκπέσουν 

είναι να αποτιμούνται σε χρήμα. Παθητικό της κληρονομίας επομένως 

θεωρούμε το σύνολο των υποχρεώσεων του κληρονομουμένου οι οποίες με 

την επαγωγή περιέρχονται στους κληρονόμους και είναι αποτιμητές σε χρήμα 

και ο τρόπος αντιμετώπισής τους ρυθμίζεται με τα άρθρα 21 έως και 24 του 

ΚΦΚ. Χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τα χρέη, τα βάρη και τα 

κληροδοτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται όσα προέρχονται από φόρους, 

δάνεια, χρέη πάσης φύσεως, αμοιβές οικιακών βοηθών, νοσήλια, εγγυήσεις, 

κληροδοτήματα κλπ. Τα χρέη για να εκπέσουν από το ενεργητικό της 

κληρονομίας πρέπει να πληρούν κάποιες ουσιαστικές (νόμιμη ύπαρξη, βέβαιο 

και εκκαθαρισμένο ποσό κατά το χρόνο του θανάτου) και τυπικές ( πχ 
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έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά από τα οποία να προκύπτει ή ύπαρξή τους) 

προϋποθέσεις και διακρίνονται σε υποχρεωτικά   εκπιπτόμενα από τη 

φορολογική αρχή με την προϋπόθεση ότι αυτά συμπεριλαμβάνονται στη 

δήλωση φόρου κληρονομιάς μαζί με τα απαραίτητα συνημμένα 

δικαιολογητικά έγγραφα και δυνητικά εκπιπτόμενα χρέη από τη φορολογική 

αρχή όπου εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του προϊσταμένου της 

αρμόδιας ΔΟΥ μετά από ουσιαστικό έλεγχο εάν θα δεχθεί να εκπέσουν ή όχι 

με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση του κληρονόμου με τα 

ανάλογα δικαιολογητικά έγγραφα. Μεταξύ των βαρών που εκπίπτουν από την 

κληρονομία και μάλιστα χωρίς δικαιολογητικά έγγραφα βάσει του άρθ. 22 

περ. δ΄ είναι και τα έξοδα κηδείας που επιμερίζονται μεταξύ των 

συγκληρονόμων με κριτήριο την κληρονομική μερίδα του καθενός, ποσό το 

οποίο σήμερα έχει οριστεί στα 1.500 ευρώ (ισχύει από 1-1-2003 βάσει του 

άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 2948/01). 

2.1.3 Υποκείμενο του φόρου 

Όπως προβλέπεται από το άρθ. 5 του ΚΦΚ «υπόχρεος στο φόρο είναι ο  

δικαιούχος της κτήσης, σε περίπτωση περισσότερων δικαιούχων ο καθένας ανάλογα 

με την περιουσία που αποκτά». Με τη συγκεκριμένη διάταξη καθορίζεται η έκταση 

της φορολογικής υποχρέωσης του υποκειμένου σε φόρο κληρονόμου ή κληροδόχου 

με βάσει την αξία της κληρονομικής του μερίδας σε συνάρτηση βέβαια με τη 

συγγενική σχέση του με τον κληρονομούμενο. Αυτό προκύπτει και άμεσα από τη 

διάταξη του άρθ. 28 παρ. 1 του ΚΦΚ9. Σύμφωνα άλλωστε με τη βασική αρχή που 

διέπει το σύστημα φορολογίας κληρονομιών στην Ελλάδα βάση για την επιβολή του 

φόρου είναι η αξία της κληρονομικής μερίδας κάθε κληρονόμου και όχι η αξία του 

συνόλου της κληρονομιαίας περιουσίας και αυτό συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται 

αλληλέγγυος ευθύνη των λοιπών συγκληρονόμων στην περίπτωση που κάποιος δεν 

καταβάλλει τον φόρου που του αναλογεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε 

κληρονόμος να ενεργεί για λογαριασμό του και οι ενέργειές του να μην επηρεάζουν 

θετικά ή αρνητικά τις υποχρεώσεις ή τα δικαιώματα των λοιπών συγκληρονόμων. 

Είναι δυνατή βέβαια κατά τον Παναγιωτόπουλο (2006) λόγω συνάφειας ή ομοδικίας 

                                                 

9 Βλ. ΣτΕ 1462/1982 
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η κοινή επιδίωξη δικαστικής προστασίας με άσκηση κοινής προσφυγής από τους 

κληρονόμους (ΚΔΔ 115 επ.). Σύμφωνα με τον Παπαντωνίου (1989) όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω η ειδοποιός διαφορά μεταξύ κληρονόμου και κληροδόχου 

είναι ότι ο πρώτος είναι καθολικός διάδοχος ενώ ο δεύτερος είναι ειδικός διάδοχος 

του κληρονομουμένου και δεν ευθύνεται για τα χρέη του. 

Σύμφωνα με το άρθ. 3 του ΚΦΔ ως «φορολογούμενος» νοείται κάθε πρόσωπο 

(φυσικό ή νομικό) που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο, τέλος, εισφορά ή 

χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ή έχει 

οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση ή κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να 

παρακρατεί φόρους και να τους αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση. 

Ειδικές περιπτώσεις ως προς τον πραγματικό υπόχρεο του φόρου υφίστανται 

και θα πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά ειδικά όπως είναι: 

• Ευθύνη εκτελεστή διαθήκης του προσώπου δηλαδή που ορίζεται από τον 

διαθέτη υπεύθυνο για την υλοποίηση των διατάξεων της τελευταίας του 

βούλησης (άρθ. 2017 επ. ΑΚ) σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθ. 61 Α΄ 

παρ. 6 του ΚΦΚ που τον συμπεριλαμβάνει στους υπόχρεους σε δήλωση. 

• Ευθύνη κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας στις περιπτώσεις που σύμφωνα 

με το άρθ. 1865 ΑΚ ο κληρονόμος είναι άγνωστος  ή δεν είναι βέβαιο αν 

αποδέχθηκε την κληρονομία και διορίζεται κηδεμόνας από το δικαστήριο της 

κληρονομίας σε συνδυασμό με το άρθ. 61 Α΄ παρ. 5 του ΚΦΚ που τον 

συμπεριλαμβάνει στου υπόχρεους σε δήλωση. Υπόχρεος βέβαια του φόρου 

στην περίπτωση αυτή είναι ο πραγματικός κληρονόμος στον οποίον 

περιέρχεται τελικά η κληρονομία, ο κηδεμόνας όμως έχει υποχρέωση να 

φροντίσει για την υποβολή της σχετικής δήλωσης. 

• Ευθύνη εκκαθαριστή κληρονομίας αν και δεν ορίζεται σε σχετικό άρθρο του 

ΚΦΚ η υποχρέωσή του για υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, παρ’ όλα 

αυτά έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση10 ότι νομιμοποιείται γι’ αυτό. 

• Ευθύνη κληρονόμων του αρχικού κληρονόμου στην περίπτωση που ο 

κληρονόμος αποβιώσει μετά τον αρχικό διαθέτη και πριν υποβληθεί δήλωση 

                                                 

10 Βλ. Υπ. Οικ. Μ.4146/45/12-11-1982, κατόπιν της 846/1982 γνωμοδότησης του ΝΣΚ 



44 

 

φόρου κληρονομιάς, οπότε οι εν ζωή κληρονόμοι του κληρονόμου βαρύνονται 

με την υποχρέωση να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση και να καταβάλλουν το 

φόρο. 

• Ευθύνη συνδίκου πτώχευσης εάν ο κληρονόμος είναι πτωχός για την 

περίπτωση που η επαγωγή της κληρονομίας έγινε πριν την κήρυξη σε 

πτώχευση του κληρονόμου, οπότε νόμιμος εκπρόσωπος της πτωχευτικής 

περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται και η κληρονομία είναι ο σύνδικος της 

πτώχευσης σε συνδυασμό και με το άρθ. 61 Α΄ περ. 7 ΚΦΚ που τον 

συμπεριλαμβάνει στα υπόχρεα σε δήλωση φόρου κληρονομιάς πρόσωπα. 

Υποκείμενο του φόρου κληρονομιάς παραμένει φυσικά ο κληρονόμος που 

πτώχευσε. 

• Υπόχρεος σε μεταβολή αντικειμένων της κληρονομίας ( άρθ. 61 Α΄ παρ.8 και 

άρθ. 67 παρ. 1γ΄) στην περίπτωση που πληρωθεί αίρεση ή υπάρξει δικαστική 

απόφαση ή συμβιβασμός και τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία ανήκουν 

τελικά σε άλλον από τον αρχικό δικαιούχο τότε ενεργείται νέα εκκαθάριση 

βάσει του άρθ. 100 του ΚΦΚ και ο νέος δικαιούχος είναι υπόχρεος του φόρου. 

• Υπόχρεος από τεκμαρτή κτήση της επικαρπίας αιτία θανάτου, όπως 

αναφέρθηκε και ανωτέρω στο κεφάλαιο 1.3.2.3  για την κτήση περιουσίας 

αιτία θανάτου, όπως ισχύει από 1-1-2006 (άρθ. 20 παρ. 1 Ν. 3427/005) κατά 

τη συνένωση της επικαρπίας στην ψιλή κυριότητα αυτοδίκαια από το νόμο 

όπου η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς βαρύνει τον 

ψιλό κύριο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη του άρθ. 5 του ΚΦΚ συμπληρώνεται και 

από το άρθ. 83 του ίδιου νόμου  για λόγους δημοσίου συμφέροντος για τις ευθύνες 

και τα δικαιώματα των τελευταίων από σύμβαση (είτε με επαχθή είτε με χαριστική 

αιτία) κατόχων ακινήτων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου (σε περίπτωση πχ που 

υπάρξει αδυναμία είσπραξης του φόρου από τον κυρίως υπόχρεο κληρονόμο ή 

κληροδόχο) καθώς και τις ευθύνες των αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο όπως 

είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα για ανήλικο κληρονόμο ή κληροδόχο, ο 

δικαστικός συμπαραστάτης, ο σύνδικος πτώχευσης ή  ο κηδεμόνας σχολάζουσας 

κληρονομίας. 
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2.1.4 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 

Όπως και στις άλλες φορολογίες έτσι και στη φορολογία κληρονομιών είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο που γεννιέται η φορολογική 

υποχρέωση. Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης είναι επομένως το χρονικό σημείο 

που γεννιέται η αξίωση του Δημοσίου για την πληρωμή του φόρου κληρονομιάς. Το 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο είναι κρίσιμο καθώς βάσει αυτού προσδιορίζεται 

(Φωτόπουλος, 2013): 

• Το νομικό (φορολογικό) καθεστώς για τον υπολογισμό και την επιβολή του 

φόρου (κλίμακες, απαλλαγές κλπ). 

• Η πραγματική κατάσταση και κατ’ επέκταση η φορολογητέα αξία των 

κληρονομιαίων στοιχείων. 

• Η συγγενική σχέση μεταξύ κληρονομούμενου και κληρονόμου προκειμένου 

να υπολογισθεί ο φόρος. 

Το χρονικό αυτό σημείο στη συγκεκριμένη φορολογία δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με το χρόνο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας αλλά ούτε με το 

χρόνο που ο νόμος ορίζει για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου 

κληρονομιάς. Είναι δε σύνηθες στην πράξη να διαφοροποιείται ο χρόνος που  

περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία από την κληρονομιά σε κάθε κληρονόμο. Οι 

σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθ. 6-8 του ΚΦΚ. 

Κατά κανόνα η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο θανάτου του 

κληρονομουμένου. Δεδομένου δε ότι στο άρθ. 1846 ΑΚ ορίζεται ότι «ο κληρονόμος 

αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομιά μόλις γίνει η επαγωγή με την επιφύλαξη της 

διάταξης του άρθ. 1198 ΑΚ»(η οποία διάταξη αναφέρεται στη μεταγραφή 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή όπου 

υφίσταται Κτηματολογικό γραφείο η οποία όμως όποτε και να γίνει έχει αναδρομική 

ενέργεια και ανατρέχει στο χρόνο θανάτου και δεν επηρεάζει καθόλου την επιβολή 

του φόρου κληρονομιάς) ισχύει εκ του νόμου κατ’ αρχήν ο χρόνος της επαγωγής ως 

κανόνας για τον προσδιορισμό του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Το 

γεγονός ότι κάποιος κατέστη κληρονόμος εξ αδιαθέτου, εκ διαθήκης ή εκ του νόμου 

(νόμιμη μοίρα) επηρεάζει μόνο την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου 

κληρονομιάς και όχι το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 
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Σε περίπτωση κήρυξης προσώπου αφάντου, η φορολογική υποχρέωση 

γεννιέται κατά το χρόνο δημοσίευσης από τον τύπο της τελεσίδικης απόφασης, που 

κηρύσσει την αφάνεια. 

Κατ’ εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται: α) Κατά το χρόνο 

πλήρωσης της αίρεσης ή λήξης της προθεσμίας, όταν το δικαίωμα του κληρονόμου ή 

κληροδόχου ή η κτήση στοιχείων κληρονομίας ή κληροδοσίας εξαρτάται από 

αναβλητική και όχι καθαρά εξουσιαστική αίρεση ή προθεσμία. Αν τα αντικείμενα 

περιέλθουν στη νομή του δικαιούχου πριν από την πλήρωση της αίρεσης ή τη λήξη 

της προθεσμίας, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο αυτόν. 

β) Κατά το χρόνο της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της επιδικίας, όταν τα 

αντικείμενα της κτήσης είναι κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου 

επίδικα και ο δικαιούχος δεν έχει τη νομή αυτών. Αν αυτά περιέλθουν στη νομή του 

δικαιούχου πριν από τη λήξη της επιδικίας, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά 

το χρόνο αυτόν. 

γ) Κατά το χρόνο της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της επιδικίας, όταν το 

δικαίωμα του κληρονόμου ή κληροδόχου κατέστη επίδικο, κατόπιν αμφισβήτησής 

του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και ο κληρονόμος ή κληροδόχος δεν έχει τη 

νομή των αντικειμένων της κτήσης. Αν τα αντικείμενα περιέλθουν στη νομή του 

κληρονόμου ή κληροδόχου που αξιώνει το δικαίωμα, η φορολογική υποχρέωση 

γεννιέται κατά το χρόνο αυτόν. 

δ) Κατά το χρόνο συμβιβασμού, όταν αυτός που αξιώνει κληρονομικό 

δικαίωμα έλαβε συμβιβαστικά μέρος της κληρονομικής περιουσίας ή άλλη 

οποιασδήποτε φύσης αποζημίωση και σε αντάλλαγμα παραιτήθηκε από την αξίωσή 

του στην κληρονομία. 

ε) Κατά το χρόνο της συνένωσης της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, όταν 

αντικείμενο της κτήσης είναι η ψιλή κυριότητα, εκτός από τις περιπτώσεις της 

παραγράφου 5 του άρθρου 16. 

στ) Κατά το χρόνο καθορισμού του ποσού ή του αντικειμένου των 

κληροδοτημάτων των άρθρων 1972, 1973 και 1974 του Α.Κ.. 
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ζ) Κατά το χρόνο εκπλήρωσης από το βεβαρημένο της υποχρέωσης, όταν ο 

κληρονομούμενος υποχρεώνει τον κληρονόμο ή τον κληροδόχο σε παροχή, χωρίς να 

προσπορίζει σε άλλον δικαίωμα στην παροχή αυτή (Α. Κ. 1715). 

η) Κατά το χρόνο της αποποίησης της κληρονομίας ή κληροδοσίας, γι’ αυτόν 

που έγινε δικαιούχος εξαιτίας αυτής της αποποίησης. 

θ) Κατά το χρόνο της εισόδου στην κληρονομία των περιουσιακών στοιχείων 

που εισέρχονται σε αυτή μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. 

ι) Κατά το χρόνο καταβολής του τιμήματος για τα κτήματα που 

απαλλοτριώνονται αναγκαστικά ή κατά το χρόνο άρσης της απαλλοτρίωσης, εφόσον 

η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε πριν από την κτήση. Θεωρούνται ως αναγκαστικά 

απαλλοτριούμενα και τα ρυμοτομούμενα ακίνητα από την έκδοση του οικείου 

διατάγματος. (Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυσε μέχρι την 22-4-2010 οπότε και 

καταργήθηκε με το άρθ. 25 Α΄παρ. 1 πε. α΄ Ν. 3842/10. Επομένως για φορολογικές 

υποθέσεις με χρόνο φορολογίας από 23-4-2010 και μετά δεν αναβάλλεται ο χρόνος 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.) 

ια) Κατά το χρόνο της οριστικής ρύθμισης των έννομων σχέσεων που 

απορρέουν από προσύμφωνο μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων από τον 

κληρονομούμενο. Το ίδιο ισχύει και σε παραχώρηση με εργολαβικό προσύμφωνο 

ακινήτου για ανοικοδόμηση. 

ιβ) Κατά το χρόνο απόδοσης από το Κράτος των κτημάτων που έχουν 

καταληφθεί από αυτό ως εγκαταλειμμένα , καθώς και αυτών που τελούν υπό 

μεσεγγύηση, ως ανήκοντα σε υπηκόους εχθρικών κρατών, εφόσον αυτά πριν από την 

κτήση είχαν καταληφθεί ως εγκαταλειμμένα ή είχαν τεθεί υπό μεσεγγύηση. 

ιγ) Κατά το χρόνο άρσης της απαγόρευσης, εφόσον πριν από την κτήση έχει 

απαγορευθεί με νόμο η εκποίηση των κτημάτων ή η σύσταση εμπράγματων 

δικαιωμάτων σε αυτά. 

ιδ) Κατά το χρόνο που θα γίνει δυνατή η είσπραξη του υπολοίπου του ποσού 

των απαιτήσεων της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 11, που δηλώνονται ως 

εν μέρει εισπράξιμες. 



48 

 

ιε) Κατά το χρόνο είσπραξης, προκειμένου για δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, καθώς και δικαιώματα για χρησιμοποίηση συγγραφικού υλικού, δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα.  

ιστ) Κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης του δικαστηρίου που εγκρίνει 

τη λογοδοσία, προκειμένου για την περιουσία της αλλοδαπής, η οποία φορολογείται 

στην Ελλάδα. Αν τα αντικείμενα περιέλθουν στη νομή του δικαιούχου πριν από τη 

δημοσίευση της απόφασης, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά το χρόνο αυτόν. 

ιζ) Κατά το χρόνο λήξης της δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1913 έως και 1922 του Α.Κ.. 

ιη) Κατά το χρόνο λήξης της πτωχευτικής διαδικασίας, σε περίπτωση θανάτου 

του πτωχεύσαντα. Για τα κληρονομιαία στοιχεία που μεταβιβάζονται κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της πτώχευσης επιδίδεται δήλωση και καταβάλλεται ο 

φόρος που αναλογεί. Μετά το τέλος της πτωχευτικής διαδικασίας, γίνεται οριστική 

εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100. 

ιθ) Κατά το χρόνο απόδοσης ή παραχώρησης των ακινήτων ή καταβολής του 

χρηματικού ανταλλάγματος σε δικαιούχους κληρονόμους πολιτικού πρόσφυγα κατά 

τις διατάξεις του ν. 1540/1985 (ΦΕΚ 67 Α'). Αντικείμενο φορολογίας, στην 

περίπτωση αυτή, είναι το ακίνητο που αποδίδεται ή παραχωρείται ή το χρηματικό 

αντάλλαγμα, μείον το ποσό της εισφοράς. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μετάθεση του χρόνου γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης γίνεται αυτοδικαίως από το νόμο και δεν έγκειται στην 

διακριτική ευχέρεια του υπόχρεου σε φόρο κληρονόμου ή κληροδόχου να επιλέξει 

διαφορετικό χρόνο. Κατά το διάστημα μετάθεσης του χρόνου γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης δεν υφίσταται φορολογική αξίωση του Δημοσίου για το 

κληρονομιαίο περιουσιακό στοιχείο το οποίο αφορά η μετάθεση. Βέβαια σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθ. 67 παρ. 1 περ. γ΄ ΚΦΚ στη σχετική δήλωση φόρου κληρονομιάς 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα της κληρονομίας είτε 

φορολογούνται είτε όχι. Για τα στοιχεία αυτά υποβάλλεται νέα φορολογική δήλωση, 

κατά το χρόνο που θα γεννηθεί για αυτά η φορολογική υποχρέωση, η οποία 

καταχωρείται στο φάκελο της αρχικής δήλωσης, αφού η υπόθεση φόρου κληρονομιάς 

είναι ενιαία. 
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Πλην των ανωτέρω περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθ. 7 ΚΦΚ για την 

εκ του νόμου μετάθεση, μετατίθεται ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 

όπως προβλέπεται στο άρθ. 8 ΚΦΚ με απόφαση του αρμόδιου για την κληρονομιά 

προϊσταμένου της ΔΟΥ για όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στον σχετικό άρθρο (όπως είναι για 

παράδειγμα η περίπτωση που τα αντικείμενα της κτήσης κατέστησαν επίδικα μετά το 

χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου). Αυτό γίνεται με αίτηση του υπόχρεου σε 

φόρο, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του λόγου που συνιστά τη μετάθεση και 

εντός πενταετίας, που αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή δήλωσης και 

σε κάθε περίπτωση πριν από την κοινοποίηση πράξης επιβολής του φόρου. 

2.1.5 Προσδιορισμός αξίας αντικειμένων φορολογίας 

Προκειμένου να προσδιοριστεί και να επιβληθεί ένας φόρος είναι απαραίτητο 

να καθοριστεί μια βάση υπολογισμού και αυτό είναι το μέγεθος σε σχέση με το οποίο 

υπολογίζεται ο φόρος. Το πώς θα προσδιοριστεί η αξία προκειμένου να επιβληθεί ο 

φόρος εξαρτάται από το αντικείμενο του φόρου αυτού, την σημασία που έχει από 

κοινωνική και οικονομική άποψη, την ικανότητα των φορολογικών αρχών να 

εντοπίσουν τη φορολογητέα ύλη κλπ (Φορτσάκης και Σαββαίδου, 2013). Δεδομένων 

των δυσχερειών που προκύπτουν κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 

είναι λογικό να επιδιώκεται η χρησιμοποίηση «τεκμηρίων» και «αντικειμενικών» 

συστημάτων προκειμένου να προσδιορισθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια η 

φορολογητέα αξία. 

Σύμφωνα με το άρθ. 9 παρ. 1 ΚΦΚ ως αξία των αντικειμένων της κτήσης, για 

τον υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται η αγοραία αξία κατά το χρόνο της γένεσης 

της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

ειδικότερα στα άρθρα 10 έως και 18 ΚΦΚ. Δεν καθορίζεται όμως ο ορισμός της 

έννοιας αγοραίας η οποία δεν είναι μόνο φορολογική έννοια αλλά έχει σχέση με τον 

ευρύτερο τομέα της οικονομικής επιστήμης. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αγοραία 

αξία «η αντικειμενικά διαμορφούμενη στις συναλλαγές αξία του πράγματος, υπό το 

κράτος ισχύος της ελεύθερης και απρόσκοπτης λειτουργίας του νόμου της προσφοράς 
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και της ζήτησης»11. Παρακάτω επιχειρείται να γίνει αναφορά στο πως προσδιορίζεται 

η αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς με 

ενδεικτική απαρίθμηση. 

2.1.5.1 Φορολογητέα αξία ακινήτων 

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθορίζονται από τη γεωγραφική τους 

θέση. Για το λόγο αυτό, όλα τα οικονομικά πλεονεκτήματα που παρέχουν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται επί τόπου. Ως εκ τούτου, η τοποθεσία είναι κρίσιμη για τον 

προσδιορισμό των τιμών των ακινήτων, καθώς μεγάλο ρόλο παίζει και το ζήτημα της 

προσφοράς και της ζήτησής τους. Η αξία των ακινήτων επομένως επηρεάζεται άμεσα 

από τους οικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την περιοχή στην οποία 

βρίσκονται(McCluskey&Franzsen, 2017). 

Σύμφωνα με το άρθ. 10 Α΄ ΚΦΚ η μέθοδος της «αγοραίας» αξίας 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τα κληρονομιαία ακίνητα στην πράξη όμως 

συνεχίζει να εφαρμόζεται μόνο για τις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί ακόμη το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων και όταν ο 

φορολογούμενος ασκώντας την προσφυγή που προβλέπεται στο άρθ. 10 Β παρ. 4 και 

7 ΚΦΚ αμφισβητεί την αντικειμενική αξία ακινήτου για τον προσδιορισμό του φόρου 

και ζητά τον καθορισμό της αντίστοιχης αγοραίας που κατά την άποψή του είναι 

μικρότερη. Για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των ακινήτων λαμβάνονται 

υπόψη και συνεκτιμώνται ιδίως τα στοιχεία εκτίμησης των ίδιων ή άλλων 

πλησιόχωρων ομοειδών ακινήτων, που προκύπτουν από μεταβιβάσεις με αντάλλαγμα 

ή κτήσεις αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας ή από απαλλοτριώσεις 

ή δικαστικές διανομές (συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν σε ειδικά Βιβλία Τιμών 

που τηρούνται στη ΔΟΥ), η καθαρή πρόσοδος αυτών (το έσοδο που εξασφαλίζει 

κάποιος από την εκμετάλλευση της περιουσίας του) καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο 

στοιχείο, το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της αγοραίας αξίας 

τους. Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία ή εφόσον αυτά 

που υπάρχουν κρίνονται απρόσφορα ή ανεπαρκή, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών 

γίνεται με βάση κάθε αποδεικτικό μέσο όπως για παράδειγμα το ελάχιστο κόστος 

                                                 

11 Βλ. Υπ. Οικ. Κ. 3736/102/1988 
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οικοδομής κα. Δεδομένης της δυσχέρειας εύρεσης κατάλληλων συγκριτικών 

στοιχείων για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων και ειδικά για 

υποθέσεις που εκκρεμούν προς έλεγχο στις ΔΟΥ και βρίσκονται σε περιοχές που ενώ 

κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ίσχυε το σύστημα της αγοραίας 

αξίας ενώ κατά το χρόνο ελέγχου ήδη εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, από τη 

Διοίκηση έχει γίνει δεκτό12ότι «στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της 

εμπέδωσης κλίματος εμπιστοσύνης στις σχέσεις κράτους πολίτη», θα πρέπει επειδή 

έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι η προσδιοριζόμενη αγοραία αξία είναι 

μεγαλύτερη της αντίστοιχης αντικειμενικής κατά την πρώτη εφαρμογή του 

αντικειμενικού συστήματος στην περιοχή,  σε όσες υποθέσεις διαπιστώνεται 

απόκλιση μεγαλύτερη του διπλασίου μεταξύ αντικειμενικών αξιών (κατά το έτος της 

πρώτης εφαρμογής του συστήματος) και της προσδιορισθείσας βάσει συγκριτικών 

στοιχείων αξίας, κατά τον οριστικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου θα 

λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ανωτέρω τιμών. Στις περιπτώσεις που η απόκλιση 

είναι μικρότερη του διπλασίου, η οριστικά προσδιοριζόμενη αξία δε θα πρέπει να 

αποκλίνει σημαντικά από τις αντικειμενικές αξίες του έτους της πρώτης εφαρμογής 

του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. 

Εξυπακούεται ότι η απόκλιση αυτή θα πρέπει να προκύπτει από την οικεία έκθεση 

ελέγχου, στην οποία θα αναγράφονται τόσο τα συγκριτικά στοιχεία όσο και κατά 

προσέγγιση ή αντικειμενική αξία των ακινήτων (χωρίς τη συμπλήρωση των φύλλων 

υπολογισμού αξίας). Το γεγονός βέβαια ότι στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας 

εφαρμόζεται πλέον ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας των ακινήτων θα έχει ως 

αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται πλέον νέα «συγκριτικά» στοιχεία έτσι ώστε να 

προσδιορίζεται η αγοραία αξία των ακινήτων με άλλον τρόπο πέραν του 

αντικειμενικού συστήματος. 

Σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εφαρμόζεται το σύστημα του 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που άρχισε να εφαρμόζεται 

σε ορισμένες περιοχές από 1-1-1985 όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις των 

άρθ. 41 του Ν. 1249/1982 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σταδιακά επεκτάθηκε 

σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτό για τον προσδιορισμό της 

                                                 

12 Βλ. Υπ. Οικ. 1062222/198/0013/ΠΟΛ 1079/27-7-2004 και ΠΟΛ 1129/8-12-2004 
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φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, λαμβάνονται 

υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά 

τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, μονοκατοικία, διαμέρισμα, 

κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. Βάση δηλαδή του αντικειμενικού συστήματος είναι 

οι προκαθορισμένες τιμές εκκίνησης και τα ειδικά βιβλία και χάρτες στους οποίους 

απεικονίζονται οι περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα, σε συνδυασμό με την 

κατάταξη των ακινήτων σε δώδεκα κατηγορίες. Η αξία κάθε ακινήτου είναι το 

γινόμενο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της προκαθορισμένης τιμής 

εκκίνησης της αξίας των ακινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή με καθορισμένους από 

πριν συντελεστές που έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

ακινήτου και ανάλογα αυξάνουν ή μειώνουν την τιμή του ακινήτου. Οι τιμές 

εκκίνησης δηλαδή αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως για τα 

διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της 

πολυκατοικίας, για τα καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, 

για τα αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία 

και άλλα.Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτου χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένα ειδικά έντυπα (Φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων) τα οποία 

συνυποβάλλονται με την οικεία δήλωση και βάσει των οποίων ο φορολογούμενος 

αναγράφει στην δήλωση την κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό οριζόμενη αξία 

των κληρονομιαίων ακινήτων. Σύμφωνα με αυτή την αξία βεβαιώνεται ο φόρος που 

αναλογεί.  

Αν ο υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την 

αγοραία, έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή 

της δήλωσής του, να ζητήσει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας από το 

αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. Εφόσον το διοικητικό δικαστήριο προσδιορίσει αξία 

του ακινήτου μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον κύριο 

φόρο, την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και ο πρόσθετος φόρος του 

άρθρου 75 οπότε ισχύουν κατά περίπτωση ανάλογα με το χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης τα πρόστιμα του άρθ. 1 Ν. 2523/1997 (για το διάστημα έως 

31-12-2014) ή τα πρόστιμα και οι τόκοι που προβλέπονται από τον ΚΦΔ (για το 

διάστημα από 1-1-2015) . 
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Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η προκαθορισμένη αξία, ο προϊστάμενος 

της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των δηλώσεων μόνο όσον 

αφορά τα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων σύμφωνα με τα οποία 

διαμορφώνεται η αξία τους. Αν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, 

εκδίδεται πράξη με την οποία καταλογίζεται ο φόρος την πληρωμή του οποίου θα 

διέφευγε ο υπόχρεος με την ανακρίβεια καθώς και οι πρόσθετοι φόροι του άρθ. 1 Ν. 

2523/1997 ή τα πρόστιμα και οι τόκοι όπως προβλέπονται στον ΚΦΔ (άρθ. 53-62) 

ανάλογα με το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Πλην όμως μετά την 

ψήφιση του ΚΦΔ με τον Ν. 4174/2013 που ισχύει όπως αναφέρθηκε για τη 

φορολογία κληρονομιών από 1-1-2015  η διάταξη του άρθ. 63 του νόμου αυτού 

προβλέπει ότι ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί 

σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, 

οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης 

στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης 

της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που 

εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους 

και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να 

υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Καθώς η 

μοναδική περίπτωση πράξης της Φορολογικής Διοίκησης που δεν προσβάλλεται με 

ενδικοφανή προσφυγή, αλλά σύμφωνα με ειδική εξαιρετική διάταξη (άρθ. 35 παρ. 1 

ΚΦΔ) απευθείας με προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είναι η πράξη 

προληπτικού προσδιορισμού φόρου, θεωρείται ότι πλέον ο φορολογούμενος σε 

περίπτωση αμφισβήτησης της αντικειμενικής αξίας κληρονομιαίου ακινήτου και 

έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς (πλην προληπτικού) κατά τον 

ΚΦΔ δύναται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά το άρθ. 63 του ΚΦΔ αν και δεν 

έχει εκδοθεί ως προς τούτο κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος.  

Πλην του αμιγούς αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας ακινήτων 

όπου η αξία γης και όλων των κατηγοριών κτισμάτων υπολογίζεται με 

προκαθορισμένες τιμές και συντελεστές, παράλληλα εφαρμόζεται και το «μικτό» 

σύστημα (άρθ. 10 Γ΄ παρ. 1 ΚΦΚ) για όσα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν 

έχει εφαρμοστεί τον πλήρως το αντικειμενικό σύστημα, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. 
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Η αξία τους υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικοπέδου ή γηπέδου τυχόν 

υφιστάμενα κτίσματα και χωριστά για το οικόπεδο ή το γήπεδο, ως εξής: 

α) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται 

αντικειμενικό σύστημα, κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τιμές αφετηρίας κόστους 

ανά είδος κτιρίου, οι οποίες καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών13. Οι τιμές αυτές αφετηρίας αυξάνονται ή μειώνονται με την 

εφαρμογή συντελεστών που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό 

εκτίμηση κτιρίου, όπως το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και 

άλλα. 

β) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου ή γηπέδου, 

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 και της ενότητας Α' του άρθρου αυτού, 

δηλαδή λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία. 

Τελευταία επεκτάθηκε η εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος σε 

οικόπεδα εντός σχεδίου με την ΑΥΟ  ΠΟΛ.1160/16-11-2010(ΦΕΚ 1811 Β΄/18-11-

2010) και την ΑΥΟ 1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ.1200/28-12-2010(ΦΕΚ 2038 

Β΄/29-12-2010) και η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των 

ακινήτων έγινε με την  ΠΟΛ. 1009/18-1-2016 (ΦΕΚ 48 Β΄/20-1-2016) που έχει ισχύ 

από 21-5-2015. 

Πλέον όμως είναι επιτακτική η ανάγκη για αναμόρφωση των αντικειμενικών 

αξιών των ακινήτων καθώς παρουσιάζεται το φαινόμενο σε πολλές περιοχές της 

χώρας η αντικειμενική αξία να ξεπερνά κατά πολύ την αγοραία αλλά και το 

αντίστροφο. Προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται και η ΠΟΛ 1005/2018  του 

Υπουργείου Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας και των λοιπών 

απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που 

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/ 

Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους 

πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών 

στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

                                                 

13 Βλ. ΑΥΟ 1020562/486/00ΤΥ/Δ΄/ΠΟΛ 1033/27-2-2007 (ισχύουσες τιμές εκκίνησης κατά 

κατηγορία κτηρίου από 1-3-2007) 
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παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η 

σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ανατίθεται σε 

πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων 

Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι εισηγήσεις των 

εκτιμητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια 

βάση δεδομένων δύνανται να υποβάλλονται αντίστοιχα διαθέσιμα δεδομένα από 

τραπεζικά ιδρύματα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων. Σύμφωνα άλλωστε 

με την υπ’ αριθ. ΣτΕ Β΄ Τμ. επταμ. 2334-2337/2016 απόφαση «ο προσδιορισμός από 

την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων πρέπει 

να διενεργείται με βάση ενιαία (για το σύνολο των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο 

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού), διαφανή, αρκούντως ορισμένη, πρόσφορη 

και οικονομετρικά άρτια μεθοδολογία, ώστε να παρέχονται στους βαρυνόμενους 

επαρκή εχέγγυα ορθού καθορισμού της φορολογούμενης (ελάχιστης εύλογης 

αγοραίας) αξίας των ακινήτων τους και να τηρείται από τα αρμόδια διοικητικά 

όργανα το ίσο μέτρο (γνωμοδοτικής και αποφασιστικής) κρίσης. Η τοιαύτη ειδική 

μέθοδος πρέπει, ιδίως, να λαμβάνει προσηκόντως υπόψη την παρατεταμένη και 

σταδιακά εντεινόμενη ύφεση της αγοράς ακινήτων, συνεπεία της οικονομικής κρίσης 

και της επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας με νέους φόρους, από το 2010 και 

μετά». Με την διαδικασία αυτή ενδεχομένως να μειωθούν οι ατέλειες και τα 

μειονεκτήματα του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των 

ακινήτων καθώς με το ισχύον σύστημα οι τιμές ζώνης σε πολλές περιπτώσεις 

καλύπτουν μεγάλες περιοχές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες ή οι 

αδυναμίες συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και υφίσταται αδυναμία 

προσαρμογής των αξιών στης μεταβολές της κτηματαγοράς. 

2.1.5.2 Αξία ενοχικών δικαιωμάτων και απαιτήσεων 

Όπως αναφέρθηκε ήδη η κληρονομιά περιλαμβάνει όλες τις έννομες σχέσεις 

του κληρονομουμένου με περιουσιακό χαρακτήρα, δικαιώματα και υποχρεώσεις 

αρκεί να είναι εφικτός ο προσδιορισμός της αξίας τους. Έτσι έχει γίνει δεκτό ότι 

υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς οι ενοχικές αξιώσεις και απαιτήσεις αρκεί ο 

γενεσιουργός τους λόγος να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο του θανάτου του 

κληρονομουμένου. Βάση για τον προσδιορισμό της αξίας αυτών αποτελεί το άρθ. 9 

παρ. 1 ΚΦΚ που αναφέρει γενικά ότι «ως αξία των αντικειμένων της κτήσης, για τον 
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υπολογισμό του φόρου, λαμβάνεται η αγοραία αξία κατά το χρόνο της γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 

ειδικότερα στα άρθρα 10 έως και 18». Επομένως αναλόγως εφαρμόζεται η διάταξη 

και για τον προσδιορισμό της αξίας των ενοχικών δικαιωμάτων που κληρονομούνται. 

Ειδικά για την αξία των απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθ. 11 για όσες 

απαιτήσεις έχουν ως αντικείμενο χρηματικά ποσά, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά αυτά 

με τους τόκους που οφείλονται κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου. 

Φορολογούνται δηλαδή οι απαιτήσεις στο εκκαθαρισμένο τους ποσό αθροιζομένων 

των τόκων μέχρι την ημέρα του θανάτου. Οι απαιτήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από το δικαιούχο της κτήσης και αποδεικνύονται ως εν μέρει εισπράξιμες  (γιατί πχ ο 

οφειλέτης κηρύχθηκε σε πτώχευση) μέχρι την οριστικοποίηση του τίτλου βεβαίωσης 

του φόρου που αναλογεί σε αυτές, υποβάλλονται σε φόρο με βάση τη δηλούμενη ως 

πραγματική αξία αυτών. Στη διάταξη του άρθ. 7 περ. ιδ΄ ΚΦΚ περί μετάθεσης του 

χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης θα υπαχθεί όποιο μέρος της 

χρηματικής απαίτησης καταστεί εισπράξιμο αργότερα οπότε και ο κληρονόμος 

μπορεί εμπρόθεσμα (εντός 6μήνου από την είσπραξη) να υποβάλει τη δήλωση φόρου 

κληρονομιάς. 

2.1.5.3 Αξία εταιρικών συμμετοχών και άλλων τίτλων 

Προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος κληρονομιάς όταν τα κληρονομιαία 

στοιχεία είναι μετοχές (εισηγμένες ή μη  στο Χρηματιστήριο Αξιών), ομολογίες, 

ιδρυτικοί τίτλοι, μερίδια ΕΠΕ, συμμετοχές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες  εταιρίες ή 

συνεταιρισμούς, ατομικές επιχειρήσεις, δημόσια χρεόγραφα ή άλλης φύσεως αξίες 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 12 ΚΦΚ σχετικά με την αξία αυτών. Εκτός από 

την αξία της επιχείρησης ως οικονομικής μονάδας που αποτελεί την βάση για τον 

υπολογισμό του φόρου άλλες παράμετροι που λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη είναι 

το είδος του περιουσιακού στοιχείου (πχ μετοχές εισηγμένες ή μη στο 

Χρηματιστήριο), ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και η συγγενική 

σχέση με τον κληρονομούμενο. 

• Αξία μετοχών, ομολογιών κλπ εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Ως προς την αξία των μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά 

τίτλων και εμπορικών εταιριών, δημόσιων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσεως 
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αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο λαμβάνεται υπόψη η αξία της 

προηγούμενης ημέρας του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Η διάταξη 

αυτή ισχύει για δηλώσεις φόρου κληρονομιών που υποβάλλονται από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3320/2004 στην ΕτΚ δηλαδή από 28-1-2004 καθώς 

βάσει του άρθ. 35 παρ. 3 του Ν. 3220/2004 τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθ. 12 

παρ. 1 ΚΦΚ. Πριν την ημερομηνία αυτή ίσχυε ότι ως αξία αυτών λαμβάνεται ο μέσος 

όρος της τιμής των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο πριν 

από το θάνατο του κληρονομουμένου εξάμηνο. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθ. 12 παρ. 

1 ΚΦΚ προβλέπεται ότι όταν η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

πραγματοποιείται με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εγγραφή στο 

χρηματιστήριο και αν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και της ανωτέρω 

αξίας υπερβαίνει το ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της τελευταίας, υποβάλλεται 

συμπληρωματική δήλωση για τη διαφορά της αξίας μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το 

χρόνο κατάρτισης του ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου ή της εγγραφής στο 

χρηματιστήριο. Πλην όμως η συγκεκριμένη διάταξη έχει εφαρμογή μόνο για τις 

περιπτώσεις που γίνεται μεταβίβαση τέτοιων αξιών αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής 

που καταρτίζεται και υπογράφεται σύμβαση άμεσα και που ως χρόνο φορολογίας 

λαμβάνουμε υπόψη το χρόνο κατάρτισης της μεταβιβαστικής σύμβασης. Στις 

περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών κλπ εισηγμένων στο χρηματιστήριο αιτία θανάτου 

η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται εντός εξαμήνου από το θάνατο ή τη 

δημοσίευση της διαθήκης και δεν τίθεται θέμα διαφοράς αξίας καθώς δεν συνδέεται η 

σχετική εγγραφή στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών με την φορολογητέα αξία καθώς 

αυτή γίνεται πάντα μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς με το σχετικό 

πιστοποιητικό του άρθ. 105 ΚΦΚ και ισχύει ο κανόνας ότι η φορολογική υποχρέωση 

έχει ήδη γεννηθεί με το θάνατο το κληρονομουμένου. Σύμφωνα με σχετική διαταγή 

του Υπ. Οικονομικών14 «κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης, ο υπόχρεος σε φόρο 

θα συνυποβάλλει φύλλο πολιτική ή οικονομικής εφημερίδας της αντίστοιχης 

ημερομηνίας (υπολογισμού της αξίας), προκειμένου να μπορεί η αρμόδια ΔΟΥ να 

διαπιστώσει την αξία των μετοχών κλπ. Δεν αποκλείεται βέβαια, ο υπόχρεος σε φόρο 

να προσκομίσει βεβαίωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών περί της αξίας των 

μετοχών». 

                                                 

14 Βλ. Υπ. Οικ. 1020496/477/Α0012/ΠΟΛ1022/29-2-2004 
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• Αξία μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ΚΦΚ καθορίζονται δύο μέθοδοι 

προσδιορισμού αξίας μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που ισχύουν 

παράλληλα. Συγκεκριμένα στην παρ. 2 ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της 

«αγοραίας» αξίας τους ενώ στην παρ. 4 ορίζεται ο «τεκμαρτός» τρόπος 

προσδιορισμού της αξίας τους. Η απάντηση στην εύλογη ερώτηση ποιος από τους 

δύο τρόπους προσδιορισμού εφαρμόζεται τελικά δόθηκε με σχετικές αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω. 

Η επιχείρηση ως οργανωμένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μια 

οικονομική οντότητα με πολυάριθμα περιουσιακά στοιχεία και η συντονισμένη 

δραστηριότητά της έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την παραγωγικότητα της 

εκμετάλλευσης αυτών των στοιχείων και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που 

διατέθηκαν για την απόκτηση και την εκμετάλλευση αυτών. Κατά τον Σακέλλη 

(2004) αποκτά για το λόγο αυτό μια ιδιαίτερη αξία που διαφοροποιείται από την αξία 

που έχει το άθροισμα των μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων που την απαρτίζουν 

και εξαρτάται κυρίως από την ικανότητά της να παράγει εισόδημα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η αξία μιας επιχείρησης να προσδιορίζεται επηρεαζόμενη αυξητικά ή 

μειωτικά από κάποια κριτήρια που αναφέρονται ενδεικτικά στις διατάξεις του ΚΦΚ. 

Συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό της «αγοραίας» αξίας μη εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο μετοχών λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται πράξεις μεταβίβασης 

μετοχών της επιχείρησης μέσα στο τελευταίο πριν από το θάνατο του 

κληρονομουμένου εξάμηνο, καθώς επίσης και η εσωτερική αξία τους που βρίσκεται 

με διαίρεση της καθαρής θέσης της επιχείρησης δια του αριθμού των μετοχών (για 

τον προσδιορισμό της εσωτερικής αξίας της μετοχής αποτιμώνται στην αγοραία αξία 

τους, δηλ. στην πραγματική , όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της 

εταιρίας).Η εσωτερική αυτή αξία μπορεί να αυξομειώνεται από τον προϊστάμενο της 

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη ιδίως: τα κέρδη που 

διανεμήθηκαν μέσα στην τελευταία πενταετία, τη φήμη και πελατεία της επιχείρησης 

και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στη 

διαμόρφωση της αγοραίας αξίας τους.  

Στην πράξη η φορολογική διοίκηση για να προσδιορίσει την αγοραία αξία των 

κληρονομιαίων μετοχών της επιχείρησης μη εισηγμένης στο χρηματιστήριο ζητά μαζί 
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με την οικεία δήλωση τη σύνταξη Απογραφής και Ισολογισμού κατά την ημερομηνία 

θανάτου του κληρονομουμένου ή αν αυτό για κάποιους λόγους δεν είναι δυνατό 

λαμβάνονται υπόψη η κοντινότεροι χρονικά στο χρόνο θανάτου Απογραφή και 

Ισολογισμός. Με βάση τον ισολογισμό η φορολογική διοίκηση ερευνά το πώς 

κατανέμονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (ενεργητικά περιουσιακά 

στοιχεία δηλ. πάγια, κυκλοφορούντα στοιχεία και άλλα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία και παθητικό δηλ. ίδια κεφάλαια  και πάσης φύσεως υποχρεώσεις), τις 

σχέσεις μεταξύ τους καθώς και τη δυνατότητα της επιχείρησης για κερδοφορία. 

Φυσικά λαμβάνεται υπόψη και το αντικείμενο των εργασιών της επιχείρησης, τα 

οικονομικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, οι μελλοντικές προοπτικές της 

και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο καθώς ο νόμος δίνει στον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας ΔΟΥ την ευχέρεια να επικαλεστεί και να συνεκτιμήσει διάφορους 

παράγοντες και μόνο ενδεικτικά απαριθμεί αυτούς στην σχετική διάταξη. Πέρα όμως 

της υλικής καθαρής περιουσίας υπάρχει και η άυλη περιουσία (good will ή αέρας ή 

φήμη και πελατεία ή υπεραξία) της επιχείρησης που και αυτή πρέπει να 

προσδιορισθεί και να συνεκτιμηθεί. Ακόμα στη σχετική διάταξη προβλέπεται ότι 

ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που περιέρχονται σε καθένα κληρονόμο ή 

κληροδόχο, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, μπορεί ο προϊστάμενος 

της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας να αυξομειώνει ανάλογα τη συνολική αξία 

αυτών. Η ρύθμιση αυτή έχει την έννοια ότι αν κληρονόμος απέκτησε μεγάλο αριθμό 

μετοχών σε σχέση με το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης τότε του παρέχεται και 

δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της εταιρίας ή ενδεχομένως και την αποκλειστική 

άσκηση της διοίκησης και αυτό επιδρά αυξητικά στην αξία της μετοχής15.Στόχος 

είναι να σχηματιστεί πλήρης εικόνα της επιχείρησης και να προσδιοριστεί η 

πραγματική καθαρή περιουσία της που αποτελεί και το ζητούμενο του λεγόμενου 

«εμπορικού» φορολογικού ελέγχου προκειμένου να επιβληθεί ο αναλογών φόρος 

κληρονομιάς. 

Με τη διάταξη του άρθ. 12 παρ. 3 του ΚΦΚ ρυθμίζεται ο τρόπος 

προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των λοιπών πλην ανωνύμων εταιριών, 

εταιρικών συμμετοχών και συγκεκριμένα ορίζεται ότι για τους λοιπούς μη 

                                                 

15 Βλ. ΣτΕ 125/1979, ΣτΕ 1436/1984 
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εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους κινητών αξιών καθώς και για συμμετοχές σε 

εταιρίες ή συνεταιρισμούς ο προσδιορισμός της αξίας αυτών γίνεται με βάση κάθε 

αποδεικτικό στοιχείο και εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

Οι δυσχέρειες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων για τον 

προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των κληρονομιαίων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων 

ή συμμετοχής σε εταιρίες μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο καθώς και η επιδίωξη 

των τελευταίων ετών να υπάρξουν πιο αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό 

της φορολογητέας ύλης οδήγησαν στη θέσπιση διατάξεων για τον τεκμαρτό 

προσδιορισμό της αξίας αυτών. Με το άρθ. 12 παρ. 1 του Ν. 3091/2002 προστέθηκε 

και ισχύει από 24-12-2002 η παρ. 4 στο άρθ. 12 του ΚΦΚ η οποία προβλέπει ότι για 

την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3, με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της 

φορολογητέας αξίας: 

α) των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη 

αποτελέσματα από τους τελευταίους πριν από τη μεταβίβαση ισολογισμούς και την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης και  

β) ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής, 

λαμβάνοντας υπόψη τα καθαρά κέρδη των τελευταίων πέντε (5) ετών, την αμοιβή του 

επιχειρηματία, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας 

και τα έτη λειτουργίας της. Εκτός των ανωτέρω μεγεθών, λαμβάνεται υπόψη και κάθε 

άλλο στοιχείο που επηρεάζει αυξητικά ή μειωτικά την αξία. Με την ίδια απόφαση 

καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος αυτής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά 

την εφαρμογή τους. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 της ενότητας Β’ του 

άρθρου 10 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα. 

Σύμφωνα με τον Φωτόπουλο (2013, σ. 585) «κατ’ εξουσιοδότηση των 

ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκαν δύο υπουργικές αποφάσεις κανονιστικού 

περιεχομένου. Η πρώτη με αρ. 1031583/253/Α0013/ΠΟΛ1055/1-4-2003 που έθεσε 

και άλλα κριτήρια επιπλέον αυτών που αναφέρονται στη βασική διάταξη και 

συγκεκριμένα: 



61 

 

α) Για τον προσδιορισμό της τεκμαρτής αξίας κληρονομιαίων κτλ μετοχών 

την προσθήκη (στην τεκμαρτή αξία που προκύπτει από την εφαρμογή των δύο 

κριτηρίων της εξουσιοδοτικής διάταξης) της διαφοράς μεταξύ της αξίας 

(αντικειμενικής ή αγοραίας) των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, όπως 

αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και της 

εμφανιζόμενης στα βιβλία της εταιρίας αξίας κτήσης αυτών, εφόσον η δεύτερη είναι 

μικρότερη και  

β) Για τον προσδιορισμό της τεκμαρτής αξίας ολόκληρης επιχείρησης  καθώς 

και μερίδων ή μεριδίων σε ΟΕ, ΕΕ, και ΕΠΕ, την προσθήκη  

βα) της διαφοράς μεταξύ της αξίας των παγίων στοιχείων της κατά το χρόνο 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και την αξίας αυτών κατά το χρόνο απόκτησής 

τους 

ββ) της αξίας των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης 

(αποθέματα, εμπορεύματα) από τα οποία θα αφαιρείται η αξία των στοιχείων του 

παθητικού (απαιτήσεις) 

βγ) της εφαρμογής της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας𝛼 = 𝑅 ×
1−𝑢𝑛

𝑖
 

βδ) της προσαύξησης του αποτελέσματος με ποσοστιαίους συντελεστές 

ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης» 

όπου: α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την 

άυλη αξία της επιχείρησης. 

R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της 

επιχείρησης. 

n = το μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται το 

υπερκέρδος. 

un = 1/(1+i)n, η παρούσα αξία κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε 

(5) έτη είναι ένα λεπτό του ευρώ. 
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I = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας 

διάρκειας. 

Επομένως αναλυτικότερα ο προσδιορισμό της τεκμαρτής αξίας των ιδανικών 

κεφαλαίων επιχείρησης που τηρεί Βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν 

τηρεί Βιβλία καθορίζεται επακριβώς κατά την ΠΟΛ 1055/2003 του Υπουργείου 

Οικονομιών. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή που 

προβλέπεται στην ΠΟΛ 1055/03 προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους 

συντελεστές ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης και ανάλογα με το αν 

τηρούν ή όχι Βιβλία κατά τον ΚΒΣ καθώς και τι κατηγορίας Βιβλία τηρούν. 

Πίνακας 1Ποσοστιαίοι συντελεστές προσαύξησης ιδανικών κεφαλαίων επιχείρησης με Α΄ ή Β΄ κατηγορίας 

Βιβλία ΚΒΣ ή χωρίς τήρηση Βιβλίων ΚΒΣ 

Έτη λειτουργίας Συντελεστές 

Πάνω από 3 μέχρι 5 10% 

Πάνω από 5 μέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 μέχρι 15 30% 

Πάνω από 15 40% 

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και 

στοιχείων του Κ.Β.Σ ή τηρούν βιβλίο αγορών οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 

Πίνακας 2 Ποσοστιαίοι συντελεστές προσαύξησης ιδανικών κεφαλαίων επιχείρησης με Γ’ κατηγορίας 

Βιβλία ΚΒΣ 

 Έτη λειτουργίας Συντελεστές 

Πάνω από 3 μέχρι 5 10% 

Πάνω από 5 μέχρι 10 20% 

Πάνω από 10 μέχρι 15 30% 
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Πάνω από 15 40% 

Αν και η επιδίωξη της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ήταν η 

«αντικειμενικοποίηση» του προσδιορισμού της αξίας των μετοχών κλπ με τις 

διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1.2 της ενότητας Α΄ και των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1.2 της ενότητας Β΄, ως φορολογητέα αξία των 

μηχανημάτων, των τεχνικών εγκαταστάσεων και του λοιπού μηχανολογικού 

εξοπλισμού της επιχείρησης καθώς και των μεταφορικών μέσων, ορίζεται η 

«αγοραία» αξία τους η οποία προσδιορίζεται μετά από έλεγχο (εμπορικό) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθ. 9 ΚΦΚ. Αντίθετα η φορολογητέα αξία των ακινήτων της 

επιχείρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 10 ΚΦΚ (αγοραία ή αντικειμενική 

αναλόγως εάν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων 

στην περιοχή που βρίσκονται τα ακίνητα) και αν από τις εγγραφές στα βιβλία της 

επιχείρησης προκύπτει αξία μεγαλύτερη από την προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, 

λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία. 

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ατομικής επιχείρησης που 

κληρονομείται προβλέπεται στην ΠΟΛ 1055/2003 ότι αυτή εξευρίσκεται κατά τα 

οριζόμενα στα κεφάλαια Α και Β της ΠΟΛ (δηλ. για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 

Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας), χωρίς υπολογισμό της αξίας των ακινήτων και των 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, έστω κι αν αυτά είναι ενταγμένα στην οικονομική 

εκμετάλλευσή της. 

Η φορολογητέα αξία των εταιρικών μερίδων ΕΠΕ ή μεριδίων ή ποσοστών 

συμμετοχής σε επιχείρηση εξευρίσκεται αν η αξία, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα 

στα κεφάλαια Α, Β και Γ της ΠΟΛ 1055/2003, πολλαπλασιαστεί με το 

μεταβιβαζόμενο ποσοστό συμμετοχής. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό16 ότι η εν 

λόγω φορολογητέα αξία διαφοροποιείται γιατί από το μέσο όρο των ολικών 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης δεν αφαιρείται εμπορική αμοιβή. 

                                                 

16 Βλ. Υπ. Οικ. 1068130/449/Α0013/18-7-3, στη ΦΕ 2003 σελ. 1328 επ 
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Η φορολογητέα αξία των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών 

εξευρίσκεται ως ακολούθως: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που υπάρχουν την 

προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση 

(κατά κανόνα στη φορολογία κληρονομιών ο χρόνος θανάτου), προσαυξάνονται με 

την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών 

περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται η 

υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης, και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη 

είναι μικρότερη της πρώτης. Το αποτέλεσμα αυτό, διαιρούμενο δια του αριθμού των 

υφιστάμενων, κατά την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η 

φορολογική υποχρέωση, μετοχών αποτελεί τη φορολογητέα αξία αυτών. Για την 

εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ως ίδια κεφάλαια 

λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 

του Ε.Γ.Λ.Σ. κονδυλίων, που εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο 

γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων (ή 

μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά 

την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ 

φόρων) των πέντε τελευταίων ισολογισμών, πριν από το χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης, και του μέσου όρου των ίδιων κεφαλαίων της αυτής 

χρονικής περιόδου. Στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) 

ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων 

εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα 

αυτών των αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται καμία απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τα έντυπα17 που συνυποβάλλονται με την 

οικεία δήλωση για των προσδιορισμό της αξίας ολόκληρης επιχείρησης μερίδων ή 

μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία 

θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής και ορίζει ότι οι διατάξεις της εφαρμόζονται στις 

                                                 

17 Βλ. παράρτημα αρ. 1-3 
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υποθέσεις φορολογίας κληρονομικών, δωρεών και γονικών παροχών: α) στις οποίες η 

φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 24-12-2002και μεταγενέστερα, β) στις οποίες η 

οικεία φορολογική δήλωση θα υποβληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας και μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης, και γ) οι οποίες εκκρεμούν προς έλεγχο στις δημόσιες οικονομικές 

υπηρεσίες και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η ΑΥΟ 1106181/704/Α0013/ΠΟΛ 1127/25-11-2003 

με την οποία ορίζεται ότι στις εκκρεμείς προς έλεγχο σχετικές υποθέσεις η αρμόδια 

ΔΟΥ, πριν την διενέργεια του ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να 

υποβάλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στις διατάξεις της ΠΟΛ 1055/2003 και με 

την ΠΟΛ 1069/25-5-2010 ερμηνεύτηκε ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η 

δυνατότητα στο φορολογούμενο, που έχει εκκρεμή υπόθεση, να αποφασίζει με ρητή 

δήλωσή του, αν θέλει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης ή στα 

ισχύοντα κατά το χρόνο φορολογίας του, δεδομένου ότι κατά το χρόνο φορολογίας 

δεν είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη απόφαση (ΠΟΛ. 1055/2003). Διευκρινίζεται 

ακόμη ότι αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών και δεν εκδηλωθεί η 

επιθυμία του φορολογούμενου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 

1055/2003, δεδομένου ότι δεν καταλείπεται πλέον στη Διοίκηση η δυνατότητα να 

μεταβάλει οίκοθεν την έναρξη ισχύος αυτής και να υπαγάγει τον έλεγχο παλαιών 

υποθέσεων σε τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο σε αυτή. 

Στο ερώτημα λοιπόν για το αν η τεκμαρτή μέθοδος προσδιορισμού της αξίας 

των μετοχών, μεριδίων κλπ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο που κληρονομούνται 

βάσει της ΠΟΛ 1055/2003 είναι δεσμευτική ή όχι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

βάσει της ερμηνείας που δόθηκε από την ίδια τη φορολογική διοίκηση με την ΠΟΛ 

1069/25-5-2010 είναι η βασική πλέον μέθοδος προσδιορισμού της φορολογητέας 

αξίας των εταιρικών συμμετοχών και είναι υποχρεωμένοι οι φορολογούμενοι – 

κληρονόμοι να αναγράφουν αυτή την τεκμαρτή αξία τους στις οικείες δηλώσεις 

φόρου κληρονομιάς. Τους δίνεται βέβαια η δυνατότητα να αμφισβητήσουν την αξία 

αυτή μόνο προσφεύγοντας στα διοικητικά δικαστήρια καθώς εφαρμόζονται ανάλογα 
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οι διατάξεις των παρ. 3, 4, και 5 της εν. Β΄ του άρθ. 10 ΚΦΚ και πλέον μέσω της 

διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθ. 63 του ΚΦΔ. 

2.1.5.4 Αξία κινητών 

Για τον προσδιορισμό της αξίας των κινητών περιουσιακών αντικειμένων που 

περιλαμβάνονται στην κληρονομία  ο νόμος τα διακρίνει σε δύο κατηγορίες δηλαδή 

σε α) έπιπλα και σκεύη και β) σε όλα τα άλλα κινητά στα οποία περιλαμβάνονται και 

οι κάθε φύσεως συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων, γραμματοσήμων, κοσμημάτων 

και λοιπών αντικειμένων. Ο Κώδικας κατά τον Παναγιωτόπουλο (2006) καθιερώνει 

διαφορετικό τρόπο εκτίμησης της φορολογητέας αξίας για κάθε κατηγορία.  

Έτσι στο άρθ. 13 παρ. 1 ΚΦΚ ορίζεται ότι ο προσδιορισμός της αξίας των 

κινητών της κληρονομίας γίνεται με κάθε αποδεικτικό μέσο. Ως αποδεικτικά μέσα 

κατά το άρθ. 147 του ΚΔΔ νοούνται η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, 

η ομολογία ιδιώτη κα. Εκτός αυτών και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο έχει στη διάθεσή 

του ο προϊστάμενος της ΔΟΥ προκειμένου να προσδιορίσει την αξία τους ακόμη και 

τις εκτιμήσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του 

Υπουργείου Οικονομικών που έχει συσταθεί βάσει της παρ Γ΄ του Ν.  4152/2013 

(ΦΕΚ 107 Α΄)18. Εξάλλου κατά το άρθ. 73 παρ. 8 ΚΦΚ ανήκει στην ελεγκτική 

αρμοδιότητα του προϊσταμένου της ΔΟΥ η δυνατότητα να ζητήσει την εκτίμηση της 

αγοραίας αξίας κινητών μεγάλης αξίας κλπ εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο 

φορολογίας. Ειδικά για κοσμήματα και λοιπά πολύτιμα αντικείμενα καθώς και κάθε 

φύσεως συλλογές έργων τέχνης, νομισμάτων κλπ προβλέπεται ότι ο προσδιορισμός 

της αξίας τους ενεργείται με ιδιαίτερο τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά είναι 

ασφαλισμένα κατά κινδύνων κλοπής, πυρκαγιάς και λοιπών κινδύνων, η αξία τους 

δεν μπορεί να είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

Για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των επίπλων και των σκευών που 

αποτελούν ειδική κατηγορία των κινητών περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας 

καθιερώνονται δύο νόμιμα μαχητά τεκμήρια: 

                                                 

18 Βλ. Υπ. Οικονομικών (2018) Κατάλογος Πιστ/νων Εκτιμητών (διαθέσιμο στο διαδίκτυο) 

https://www1.gsis.gr/ektimites/ (τελευταία πρόσβαση 8-1-2018) 

https://www1.gsis.gr/ektimites/
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• Ότι στην κληρονομιά υπάρχουν έπιπλα και σκεύη 

• Ότι η αξία τους θεωρείται ίση με το ένα τριακοστό (1/30) της αξίας των 

κτισμάτων της λοιπής κληρονομιάς 

Η πρακτική αδυναμία να εντοπιστεί από τη Φορολογική Διοίκηση η 

φορολογητέα ύλη όσον αφορά στα κινητά κληρονομιαία στοιχεία οδήγησε στη 

θέσπιση του πρώτου τεκμηρίου. Βάσει του δεύτερου τεκμηρίου θα πρέπει να 

υπολογιστεί πρώτα η αγοραία ή η αντικειμενική αξία των κληρονομιαίων κτισμάτων 

(σ’ αυτά έχει γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνεται και η αξία του οικοπέδου επί του οποίου 

αυτά έχουν ανεγερθεί19) αναλόγως τι σύστημα προσδιορισμού εφαρμόζεται στην 

περιοχή που αυτά βρίσκονται και μετά να υπολογισθεί η αξία των επίπλων και των 

σκευών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το άρθ. 1820 ΑΚ, ο σύζυγος που επιζεί, εφόσον 

συντρέχει ως εξ αδιάθετου κληρονόμος με συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού, παίρνει, 

πλέον της κληρονομικής του μερίδας, ως εξαίρετο, και τα έπιπλα, σκεύη ενδύματα 

και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν είτε και οι δύο σύζυγοι 

είτε μόνο εκείνος που επέζησε20.Με τον όρο «οικιακά αντικείμενα» νοούνται τα 

αντικείμενα εκείνα που είχαν χρησιμεύσει, κατά τη διάρκεια του γάμου, για την κοινή 

οικιακή οικονομία των συζύγων (Παπαντωνίου, 1989).Δηλαδή, για την κρίση αν ένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο υπάγεται στο εξαίρετο είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι n 

βασική οικιακή του χρησιμοποίηση το κατέστησε στοιχείο της κοινής οικονομίας των 

συζύγων. Η καθιέρωση του εξαίρετου του επιζώντα συζύγου υπαγορεύτηκε, όπως 

αναφέρεται σε σχετική διαταγή του Υπ. Οικ. (ΠΟΛ 1042/1990), «από λόγους 

ευπρέπειας προς αυτόν και από την αναμφισβήτητα δικαιολογημένη σκέψη ότι ο 

θάνατος του ενός από τους συζύγους δεν πρέπει να στερήσει από τον άλλο, τον 

επιζώντα, τη χρήση των κινητών εκείνων πραγμάτων τα οποία χρησίμευαν για την 

εξυπηρέτηση της οικιακής οικονομίας των συζύγων και τη συνέχιση του ίδιου τρόπου 

ζωής, όπως αυτός ήταν πριν από το θάνατο του κληρονομουμένου συζύγου». Εν όψει 

τούτων γίνεται δεκτό, ότι, στο εξαίρετο, περιλαμβάνεται και το οικογενειακό 

                                                 

19 Βλ. Υπ. Οικ. 1072176/338/Α0013/2006 (αδημοσίευτη) 

20 Βλ. Υπ. Οικ. 1017247/148/ΠΟΛ1042/1990 
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αυτοκίνητο, δεδομένου ότι δεν αποτελεί πια είδος πολυτελείας και αποτελεί 

προέκταση της κοινής συζυγικής οικονομίας, χρησιμοποιούμενο κατ` εξοχή για τις 

ανάγκες αυτής, ώστε να μην δικαιολογείται η μη υπαγωγή του στο εξαίρετο. Για τον 

υπολογισμό της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια 

αυξητικά ή μειωτικά όπως πχ η παλαιότητα και άλλα ενώ είναι σύνηθες στην πράξη 

να χρησιμοποιούνται τα ειδικά περιοδικά που περιέχουν τις τιμές μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων.  

Τα ανωτέρω τεκμήρια είναι μαχητά που σημαίνει ότι μπορούν να ανατραπούν 

αν ο υπόχρεος σε φόρο αποδείξει με κάθε μέσο ότι ο θανών δεν είχε έπιπλα ή ότι 

αυτά που είχε ήταν μικρότερης αξίας. Μαχητά όμως είναι και για τη ΔΟΥ που μπορεί 

να αποδείξει ότι η αξία τους ξεπερνά το 1/30 της αξίας των κτισμάτων. 

Στην κατηγορία των κινητών της κληρονομιάς συγκαταλέγονται και τα 

μετρητά δηλαδή τα τραπεζογραμμάτια ή άλλο είδος χρημάτων που αποτελούν νόμιμο 

τρόπο πληρωμής που μπορεί να έχουν τη μορφή τραπεζικών καταθέσεων, 

τραπεζογραμματίων ή μετρητών που όπως αναφέρθηκε ήδη (υποκεφ. 1.3.2.4 

Περιουσιακά στοιχεία που υποβάλλονται σε φόρο κληρονομιάς) θεωρείται από τον 

ΚΦΚ κατά τεκμήριο ότι περιλαμβάνονται στην κληρονομιαία περιουσία (τίμημα από 

πώληση κινητών, ακινήτων κλπ). 

Κατά το άρθ. 19 του ΚΦΚ για την επιβολή του φόρου θεωρούνται ότι 

ανήκουν κατά ίσα μέρη, ενώ επιτρέπεται και στο Δημόσιο και στους υπόχρεους σε 

φόρο να αποδείξουν το αντίθετο με κάθε νόμιμο μέσο: 

α) Σε καθένα από τους καταθέτες τα χρηματικά ποσά και γενικά οι αξίες που 

είναι κατατεθειμένες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε αδιαίρετους ή ενωμένους 

λογαριασμούς (Comptes indivis ou Collectifs avec solidarite). Με βάση την 

τραπεζική νομοθεσία αδιαίρετος ή ενωμένος ή συμπλεκτικός είναι ο κοινός 

λογαριασμός κατάθεσης χρημάτων, που ανοίγεται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, τα 

οποία σύμφωνα με τους όρους ανοίγματος του λογαριασμού, για να αναλάβουν 

ολόκληρο το ποσό ή μέρος του, πρέπει να συμπράξουν όλα (Παναγιωτόπουλος, 

2006). Το συγκεκριμένο είδος λογαριασμού διαφοροποιείται ως προς τους κοινούς 

λογαριασμούς του Ν. 5638/1932 στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη η σύμπραξη όλων 

των κοινών καταθετών για κάθε ανάληψη χρηματικού ποσού. 
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β) Σε καθέναν από τους από κοινού μισθωτές χρηματοκιβωτίων τα χρηματικά 

ποσά, οι τίτλοι και τα κάθε φύσεως αντικείμενα που φυλάσσονται μέσα στα 

χρηματοκιβώτια αυτά. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τα κιβωτίδια που 

παραδίδονται σφραγισμένα ή κλεισμένα για φύλαξη. 

Όσον αφορά στον κοινό λογαριασμό στο όνομα δύο ή περισσότερων 

συνδικαιούχων που περιλαμβάνει τον όρο ότι ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση του 

εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων καταθετών αυτός θεσπίστηκε 

με τις διατάξεις του άρθ. 1 Ν. 5638/1932. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι μπορεί να 

τεθεί ο πρόσθετος όρος, πράγμα που είναι σύνηθες στην πράξη, ότι με το θάνατο 

οποιουδήποτε μεταξύ των δικαιούχων η κατάθεση και ο λογαριασμός περιέρχεται 

αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους, μέχρι τον τελευταίο εξ αυτών 

χωρίς την καταβολή φόρου κληρονομιών. Η απαλλαγή αυτή προβλέπεται και στον 

ΚΦΚ, συγκεκριμένα στο άρθ. 25 παρ. 2 περ. γ΄, όπου ορίζεται ότι αυτή δεν 

επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Πλην 

όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους υπόχρεους σε φόρο καθώς κατά τη 

συνήθη πρακτική των ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης προκειμένου να 

εξακριβώσουν την ύπαρξη αδήλωτου εισοδήματος, συγκρίνουν φορολογικές 

δηλώσεις με τραπεζικές καταθέσεις και κινήσεις21. Μάλιστα, όσο περισσότεροι 

δικαιούχοι υπάρχουν σε έναν λογαριασμό τόσες περισσότερες συνήθως είναι και οι 

κινήσεις αυτού δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα δαιδαλώδες σχήμα το οποίο 

καλούνται οι ελεγχόμενοι να αποσαφηνίσουν στα μάτια των ελεγκτών, οι οποίοι 

παίρνουν ως δεδομένο το τεκμήριο του άρθρου 4 του Ν.5638/1932. Εάν λοιπόν δεν 

δηλωθεί στην οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς η ύπαρξη τυχόν κοινού 

λογαριασμού με συνδικαιούχο τον θανόντα, έστω και αν βάσει των ανωτέρω 

διατάξεων αυτό απαλλάσσεται του φόρου, ίσως οι κληρονόμοι κληθούν να 

αποδείξουν από πού προέρχονται τα χρήματα που χρησιμοποίησαν από τον κοινό 

λογαριασμό για αγορές. Αν τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δεν καλύπτουν τα 

τεκμήρια διαβίωσης τους η φορολογική διοίκηση μπορεί να τους καλέσει για έλεγχο 

καινα τους επιβάλλει επιπλέον φόρο εισοδήματος με τυχόν προσαυξήσεις ή τόκους. 

                                                 

21 Βλ. Reporter (2017), Φορολογικές προεκτάσεις σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς 

(διαθέσιμο στο διαδίκτυο) http://www.reporter.gr/MONEY/Forologia/326568-Forologikes-proektaseis-

se-koinoys-trapezikoys-logariasmoys (τελευταία πρόσβαση 8-1-2018) 

http://www.reporter.gr/MONEY/Forologia/326568-Forologikes-proektaseis-se-koinoys-trapezikoys-logariasmoys
http://www.reporter.gr/MONEY/Forologia/326568-Forologikes-proektaseis-se-koinoys-trapezikoys-logariasmoys
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2.1.6 Τρόπος υπολογισμού του φόρου κληρονομιάς 

Σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν το σύστημα υπαγωγής σε φόρο 

κληρονομιάς στην Ελλάδα φορολογείται η καθαρή αξία της κληρονομικής περιουσίας 

που μεταβιβάζεται σε κάθε κληρονόμο. Με το άρθ. 29 ΚΦΚ καθιερώθηκε το 

προοδευτικό σύστημα φορολογίας καθώς υπάρχουν κατηγορίες φορολογικών 

κλιμάκων που κατατάσσονται οι υπόχρεοι σε φόρο ανάλογα με τη συγγενική σχέση 

που έχουν με τον κληρονομούμενο και ο φόρος εξαρτάται από το ύψος κάθε 

κληρονομικής μερίδας. Όσο μεγαλύτερη η αξία της καθαρής κληρονομικής μερίδας 

τόσο μεγαλύτερη η επιβάρυνση του υπόχρεου σε φόρο κληρονομιάς και όσο 

εγγύτερη η συγγένεια του κληρονόμου με τον κληρονομούμενο τόσο μικρότερη αυτή 

η επιβάρυνση. Άρα ο φόρος είναι προοδευτικός και υπολογίζεται βάσει κλίμακας που 

κατηγοριοποιεί τους δικαιούχους, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον 

κληρονομούμενο, σε τρεις κατηγορίες (Α’, Β’ και Γ’) και η κατάταξη αυτή ισχύει σε 

γενικές γραμμές από 1-1-2006 που οι φορολογικές κλίμακες περιορίστηκαν σε τρεις 

(3) με τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 5 Ν. 3427/2005. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι όπως σε όλες τις φορολογίες, έτσι και στη 

φορολογία κληρονομιών είναι αναγκαίο προκειμένου να επιβληθεί ο σχετικός φόρος 

να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο στο οποίο γεννάται η φορολογική υποχρέωση το 

οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το φορολογικό καθεστώς που θα ληφθεί υπόψη για 

τον υπολογισμό του φόρου, την πραγματική κατάσταση και κατ’ επέκταση την 

φορολογητέα αξία και την συγγενική σχέση μεταξύ κληρονόμου και 

κληρονομουμένου για την κατάταξη στην ορθή κατηγορία φορολογικών κλιμάκων. 

Όπως προαναφέρθηκε βασικός κανόνας είναι ότι η φορολογική υποχρέωση γεννάται 

κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου πλην των εξαιρέσεων που επιβάλλουν 

τα άρθ. 7 και 8 του ΚΦΚ περί μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

Οι συγγένειες διαχωρίζονται, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, σε συγγένειες 

εξ αίματος και συγγένειες εξ αγχιστείας, σε ευθείς και πλάγιες συγγενικές σχέσεις, 

καθώς και σε ανιούσες και κατιούσες. Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι 

μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ 

ανιόντων και κατιόντων) (άρθρο 1463 Αστικού Κώδικα). Συγγενείς εξ αίματος σε 

πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, 
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κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Συγγένεια εξ αγχιστείας προκύπτει ύστερα από 

γάμο.  Οι συγγενείς εξ αγχιστείας του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ 

αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ 

αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την λύση ή την ακύρωση του γάμου, από 

τον οποίο δημιουργήθηκε. (άρθρο 1464 Αστικού Κώδικα). Ο βαθμός της συγγένειας 

ορίζεται από τον αριθμό των γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα. 

Δεν θα πρέπει να συγχέεται το σύστημα των γενεών (τάξεων) δηλ. της κλήσης 

ομάδων συγγενών εξ αίματος που αποτελούνται από το γονέα και τους καταγόμενους 

από αυτόν με την κατάταξη των υπόχρεων σε φόρο κληρονομιάς στις φορολογικές 

κλίμακες όπως ισχύουν βάσει του ΚΦΚ (πχ οι γονείς του κληρονομουμένου που 

καλούνται στην δεύτερη τάξη (γενεά) στην εξ αδιαθέτου διαδοχή κατά τον ΑΚ 

κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία ως προς τη φορολογική κλίμακα που θα 

εφαρμοστεί για να προσδιοριστεί ο φόρος κληρονομιάς που αυτοί οφείλουν). 

Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης με την κατάταξη των κληρονόμων σε 

κλίμακες προσπαθεί να ευνοήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την οικογένεια του 

κληρονομουμένου και να ενισχύσει το θεσμό της οικογένειας. Κατά μία άποψη 

εξάλλου (Tiley, 2012)οι απώτεροι συγγενείς ή οι μη συγγενείς δεν έχουν κατ’ ανάγκη 

την προσδοκία ότι θα κληρονομήσουν τον θανόντα και ο φόρος κληρονομιάς με τον 

οποίο θα επιβαρυνθούν απλά περιορίζει κατά κάποιον τρόπο την ευχάριστη κατά τα 

άλλα «έκπληξη» της κληρονομιάς που περιέρχεται σε αυτούς. Κατά τον Γ. 

Παναγιωτόπουλο όμως (2006 σ. 164) «στην προσπάθειά του αυτή και υπό την 

αιτιολογία προφανώς της κοινωνικότητας του φόρου, αφίσταται, αδικαιολογήτως 

κατά την άποψή μας, όλο και πιο πολύ από τη ρύθμιση των κληρονομικών τάξεων, 

στην εξ αδιαθέτου διαδοχή του αστικού κώδικα. Έτσι με τον Ν. 2362/1995 στην Α΄ 

κατηγορία εντάχθηκαν και οι ανιόντες πρώτου βαθμού εξ αίματος, δηλαδή οι γονείς 

που κατά τον αστικό κώδικα (άρθ. 1814) υπάγονται στην Β΄ κληρονομική τάξη.» 

Εξαίρεση από την αρχή αυτή επέφεραν οι διατάξεις του Ν. 3634/2008 που 

ίσχυσαν από 13-12-2007 έως  και 25-1-2010 βάσει των οποίων οι κληρονόμοι ή 

κληροδόχοι που υπάγονταν στις Α΄ και Β΄ κατηγορίες του άρθ. 29 παρ. 1 ΚΦΚ 

βαρύνονταν με φόρο όχι με προοδευτικούς αλλά με αναλογικούς συντελεστές 

αναλόγως το είδος του περιουσιακού στοιχείου που κληρονομούσαν (ακίνητα, 

κινητά, μετοχές κλπ) καθώς και οι διατάξεις του άρθ. 11 παρ. 1 του Ν. 3091/2002 που 
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ίσχυσαν από 1-1-2003 (προστέθηκε παρ. 7 στο άρθ. 29 ΚΦΚ) σύμφωνα με τις οποίες 

οι κληρονόμοι που κληρονομούσαν εταιρικές συμμετοχές (μετοχές, εταιρικά μερίδια 

κλπ) είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν, με ειδική αναφορά στο σώμα της οικείας 

δήλωσης, μεταξύ της φορολόγησης με βάσει τις κλίμακες του άρθ. 29 του ΚΦΚ  και 

της φορολόγησης με χαμηλούς αναλογικούς συντελεστές (αυτοτελής φορολόγηση για 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές στην Α΄ κατηγορία 0,6% στην Β΄ κατηγορία 

1,2% και για μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, εταιρικές μερίδες ή μερίδια 

κλπ  στην Α΄ κατηγορία 1,2% στην Β΄ κατηγορία 2,4%). Ο ειδικός τρόπος αυτός της 

φορολόγησης των μετοχών κλπ βάσει της διακριτικής ευχέρειας που είχαν οι 

υπόχρεοι να επιλέξουν τον τρόπο υπαγωγής σε φόρο ίσχυσε έως 12-12-2007 με την 

ψήφιση του Ν. 3634/2008 άρθ. 1 παρ. 1. 

Σύμφωνα λοιπόν με το νομικό καθεστώς που ισχύει από 23-4-2010 (άρθ. 25 

Α΄ παρ. 14) κατά το άρθ. 29 του ΚΦΚ οι δικαιούχοι της κτήσης κατατάσσονται στις 

εξής τρεις (3) κατηγορίες ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον 

κληρονομούμενο: 

Στην Α' κατηγορία υπάγονται: α) ο σύζυγος του κληρονομουμένου, β) το 

πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά 

τις διατάξεις του ν. 3719/ 2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η 

συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού 

(τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα 

εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή 

δικαστικά έναντι και των δύο γονέων), δ) οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού 

και ε) οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού. 

Στη Β' κατηγορία υπάγονται: α) οι κατιόντες εξ αίματος τρίτου και επόμενων 

βαθμών, β) οι ανιόντες εξ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών, γ) τα εκούσια ή 

δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα 

αναγνώρισε, δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και 

των ανιόντων αυτού, ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς),στ) οι συγγενείς εξ 

αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου, ζ) οι πατριοί και οι μητριές, η) τα τέκνα από 

προηγούμενο γάμο του συζύγου, θ) τα τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί - νύφες) και ι) οι 

ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί - πεθερές). 
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Στη Γ' κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

συγγενής του κληρονομουμένου ή εξωτικός. 

Σε περίπτωση υιοθεσίας, η κατάταξη στην οικεία κατηγορία του 

υιοθετηθέντος ή των συγγενών αυτού έναντι του υιοθετήσαντος ή των συγγενών 

αυτού γίνεται με βάση τη συγγενική σχέση που προκύπτει κατά τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα. Κατ' εξαίρεση, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας μπορεί, για τον υπολογισμό του φόρου, να μην λάβει υπόψη το βαθμό 

συγγένειας που προκύπτει από την υιοθεσία, αν διαπιστώσει ότι αυτή έγινε για να 

καταστρατηγηθούν οι διατάξεις του ΚΦΚ. Σύμφωνα άλλωστε με το άρθ. 38 ΚΦΔ 

«κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε 

τεχνητή διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της 

φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι εν λόγω διευθετήσεις 

αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της 

οικονομικής τους υπόστασης». 

Οι ισχύουσες φορολογικές κλίμακες ανά κατηγορία για υποθέσεις που η 

φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 24-4-2010, ημερομηνία δημοσίευσης του 

νόμου 3842/2010, βάσει του άρθ. 25 Α΄ παρ. 14 έχουν ως εξής: 

Πίνακας 3 Φορολογική κλίμακα για την Α΄’ κατηγορία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' 

Κλιμάκια (σε 

ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου (%) 

Φόρος 

κλιμακίου (σε 

ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία (σε 

ευρώ) 

Φόρος που 

αναλογεί  (σε 

ευρώ) 

150.000 - - 150.000 - 

150.000 1 1.500 300.000 1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπερβάλλον 10 
   

 

Πίνακας 4 Φορολογική κλίμακα για την Β΄κατηγορία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' 

Κλιμάκια (σε 

ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου (%) 

Φόρος 

κλιμακίου (σε 

ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία (σε 

ευρώ) 

Φόρος που 

αναλογεί  (σε 

ευρώ) 

30.000 - - 30.000 - 

70.000 5 3.500 100.000 3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπερβάλλον 20 
   

 



74 

 

Πίνακας 5 Φορολογική κλίμακα για την Γ’ κατηγορία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' 

Κλιμάκια (σε 

ευρώ) 

Συντελεστής 

κλιμακίου (%) 

Φόρος 

κλιμακίου (σε 

ευρώ) 

Φορολογητέα 

περιουσία (σε 

ευρώ) 

Φόρος που 

αναλογεί  (σε 

ευρώ) 

6.000 - - 6.000 - 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Υπερβάλλον 40 
   

Με τις ανωτέρω κλίμακες φορολογούνται πλέον οι κτήσεις αιτία θανάτου 

κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου και υπολογίζεται ο φόρος στο υπόλοιπο της 

κληρονομικής μερίδας του κάθε κληρονόμου που μένει μετά τις εκπτώσεις των άρθ. 

21-27 ΚΦΚ. Για να προσδιοριστεί η καθαρή αξία της κληρονομικής μερίδας κάθε 

κληρονόμου ή κληροδόχου θα πρέπει: 

• Να προσδιοριστεί η φορολογητέα αξία των κληρονομιαίων περιουσιακών 

στοιχείων  (βλ. κεφ. 1.3.5) 

• Από την αξία αυτή να αφαιρεθούν α) τα χρέη και τα βάρη που βαρύνουν την 

κληρονομική μερίδα (βλ. κεφ. 1.3.2.4) (άρθ. 21,22,24 ΚΦΚ) β) τα 

κληροδοτήματα βάσει της διαθήκης του διαθέτη (άρθ. 23 ΚΦΚ) γ) τα 

περιουσιακά στοιχεία που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται του φόρου (άρθ. 25 

και 26 ΚΦΚ) δ) τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται 

στο Δημόσιο (άρθ. 20 ΚΦΚ) (εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων που δεν 

έχουν περιέλθει στην κατοχή του υπόχρεου σε φόρο καθώς και μετοχές κλπ ή 

απαιτήσεις μη εισπράξιμες κατά τον υπόχρεο δεν λαμβάνονται υπόψη για την 

επιβολή του εφόσον μεταβιβασθούν από αυτόν στο Δημόσιο χωρίς 

αντάλλαγμα) ε) η ειδική έκπτωση του άρθ. 27 ΚΦΚ για συγγενείς 

αποβιώσαντος στρατιωτικού  

• Να προστεθούν στη φορολογητέα αξία οι συνυπολογιζόμενες προηγούμενες 

δωρεές ή γονικές παροχές που έγιναν από τον κληρονομούμενο προς τον 

κληρονόμο (για το συνυπολογισμό των κτήσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η 

αξία που είχε υπαχθεί σε φόρο κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης αυτών και όχι τα απαλλασσόμενα ποσά) εφόσον η φορολογική 

υποχρέωση γι’ αυτές γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του δημοσίου δεν 

έχει παραγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 102 
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του ΚΦΚ πάντα βέβαια με κριτήριο το χρόνο γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης.  

• Να προσδιοριστεί ο αναλογών φόρος στην παραπάνω φορολογητέα αξία 

βάσει του άρθ. 29 ΚΦΚ (κατάταξη σε κατηγορίες βάσει συγγένειας και 

φορολογικές κλίμακες όπως αναφέρθηκαν παραπάνω). 

• Από το φόρο αυτό να εκπεσθεί  α) βάσει του άρθ. 31 του Κώδικα ο φόρος των 

συνυπολογιζόμενων δωρεών και γονικών παροχών (το άρθ. 31 ΚΦΚ 

προβλέπει την έκπτωση του φόρου που αναλογεί στην συνυπολογιζόμενη 

αξία, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις φορολογικές κλίμακες που ισχύουν 

κατά το χρόνο του συνυπολογισμού, εκτός αν ο καταβληθείς φόρος είναι 

μεγαλύτερος από τον αναλογούντα) και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα 

βεβαιώθηκε και καταβλήθηκε στο εξωτερικό (άρθ. 32 ΚΦΚ) 

Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, 

ο φόρος που αναλογεί σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά 

ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) εφόσον ο υπόχρεος σε φόρο προσκομίσει τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση και το ποσοστό της 

αναπηρίας22(απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης 

Αναπηρίας ΚΕΠΑ ή από τις Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού ΑΑΥΕ, ΑΝΥΕ ή 

ΑΣΥΕ). 

Πρόσθετο αφορολόγητο ποσό, που σήμερα ανέρχεται στα 400.000 ευρώ (από 

26-1-2010 με το άρθ. 1 παρ. 7 Ν. 3815/2010) για κάθε δικαιούχο, ισχύει βάσει του 

άρθ. 25 παρ. 2 περ. ζ΄ ΚΦΚ για τον επιζώντα σύζυγο και για κάθε ανήλικο τέκνο του 

κληρονομούμενου. Η πρόσθετη αυτή απαλλαγή φόρου θεσπίστηκε για πρώτη φορά 

με το άρθ. 12 παρ. 4 Ν. 3091/2002 με ισχύ από 1-1-2003 και ανερχόταν στο ποσό των 

300.000 ευρώ  (έως την 25-1-2010 οπότε και αυξήθηκε το ποσό της 

απαλλαγής).Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1039/2003 του Υπ. Οικ. «η απαλλαγή αυτή 

κρίθηκε δίκαιη, δεδομένου ότι οι σύζυγοι συμβάλλουν, κατά κανόνα, από κοινού 

στην απόκτηση της οικογενειακής περιουσίας, τα δε ανήλικα τέκνα δεν έχουν ίδιους 

πόρους για καταβολή του φόρου. Η ευνοϊκή μεταχείριση του συζύγου και των 

                                                 

22 Βλ. Υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1195/8-8-2013 
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ανηλίκων τέκνων δικαιολογείται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και υποστήριξης 

της οικογένειας και θεωρήθηκε δίκαιη η διάκριση υπέρ του συζύγου και των 

ανηλίκων τέκνων και η μεγαλύτερη απαλλαγή τους από τους λοιπούς συγγενείς της 

Α` Κατηγορίας» .Εφόσον παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του 

φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας αυτής 

παραγράφου και περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. Η απαλλαγή για τον 

επιζώντα σύζυγο, με τον οποίο εξομοιώνεται και ο συνδεόμενος με σύμφωνο 

συμβίωσης του Ν. 3719/2008, παρέχεται εφόσον η έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών και αυτό προκειμένου να αποφευχθούν προσπάθειες 

μεθόδευσης φοροαποφυγής. 

Πλην της ανωτέρω απαλλαγής που ισχύει για τον σύζυγο και τα ανήλικα 

τέκνα του κληρονομουμένου υφίστανται και άλλες απαλλαγές στη φορολογία 

κληρονομιών κατά τον Κώδικα που συγκεντρώνονται στα άρθ. 25 και 26 ενώ 

σύμφωνα με το άρθ. 122 διατηρήθηκαν σε ισχύ και μετά την ψήφιση του Ν. 

2961/2001 διατάξεις παλαιών νόμων που προέβλεπαν απαλλαγές από τον φόρο 

κληρονομιών ενώ με νέους νόμους θεσπίστηκαν και νέες απαλλαγές. Με την ψήφιση 

του Ν. 3842/10 άρθ. 25 εν. Β΄ καταργήθηκε μεγάλο μέρος των έως τότε (23-4-2010) 

ισχυουσών απαλλαγών και ένα μέρος αυτών τροποποιήθηκε. Σε γενικές γραμμές  στα 

άρθ. 25 και 26 ΚΦΚ απαριθμούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

απαλλάσσονται από το φόρο όταν αυτά είναι δικαιούχοι αιτία θανάτου κτήσης 

περιουσίας. Η απαλλαγές κατά τον Φωτόπουλο (1997) διακρίνονται σε υποκειμενικές 

που συνδέονται με το πρόσωπο του κληρονομουμένου και αντικειμενικές που 

συνδέονται με την περιουσία που κληρονομείται και είναι άλλοτε ολικές καθώς 

απαλλάσσεται το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας και μερικές καθώς 

απαλλάσσονται ορισμένα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία ή ποσοστό τους. 

Σήμερα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι εξής απαλλαγές:  

Απαλλάσσονται από το φόρο οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι: 

• Το Δημόσιο, οι λογαριασμοί που δημιουργούνται υπέρ του Δημοσίου. Εφόσον 

κληρονόμος είναι το δημόσιο σύμφωνα με το άρθ. 61 εν. Α΄ παρ. 10 ΚΦΚ δεν 

υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς. 

• Οι αλλοδαποί με τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον προβλέπεται απαλλαγή 

τους από το φόρο με διεθνείς συμβάσεις. Η ελληνική φορολογική διοίκηση 
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στη φορολογία κεφαλαίου έχει υπογράψει μόνο τέσσερις (4) Συμβάσεις 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλες χώρες ( Στυλιανίδου,  2010). 

Επίσης απαλλάσσονται από το φόρο: 

• Η κτήση πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 

πλοιοκτητριών πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων πεντακοσίων 

(1.500) κόρων. 

• Η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό στο όνομα δύο ή 

περισσοτέρων από κοινού (Compte Joint, Joint Account) κατά τις διατάξεις 

του ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α’),στην οποία έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι 

με το θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου η κατάθεση και ο λογαριασμός αυτής 

περιέρχεται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες μέχρι τον τελευταίο από 

αυτούς. Η απαλλαγή αυτή ισχύει και σε κοινούς λογαριασμούς με προθεσμία 

ή ταμιευτηρίου με προειδοποίηση και σε κοινούς λογαριασμούς σε 

συνάλλαγμα ή σε συνάλλαγμα και δραχμές με προθεσμία ή ταμιευτηρίου με 

προειδοποίηση μόνιμων κατοίκων της αλλοδαπής ή αυτών με συνδικαιούχους 

μόνιμους κατοίκους της ημεδαπής. Αντίθετα η απαλλαγή αυτή δεν 

επεκτείνεται στους κληρονόμους του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου. Οι 

διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και σε μερίδα αμοιβαίου κεφαλαίου. 

• Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή Έλληνα υπηκόου που είναι 

εγκατεστημένος σε αυτή για δέκα (10) τουλάχιστον συναπτά έτη. Δεν 

περιλαμβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, 

στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 

εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της 

ιδιότητας τους αυτής. Η χορήγηση αυτής της απαλλαγής προϋποθέτει βέβαια 

σχετικό αίτημα στην οικεία δήλωση και επισύναψη των δικαιολογητικών από 

τα οποία να προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 

απαλλαγής. 

• Τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει στον κληρονομούμενο αιτία 

δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από 

αυτούς, 

• Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 

2 του άρθρου 29 του παρόντος, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων 
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(400.000) ευρώ ανά δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα 

τέκνα του κληρονομουμένου όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

• Η κληρονομιά η οποία περιέρχεται σε σύζυγο, τέκνα, γονείς ή αδέλφια 

στρατιωτικού, κατά τον ορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του 

ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄), που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, 

σε εκτέλεση υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής. 

• Η πρώτη κατοικία που κληρονομείται από σύζυγο ή τέκνο του 

κληρονομουμένου με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως καθορίζονται στο 

άρθ. 26 εν. Α΄, με αίτημα που υποβάλλεται σε εμπρόθεσμη δήλωση φόρου 

κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη απαλλαγή θεσπίστηκε κυρίως για το λόγο ότι 

το κράτος θέλησε να διευκολύνει τους πολίτες στην απόκτηση στέγης 

δεδομένου και του άρθ. 21 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Η 

απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται 

ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους». 

Όπως αναφέρθηκε με την ψήφιση του Ν. 3842/10 που ίσχυσε από 24-4-2010 

καταργήθηκαν απαλλαγές του φόρου κληρονομιών που προβλεπόταν στον ΚΦΚ 

ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι απαλλαγές των γεωργών (που αναφέρονταν στην 

απαλλαγή γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων, στις ειδικές απαλλαγές αγροτών και 

στην παροχή πρόσθετου αφορολόγητου ποσού). Καταργήθηκαν ακόμη και οι 

απαλλαγές που αφορούσαν ορισμένα νομικά πρόσωπα τα οποία μπορεί με τις 

τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3842/10 να έχασαν το προνόμιο της πλήρους 

απαλλαγής αλλά συνέχισαν να υπόκεινται σε ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καθώς 

προστέθηκε παρ. 3 στο άρθ. 25 του Κώδικα που προβλέπεται ότι  υπόκεινται σε 

αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 0,5%, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 

άρθρου 29, οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι: α) τα ν.π.δ.δ., οι νομαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό 

του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 

η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και β) τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται 

νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της 

αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄), 

εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε 
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ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς 

κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939. 

Σε γενικές γραμμές, οι ισχύουσες κάθε φορά κλίμακες και φορολογικοί 

συντελεστές καθώς και οι ισχύουσες κάθε φορά απαλλαγές αποτελούν συχνά για τον 

διαθέτη, προβλέποντας την τυχόν φορολογική επιβάρυνση των κληρονόμων του, 

κριτήριο για τον τρόπο διάθεσης των περιουσιακών του στοιχείων με διαθήκη.  Είναι 

συχνό φαινόμενο τα άτομα με πολλά περιουσιακά στοιχεία να λαμβάνουν συμβουλές 

για το πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές του 

φορολογικού νόμου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσό του φόρου 

κληρονομιάς που πρέπει να καταβληθεί για το θάνατό τους, δεδομένου ότι οι 

διατάξεις της διαθήκης ή οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα εμπλεκόμενα μέρη 

ενδέχεται να έχουν ως βάση τις φορολογικές συνέπειες(McCarthy, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Η υποχρέωση του φορολογουμένου να καταβάλλει τον φόρο που επιβάλλεται 

κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις διέπεται από κάποιες βασικές αρχές 

βάσει του Συντάγματος όπως είναι η αρχή της νομιμότητας του φόρου, της 

φορολογικής ισότητας, της βεβαιότητας του φόρου, της καθολικότητας του φόρου, η 

αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα, η αρχή της χρηστής και 

εύρυθμης διοίκησης (Φινοκαλιώτης,2014) προκειμένου να υπάρχει φορολογική 

δικαιοσύνη και κράτος δικαίου. Οι αρχές αυτές συγκεντρώθηκαν και 

κωδικοποιήθηκαν και με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 

2690/1999), διατάξεις που διέπουν και τη φορολογική διαδικασία. Πλην όμως ήταν 

εμφανής η έλλειψη ενός νομοθετήματος που θα κάλυπτε τα ειδικότερα θέματα που 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία επιβολής των φόρων. Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει 

ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) που καθορίζει τη διαδικασία 

προσδιορισμού και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, ανάμεσα σ’ αυτά και το 

φόρο κληρονομιάς με ισχύ από 1-1-2015 (άρθ. 72 παρ.29 ΚΦΔ), καθώς και τις 

διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, τον έλεγχο της 

δήλωσης αυτής από τη φορολογική αρχή για τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη, τον 

προσδιορισμό και την είσπραξη του φόρου, τον καθορισμό των προστίμων και τόκων 

εάν υπάρχουν, τη δυνατότητα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (ενδικοφανής 

προσφυγή). Ήδη όμως πριν την ψήφιση του ΚΦΔ, ο ΚΦΚ περιλάμβανε διατάξεις 

σχετικές με τη διαδικασία επιβολής του φόρου κληρονομιάς στα άρθ. 61-116. 

3.1.1 Φορολογική δήλωση και διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του 

φόρου κληρονομιάς βάσει δήλωσης 

Σύμφωνα με το άρθ. 18 παρ. 1 ΚΦΔ ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση κατά το 

χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία. Κατά το άρθ. 66 ΚΦΚ 

αρμόδιος για την αποδοχή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου κληρονομιάς 

είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του 

κληρονομουμένου. Αν ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή και 

απεβίωσε στην Ελλάδα, αρμόδιος προϊστάμενος δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
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είναι εκείνος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου απεβίωσε ο κληρονομούμενος. Αν 

ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε ούτε απεβίωσε στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι ο 

προϊστάμενος της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού ή αυτός που ορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών. Βάσει της ΠΟΛ. 1073/03-05-2006 είχαν δοθεί σχετικές 

οδηγίες. 

Μετά όμως τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εκδόθηκε 

η υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743/04.08.2017) εγκύκλιος περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης όπου προβλέπεται ότι η παραλαβή δηλώσεων 

φόρου κληρονομιών, και ο προσδιορισμός του φόρου ανατίθενται σε οποιονδήποτε 

υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία 

δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του 

κληρονομουμένου. Αν ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή και 

απεβίωσε στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική 

αρμοδιότητα της οποίας απεβίωσε ο κληρονομούμενος. Αν ο κληρονομούμενος δεν 

κατοικούσε ούτε απεβίωσε στην Ελλάδα, σε οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. 

Κατοίκων Εξωτερικού. Αντί του υπαλλήλου των Δ.Ο.Υ., που αναφέρονται στα 

προηγούμενα εδάφια, σε οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται με 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτηση όλων των υπόχρεων σε 

δήλωση, η οποία υποβάλλεται είτε πριν, είτε μετά από την υποβολή της δήλωσης ή 

και οίκοθεν, για ορισμένη υπόθεση και για αποχρώντα λόγο. Αν ο υπόχρεος σε 

δήλωση κατοικεί εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δ.Ο.Υ., σε 

οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του, ο οποίος χορηγεί 

αντίγραφο της δήλωσης και τη διαβιβάζει άμεσα στις ανωτέρω αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 

Ειδικότερα επειδή στην πράξη κατά την υποβολή των δηλώσεων αυτών 

παρουσιάζεται πολύ συχνά το φαινόμενο να προσκομίζονται δημόσια έγγραφα, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης, συμβόλαιο κ.λπ.) στα 

οποία αναγράφεται διαφορετικός τόπος κατοικίας, πολλές δε φορές είναι πιθανό ο 

αναγραφόμενος τόπος κατοικίας να μη συμπίπτει ούτε με τον τόπο κατοικίας που έχει 

δηλωθεί στο μητρώο του φορολογούμενου έχει προβλεφθεί όπως αναφέρεται και 
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στην ανωτέρω εγκύκλιο ότι ως τόπος κατοικίας του θανόντος λαμβάνεται υπόψη 

αυτός που έχει δηλωθεί τελευταία στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης. 

Κατά τον Φινοκαλιώτη (2014) η φορολογική δήλωση αποτελεί ουσιώδη 

θεσμό του φορολογικού δικαίου με τον οποίο ο φορολογούμενος συμπράττει στη 

φορολογική διαδικασία παρέχοντας στη φορολογική αρχή τα αναγκαία στοιχεία για 

να τη διευκολύνει προκειμένου να επιβάλλει τον οικείο φόρο αλλά ταυτόχρονα 

παράγει η ίδια έννομα αποτελέσματα καθώς αποτελεί τίτλο βεβαίωσης του φόρου. 

Γνωστοποιεί στη φορολογική αρχή τα αναγκαία στοιχεία για την εξατομίκευση του 

φορολογικού νόμου. Η παράλειψη υποβολής της ή η ανακρίβεια του περιεχομένου 

της έχουν ως συνέπεια την επιβολή ποικίλων κυρώσεων. Στη φορολογία 

κληρονομιών σύμφωνα με το άρθ. 61 Α΄ παρ. 1 ΚΦΚ ο υπόχρεος σε φόρο ταυτίζεται 

κατά κανόνα (πλην των ειδικών περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθ. 61 και για 

τα οποία έγινε σύντομη αναφορά στο κεφ. 1.3.3 Υποκείμενο του φόρου) με τον 

υπόχρεο σε υποβολή και της σχετικής δήλωσης για τα κληρονομιαία στοιχεία που 

απόκτησε. Στο άρθ. 67 ΚΦΚ αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο της δήλωσης 

κληρονομιών (πλήρη στοιχεία κληρονομουμένου, κληρονόμων, κληροδόχων, 

στοιχεία διαθήκης, τα αντικείμενα της κληρονομίας είτε φορολογούνται είτε όχι, 

προγενέστερες γονικές παροχές ή δωρεές, χρέη και βάρη κλπ) η οποία συντάσσεται 

σε έντυπο που παρέχεται δωρεάν από την υπηρεσία (έντυπο Κ1)23αλλά και στο άρθ. 6 

του ΚΦΔ προβλέπεται ότι ο Γενικός Γραμματέας, με απόφασή του καθορίζει τον 

τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων 

και άλλων εγγράφων που υποβάλλει ο φορολογούμενος και ότι η Φορολογική 

Διοίκηση θέτει τα έγγραφα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθ. στη 

διάθεση του κοινού, δωρεάν, ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή στις κατά τόπους 

υπηρεσίες της. Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς δεν έχει 

ακόμη ηλεκτρονικοποιηθεί και η δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται χειρόγραφα 

στην αρμόδια ΔΟΥ, πράγμα που καθιστά δυσχερέστερο το έργο του ελεγκτικού 

μηχανισμού της Φορολογικής Διοίκησης να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις της 

οικείας φορολογικής νομοθεσίας όπως είναι η παράλειψη υποβολής της ή η 

ανακρίβεια του περιεχομένου της. 

                                                 

23 Βλ. Παράρτημα παρούσας εργασίας αριθ. 4 
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Η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ 

από τους υπόχρεους κατά το άρθρο 61 ΚΦΚ ή από τους πληρεξουσίους αυτών (που 

νομιμοποιούνται να υπογράψουν και βάσει απλής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το 

γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή ή και από 

Συμβολαιογράφο24) και υπογράφεται από αυτούς ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου 

που την παραλαμβάνει, ο οποίος υποχρεούται να χορηγεί σε αυτόν που την υποβάλλει 

απόδειξη παραλαβής. Η δήλωση με τα συνημμένα σ’ αυτή έγγραφα (πιστοποιητικά, 

φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας κλπ) προβλέπεται να υποβάλλεται σε ένα 

αντίτυπο, πλην όμως στην πράξη υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα προκειμένου ο δηλών 

να παραλάβει από τον υπάλληλο θεωρημένο αντίγραφο αυτής (με σφραγίδα 

παραλαβής) το οποίο δύναται να το χρησιμοποιήσει ως πιστοποιητικό για να προβεί 

στην σχετική συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς εφόσον κληρονομεί 

εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων. Περισσότεροι κληρονόμοι μπορούν να 

υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, κάθε κληρονόμος όμως δεν στερείται το 

δικαίωμα να υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση για τη δική του κληρονομική μερίδα. Τα 

απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προβλέπονται από σχετικές εκδοθείσες 

αποφάσεις25 και είναι σε γενικές γραμμές η ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφα 

τυχόν διαθηκών, κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της 

αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου 

και Ειρηνοδικείου για την ύπαρξη ή μη δημοσιευθείσας διαθήκης, τα έγγραφα που 

δικαιολογούν την τυχόν μετάθεση της φορολογικής υποχρέωσης, τα αποδεικτικά 

ύπαρξης χρεών και βαρών, τα φύλλα υπολογισμού αξίας για όσα κληρονομιαία 

ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα καθώς 

και κάθε άλλο έγγραφο που κρίνεται ότι απαιτείται με κριτήριο το τι δηλώνεται. 

Η Ελλάδα βέβαια θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον Κανονισμό της ΕΕ (αριθ. 

650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 

                                                 

24 Βλ. Υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1046/13-5-2004 Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, 

κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από τους συμβολαιογράφους 

25 Βλ. ΑΥΟ Κ.13061/8-10-1973, 1111232/ΠΟΛ 1274/30-11-2001 και 1016800/ΠΟΛ 

1113/27-3-2002 
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2012)26σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και 

εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της 

κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου. Βασικός 

στόχος της ΕΕ αποτελεί η διατήρηση και η ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

των προσώπων και δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι πολίτες της ΕΕ 

μετακινούνται από τη µία χώρα στην άλλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους ή ακόμη και για να αγοράσουν ιδιοκτησία ή 

να επενδύσουν σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ είναι επόμενο  να κληρονομούνται 

περισσότερα περιουσιακά στοιχεία διασυνοριακά και, ως εκ τούτου, να ανακύπτουν 

περισσότερες περιπτώσεις διπλής φορολογίας και διακριτικής φορολογικής 

μεταχείρισης σε σχέση με το φόρο κληρονομιάς. Για το λόγο αυτό προβλέπεται στον 

παραπάνω κανονισμό ότι οι κληρονόμοι – πολίτες της ΕΕ προκειμένου να 

διευκολυνθούν στην προσπάθεια να αποδείξουν την ιδιότητά τους και τα δικαιώματά 

τους που απορρέουν από κληρονομιά με διασυνοριακές επιπτώσεις μπορούν να 

κάνουν χρήση ενός ενιαίου πιστοποιητικού, του «ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου» που 

θα εκδίδεται προς χρήση σε άλλο κράτος μέλος και θα έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ 

για κάθε κράτος μέλος, λαμβάνοντας βέβαια κάθε φορά υπόψη το δίκαιο που 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. Προς αυτή την κατεύθυνση 

πρέπει να κινηθεί και η ελληνική δημόσια διοίκηση έτσι ώστε στη συναλλαγή του με 

αυτή ο πολίτης προσκομίζοντας το «ευρωπαϊκό κληρονομητήριο» με τη δήλωσή του 

να αποδεικνύει επακριβώς τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό.  

Η δήλωση οποιουδήποτε υπόχρεου μπορεί να επιδοθεί στον προϊστάμενο της 

αρμόδιας ΔΟΥ και με δικαστικό επιμελητή, στην περίπτωση όμως αυτήν το γνήσιο 

της υπογραφής των υπόχρεων ή των πληρεξουσίων, καθώς και η τυχόν αδυναμία 

υπογραφής, βεβαιώνονται ατελώς από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, με εξαίρεση την 

περίπτωση κατά την οποία η δήλωση υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, οπότε 

αρκεί η αναγραφή των στοιχείων της επαγγελματικής του ταυτότητας. Ο ΚΦΔ στο 

άρθ. 18 προβλέπει ότι με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ορίζονται η μορφή των 

                                                 

26 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650 (τελευταία πρόσβαση 28-1-2018) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1517172686773&uri=CELEX:32012R0650
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φορολογικών δηλώσεων, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να 

αναγράφονται σ’ αυτές, ο τρόπος υποβολής τους κλπ. Πλην όμως καθώς για τη 

φορολογία κληρονομιών ήδη προβλεπόταν από τον ΚΦΚ το περιεχόμενο και ο 

τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων δεν εκδόθηκε ειδικότερη απόφαση του 

Γ.Γ. 

Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς από τις διατάξεις του ΚΦΚ συνάγεται ότι 

διακρίνονται σε εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές, συμπληρωματικές, νέες 

(εκείνες που υποβάλλονται για τα περιουσιακά στοιχεία που βάσει των άρθ. 7 και 8 

είχε μετατεθεί ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και σήμερα γεννιέται 

η υποχρέωση), αρνητικές ( άρθ. 70 όπου δεν προκύπτει φορολογητέα ύλη), 

ανακλητικές – διορθωτικές (άρθ. 72), δηλώσεις με επιφύλαξη (άρθ 61 εν Β΄). Από τις 

διατάξεις του ΚΦΔ συνάγεται (άρθ. 18, 19, 20) ότι πλέον οι δηλώσεις διακρίνονται σε 

εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές και δηλώσεις με 

επιφύλαξη. Οποιαδήποτε δηλαδή δήλωση υποβληθεί μετά την αρχική θεωρείται κατά 

τον ΚΦΔ τροποποιητική δήλωση είτε αυτή συμπληρώνει είτε ανακαλεί τη 

φορολογητέα ύλη που είχε δηλωθεί αρχικά καθώς προβλέπεται όταν ο 

φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη 

Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει 

τροποποιητική φορολογική δήλωση και αν αυτή υποβληθεί εντός της προθεσμίας 

υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική 

δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και 

τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Τα σχετικά με τις προθεσμίες των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς ρυθμίζονται 

από τα άρθ. 62, 63 και 86 του ΚΦΚ . Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες, 

αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε εντός Ελλάδας και μέσα σε ένα (1) έτος, αν ο 

κληρονομούμενος απεβίωσε στην αλλοδαπή ή αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος 

διέμενε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου. Στις 

περιπτώσεις αυτές, αν ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος πάρει στην κατοχή του τα 

κληρονομιαία αντικείμενα μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες της ετήσιας προθεσμίας, 

η προθεσμία του έτους μειώνεται σε έξι (6) μήνες από την κατάληψη των 

περιουσιακών αυτών στοιχείων. Σε μεταβίβαση με αντάλλαγμα της ψιλής κυριότητας 

που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, η δήλωση υποβάλλεται πριν από αυτήν τη 
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μεταβίβαση (σε συνδυασμό και με το άρθ. 16 παρ. 5 περ. γ΄ ΚΦΚ). Οι προθεσμίες 

του ΚΦΚ, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 241 έως και 246 του 

Α.Κ. Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης αρχίζει: 

• από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, για τους εξ αδιαθέτου 

κληρονόμους, 

• από τη δημοσίευση της διαθήκης, για τους εκ διαθήκης κληρονόμους ή 

κληροδόχους, 

• από το χρόνο που ορίζεται κάθε φορά στα άρθρα 7 και 8, (μετάθεση χρόνου 

γένεσης φορολογικής υποχρέωσης) 

• από τη δημοσίευση στον τύπο της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την 

αφάνεια, σε περίπτωση αφάνειας, 

• από το χρόνο που έλαβαν γνώση του διορισμού τους οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, 

οι κηδεμόνες κληρονομίας, οι εκτελεστές διαθήκης και οι σύνδικοι 

πτωχεύσεων, 

• από την αναγνώρισή τους οι κληρονόμοι, σε περίπτωση σχολάζουσας 

κληρονομίας, 

• από το θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση. 

Με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, μπορεί οι προθεσμίες να 

παραταθούν για αποχρώντες λόγους μέχρι τρεις (3) μήνες κατά ανώτατο όριο από τη 

νόμιμη λήξη τους, μετά από αίτηση του υπόχρεου σε δήλωση, η οποία υποβάλλεται 

μέχρι την κοινοποίηση της πράξης καταλογισμού του φόρου μετά από έλεγχο και 

πάντως όχι σε χρόνο μεταγενέστερο των τριών (3) μηνών από τη λήξη της 

προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 ΚΦΚ. 

Ειδικά ζητήματα προς διερεύνηση προέκυψαν με την διάταξη του άρθ. 19 

παρ. 3α ΚΦΔ όπου προβλέπεται ότι τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται 

οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από 

τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής 

Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. Τροποποιητική φορολογική δήλωση που 

υποβάλλεται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής 

πληροφοριών του άρθρου 14 ΚΦΔ, έχει όλες τις συνέπειες της εκπρόθεσμης 

δήλωσης. Αντίθετα με τον ΚΦΚ  (άρθ. 65) προβλέπεται ότι ο υπόχρεος κληρονόμος 

έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι την επίδοση σε αυτόν των 
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πράξεων του προϊσταμένου της ΔΟΥ που εκδίδονται μετά από έλεγχο, ενώ και μετά 

την επίδοση της πράξης του προϊσταμένου της ΔΟΥ στον υπόχρεο, μπορεί να 

υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση για κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία, τα οποία 

δεν είχαν περιληφθεί στην πράξη. Το χρονικό όριο για την υποβολή των ανακλητικών 

δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (άρθ. 72 παρ. 2 ΚΦΚ), με την οποία δίνεται η 

δυνατότητα στον κληρονόμο να ανακαλέσει ολικά ή μερικά την ήδη υποβληθείσα 

δήλωσή του(λόγω ουσιώδους πλάνης περί τα πράγματα που αποδεικνύεται 

προσηκόντως ή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των διατάξεων του νόμου) είναι μέχρι 

και το στάδιο της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή την ανακοίνωση για την 

ειλικρίνεια της δήλωσης. Μετά το στάδιο αυτό η ανάκληση της δήλωσης μπορεί να 

γίνει σε κάθε στάση της δίκης ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου. Η 

ανάκληση όμως αυτή δεν μπορεί να αφορά την αξία των αντικειμένων της 

κληρονομίας. Έχει γίνει δεκτό από την δικαστηριακή νομολογία ότι η έννοια της 

διάταξης αυτής είναι ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικό λόγο ανάκλησης 

υποβληθείσας δήλωσης η φορολογητέα αξία. Όμως στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί 

εσφαλμένη δηλωθείσα περιγραφή περιουσιακού στοιχείου για παράδειγμα ως προς 

την έκταση ακινήτου που δηλώθηκε μεγαλύτερη από την πραγματική, γεγονός που 

συμβαίνει συχνά στην πράξη, με την ανακλητική δήλωση που διορθώνεται η 

περιγραφή του, η μείωση της έκτασης συνεπάγεται και μείωση της αρχικά 

δηλωθείσας αξίας του, οπότε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθ. 72 

ΚΦΚ θα πρέπει να γίνει δεκτή η ανακλητική δήλωση27. Το ίδιο συμβαίνει και αν για 

παράδειγμα δηλώθηκε εκ πλάνης περιουσιακό στοιχείο που δεν ανήκε στον 

κληρονομούμενο και υποβληθεί δήλωση που το ανακαλεί, οπότε δεν εμπίπτει στην 

ανωτέρω απαγόρευση28.  

Με τις αλλαγές που επέφερε ο ΚΦΔ στην υποβολή των τροποποιητικών 

δηλώσεων (άρθ. 19) δημιουργήθηκαν δυσχέρειες, δεδομένου ότι η υποβολή δήλωσης 

φορολογίας κληρονομιών έχει την ιδιαιτερότητα, ότι αποτελεί προϋπόθεση 

προκειμένου να μεταγραφεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς εμπράγματου 

δικαιώματος που αποκτά ο κληρονόμος σε ακίνητο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή 

                                                 

27 Βλ. ΣτΕ 244/1994 στον Λογιστή 1994 σελ. 1804 επ. 

28 Βλ. ΣτΕ 1036/1994 στη ΔιΔικ. 1995 σελ. 199 επ. 
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Κτηματολογικό Γραφείο. Έτσι λοιπόν στην πράξη συχνά παρατηρείται η ανάγκη 

τροποποίησης της υποβληθείσας δήλωσης λόγω λαθών ή παραλείψεων και εάν για 

παράδειγμα ο κληρονόμος παρέλειψε να δηλώσει κληρονομιαίο ακίνητο στην 

δήλωση που έχει ήδη υποβάλει και έχει παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής 

Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσής του τότε θεωρητικά στερείται της 

δυνατότητας να υποβάλει τροποποιητική δήλωση και άρα να προχωρήσει σε πράξη 

αποδοχής εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου και μεταγραφή αυτής. 

Λόγω των δυσχερειών που προέκυψαν, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1114/2016 που 

παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης καθώς 

αναφέρει ότι το Ν.Σ.Κ. (Β’ Τμήμα), με την αριθ. 14/2016 γνωμοδότησή του, που 

έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, διευκρίνισε, όσον 

αφορά στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του άρθρου 19 του ΚΦΔ ότι στην κατά 

το άρθρο 19 του ΚΦΔ έννοια της τροποποιητικής δήλωσης, ο νομοθέτης περιέλαβε 

τόσο την υπό ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.2238/1994 προβλεπόμενη 

συμπληρωματική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος επαύξανε τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του, όσο και την κατά την παρ. 4 του άρθρου 64 του ν.2238/1994 

ανακλητική δήλωση, με την οποία ο φορολογούμενος απέβλεπε στη μείωση των 

υποχρεώσεών του που προέκυπταν από την αρχική δήλωσή του. Η υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης (πρώην συμπληρωματικής) μετά την παραγραφή του 

δικαιώματος του Δημοσίου, από την οποία προκύπτει επιπλέον φορολογητέα ύλη σε 

σχέση με αυτήν της αρχικής δήλωσης και επομένως επί πλέον καταβλητέος φόρος, 

«ανάγεται στη σφαίρα της βούλησης και των νόμιμων επιλογών του 

φορολογουμένου», αφού, ως έχει κριθεί, η υπέρ του φορολογουμένου θεσπισμένη 

παραγραφή του δικαιώματος επιβολής του φόρου από το Δημόσιο συνιστά γνήσια 

παραγραφή (ΣτΕ 3643/2013, 1378/2006, 2950/2005, 1626/2001 κ.α.) και ως εκ 

τούτου η παραίτηση του φορολογουμένου από το δικαίωμα της παραγραφής είναι 

καθ’ όλα επιτρεπτή (ΣτΕ 3788/2005).Επομένως, η προβλεπόμενη στο άρθ. 19 ΚΦΔ 

τροποποιητική δήλωση περιλαμβάνει τόσο τη δήλωση, η οποία συνεπάγεται 

επαύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων αυτού που την υποβάλλει (και αντιστοιχεί 

στην προαναφερθείσα πρώην συμπληρωματική) και η υποβολή της είναι 

υποχρεωτική, όσο και τη δήλωση, η οποία συνεπάγεται μείωση των υποχρεώσεων 

που προέκυπταν από την αρχική δήλωση (και αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 

πρώην ανακλητική) και την οποία ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση να την 
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υποβάλει, αλλά ανάγεται στη σφαίρα των δικαιωμάτων του και μπορεί να την 

υποβάλλει μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του 

δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου. Άρα η Φορολογική Διοίκηση 

κάνει δεκτό, ότι εάν υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις που αντιστοιχούν στις 

πρώην συμπληρωματικές, που η υποβολή τους είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από το 

πότε υποβάλλονται (πριν ή μετά την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για 

έλεγχο της αρχικής δήλωσης) η φορολογική αρχή αποδέχεται την υποβολή τους και 

επιβάλλει τον φόρο που προκύπτει βάσει αυτών των δηλώσεων (κύριο και πρόσθετο) 

ενώ η προθεσμία του άρθ. 19 αφορά στην ουσία τις τροποποιητικές δηλώσεις που  

υποβάλλονται όταν αυτές λειτουργούν ως ανακλητικές. 

 Κατά τον ΚΦΔ (άρθ. 20) όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την 

υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει φορολογική 

δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική 

ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο 

Γενικός Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της 

φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) 

ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή 

παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να 

προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 

Κώδικα. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό 

της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, 

σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις 

και απαλλαγές. Και με τον ΚΦΚ προβλέπεται δήλωση με επιφύλαξη (άρθ. 61Β) 

προκειμένου να διευκολυνθεί ο ειλικρινής φορολογούμενος στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Στην ουσία δεν 

επήλθαν ιδιαίτερες αλλαγές με την ψήφιση του ΚΦΔ σε σχέση με τις δηλώσεις με 

επιφύλαξη πλην του γεγονότος ότι η για την αποδοχή ή μη της σχετικής δήλωσης με 

επιφύλαξη βάσει του ΚΦΔ αποφασίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

κατά της απόφασης του οποίου μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή του άρθ. 

63.  
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3.1.2 Ο έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης στη φορολογία κληρονομιών 

Δεδομένου ότι αποτελεί συνταγματική επιταγή η συμμετοχή των 

φορολογουμένων στα δημόσια βάρη ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις φορολογικές 

Αρχές δικαίωμα ελέγχου με στόχο την εξακρίβωση της πραγματική φορολογητέας 

ύλης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Θεσμοθετείται εξάλλου η υποχρέωση των 

φορολογουμένων να διευκολύνουν τον έλεγχο αυτό. Ο έλεγχος συνήθως ασχολείται 

με το να ερευνά κατά πόσο οι δηλώσεις των φορολογουμένων είναι ακριβείς και έως 

που εκτείνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις εκείνων που υποβάλλουν δηλώσεις 

αλλά και όσων παρέλειψαν να υποβάλλουν αυτές. Είναι γεγονός δε ότι τα τελευταία 

χρόνια οι εξουσίες των ελεγκτικών οργάνων έχουν αυξηθεί προκειμένου να 

καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ο ΚΦΔ ρυθμίζει στο 

έβδομο κεφάλαιό του τα ζητήματα των φορολογικών ελέγχων, αν και ήδη στον ΚΦΚ 

υπήρχαν σχετικές διατάξεις για τον έλεγχο στη φορολογία κληρονομιών (άρθ. 73-80). 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του ελεγκτικού συστήματος, εντάσσεται και η 

ψήφιση ως αυτοτελούς νομοθετήματος του ΚΦΔ που εφαρμόζεται και στη φορολογία 

κληρονομιών από 1-1-2015. 

Στην έννοια του ελέγχου περιλαμβάνονται επιμέρους κατηγορίες. Πριν την 

εφαρμογή του ΚΦΔ ο έλεγχος γενικά διακρινόταν σε προσωρινό, προληπτικό ή 

τακτικό. Κατ’ αναλογία στον ΚΦΔ προβλέπεται μερικός (με το προϊσχύσαν καθεστώς 

ο προσωρινός) έλεγχος που συνίσταται για την φορολογία κληρονομιών στην έρευνα 

συγκεκριμένων στοιχείων ή δηλώσεων της κληρονομιάς και πλήρης (με το 

προϊσχύσαν καθεστώς ο τακτικός) έλεγχος που συνίσταται στον συστηματικό έλεγχο 

της κληρονομιάς με στόχο τη διαπίστωση της ακρίβειας όλων των δηλωθέντων ή μη 

στοιχείων και γενικά η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογίας 

κληρονομιών. Εξάλλου ο έλεγχος μπορεί να είναι προληπτικός ή κατασταλτικός, να 

έχει τη μορφή του ελέγχου από τα γραφεία της φορολογικής αρχή ή του επιτόπιου 

ελέγχου (άρθ. 23 παρ. 2 ΚΦΔ). 

Πλέον η Φορολογική Διοίκηση κατά το άρθ. 26 ΚΦΔ επιλέγει τις προς έλεγχο 

υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου όπως ορίζονται στο άρθ. 37 παρ. 6 

του Ν. 4141/2013 με βάση ποιοτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και χρονικά 

δεδομένα ή εξαιρετικά με βάση άλλα κριτήρια που καθορίζονται από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται. Με την ΠΟΛ 1265/16-12-
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2013 του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την επιλογή 

υποθέσεων προς έλεγχο για τις παραγραφόμενες υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου 

έως την 31-12-2013 στην οποία παραπέμπει και η ΠΟΛ 1185/9-12-2016  για την 

επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου που παραγράφονταν 

την 31.12.2016. Με το προϊσχύον καθεστώς η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων 

γινόταν με ευθύνη των προϊσταμένων των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με 

τους υποδιευθυντές ελέγχου και τους προϊσταμένους των τμημάτων. Σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743/04.08.2017) εγκύκλιο περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» 

την αρμοδιότητα για την έκδοση εντολής ελέγχου για τη διενέργεια μερικού ελέγχου 

υπόθεσης φορολογίας κληρονομιών έχει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υπάλληλος της 

οποίας ήταν αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης κατά τα οριζόμενα στην ίδια 

εγκύκλιο ή αν καταργήθηκε το τμήμα ελέγχου ο προϊστάμενος της ΔΟΥ υποδοχής.  

Προκειμένου να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος ο Προϊστάμενος της 

αρμόδιας ΔΟΥ, που του έχει δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση με την παραπάνω 

αναφερόμενη εγκύκλιο, πρέπει να εκδώσει τη σχετική εντολή ελέγχου, η οποία 

πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου – ελεγκτή στον οποίο 

ανατέθηκε η διενέργεια του ελέγχου καθώς και στοιχεία όπως το είδος του ελέγχου, 

της φορολογίας και τα στοιχεία του ελεγχόμενου φορολογουμένου. Σύμφωνα με την 

υπ΄ αριθ. ΔΕΛ Β 1167760 ΕΞ 18-12-2014 εγκύκλιο του Υπ. Οικ. και δεδομένου ότι 

βάσει του άρθ. 19 ΚΦΚ τίθεται χρονικό όριο για την υποβολή εκ μέρους του 

φορολογουμένου δήλωσης εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου, επισημαίνεται ότι 

στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι ο φορολογούμενος δεν λαμβάνει γνώση της εντολής 

ελέγχου άμεσα με την έκδοσή της αλλά με την έναρξη του ελέγχου και, σε πολλές 

περιπτώσεις, στο διάστημα που μεσολαβεί έχει υποβάλει εκπρόθεσμες αρχικές ή 

τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, για τη φορολογική περίοδο ή το αντικείμενο 

που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. Τονίζεται ότι προκειμένου να αποκλειστεί στο 

μέλλον το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει ο ελεγχόμενος φορολογούμενος να λαμβάνει 

άμεσα γνώση για την έκδοση εντολής ελέγχου. Η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου 

γίνεται βάσει των διατάξεων του ΚΦΔ. 

Ειδικά στη φορολογία κληρονομιών, αν και όπως αναφέρθηκε αρμόδιος για 

την έκδοση εντολής ελέγχου είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ που παραλαμβάνει την 
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οικεία δήλωση, επειδή συμβαίνει πολλές φορές στην πράξη να περιλαμβάνονται στην 

κληρονομιά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα άλλων 

ΔΟΥ προβλέπεται και αποτελεί πλέον και διοικητική πρακτική, εφόσον κρίνεται 

απαραίτητη η αυτοψία σε ακίνητο, μετά από αίτημα της ΔΟΥ που ζητά την αυτοψία 

(αρμόδια για την κληρονομιά) εκδίδεται εντολή αυτοψίας από τον Προϊστάμενο της 

ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, συντάσσεται έκθεση 

αυτοψίας που υπογράφεται από τον υπάλληλο που τη διενήργησε και τον 

Προϊστάμενο και αποστέλλεται στη ΔΟΥ που ζήτησε την αυτοψία. Κατά την ίδια 

πρακτική για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων και για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας εταιρικών συμμετοχών (εμπορικός έλεγχος) 

προβλέπεται να αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ (ο οποίος εκδίδει νέα 

εντολή ελέγχου για τον προσδιορισμό της αξίας που ζητείται) στη χωρική 

αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το προς εκτίμηση ακίνητο ή η επιχείρηση ΔΑΠ 

(Δελτίο Αίτησης Πληροφοριών) με το οποίο ζητείται ο προσδιορισμός της αξίας 

αυτών και η αποστολή ειδικής έκθεσης. Το ΔΑΠ, κατά την ανωτέρω εγκύκλιο περί 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων, αποστέλλει ο υπάλληλος – ελεγκτής (ή άλλος υπάλληλος 

που όρισε ο Προϊστάμενος) που θα ενσωματώσει τελικά την έκθεση ελέγχου στην 

πράξη προσδιορισμού του φόρου. Ως ειδική μορφή άτυπου ελέγχου θεωρείται η 

διαδικασία της «προσωρινής εκτίμησης» της φορολογητέας αξίας ακινήτων που 

βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα της «αγοραίας» αξίας, όπως 

προβλέπεται στο άρθ. 73 παρ. 3 του ΚΦΚ, η τήρηση της οποίας δεν είναι 

υποχρεωτική για την αρμόδια φορολογική Αρχή στη φορολογία κληρονομιών. 

Ειδικές μορφές ελέγχων στη φορολογία κληρονομιών είναι αυτές που αναφέρονται 

στον τρόπο προσδιορισμού της αγοραίας ή της αντικειμενικής αξίας εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επί ακινήτων και στον προσδιορισμό της τεκμαρτής αξίας εταιρικών 

συμμετοχών όπως αναφέρθηκαν σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας (1.3.5 

Προσδιορισμός Αξίας Αντικειμένων Φορολογίας). 

Μετά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 28 ΚΦΔ η 

Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο σημείωμα 

διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και τον προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο 

φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία 

βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη 
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δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

έγγραφης γνωστοποίησης. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται η δυνατότητα στον 

φορολογούμενο να διατυπώσει τις ενστάσεις του επί των παραβάσεων ή των 

παραλείψεων που του αποδίδονται με το συνοπτικό σημείωμα διαπιστώσεων και έτσι 

ασκεί και το προβλεπόμενο στο άρθ. 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα 

προηγούμενης ακροάσεως. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, η φορολογική 

Αρχή λαμβάνοντας υπόψη και τις ενστάσεις του φορολογουμένου εκδίδει την 

οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την 

ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο 

φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της εικοσαημέρου 

προθεσμίας. Τίθεται ζήτημα αν η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που 

εκδίδεται πέραν της οριζόμενης μηνιαίας προθεσμίας είναι νόμιμη. Κατά την άποψη 

των Μέντη και Μιχελινάκη (2016), η υπέρβαση αυτής της προθεσμίας καθιστά την 

πράξη νομικά πλημμελή δεδομένων και των όσων προβλέπονται στον ΚΔΔιαδ (άρθ. 

10 παρ. 5 εδ. β΄) καθώς η Διοίκηση έχει ήδη όλα τα στοιχεία που οδηγούν στα 

συμπεράσματα του ελέγχου μετά και την υποβολή ενστάσεων εκ μέρους του 

φορολογουμένου και εν όψει της αρχής της ασφάλειας του δικαίου και της 

προστασίας της εμπιστοσύνης, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει τη βεβαιότητα για 

την ύπαρξη ή μη της φορολογικής του υποχρέωσης. Επομένως μετά την άπρακτη 

παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας υποθέτει εύλογα ότι δεν πρόκειται να εκδοθεί 

κατ’ αυτού πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. 

Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση 

έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου 

περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις 

διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό 

του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την 

έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο. Η τήρηση αυτής της 

διαδικασίας είναι υποχρεωτική για την Φορολογική Αρχή. Η έκθεση ελέγχου 

περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις 

διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό 

του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την 

έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο. Η έκθεση ελέγχου αποτελεί 
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ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας και δεν αναπληρώνεται με άλλα έγγραφα ή 

εκθέσεις, δεν αποτελεί όμως εκτελεστή διοικητική πράξη και συνεπώς δεν είναι 

δυνατό να προσβληθεί αυτοτελώς(Φινοκαλιώτης, 2014). 

Με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, που αποτελεί εκτελεστή διοικητική 

πράξη, καταλογίζεται στον υπόχρεο ο αναλογών φόρος ή άλλες επιβαρύνσεις με 

βάση είτε τη δήλωση που υπέβαλε ο ίδιος είτε εφόσον ακολουθήσει έλεγχος την 

έκθεση ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι παρεκκλίσεις από την εφαρμογή του 

φορολογικού νόμου. Είναι η πράξη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της 

φορολογικής οφειλής ή απαίτησης του φορολογουμένου για μια ή περισσότερες 

φορολογικές περιόδους ή για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές 

περιόδους ή για μια ή περισσότερες φορολογικές υποθέσεις. Με την πράξη 

προσδιορισμού φόρου συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή απαίτηση 

του φορολογούμενου. Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο 

ποσό στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Οι πράξεις κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

• Πράξη άμεσου προσδιορισμού του φόρου (χωρίς περαιτέρω ενέργεια της 

διοίκησης ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης). 

• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (η φορολογική διοίκηση έχει τα 

αναγκαία στοιχεία είτε από τη δήλωση είτε από άλλα στοιχεία που έχει 

παράσχει ο φορολογούμενος χωρίς να απαιτείται έλεγχος). 

• Πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου (σε περίπτωση παράλειψης 

υποβολής δήλωσης). 

• Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου (ύπαρξη νέων στοιχείων που 

καθιστούν τον προηγούμενο προσδιορισμό ανακριβή ή εσφαλμένο). 

• Πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου (για διασφάλιση της άμεσης 

είσπραξης του φόρου). 

Στη φορολογία κληρονομιών με βάσει την εκδοθείσα από το Υπ. Οικ. ΠΟΛ 

1215/30-9-2014 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού 

προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας η οποία 

εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην  υποβληθείσα δήλωση 

φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 

έχει  στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. Με βάσει την εκδοθείσα ΠΟΛ 
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1227/15-10-2014 καθορίσθηκε ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και 

μεταβίβασης ακινήτων29. 

Από 1-1-2015, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθ. 72 (παρ. 1 και 

29) ΚΦΔ για υποθέσεις προσωρινού ή οριστικού φορολογικού ελέγχου, που αφορά 

φορολογικές υποθέσεις πριν από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, εκδίδεται πράξη 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Με τη διάταξη αυτή, ο νομοθέτης καταργεί 

τον χαρακτήρα της οριζόμενης από τις προϊσχύσασες διατάξεις καταλογιστικής 

πράξης και συγκεκριμένα για τη φορολογία κληρονομιών τις διατάξεις των άρθ. 76 

και 77 του ΚΦΚ που αναφέρονται σε αρχικές και σε μερικές και συμπληρωματικές 

καταλογιστικές πράξεις και από 1-1-2015 αναγνωρίζει την πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου κατά την έννοια του άρθ. 34 ΚΦΔ. (Μέντης και 

Μιχελινάκης 2016). Κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθ. (72) ΚΦΔ ορίζεται ότι για 

φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014, για τη φορολογία 

κεφαλαίου από 1-1-2015, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη φορολογική 

υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του 

φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά περίπτωση. 

Αλλά και οι υπόλοιπες παράγραφοι της μεταβατικής διάταξης του άρθ. 72 ΚΦΔ 

επιδιώκουν να μην αφήσουν νομικό κενό, εν όψει της καθιερώσεως νέων όρων 

χαρακτηρισμού των καταλογιστικών πράξεων όπως για παράδειγμα η παρ. 6 που 

ορίζει ότι  για φορολογικές χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή υποχρεώσεις για τις 

οποίες έως την 31-12-2013, 31-12-2014 για φορολογία κεφαλαίου, έχουν εκδοθεί 

οριστικά φύλλα ελέγχου ή οριστικές πράξεις προσδιορισμού ή καταλογισμού 

οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς ή εκκαθαριστικά σημειώματα ή 

οποιαδήποτε άλλη συναφής πράξη, ως νέο στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 25 

του ΚΦΔ, θεωρείται οποιοδήποτε στοιχείο δεν τελούσε σε γνώση της αρμόδιας για 

τον τακτικό (οριστικό) έλεγχο φορολογικής αρχής, κατά το χρόνο διενέργειάς του. 

Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου με την έκδοση και 

κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης πρέπει να ασκηθεί μέσα σε ορισμένη 

                                                 

29 Βλ. Παράρτημα παρούσας εργασίας αρ. 5 και 6 



96 

 

προθεσμία από την γένεση της φορολογικής ενοχής, αλλιώς το δικαίωμα αυτό 

παραγράφεται. Αυτό αποσκοπεί κατά τον Φωτόπουλο (2013) στην προστασία του 

υπόχρεου σε φόρο και στην ασφάλεια του δικαίου αλλά και στην ανάγκη γρήγορης 

εκκαθάρισης των φορολογικών εκκρεμοτήτων για λόγους ορθολογικού 

προγραμματισμού των δημοσίων εσόδων και εξόδων. Κατά το άρθ. 36 ΚΦΔ η 

Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου 

ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους 

εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Στις περιπτώσεις που για 

κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της 

πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη 

του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Η 

ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:  

• εάν ο φορολογούμενος υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του 

πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από τη 

λήξη της πενταετίας, 

• εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για όσο χρονικό 

διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών 

προσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική 

Διοίκηση, 

• εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο 

ενός έτους μετά την έκδοση απόφασης, επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή 

την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για το ζήτημα, το 

οποίο αφορά. 

Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από 

τη λήξη του έτους . Κατά την άποψη του Φινοκαλιώτη (2014 σ. 664)«η συγκεκριμένη 

πρόβλεψη θα δημιουργήσει ίσως σοβαρά προβλήματα, αν και θεσπίστηκε για την 

προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, καθώς ενόψει και της γενικής 

πενταετούς παραγραφής του ΚΦΔ μετά την πρώτη πενταετία πιθανόν να μην έχουν 

διαφυλαχθεί τα ανάλογα στοιχεία έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα εάν ζητηθούν σε 

περίπτωση ελέγχου από τον υπόχρεο σε φόρο». 



97 

 

Κατά την μεταβατική διάταξη του άρθ. 72 παρ. 11 ΚΦΔ διατάξεις περί 

παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και 

πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του 

άρθρου 36 του ΚΦΔ, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις υποθέσεις και τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η 

οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, 

το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. 

Κατά το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς του ΚΦΚ (άρθ. 102) το Δημόσιο 

εκπίπτει του δικαιώματός του για κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου κληρονομιάς 

και προστίμου προκειμένου: 

α) για ανακριβή δήλωση, μετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους 

μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση, 

β) για παράλειψη δήλωσης ολόκληρης ή μέρους της περιουσίας που 

αποκτήθηκε, μετά δεκαπενταετία από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο έληξε η 

προθεσμία για υποβολή της δήλωσης, 

γ) για επιβολή προστίμου, μετά δεκαετία από το τέλος του έτους μέσα στο 

οποίο έχει συντελεσθεί η παράβαση. 

 Σε περίπτωση ανακρίβειας της δήλωσης που υποβάλλεται πέραν την 

δεκαπενταετίας που αναφέρεται στην ανωτέρω περ. β΄ έχει εφαρμογή η περίπτωση α' 

της προηγούμενης παραγράφου, ως προς την κοινοποίηση πράξης.  

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κοινοποίηση πράξης του προϊσταμένου της ΔΟΥ 

και μετά τη λήξη της δεκαετούς ή δεκαπενταετούς προθεσμίας, κατά ορισμένες μόνο 

περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στην παρ. 3 του άρθ. 102 ΚΦΚ όπως για 

παράδειγμα είναι αν η πράξη της φορολογικής αρχής που κοινοποιήθηκε εμπρόθεσμα 

ακυρωθεί για οποιονδήποτε μη ουσιαστικό λόγο ή αν η βεβαίωση του φόρου ή του 

προστίμου ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, για τυπικό ελάττωμα του τίτλου, στον 

οποίο αυτή στηρίχθηκε. 
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Το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή και είσπραξη των φόρων, που 

προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΚ, σε υποθέσεις για τις οποίες 

η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, έχει 

παραγραφεί μετά την ψήφιση της διάταξης του άρθ. 25 Α΄ παρ. 20 Ν. 3842/10. 

Παρατηρούμε επομένως από το συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΔ δύο 

περιπτώσεις υποθέσεων: α) εκείνες για τις οποίες το δικαίωμα του Δημοσίου για 

επιβολή φόρου είχε παραγραφεί την 1-1-2015 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

ΚΦΔ για τη φορολογία κληρονομιών) οπότε δεν τίθεται ζήτημα περαιτέρω έρευνας 

του χρόνου παραγραφής και β) εκείνες για τις οποίες το δικαίωμα του Δημοσίου για 

επιβολή του φόρου δεν είχε παραγραφεί την 1-1-2015, οπότε διακρίνουμε περαιτέρω 

αν αφορά σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 36 παρ. 

3 ΚΦΔ που ορίζουν εικοσαετή παραγραφή ενώ αν δεν αφορά σε περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι προϊσχύσασες του ΚΦΔ 

διατάξεις περί παραγραφής που είναι για τη φορολογία κληρονομιών όσα 

προβλέπονται στο άρθ. 102 ΚΦΚ. Βέβαια για υποθέσεις που ο χρόνος γένεσης 

φορολογικής υποχρέωσης είναι μετά την 1-1-2015 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

ΚΦΔ περί παραγραφής. 

Πρέπει όμως να επισημανθεί το φαινόμενο των συνεχών παρατάσεων της 

παραγραφής που δεν προάγει την αρχή της βεβαιότητας του φόρου, της ασφάλεια του 

δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση και από 

την άλλη «αποδέχεται» την αδυναμία των φορολογικών Αρχών να ελέγξουν τους 

φορολογουμένους μέσα στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρόνο παραγραφής. 

Από του έτους 2001 μέχρι το έτος 2015 δηλαδή σε διάστημα 15 ετών έχουν 

δημοσιευθεί 15 νόμοι που παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος 

του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων (Μέντης και Μιχελινάκης, 2016) 

και ήδη τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν το ζήτημα των διαδοχικών αυτών 

παρατάσεων. Χαρακτηριστικά η υπ’ αριθ. 675/2017 απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι 

«η παραγραφή πρέπει να έχει συνολικά εύλογη χρονική διάρκεια, δηλαδή να συνάδει 

προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και οι συνεχείς παρατάσεις είναι 

αντίθετες στην απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της 

αρχής της ασφάλειας δικαίου» ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι με τις συνεχόμενες 
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παρατάσεις διαφαίνεται αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης για τον χρόνο λήξεως 

της παραγραφής. 

Οι πράξεις που εκδίδει η φορολογική διοίκηση προς τον φορολογούμενο ή 

άλλο πρόσωπο γίνεται κατά τις διατάξεις του άθρ. 5 του ΚΦΔ εγγράφως ή 

ηλεκτρονικώς και ο νόμος θεσπίζει τεκμήρια νόμιμης ολοκλήρωσης της 

κοινοποίησης σε περίπτωση που η πράξη αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά. 

Ειδικά για τους φόρους επί των ακινήτων προβλέπεται ότι εάν κανένας από τους 

τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 5 ΚΦΔ δεν 

μπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης είναι δυνατόν να συντελεσθεί με 

επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση 

με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή με 

θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο. 

Με την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς  και ανάλογα με 

το είδος της ο φόρος καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθ. 41 ΚΦΔ. Εάν για παράδειγμα 

υποβληθεί αρχική (ή εμπρόθεσμη τροποποιητική) δήλωση εκδίδεται πράξη 

διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς και ο φόρος καταβάλλεται βάσει της 

ΠΟΛ 1215/30-9-2014σε 12 ίσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας, και η πρώτη 

δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα 

του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Αν ο 

υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης 

του φόρου, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται (24 δόσεις). Αν ο υπόχρεος 

καταβάλει το σύνολο του αναλογούντος κύριου και πρόσθετου φόρου που 

βεβαιώθηκε μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου μέσα στην 

προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, παρέχεται έκπτωση κατά 

ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) (η έκπτωση δεν χορηγείται για εφάπαξ καταβολή 

κύριου και πρόσθετου φόρου κάτω των 500 ευρώ αφού ούτως ή άλλως δεν 

καταβάλλεται σε δόσεις). Είναι χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι ο φόρος 

κληρονομιάς έχει ιδιάζουσα κοινωνική φύση το ότι δίνεται στον υπόχρεο η 

δυνατότητα να καταβάλλει το φόρο αυτό σε δόσεις. 
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Στην περίπτωση που εκδοθεί πράξη διορθωτικού ή εκτιμώμενου 

προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς είτε γιατί ο υπόχρεος σε φόρο υπέβαλε 

τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση είτε γιατί διενεργήθηκε έλεγχος της κληρονομιάς 

(άρθ. 34 ΚΦΔ) ο φόρος καταβάλλεται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1227/2014 εφάπαξ 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. 

Σε περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ο οφειλόμενος φόρος 

καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης πράξης 

προσδιορισμού του φόρου. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού 

δικαστηρίου, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η 

πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 

ημέρα του επόμενου από την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της πράξης 

εκκαθάρισης του φόρου που προκύπτει με βάση το διατακτικό της απόφασης μήνα 

και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί 

ενώ τα ίδια εφαρμόζονται και για την καταβολή του φόρου βάσει απόφασης 

Αμοιβαίου Διακανονισμού. 

3.1.3 Πρόστιμα και τόκοι στη φορολογία κληρονομιών 

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας 

επιβάλλονται κυρώσεις που βασίζονται στις αρχές της ισότητας και της 

καθολικότητας του φόρου που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Οι κυρώσεις 

αυτές μπορεί να είναι ποινικές και διοικητικές. Διοικητικές κυρώσεις κατά κύριο 

λόγο είναι οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα και βασικός λόγος ύπαρξής τους είναι 

ο εξαναγκασμός των φορολογουμένων να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν απ’ αυτές. 

Απώτερος στόχος των κυρώσεων είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και αυτές 

επιβάλλονται και ως αποζημίωση του Δημοσίου για τη ζημιά που υφίσταται από τις 

παραβάσεις των φορολογικών νόμων, τη φοροδιαφυγή και τη μη καταβολή των 

οφειλόμενων ποσών φόρου. Τα πρόστιμα και οι λοιπές προσαυξήσεις έχουν 

παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τον κύριο φόρο και σε περίπτωση που 

ακυρώνεται η φορολογική οφειλή να ακυρώνονται αντίστοιχα και οι φορολογικές 

κυρώσεις (Φινοκαλιώτης, 2014).  

Για την επιβολή των προστίμων κρίσιμος χρόνος είναι αυτός που 

συντελέστηκε η παράβαση και ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει του τι ισχύει κατά 
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το χρονικό αυτό σημείο. Με το Ν. 2523/1997 οι κυρώσεις διοικητικές και ποινικές 

για παραβάσεις των φορολογικών νόμων εντάχθηκαν σε ενιαίο κείμενο. Ο ΚΦΔ 

προβλέπει στα άρθρα 53-62 τι γίνεται σε περίπτωση παράβασης της φορολογικής 

νομοθεσίας ή μη καταβολής των φόρων και των προστίμων. 

Σύμφωνα με το άρθ. 53 ΚΦΔ αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί 

εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους 

επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της 

λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή 

τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή 

προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων 

λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά 

καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή 

τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού. Τόκοι επί των τόκων δεν 

υπολογίζονται και δεν οφείλονται. Βάσει της υπ’ αριθ. ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των 

τόκων που καταβάλλει ο φορολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 53 του ν. 4174/2013 ορίζεται σε ποσοστό 8,76% ετησίως (0,73% ανά μήνα). 

Εκτός από την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση μη καταβολής 

των φόρων εντός της νόμιμης προθεσμίας προβλεπόταν βάσει του άρθ. 57 ΚΦΔ και η 

επιβολή προστίμου, πλην όμως το άρθρο αυτό καταργήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 4321/2015 από 21-3-2015. 

Ο ΚΦΔ στο άρθ. 54 παρ. 1 προβλέπει την επιβολή προστίμων σε περίπτωση 

διάπραξης συγκεκριμένων διαδικαστικών παραβάσεων τις οποίες απαριθμεί. 

Ορισμένες από αυτές αφορούν και τη φορολογία κληρονομιών. Έτσι λοιπόν εφόσον ο 

φορολογούμενος ή το πρόσωπο που έχει υποχρέωση από τον ΚΦΔ ή τη φορολογική 

νομοθεσία  

• δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση 

πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν 

προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,  

• δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση από την οποία 

προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, 
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• δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή 

πληροφοριών ή στοιχείων, 

• δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού 

εκπροσώπου του,  

• δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο 

φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. 

Το πρόστιμο για τις παραπάνω διαδικαστικές παραβάσεις ορίζεται για τη 

φορολογία κεφαλαίου στο ποσό των εκατό (100) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 2 α του 

άρθ. 54ΚΦΔ ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος σε τήρηση λογιστικών 

βιβλίων. Και στη φορολογία κεφαλαίου, εφόσον η παράβαση αφορά μη συνεργασία 

του φορολογουμένου στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε΄ άρθ. 54) 

επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, όπως και στις λοιπές 

φορολογίες. 

Προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του δέκατου 

κεφαλαίου του ΚΦΔ σχετικά με τους τόκους και τα πρόστιμα εκδόθηκε η ΠΟΛ. 

1252/20-11-2015 του Υπουργείου Οικονομικών όπου αναφέρεται ότι στις φορολογίες 

κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι 

διατάξεις αυτές εφαρμόζονται από 1.1.2015 (άρθρο 72 παρ. 29). Σημειώνεται ότι για 

τις υποθέσεις των φορολογιών αυτών, όπου γίνεται αναφορά στον Κώδικα ή στις 

διαταγές στις ημερομηνίες 31-12-2013 και 1-1-2014 λαμβάνονται οι ημερομηνίες 31-

12-2014 και 1-1-2015, αντίστοιχα. Ορίζεται ότι οι διαδικαστικές παραβάσεις 

σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της 

φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ουσιαστικές παραβάσεις συνδέονται με τη μη 

τήρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική 

νομοθεσία, έχουν ως συνέπεια τη μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου φόρου ή την 

είσπραξη επιστροφής φόρου, και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου. Τα 

πρόστιμα επομένως του άρθρου 58 ΚΦΔ για τις ουσιαστικές παραβάσεις (πρόστιμο 

ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης) και στη φορολογία κληρονομιών 

επιβάλλονται μόνο κατόπιν ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι στη φορολογία κληρονομιών 

για την υποβολή μετά την 1-1-2015 εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν 

προκύπτει φόρος για καταβολή ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που 
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αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και υποθέσεις έως την 31-12-2014, επιβάλλονται 

τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε 

καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο των εκατό 

(100) ευρώ που ορίζεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του 

ΚΦΔ (άρθ. 72 παρ. 19). 

Κατά το άρθ. 1 Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη 

φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις», που ισχύει για υποθέσεις κληρονομιών 

(άρθ. 117 ΚΦΚ) με χρόνο φορολογίας προγενέστερο του χρόνου εφαρμογής του 

ΚΦΔ, δηλαδή την 1-1-2015, αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να 

υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την 

πληρωμή φόρου: 

• υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για 

κάθε μήνα καθυστέρησης, 

• υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε 

ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα 

απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, 

• δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 

δυόμισι τοις εκατό (2,50%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα 

απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. 

Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: α) το 60% για την 

υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το 120% για την υποβολή ανακριβούς 

δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο 

υπόχρεος σύμφωνα με του περιορισμούς που έθεσε η παρ. 1 του άρθρου 26 του 

Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/31.3.2011). 

Σύμφωνα δε με το άρθ. 4 του Ν. 2523/1997 τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται 

για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από εκατόν δεκαεπτά (117) ευρώ μέχρι 

χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις 

περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό 

φόρου για καταβολή (όπως ισχύει βάσει άρθ. 21 παρ. 3β του Ν.2948/2001). 
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Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε επομένως τις υποθέσεις φορολογίας 

κληρονομιών σε αυτές που ο χρόνος φορολογίας τους ανάγεται πριν την 1-1-2015, 

ημερομηνία εφαρμογής του ΚΦΔ οπότε και θα εφαρμοστούν σχετικά με τις κυρώσεις 

οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 και σ’ αυτές που ο χρόνος φορολογίας τους ανάγεται 

μετά την 1-1-2015 οπότε και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΚΦΔ για τα πρόστιμα 

και τους τόκους. Πλην όμως μετά την πολύ πρόσφατη τροποποίηση του άρθ. 72 παρ. 

17 και 18 του ΚΦΔ με το άρθ. 49 παρ. 1 και παρ. 4 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 

201/22.12.2017) με ισχύ από 1-1-2018,για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις ή υποθέσεις έως και τις 31-

12-2013(31-12-2014 για φόρο κληρονομιών) επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου 

του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου 

των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ κατά περίπτωση, πλέον του τόκου 

του άρθρου 53 του ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 (1-1-2015 για φόρο 

κληρονομιών) και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό 

συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου. Σε κάθε περίπτωση, 

μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Εξαιρετικά, για την υποβολή εκπρόθεσμων 

χρεωστικών δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει 

φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31-12-2013 (31-12-2014 για φόρο κληρονομιών), 

επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο 

που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ, πλέον του 

τόκου του άρθρου 53 ΚΦΔ, ο οποίος υπολογίζεται από την 1-1-2014 (1-1-2015 για 

φόρο κληρονομιών) και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό 

συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου. Οι παραπάνω διατάξεις 

ψηφίσθηκαν σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των προστίμων προς το συμφέρον 

του φορολογουμένου που πολλές φορές καλείται να καταβάλλει υπέρογκα πρόστιμα 

σε σχέση με τον κύριο φόρο που του επιβάλλεται κάθε φορά. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 ΚΦΔ παρέχεται η δυνατότητα στον 

φορολογούμενο να ζητά απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας, 

υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης πριν την υποβολή του αιτήματος όλων των 

φόρων για τους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Απαλλαγή μπορεί να χορηγηθεί 

για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις καθώς και για τόκους ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί 
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λόγω παράλειψης υποβολής δήλωσης. Δεν χορηγείται απαλλαγή για τόκους και 

πρόστιμα που επιβάλλονται για ανακριβή δήλωση ή για παραβάσεις φοροδιαφυγής. 

Κατά το άρθ. 55 παρ. 3 ΚΦΔ η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες 

που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές 

κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο 

νόμο. Με το Ν. 4337/2015 άρθ. 3 παρ. 4α και β καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθ. 

55 παρ. 1 και 2 του ΚΦΔ που αναφέρονταν στα θέματα της φοροδιαφυγής ενόψει και 

του γεγονότος ότι στο άρθ. 38 ΚΦΔ καθιερώνεται γενική διάταξη κατά της 

φοροαποφυγής για πρώτη φορά με τη χρήση του όρου «τεχνητή διευθέτηση ή σειρά 

διευθετήσεων που καταλήγουν σε φορολογικό πλεονέκτημα για τον 

φορολογούμενο», ο οποίος προφανώς εκμεταλλεύεται κενά στη φορολογική 

νομοθεσία ώστε να μειώσει την φορολογική του επιβάρυνση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ 

4.1 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Έστω ότι ο Α απεβίωσε την10-1-2015 χωρίς να αφήσει διαθήκη και οι 

πλησιέστεροι συγγενείς του που είναι τα τέκνα του Β και Γ κληρονομούν από αυτόν 

ακίνητη περιουσία 1.000.000 ευρώ, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές αξίας 

(της προηγούμενης ημέρας του θανάτου) 500.000 ευρώ και μετρητά σε τραπεζική 

κατάθεση ποσού 300.000 ευρώ ενώ η αξία των επίπλων και σκευών δηλώθηκε στο 

ποσό των 20.000 ευρώ. Εκτός του ανωτέρω ενεργητικού δηλώθηκε και παθητικό που 

αφορά τα έξοδα κηδείας (εκ του νόμου) ποσού 1.500 ευρώ, βεβαιωμένα χρέη του 

κληρονομούμενου προς την ΔΟΥ ποσού 30.000 ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται και 

τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς τα χρέη είχαν ήδη κατά το θάνατο καταστεί 

ληξιπρόθεσμα, ποσού 6.000 ευρώ για το μέχρι την ημερομηνία θανάτου διάστημα και 

ποσού 2.000 ευρώ για το μετά το θάνατο διάστημα έως την ημερομηνία κατάθεσης 

της δήλωσης φόρου κληρονομιάς. 

Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιάς βάσει δήλωσης για έκαστο 

κληρονόμο του Α, ήτοι τα τέκνα του Β και Γ οι οποίοι κληρονομούν εξ αδιαθέτου 

κατά ίσα μερίδια θα γίνει με βάση την κλίμακα της Α΄ κατηγορίας (για τους κατιόντες 

α΄ βαθμού) του άρθ. 25 εν. Α΄ παρ. 14 Ν. 3842/2010, καθώς χρόνος φορολογίας είναι 

ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου (έτος 2015) και με αυτό ως κρίσιμο χρονικό 

σημείο δηλώθηκαν και οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων στο ενεργητικό και 

παθητικό, ως ακολούθως: 

Ενεργητικό δήλωσης φόρου κληρονομιάς 

Αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 

Χρηματιστηριακή αξία μετοχών 

Τραπεζική κατάθεση 

Αξία επίπλων και σκευών 

1.000.000 

500.000 

300.000 

20.000 
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Σύνολο ενεργητικού 

Επιμερισμός έκαστου κληρονόμου (1/2) 

1.820.000 

910.000 

Παθητικό δήλωσης φόρου κληρονομιάς 

Έξοδα κηδείας 

Χρέη μετά τόκων μέχρι την ημ/νία θανάτου 

Σύνολο παθητικού 

Επιμερισμός έκαστου κληρονόμου (1/2) 

1.500 

28.000 

29.500 

14.750 

Άρα η κληρονομική μερίδα του κάθε κληρονόμου διαμορφώνεται ως εξής: 

(ενεργητικό – παθητικό) 910.000-14.750=895.250 και ο αναλογών φόρος 

κληρονομιάς θα είναι για τον καθένα 46.025 ευρώ (έως τα 600.000 φόρος 16.500 και 

για το υπερβάλλον με συντελεστή κλιμακίου 10%). Μετά την υποβολή αρχικής 

εμπρόθεσμης (εντός εξαμήνου από το θάνατο του κληρονομουμένου) δήλωσης φόρου 

κληρονομιάς θα εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς για 

κάθε κληρονόμο, θα εκδοθεί με τη βεβαίωση του φόρου ταυτότητα οφειλής για τον 

αναλογούντα φόρο ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις από 

τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις ΔΟΥ 

ημέρα του επόμενου από την έκδοση της πράξης μήνα και οι υπόλοιπες μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των διμήνων που ακολουθούν. Εάν όλο το ποσό του 

φόρου εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης θα χορηγηθεί 

έκπτωση 5%. Εάν οι δόσεις δεν εξοφληθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες θα 

επιβληθεί ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής του άρθ. 53 παρ. 1 ΚΦΔ και ως αφετηρία 

για τον υπολογισμό του τόκου θα αποτελεί η επόμενη ημέρα της λήξης της 

προθεσμίας καταβολής της κάθε δόσης. 

4.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Έστω ότι σε συνέχεια της ανωτέρω μελέτης περίπτωσης (3.1 περίπτωση 

υποβολής αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης φόρου κληρονομιάς) ο Β που είναι ένας εκ 

των κληρονόμων του Α, υποβάλλει εκπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση φόρου 

κληρονομιάς την 10-7-2017 με την οποία τροποποιεί την κληρονομική του μερίδα ως 
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προς ένα από τα ήδη δηλωθέντα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και δηλώνει ότι εκ 

παραδρομής δηλώθηκε αρχικά ότι κληρονομεί εξ αδιαθέτου κατά πλήρη κυριότητα 

ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου οικοπέδου εκτάσεως 100 τ.μ. δηλωθείσας αρχικά 

συνολικής αξίας  βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού 100.000 ευρώ και ότι το 

ορθό είναι ότι κληρονομεί εξ αδιαθέτου κατά πλήρη κυριότητα ποσοστό ½ εξ 

αδιαιρέτου οικοπέδου εκτάσεως 200 τ.μ. συνολικής αντικειμενικής αξίας 200.000 

ευρώ δηλαδή 

Αξία ορθής περιγραφής ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 όπως δηλώθηκε 

στην τροποποιητική δήλωση του Β 

100.000 

 

 Αξία λανθασμένης περιγραφής ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 όπως 

δηλώθηκε στην αρχική δήλωση του Β  

 

50.000 

 

Διαφορά αξίας προς φορολόγηση για την κληρονομική μερίδα του Β 
50.000 

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του Β ο οποίος την υπέβαλε 

βάσει του άρθ. 19 παρ. 1 ΚΦΔ (αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική 

δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, 

υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση) και δεδομένου ότι δεν 

έχει κοινοποιηθεί σ’ αυτόν προσωρινός προσδιορισμός φόρο κληρονομιάς μετά από 

έλεγχο αλλά ούτε έχει παραγραφεί το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για 

έλεγχο της αρχικής του δήλωσης, η τροποποιητική δήλωση θα γίνει δεκτή και θα 

διενεργηθεί νέα εκκαθάριση ως εξής: 

Κληρονομική μερίδα του Β βάσει αρχικής δήλωσης 895.250 

Δηλωθείσα αξία βάσει τροποποιητικής δήλωσης 50.000 

Σύνολο κληρονομικής μερίδας 945.250 

Αναλογών φόρος (άρθ. 25 εν. Α΄ παρ. 14 Ν. 3842/2010 κατ. Α΄) 51.025 

Φόρος που βεβαιώθηκε βάσει αρχικής δήλωσης 46.025 

Επιπλέον κύριος φόρος προς βεβαίωση 5.000 
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Καθώς η τροποποιητική δήλωση του Β υποβλήθηκε εκπρόθεσμα την 10-7-

2017 (πέραν του εξαμήνου από το θάνατο),  σύμφωνα με το άρθ. 34 ΚΦΔ η 

Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

κληρονομιάς την οποία θα επιδώσει στον Β (σύμφωνα με το άρθ. 5 ΚΦΔ) και κατόπιν 

θα γίνει η βεβαίωση του φόρου. Σύμφωνα με το άρθ. 53 παρ. 1 ΚΦΔ πρέπει να 

επιβληθούν τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής επί του κυρίου φόρου και ως αφετηρία 

υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα 

έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την 

εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή θα βεβαιωθεί ο επιπλέον κύριος φόρος και θα 

αναγραφεί ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης η 31-8-2015δηλαδή η 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της δήλωσης (ημερομηνία λήξης εξάμηνης προθεσμίας η 10-7-

2015) έτσι ώστε να υπολογιστεί ο προβλεπόμενος τόκος με επιτόκιο 0,73% ανά μήνα 

καθυστέρησης καταβολής του φόρου. Κατά το άρθ. 41 παρ. 3 ΚΦΔ σε περίπτωση 

διορθωτικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο οφειλόμενος φόρος 

καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του 

προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο και καθώς δεν χορηγείται η δυνατότητα 

να εξοφληθεί ο φόρος σε δόσεις δεν χορηγείται έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ 

καταβολής του. 

Εκτός από τους προβλεπόμενους τόκους θα επιβληθεί στον Β βάσει του άρθ. 

54 ΚΦΔ και πρόστιμο ποσού 100 ευρώ για τη διαδικαστική παράβαση της υποβολής 

εκπρόθεσμης δήλωσης, το οποίο πρόστιμο θα επιβαρυνθεί και αυτό με τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής του άρθ. 53 ΚΦΔ (0,73% ανά μήνα) κατά τον ίδιο τρόπο 

που επιβάλλονται αυτοί στον κύριο φόρο. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και 

δεν οφείλονται. 

4.3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Έστω σε συνέχεια της προηγούμενης μελέτης περίπτωσης (3.2 περίπτωση 

υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς) ότι μετά την 

υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τον κληρονόμο Β η 

υπόθεση φόρου κληρονομιάς επιλεγεί προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθ. 26 ΚΦΔ και 
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εκδοθεί από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ εντολή μερικού ελέγχου στον 

όνομα του Γ, που είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος του Α προκειμένου να ελεγχθεί εάν 

όφειλε να υποβάλλει και εκείνος τροποιητική δήλωση φόρου κληρονομιάς 

συμμορφούμενος προς τη διάταξη του άρθ. 19 παρ. 1 ΚΦΔ βάσει της οποίας «αν ο 

φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη 

Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει 

τροποποιητική φορολογική δήλωση». Ο ελεγκτής στον οποίο έχει ανατεθεί η 

υπόθεση, βάσει των εξουσιών που του έχουν δοθεί εκ του άρθ. 23 του ΚΦΔ σε 

συνδυασμό με την εκδοθείσα εντολή μερικού ελέγχου, έστω ότι διαπιστώνει ότι το 

αρχικά δηλωθέν ακίνητο από τον Γ στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομιάς 

κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, δηλώθηκε ανακριβώς ότι έχει 

έκταση 100 τ.μ. και συνολική αξία 100.000 ευρώ ήτοι αξία του μεριδίου του Γ 50.000 

ευρώ, ενώ το ορθό είναι ότι έχει έκταση 200 τ.μ και συνολική αξία 200.000 ευρώ, 

ήτοι αξία του μεριδίου του Γ 100.000 ευρώ. Θα διενεργήσει νέα εκκαθάριση του 

φόρου βάσει των διατάξεων του ΚΦΔ (Ν. 2961/2001) και βάσει του άρθ. 28 παρ. 1 

ΚΦΔ η Φορολογική Διοίκηση θα κοινοποιήσει εγγράφως στον φορολογούμενο 

σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του μερικού φορολογικού ελέγχου και 

τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένος, ως ακολούθως αν υποθέσουμε ότι η ο προσωρινός διορθωτικός 

προσδιορισμός φόρου εκδόθηκε την 10-1-2018: 

Αξία ορθής περιγραφής ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 όπως διαπιστώθηκε 

από τον έλεγχο 

100.000 

 

 Αξία λανθασμένης περιγραφής ακινήτου κατά ποσοστό 1/2 όπως 

δηλώθηκε στην αρχική δήλωση του Γ 

 

50.000 

 

Διαφορά αξίας προς φορολόγηση για την κληρονομική μερίδα του Γ 

 

50.000 

Πίνακας 6 Προσδιορισμός φόρου κληρονομιάς βάσει ελέγχου 

Πληροφοριακά στοιχεία 

 Αξία δήλωσης Αξία 

ελέγχου 

Περιγραφή αντικειμένων φορολογίας 50.000,00 100.000,00 
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Απαλλαγές βάσει του Ν……(πχ απαλλαγή α΄ κατοικίας) ---------- ---------- 

Χρέη και βάρη 14.750,00 14.750,00 

Αξία λοιπών δηλώσεων που δεν αποτελούν αντικείμενο του 

παρόντος ελέγχου αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό του φόρου 

860.000,00 860.000,00 

Φορολογητέα αξία 895.250,00 945.250,00 

Προγενέστερες δωρεές – γονικές παροχές ---------- ---------- 

Συνολική φορολογητέα αξία 895.250,00 945.250,00 

Προσδιορισμός φόρου 

Υπολογισμός αναλογούντος φόρου βάσει των διατάξεων του 

άρθ. 25εν. Α΄παρ.14 Ν. 3842/2010 κατ.Α΄ 

51.025,00 

Φόρος που έχει βεβαιωθεί 46.025,00 

Οφειλόμενη διαφορά φόρου 5.000,00 

Τόκοι (άρθ. 53 παρ. 1 Ν. 4174/13) 0,73%*29 μήνες=21,17% 1.058,50 

Πρόστιμο (άρθ. 58 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 4174/13) 10% 500,00 

Σύνολο για καταβολή 6.558,50 

Ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθ. 28 παρ. 1 ΚΦΔ δύναται να ζητά να 

λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός 

προσδιορισμός φόρου και έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις 

του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση (κατά το άρθ. 5 ΚΦΔ) της έγγραφης γνωστοποίησης. Η 

Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου, Εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του 

φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις 

του, μετά την εκπνοή της εικοσαήμερης προθεσμίας που ορίζεται, η Φορολογική 

Διοίκηση θα εκδώσει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 
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όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1227/201430. Η οριστική πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει ο 

ελεγκτής και υπογράφεται αρμοδίως. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει 

εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις 

οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η 

οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου 

κοινοποιούνται στον φορολογούμενο. 

Ο Γ σύμφωνα με το άρθ. 63 ΚΦΔ, εφόσον αμφισβητεί την πράξη που έχει 

εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή 

προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής 

διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής 

Διοίκησης.  Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και 

πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το 

αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν. Με αίτημα του 

φορολογουμένου με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής δύναται να ανασταλεί 

η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού μόνο 

εάν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης διαπιστώσει ότι στην περίπτωση κατά την 

οποία η πληρωμή θα έχει ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).  

4.4 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

Την 1-3-2012 απεβίωσε ο Α και άφησε με διαθήκη στη σύζυγό του Β με 

βαθμό αναπηρίας 75%, μια μονοκατοικία αντικειμενικής αξίας 1.750.000 ευρώ. Στη 

σύζυγό του ο Α δεν είχε κάνει προγενέστερες δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου. Έστω 

ότι η διαθήκη του Α δημοσιεύθηκε την 1-10-2017 και η Β υποβάλει εμπρόθεσμη 

δήλωση φόρου κληρονομιάς την 1-11-2017 στην αρμόδια ΔΟΥ στην οποία δηλώνει 

την μονοκατοικία που κληρονομεί και ζητά απαλλαγή α΄ κατοικίας συνυποβάλλοντας 

τα απαιτούμενα για την απαλλαγή αυτή δικαιολογητικά αλλά και για τη μείωση του 

                                                 

30 Βλ. παράρτημα 6 παρούσας εργασίας 
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φόρου λόγω αναπηρίας. Ο υπολογισμός του φόρου,με χρόνο γένεσης της 

φορολογικής υποχρέωσης  το χρόνο θανάτου, θα γίνει ως εξής καθώς στο πρόσωπο 

της Β συντρέχουν οι ακόλουθες ευνοϊκές διατάξεις: 

α) απαλλαγή λόγω απόκτησης πρώτης κατοικίας, που προβλέπουν οι διατάξεις 

της ενότητας Α΄ του άρθ. 26 ΚΦΚ όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το 

άρθ. 25 παρ. 10 του Ν. 3842/10, για ποσό 200.000 ευρώ. 

β) αφορολόγητο ποσό 400.000 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθ. 25 παρ. 2 περ. ζ΄του ΚΦΚ όπως ισχύει από 26-1-2010 που αντικαταστάθηκε με 

το άρθ. 1 παρ. 7 του Ν. 3815/10, δεδομένου ότι είχε συμπληρώσει 5 χρόνια έγγαμης 

συμβίωσης με τον κληρονομούμενο. Επισημαίνεται ότι όταν παρέχεται απαλλαγή για 

το ποσό αυτό κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το πρώτο αφορολόγητο 

κλιμάκιο της κλίμακας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Α΄ κατηγορίας που 

προβλέπει αφορολόγητο ποσό 150.000 ευρώ, και περιορίζονται αντίστοιχα τα 

επόμενα κλιμάκια και  

γ) μείωση του φόρου που αναλογεί στην κληρονομική της μερίδα κατά 10% 

λόγω της αναπηρίας της σε ποσοστό άνω του 67%.  

Από τις ανωτέρω μειώσεις του φόρου που της αναλογεί θα λάβει το 

αφορολόγητο ποσό των 400.000 ευρώ (ΠΟΛ 1048/5-3-2008). Σύμφωνα όμως με τις 

διατάξεις του άρθ. 29 παρ. 4 ΚΦΚ, όταν σε ένα πρόσωπο συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις απαλλαγής λόγω απόκτησης  πρώτης κατοικίας και μείωσης του φόρου 

λόγω αναπηρίας άνω του 67% θα ληφθεί υπόψη η απαλλαγή εκείνη που συνεπάγεται 

για τον υπόχρεο την καταβολή μικρότερου φόρου. Έτσι η Β θα λάβει την απαλλαγή 

α΄ κατοικίας, οπότε ο φόρος που θα καταβάλλει θα είναι: 

Αξία κληρονομικής μερίδας 1.750.000 

Μείον αφορολόγητο (άρθ. 25 παρ. 2ζ΄) 400.000 

Μείον απαλλαγή α΄ κατοικίας (άρθ. 26Απαρ.1α΄) 200.000 

 1.150.000 

Στην οποία αναλογεί φόρος 71.500 
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αντί φόρου 82.350 ευρώ που θα όφειλε αν λάμβανε μόνο τη μείωση του 

φόρου 10% λόγω της αναπηρίας της. Επομένως ο οφειλόμενος φόρος ανέρχεται στο 

ποσό των 71.500 ευρώ και μετά την υποβολή της δήλωσής της θα εκδοθεί και θα 

επιδοθεί στην κληρονόμο πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς 

καθώς αν και χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος θανάτου (1-3-2012) βάσει του άρθ. 

72 παρ. 5 ΚΦΔ για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2014 (1-1-

2015 για τη φορολογία κληρονομιών), ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη 

φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άμεσος 

προσδιορισμός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, 

κατά περίπτωση. Δεν θα επιβληθεί πρόστιμο ή τόκος κατά τη βεβαίωση του φόρου 

καθώς η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός εξαμήνου από τη 

δημοσίευση της διαθήκης και ο φόρος θα καταβληθεί σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις ή 

εφάπαξ με έκπτωση 5% εάν αυτό γίνει έως την ημερομηνία λήξης της α΄ δόσης 

δηλαδή την 31-12-2017. 

4.5 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

(ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΦΔ) ΜΕ 

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΔΩΡΕΑΣ. 

Έστω ότι στις 30-7-2007 απεβίωσε ο Α αφήνοντας με διαθήκη που 

δημοσιεύθηκε στις 30-9-2007 στην κόρη του Β οικόπεδο αξίας κατά το χρόνο 

θανάτου 200.000 ευρώ. Η Β υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομιάς 

στην αρμόδια ΔΟΥ την 1-4-2017 στην οποία δηλώνει εκτός από το κληρονομιαίο 

οικόπεδο, ότι ο Α της είχε κάνει δωρεά στις 20-5-2004 χρηματικό ποσό 150.000 ευρώ 

και κατέβαλε φόρο (κλίμακα Α΄ Ν. 3091/2002) 11.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό 

της φορολογητέας αξίας της κληρονομικής μερίδας της Β, στο ποσό των 200.000 

ευρώ θα προστεθεί η αξία της προηγούμενης δωρεάς προς αυτήν, δηλαδή: 

200.000+150.000=350.000 ευρώ στο οποίο αναλογεί φόρος 32.750 ευρώ 

σύμφωνα με την κλίμακα που ίσχυε κατά το χρόνο θανάτου βάσει του άρθ. 5 παρ. 2 

Ν. 3554/2007 κατ. Α΄. Από το ποσό αυτό του φόρου θα αφαιρεθεί ο αναλογών με τις 

ισχύουσες κατά το χρόνο συνυπολογισμού (30-7-2007) κλίμακες, φόρος στην 

συνυπολογιζόμενη δωρεά των 150.000 ευρώ ο οποίος ανέρχεται σε 4.250 ευρώ. 

Επειδή ο φόρος αυτός είναι μικρότερος από τον καταβληθέντα (11.000 ευρώ) θα 

αφαιρεθεί ο καταβληθείς ως μεγαλύτερος σύμφωνα με το άρθ. 31 παρ. 2 του ΚΦΚ. 
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Επομένως ο οφειλόμενος κύριος φόρος για την Β θα είναι 32.750-11.000=21.750 

ευρώ.  

Πλέον του κυρίου φόρου όμως η Β θα επιβαρυνθεί και με πρόσθετο φόρο 

βάσει του άρθ. 1 του Ν. 2523/1997 καθώς σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 18 ΚΦΔ (πριν 

την αντικατάστασή του από το άρθ. 49 παρ. 4 Ν. 4509/2017 που έχει ισχύ από 1-1-

2018) για την υποβολή μετά την 1-1-2014 (1-1-2015 για τη φορολογία κληρονομιών), 

εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή 

εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31-12-2013 (31-12-2014 για φορολογία 

κληρονομιών), επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, 

όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού 

τίτλου, που είναι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 

53 ΚΦΔ για τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Επομένως με ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης την 1-4-2007 (εξάμηνο από τη 

δημοσίευση της διαθήκης) και δεδομένου ότι η Β υπέβαλε δήλωση την 1-4-2017, ο 

πρόσθετος φόρος υπολογίζεται στο 120% (1% για κάθε μήνα καθυστέρησης) 

σύμφωνα με το άρθ. 1 Ν. 2523/1997 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 24 παρ. 1 

Ν.3296/2004) ο οποίος όμως θα περιοριστεί στο 60% επί του κυρίου φόρου (άρθρ. 26 

παρ.1 του ν.3943/2011) βάσει του άρθ. 2 παρ. 4α Ν. 2523/1997. Άρα κύριος φόρος 

κληρονομιάς 21.750 πλέον πρόσθετος φόρος εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης 13.050 

(60%). Σύνολο προς καταβολή 34.800 ευρώ. Επειδή η υποβληθείσα δήλωση αν και 

εκπρόθεσμη είναι αρχική, θα εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

κληρονομιάς και ο φόρος θα καταβληθεί σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με 

ποσοστό έκπτωσης 5% εφόσον καταβληθεί έως τη λήξη της πρώτης δόσης δηλαδή 

έως την 31-5-2017. 

4.6 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Έστω ότι ο Α κληρονόμησε τον πατέρα του που απεβίωσε την 1-2-2008 και 

υπέβαλε εμπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομιάς στις 20-3-2008 στην οποία δήλωσε 

μετρητά 500.000 ευρώ, εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές αξίας 800.000 ευρώ 

και ένα οικόπεδο με αγοραία αξία κατά το χρόνο φορολογίας 700.000 ευρώ. Ο φόρος 
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βάσει δήλωσης  σύμφωνα με τις κλίμακες και τα αφορολόγητα όρια που ίσχυαν κατά 

το χρόνο φορολογίας (Ν. 3634/08 άρθ. 1 παρ. 1) είναι: 

Αξία ακινήτου 700.000-95.000 (αφορολόγητο ποσό)=605.000*1% 6.050 

Αξία μετρητών 500.000*10%= 50.000 

Αξία μετοχών 800.000*0,6%= 4.800 

Συνολικά οφειλόμενος κύριος φόρος 60.850 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος μετά από 10 μήνες (21-1-2009) και η αγοραία 

αξία του ακινήτου προσδιορίζεται στο ποσό των 1.500.000 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 

στοιχεία της δήλωσης κρίθηκαν ειλικρινή. Επειδή η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας 

αξίας (2.000.000) και της συνολικής φορολογητέας αξίας βάσει ελέγχου (2.800.000) 

είναι μεγαλύτερη του 20% της αξίας του ελέγχου (2.800.000*20%=560.000), η 

δήλωση θεωρείται ανακριβής και θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ως 

εξής: 

Αξία ακινήτου 1.500.000-95.000(αφορολόγητο ποσό)=1.405.000*1%= 14.050 

Αξία μετρητών 500.000*10%= 50.000 

Αξία μετοχών 800.000*0,6%= 4.800 

Συνολικά οφειλόμενος κύριος φόρος βάσει ελέγχου 68.850 

Βεβαιωθείς φόρος βάσει δήλωσης 60.850 

Διαφορά προς φορολόγηση βάσει ελέγχου 8.000 

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (από 21-3-2008 έως 21-1-2009) 

8000*(2%*10μήνες)= 

1.600 

Συνολικά επιπλέον οφειλόμενος φόρος (κύριος και πρόσθετος) 9.600 

Κατά της καταλογιστικής πράξης ασκήθηκε προσφυγή (πριν την εφαρμογή 

του ΚΦΔ ήταν παραδεκτή η απευθείας άσκηση διοικητικής προσφυγής στα 

δικαστήρια και δεν απαιτούνταν να προηγείται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής) 

και προβεβαιώθηκε το 25% της διαφοράς δηλαδή 9.600*25%=2.400. Εκδικάσθηκε η 

ασκηθείσα προσφυγή και έστω ότι ένα έτος μετά την έκδοση της καταλογιστικής 

πράξης (ήτοι 22 μήνες μετά τη δήλωση) δημοσιεύθηκε απόφαση του Διοικητικού 
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Πρωτοδικείου, βάσει της οποίας προσδιορίστηκε η αγοραία αξία του επίδικου 

οικοπέδου στο ποσό των 1.300.000. 

Καθώς η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας αξίας (2.000.000) και της συνολικά 

προσδιορισθείσας από το δικαστήριο αξίας (2.600.000) είναι μεγαλύτερη του 20% 

(Ν. 2523/1997 άρθ. 1 παρ. 4) της αξίας που προσδιορίστηκε οριστικά από το 

δικαστήριο (2.600.000*20%=520.000) θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ως 

εξής: 

 

Πίνακας 7 Προσδιορισμός φόρου κληρονομιάς βάσει δικαστικής απόφασης. 

Αξία ακινήτου 1.300.000-95.000(αφορολόγητο ποσό)=1.205.000*1% 12.050 

Αξία μετρητών 500.000*10%= 50.000 

Αξία μετοχών 800.000*0,6%= 4.800 

Συνολικά οφειλόμενος κύριος φόρος βάσει απόφασης δικαστηρίου 66.850 

Βεβαιωθείς φόρος βάσει δήλωσης 60.850 

Διαφορά προς φορολόγηση βάσει ελέγχου 6.000 

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (από 21-3-2008 έως 25-1-2010) 

6000*(2%*36μήνες)= 

4.320 

Συνολικά  οφειλόμενος φόρος (κύριος και πρόσθετος) 71.170 

Πλην φόρου που βεβαιώθηκε βάσει δήλωσης 60.850 

Πλην φόρου που προβεβαιώθηκε λόγω προσφυγής 2.400 

Συνολικά επιπλέον φόρος βάσει της δικαστικής απόφασης 7.920 

Ο επιπλέον αυτός φόρος βάσει της δικαστικής απόφασης θα έπρεπε να 

καταβληθεί σε έξι (6) ίσες διμηνιαίες δόσεις όπως ίσχυε το άρθ. 82 παρ. 1 ΚΦΔ κατά 

το χρόνο έκδοσης της πράξης (2009). 

Εάν υποθέσουμε ότι στην παραπάνω περιγραφόμενη περίπτωση 

δημοσιευόταν η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου μετά την εφαρμογή του 

ΚΦΔ στη φορολογία κληρονομιών, δηλαδή μετά την 1-1-2015 και πριν την ψήφιση 
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του πολύ πρόσφατου Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201/22.12.2017) ( με ισχύ από 1-1-

2018), σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 8 ΚΦΔ για τις δικαστικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα εκδίδονται πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού και βάσει του άρθ. 41 παρ. 4 ο φόρος θα έπρεπε να καταβληθεί σε 

δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη δόση με ημερομηνία λήξης την τελευταία 

εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από την κοινοποίηση στον 

φορολογούμενο της πράξης εκκαθάρισης του φόρου που προκύπτει με βάση το 

διατακτικό της απόφασης μήνα και η δεύτερη δόση με ημερομηνία λήξης την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί. 

Εάν η δικαστική απόφαση δημοσιευόταν μετά την 1-1-2018 ημερομηνία που 

τέθηκε σε ισχύ το τροποποιημένο άρθ. 72 παρ. 17ΚΦΔ (όπως τροποποιήθηκε με το 

αρθ. 49 παρ.1 Ν. 4509/17) στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού που θα εκδιδόταν 

αν και θα αφορούσε φορολογική υποχρέωση έως και τις 31-12-2014, θα 

υπολογιζόταν, αντί του πρόσθετου φόρου ανακρίβειας του άρθρου 1 του ν. 

2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθ. 

58ΚΦΔ(πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης), πλέον του τόκου του άρθρου 53ΚΦΔ, ο 

οποίος θα υπολογιζόταν από την 1-1-2015 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού 

τίτλου (δικαστικής απόφασης), εφόσον αυτό συνεπαγόταν επιεικέστερη μεταχείριση 

του φορολογούμενου. 

  



119 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ο φόρος κληρονομιών, που αποτελεί φόρο μεταβίβασης περιουσίας εκ 

χαριστικής αιτίας και συγκεκριμένα «αιτία θανάτου», έχει ως δικαιολογητική βάση 

την ενίσχυση της περιουσιακής κατάστασης του κληρονόμου ή κληροδόχου και κατ’ 

επέκταση την αύξηση της φοροδοτικής ικανότητάς του. Η καθιέρωση προοδευτικών 

συντελεστών σε συνάρτηση με το βαθμό συγγένειας με τον κληρονομούμενο και το 

ύψος της καθαρής κληρονομικής μερίδας είναι αυτή που καθιερώνει την κοινωνική 

και πολιτική λειτουργία του φόρου κληρονομιάς καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

στο κεφάλαιο για τη δικαιολόγηση του φόρου κληρονομιάς η επιβολή αυτού του 

είδους φόρου αποτελεί και μέσο για την αναδιανομή του πλούτου και την αποτροπή 

υπερβολικής συσσώρευσης κεφαλαίου ενώ έμμεσα προστατεύει το θεσμό της 

οικογένειας. Οι διατάξεις της φορολογίας κληρονομιών αποτελούν συμπλήρωμα των 

διατάξεων του Αστικού Κώδικα περί κληρονομικής διαδοχής αλλά συνδέονται άμεσα 

και με το οικογενειακό, το ενοχικό αλλά και το δημόσιο δίκαιο. Η φορολογία αυτή 

καθιερώθηκε στη χώρα μας το 1880 ενώ το ισχύον δίκαιο διέπεται από τις διατάξεις 

του Ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 

Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» ο οποίος υπέστη 

τροποποιήσεις με μεταγενέστερους νόμους. Ο ΚΦΚ περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές 

της φορολογίας κληρονομιών και δωρεών στην Ελλάδα και οι διατάξεις του 

χωρίζονται σε δύο μέρη, τις ουσιαστικές και τις διαδικαστικές. Καθώς όμως ήδη με 

το Ν. 4174/2013 θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2014 με εφαρμογή για τη φορολογία 

κληρονομιών από 1-1-2015, υπάρχει πλέον ένα ενιαίο φοροελεγκτικό πλαίσιο που 

διέπει τις σχέσεις μεταξύ φορολογουμένου και φορολογικής διοίκησης και 

συγκεντρώνει τις διάσπαρτες διατάξεις για τις φορολογικές διαδικασίες.  

Η παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού φορολογικού νόμου για 

την κληρονομική διαδοχή και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας είναι 

αναμενόμενο να δημιουργήσει προβληματισμούς σε επιμέρους θέματα που 

προκύπτουν στην πράξη. Πλην όμως, αν και έχουν εκδοθεί γενικές κανονιστικές 

αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για όλες τις φορολογίες 

προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΚΦΔ, για τη 

φορολογία κληρονομιών δεν έχουν εκδοθεί ειδικές εγκύκλιοι πλην κάποιων 
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εξαιρέσεων, αν και αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 

παρουσιάζει η συγκεκριμένη φορολογία στην εφαρμογή της. Εκεί ίσως εντοπίζεται 

και η αδυναμία της παρούσας εργασίας να προχωρήσει σε γενικά συμπεράσματα 

σχετικά με την σιωπηρή κατάργηση των διαδικαστικών διατάξεων του Κώδικα 

Φορολογίας Κληρονομιών μετά την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από την ανάλυση των διατάξεων στην παρούσα 

εργασία όπου παρουσιάζεται δυσχέρεια στην εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΔ 

γίνεται επίκληση των γενικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (πχ. υποβολή 

τροποποιητικών δηλώσεων βάσει του άρθ. 19 παρ. ΚΦΔ γίνεται επίκληση της ΠΟΛ 

1114/2016 του Υπ. Οικ.). 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι αν και υπάρχει πληθώρα συγγραμμάτων 

σχετικά με την φορολογία κληρονομιών και ήδη μετά την ψήφιση του Ν. 4174/2013 

(ΚΦΔ) σχετικά με το νέο ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο γενικά για τη φορολογική 

διαδικασία, δεν υφίσταται μέχρι στιγμής έρευνα που να αφορά ειδικά την εφαρμογή 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στη φορολογία κληρονομιών και η έλλειψη 

αυτή αποτελεί μια επιπλέον αδυναμία της παρούσας εργασίας. Ο ΚΦΔ δεν εισήγαγε 

δραστικές αλλαγές στην διοικητική πρακτική αλλά στην ουσία αποτέλεσε 

κωδικοποίηση των αρχών και των πρακτικών που ήδη σε γενικές γραμμές είχαν 

διαμορφωθεί από την επιστήμη και την νομολογία. Ήταν επιτακτική η ανάγκη όμως 

να κωδικοποιηθεί η υποχρέωση τήρησης αυτών των αρχών και πρακτικών  από τη 

Φορολογική Διοίκηση. Όπως όμως επισημάνθηκε ήδη η εφαρμογή του ΚΦΔ στη 

φορολογία κληρονομιών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και θα ήταν χρήσιμο να 

διεξαχθεί μια έρευνα με ποσοτικά δεδομένα για το κατά πόσο τελικά η εφαρμογή του 

ΚΦΔ συνέβαλε στην αύξηση των δημοσίων εσόδων σε σχέση με τη φορολογία 

κληρονομιών. 

Παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, μέσω της μελέτης των συγκεκριμένων 

περιπτώσεων που παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας 

διαπιστώνεται ότι η διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς, ελέγχου των 

υποθέσεων φόρου κληρονομιάς, προσδιορισμού του οικείου φόρου και είσπραξης και 

πληρωμής αυτού καθώς και επιβολής προστίμων και τόκων επί του φόρου 

κληρονομιάς διέπεται πλέον από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο οποίος 

μέσω των μεταβατικών του διατάξεων (άρθ. 72 και 73) ρυθμίζει ειδικότερα θέματα 
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που αφορούν το σε ποιες υποθέσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του. Σε σχέση με τις ουσιαστικές διατάξεις του ΚΦΚ είναι προφανές ότι 

ισχύουν και εφαρμόζονται στη φορολογία κληρονομιών απόλυτα και αποκλειστικά. 

Γενικά διαπιστώνεται η πολυπλοκότητα της εφαρμογής των δύο παράλληλων 

νομοθετημάτων σχετικά με τη φορολογία κληρονομιών και η αναγκαιότητα για 

έκδοση εξειδικευμένων εγκυκλίων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νομοθετικών 

διατάξεων σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του οικείου φόρου έτσι ώστε να 

εξαλειφθούν φαινόμενα «κενών» της ισχύουσας νομοθεσίας που έχουν προφανώς 

αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος και στην 

εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω κατά την ανάλυση των σχετικών διατάξεων, η 

διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομιάς και προσδιορισμού του οικείου 

φόρου εξακολουθεί, παρά τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να γίνεται εξ ολοκλήρου χειρόγραφα με 

αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η Φορολογική Διοίκηση με το κόστος της έλλειψης 

ποιότητας. Το κόστος αυτό σχετίζεται τόσο με τις εσωτερικές αστοχίες (λάθη, 

διορθωτικές ενέργειες, εντοπισμός αιτιών, νεκροί χρόνοι, απώλεια δημοσίων εσόδων) 

όσο και με τις εξωτερικές αστοχίες (κακές υπηρεσίες προς τον πελάτη-

φορολογούμενο, παράπονα, νομικές κυρώσεις). Για παράδειγμα όταν δηλώνεται από 

τον φορολογούμενο στην δήλωση φόρου κληρονομιάς η μη ύπαρξη προγενέστερων 

γονικών παροχών – δωρεών προκειμένου αυτές να συνυπολογιστούν στην 

κληρονομική μερίδα του δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσου και αποτελεσματικού 

ελέγχου της ειλικρίνειας αυτής της δήλωσης καθώς αυτές είναι καταχωρισμένες στα 

οικεία βιβλία της αρμόδιας ΔΟΥ μόνο χειρόγραφα και η διαδικασία ελέγχου αυτών 

είναι ιδιαίτερα δυσχερής και χρονοβόρα. Η ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας 

παραλαβής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και η 

καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης 

(ληξιαρχεία, κτηματολογικά γραφεία, δικαστικές υπηρεσίες) θα συνέβαλε 

καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της 

παραγωγικότητας των στελεχών της Φορολογικής Διοίκησης ενώ είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι θα αυξανόταν τα δημόσια έσοδα καθώς οι έλεγχοι των υποθέσεων φόρου 

κληρονομιάς θα ήταν στοχευμένοι και πιο αποτελεσματικοί. 
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Τέλος ως γενικό συμπέρασμα επισημαίνεται η ανάγκη απλοποίησης και 

εκσυγχρονισμού της διαδικασίας επιβολής του φόρου κληρονομιάς και αυτό 

προϋποθέτει την συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού της 

Φορολογικής Διοίκησης καθώς και την αξιοποίηση των νέων μεθόδων, πρακτικών 

και τεχνολογικών δυνατοτήτων που πλέον υφίστανται έτσι ώστε και να 

μεγιστοποιηθούν τα δημόσια έσοδα αλλά και να αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ του φορολογούμενου πολίτη και της Φορολογικής Διοίκησης που αποτελεί 

και στόχο μιας σύγχρονης φορολογικής πολιτικής. 
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