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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2012
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012
σχετικά 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.
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81
παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του
οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Για την προοδευτική
δημιουργία αυτού του χώρου, η Ένωση θα
πρέπει να θεσπίσει μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις
που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, ειδικότερα εφόσον είναι αναγκαίο για την καλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 2
στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα αυτά

1

ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 148.

2

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2012 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην ΕΕ) και
απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2012.

(3)

(4)

(5)

(6)

ενδέχεται να περιλαμβάνουν μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά την άρση των συγκρούσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και τη
δικαιοδοσία.
Κατά τη σύνοδό του στο Τάμπερε στις 15 και
16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και άλλων
αποφάσεων των δικαστικών αρχών ως ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας σε
αστικές υποθέσεις και κάλεσε το Συμβούλιο
και την Επιτροπή να υιοθετήσουν πρόγραμμα μέτρων για την υλοποίηση της εν λόγω
αρχής.
Στις 30 Νοεμβρίου 2000, θεσπίστηκε κοινό
πρόγραμμα μέτρων της Επιτροπής και του
Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής
της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων
επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων3. Το
εν λόγω πρόγραμμα περιγράφει τα μέτρα
σχετικά με την εναρμόνιση των κανόνων περί σύγκρουσης δικαίων ως μέτρα τα οποία
έχουν σκοπό να διευκολύνουν την αμοιβαία
αναγνώριση των αποφάσεων και προβλέπει
την κατάρτιση νομικής πράξης σχετικά με τη
διαθήκη και την κληρονομική διαδοχή.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στις
Βρυξέλλες στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2004, θέσπισε νέο πρόγραμμα, καλούμενο «Το πρόγραμμα της Χάγης: ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση»4. Το εν λόγω πρόγραμμα υπογραμμίζει την αναγκαιότητα θέσπισης
νομικής πράξης για υποθέσεις κληρονομικής
διαδοχής που να ρυθμίζει, ιδίως, τα θέματα των συγκρούσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, της διεθνούς δικαιοδοσίας, της
αμοιβαίας αναγνώρισης και της εκτέλεσης
αποφάσεων στον χώρο της διαδοχής και της
καθιέρωσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.
Κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις
10 και 11 Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό

3

ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 1.

4

ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1.
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Συμβούλιο ενέκρινε νέο πολυετές πρόγραμμα καλούμενο «το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που
εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες5.
Στο εν λόγω πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αμοιβαία αναγνώριση θα
πρέπει να επεκταθεί σε τομείς οι οποίοι δεν
καλύπτονται ακόμη αλλά είναι ουσιώδεις για
την καθημερινή ζωή, όπως για παράδειγμα η
κληρονομική διαδοχή και οι διαθήκες, λαμβανομένων υπόψη των νομικών συστημάτων
των κρατών μελών, καθώς και της πολιτικής
τους στον τομέα της δημόσιας τάξης και των
σχετικών εθνικών παραδόσεων.
(7) Θα πρέπει να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της εξάλειψης των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
σήμερα δυσκολίες στην προσπάθειά τους
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο μιας κληρονομικής διαδοχής που έχει
διασυνοριακές επιπτώσεις. Στον ευρωπαϊκό
χώρο δικαιοσύνης, οι πολίτες θα πρέπει να
μπορούν να οργανώσουν εκ των προτέρων
την κληρονομική τους διαδοχή. Θα πρέπει
να κατοχυρώνονται με αποτελεσματικότητα
τα δικαιώματα των κληρονόμων και των κληροδόχων, των άλλων οικείων προσώπων που
σχετίζονται με τον θανόντα, καθώς και των
κληρονομικών δανειστών.
(8) Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω
στόχοι, θα πρέπει να συγκεντρωθούν στον
παρόντα κανονισμό οι διατάξεις σχετικά με
τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση ή, κατά περίπτωση, την
αποδοχή, την εκτελεστότητα και την εκτέλεση αποφάσεων, δημόσιων εγγράφων και
δικαστικών συμβιβασμών, καθώς και σχετικά
με το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο.
(9) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα θέματα
αστικού δικαίου που άπτονται μιας κληρονομικής διαδοχής, δηλαδή όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης κυριότητας αιτία θανάτου,
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και

5

ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
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υποχρεώσεων, είτε μέσω ηθελημένης πράξης μεταβίβασης, δυνάμει διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, είτε μέσω μεταβίβασης με
εξ αδιαθέτου διαδοχή.
(10) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε φορολογικά ζητήματα ή σε διοικητικές υποθέσεις που διέπονται από το
δημόσιο δίκαιο. Συνεπώς το εθνικό δίκαιο θα
πρέπει να ορίζει επί παραδείγματι με ποιο
τρόπο θα πρέπει να υπολογίζονται και να
καταβάλλονται οι φόροι ή οι λοιπές υποχρεώσεις δημοσίου δικαίου, είτε πρόκειται για
καταβλητέους από τον θανόντα φόρους κατά το χρόνο του θανάτου είτε για φόρο κληρονομίας, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί
από την κληρονομιαία περιουσία είτε από
τους κληρονόμους. Το εθνικό δίκαιο θα πρέπει επίσης να ορίζει, εάν η μεταβίβαση της
κληρονομιαίας περιουσίας στους κληρονόμους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή
η καταχώριση της κληρονομιαίας περιουσίας
σε ένα μητρώο θα πρέπει να υπόκειται στην
καταβολή τελών.
(11) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άλλες πτυχές του αστικού δικαίου, πέραν της κληρονομικής διαδοχής. Χάριν
σαφήνειας, ορισμένα ζητήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συνδεόμενα με
υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(12) Επομένως, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει
να εφαρμόζεται σε θέματα που αφορούν τις
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των γαμικών συμβάσεων, όπως
είναι γνωστές σε ορισμένα συστήματα δικαίου, στο βαθμό που οι εν λόγω συμβάσεις δεν
αφορούν κληρονομικά θέματα, καθώς και το
περιουσιακό καθεστώς σχέσεων οι οποίες θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα ανάλογα
με εκείνα του γάμου. Οι αρχές που επιλαμβάνονται συγκεκριμένης κληρονομικής διαδοχής
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει ωστόσο, αναλόγως της καταστάσεως, να
λαμβάνουν υπόψη την εκκαθάριση περιουσιακών σχέσεων συζύγων ή παρόμοιων περιουσιακών καθεστώτων του κληρονομουμένου κατά
τον προσδιορισμό της περιουσίας του και των
μερίδων των δικαιούχων.
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(13) Θέματα σχετικά με τη σύσταση, διαχείριση
και λύση καταπιστευμάτων θα πρέπει επίσης
να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Η εξαίρεση αυτή δεν
θα πρέπει να νοείται ως γενική εξαίρεση των
καταπιστευμάτων. Κατά τη σύσταση καταπιστεύματος με διαθήκη ή εκ του νόμου σε
σχέση με εξ αδιαθέτου διαδοχή, το δίκαιο
που εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή
δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει
να ισχύει όσον αφορά τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και τον καθορισμό των
δικαιούχων.
(14) Θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα
περιουσιακά δικαιώματα, συμφέροντα και
περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται
ή μεταβιβάζονται με άλλους τρόπους πλην
της κληρονομικής διαδοχής, φερ’ ειπείν με
πράξεις εκ χαριστικής αιτίας. Ωστόσο, το
δίκαιο που προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισμό ως το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή θα πρέπει να καθορίζει κατά
πόσον οι εκάστοτε δωρεές ή άλλου είδους
διάθεση μεταξύ ζώντων (inter vivos) που παράγει εμπράγματο δικαίωμα πριν το θάνατο
θα πρέπει να επιστρέφονται στην κληρονομιαία περιουσία ή να συνυπολογίζονται για
τους σκοπούς του καθορισμού των μερίδων
των δικαιούχων σύμφωνα με το εφαρμοστέο
στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.
(15) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει
τη δημιουργία ή τη μεταβίβαση μέσω κληρονομικής διαδοχής δικαιώματος επί ακίνητης
ή κινητής περιουσίας, κατά τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην
κληρονομική διαδοχή. Δεν θα πρέπει ωστόσο να θίγει τον κλειστό αριθμό («numerus
clausus») των εμπράγματων δικαιωμάτων
που είναι γνωστά στο εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Ένα κράτος μέλος δεν
θα πρέπει να υποχρεούται να αναγνωρίσει
ένα εμπράγματο δικαίωμα επί περιουσιακών
στοιχείων ευρισκομένων σε αυτό το κράτος
μέλος, εάν το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα
δεν είναι γνωστό στο δίκαιο του κράτους αυτού.
(16) Ωστόσο, για να μπορούν παρόλα αυτά οι
δικαιούχοι να απολαύουν σε άλλο κράτος
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μέλος τα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν ή
μεταβιβάστηκαν σε αυτούς μέσω κληρονομικής διαδοχής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει την προσαρμογή αγνώστου
εμπράγματου δικαιώματος στο εγγύτερο
ισοδύναμο εμπράγματο δικαίωμα βάσει της
νομοθεσίας του εν λόγω άλλου κράτους μέλους. Στο πλαίσιο της προσαρμογής αυτής
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σκοποί
και τα συμφέροντα που επιδιώκονται από
το συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα και
τα αποτελέσματα που συνδέονται με αυτό.
Προκειμένου να καθοριστεί το εγγύτερο ισοδύναμο εθνικό εμπράγματο δικαίωμα, οι αρχές ή τα αρμόδια πρόσωπα του κράτους το
δίκαιο του οποίου εφαρμόστηκε στην κληρονομική διαδοχή, ενδέχεται να κληθούν να
παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες για τη
φύση και τα αποτελέσματα του δικαιώματος.
Προς το σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα δίκτυα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα μέσα που διευκολύνουν την κατανόηση του αλλοδαπού δικαίου.
(17) Η προσαρμογή άγνωστων εμπράγματων δικαιωμάτων, όπως προβλέπεται ρητά στον
παρόντα κανονισμό, δεν θα πρέπει να αποκλείει άλλες μορφές προσαρμογής στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(18) Οι προϋποθέσεις καταχώρισης δικαιώματος
επί ακίνητων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων σε μητρώο θα πρέπει να εξαιρεθούν
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο τηρείται το μητρώο
(για την ακίνητη περιουσία, το δίκαιο της τοποθεσίας του πράγματος) θα καθορίζει υπό
ποιες νομικές προϋποθέσεις, πώς θα γίνεται
η καταχώριση και ποιες αρχές, όπως κτηματολογικά γραφεία ή συμβολαιογράφοι, είναι
υπεύθυνες να ελέγχουν αν πληρούνται όλες
οι προϋποθέσεις και αν τα έγγραφα που υποβλήθηκαν επαρκούν ή περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ειδικότερα, οι αρχές
μπορούν να ελέγχουν ότι το δικαίωμα του
κληρονομουμένου επί της κληρονομιαίας περιουσίας που αναφέρεται στο έγγραφο που
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υποβάλλεται προς καταχώριση, είναι δικαίωμα που καταχωρίζεται ως τέτοιο στο μητρώο
ή διαφορετικά αποδεικνύεται σύμφωνα με το
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο τηρείται το μητρώο. Προς αποφυγή επικάλυψης
εγγράφων, οι αρχές καταχώρισης θα πρέπει
να δέχονται τα έγγραφα που συντάχθηκαν
σε άλλο κράτος μέλος από τις αρμόδιες αρχές και των οποίων η κυκλοφορία προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα,
το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που εκδίδεται
δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνιστά έγκυρο τίτλο για την καταχώριση της κληρονομιαίας περιουσίας σε
μητρώο κράτους μέλους. Αυτό δεν θα πρέπει
να εμποδίζει τις αρχές που συμμετέχουν στη
καταχώριση να καλούν το πρόσωπο που ζητεί την καταχώριση να υποβάλει πρόσθετες
πληροφορίες ή να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο τηρείται
το μητρώο, για παράδειγμα πληροφορίες ή
έγγραφα που αφορούν την πληρωμή φόρων.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να υποδείξει στο
πρόσωπο που ζητεί την καταχώριση τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να δοθούν οι
πληροφορίες ή τα έγγραφα που λείπουν.
(19) Τα αποτελέσματα της καταχώρισης δικαιώματος σε μητρώο θα πρέπει επίσης να
αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, το κατά πόσον, π.χ. η καταχώριση έχει δηλωτικό ή συστατικό αποτέλεσμα θα πρέπει να κρίνεται
από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο
τηρείται το μητρώο. Επομένως, εφόσον, π.χ.
η κτήση δικαιώματος επί ακινήτου απαιτεί καταχώριση σε μητρώο σύμφωνα με το δίκαιο
του κράτους μέλους στο οποίο τηρείται το
μητρώο, προκειμένου να διασφαλιστεί erga
omnes το αποτέλεσμα της εγγραφής ή να
προστατευθούν δικαιοπραξίες, η χρονική
στιγμή κτήσης του δικαιώματος θα πρέπει να
καθορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
(20) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται
τα διάφορα καθεστώτα που διέπουν θέματα
κληρονομικής διαδοχής και τα οποία ισχύουν
στα κράτη μέλη. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, στον όρο «δικαστήριο»
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θα πρέπει συνεπώς να δοθεί ευρεία έννοια
έτσι ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα δικαστήρια κατά κυριολεξία, που ασκούν δικαστικά
καθήκοντα, αλλά και τους συμβολαιογράφους ή τα γραφεία μητρώων που ασκούν σε
ορισμένα κράτη μέλη δικαστικά καθήκοντα
σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής κατά
τον ίδιο τρόπο με τα δικαστήρια, καθώς και
τους συμβολαιογράφους και επαγγελματίες
του νομικού κλάδου, οι οποίοι σε ορισμένα
κράτη μέλη ασκούν δικαστικά καθήκοντα για
μια συγκεκριμένη κληρονομική διαδοχή κατ’
ανάθεση εξουσιών από δικαστήριο. Όλα τα
δικαστήρια, όπως ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό, θα πρέπει να δεσμεύονται από
τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Αντίθετα, ο όρος «δικαστήριο» δεν θα πρέπει
να καλύπτει μη δικαστικές αρχές κράτους
μέλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί δυνάμει
του εθνικού δικαίου να επιλαμβάνονται υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής, όπως είναι
οι συμβολαιογράφοι στα περισσότερα κράτη
μέλη, εφόσον, κατά τη συνήθη πρακτική, δεν
ασκούν δικαστικά καθήκοντα.
(21) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους συμβολαιογράφους, που
έχουν αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής στα κράτη μέλη, να μπορούν
να ασκούν αυτήν την αρμοδιότητα. Το κατά
πόσον οι συμβολαιογράφοι συγκεκριμένου
κράτους μέλους δεσμεύονται από τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει
να εξαρτάται από το εάν καλύπτονται ή όχι
από το όρο «δικαστήριο» για τους σκοπούς
του παρόντος κανονισμού.
(22) Οι πράξεις που εκδίδονται από συμβολαιογράφους σε θέματα κληρονομικής διαδοχής
στα κράτη μέλη θα πρέπει να κυκλοφορούν
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Όταν οι
συμβολαιογράφοι ασκούν δικαστικά καθήκοντα δεσμεύονται από τους κανόνες περί
διεθνούς δικαιοδοσίας και οι αποφάσεις που
εκδίδουν θα πρέπει να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγνώριση, την
εκτελεστότητα και την εκτέλεση των αποφάσεων. Όταν οι συμβολαιογράφοι δεν ασκούν
δικαστικά καθήκοντα δεν δεσμεύονται από
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τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας και
τα δημόσια έγγραφα που εκδίδουν θα πρέπει
να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις
περί δημόσιων εγγράφων.
(23) Λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης κινητικότητας των πολιτών και προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή απονομή της δικαιοσύνης στην Ένωση και η ύπαρξη ουσιαστικού
συνδετικού στοιχείου μεταξύ της εκάστοτε
κληρονομικής διαδοχής και του κράτους μέλους όπου ασκείται η διεθνής δικαιοδοσία,
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ως
γενικό συνδετικό παράγοντα για τον προσδιορισμό τόσο της διεθνούς δικαιοδοσίας όσο
και του εφαρμοστέου δικαίου τη συνήθη διαμονή του κληρονομουμένου κατά το χρόνο
του θανάτου. Για να προσδιορίσει τη συνήθη
διαμονή, η αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής θα πρέπει να προβεί
σε συνολική εκτίμηση των περιστάσεων του
βίου του κληρονομουμένου κατά τη διάρκεια
των ετών που προηγούνται του θανάτου και
κατά το χρόνο του θανάτου, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα σχετικά πραγματικά στοιχεία,
ιδίως τη διάρκεια και την κανονικότητα της
παρουσίας του κληρονομουμένου στο συγκεκριμένο κράτος καθώς και τις συνθήκες
και τους λόγους της παρουσίας αυτής. Η
κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδιοριζόμενη συνήθης διαμονή θα πρέπει να μαρτυρεί στενό και σταθερό δεσμό με το συγκεκριμένο
κράτος, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών
στόχων του παρόντος κανονισμού.
(24) Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καθορισμός
της συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου θα μπορούσε να αποδειχθεί περίπλοκος.
Τέτοια περίπτωση μπορεί να προκύψει ιδίως
όταν ο κληρονομούμενος είχε μεταβεί για
επαγγελματικούς ή οικονομικούς λόγους στο
εξωτερικό για να ζήσει και να εργασθεί εκεί,
ενίοτε για πολύ καιρό, αλλά είχε διατηρήσει
στενή και σταθερή σχέση με το κράτος καταγωγής του. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορεί
να θεωρηθεί ότι ο κληρονομούμενος, ανάλογα με τις περιστάσεις, διατηρούσε ακόμα τη
συνήθη διαμονή του στο κράτος καταγωγής
του, στο οποίο βρισκόταν το επίκεντρο της
οικογενειακής και κοινωνικής του ζωής. Μπορεί να προκύψουν άλλες πολύπλοκες περι-
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πτώσεις κατά τις οποίες ο κληρονομούμενος
ζούσε εκ περιτροπής σε περισσότερα κράτη
ή ακόμη ταξίδευε από κράτος σε κράτος χωρίς μόνιμη εγκατάσταση σε κάποιο εξ αυτών.
Εάν ο κληρονομούμενος ήταν υπήκοος ενός
από τα κράτη αυτά ή διατηρούσε όλα τα κύρια περιουσιακά του στοιχεία σε ένα από αυτά τα κράτη, η ιθαγένεια ή ο τόπος των περιουσιακών στοιχείων θα μπορεί να αποτελέσει
ειδικό παράγοντα κατά τη συνολική εκτίμηση
όλων των πραγματικών περιστάσεων.
(25) Όσον αφορά τον καθορισμό του εφαρμοστέου
στην κληρονομική διαδοχή δικαίου, η αρχή
που έχει επιληφθεί της κληρονομικής διαδοχής μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, –εφόσον, π.χ. ο κληρονομούμενος είχε μεταβεί στο
κράτος της συνήθους διαμονής αρκετά πρόσφατα πριν τον θάνατό του και αν από όλες τις
περιστάσεις της υπόθεσης συνάγεται ότι είχε
προδήλως στενότερο δεσμό με άλλο κράτος–
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή δεν
θα πρέπει να είναι το δίκαιο του κράτους της
συνήθους διαμονής του κληρονομουμένου αλλά μάλλον το δίκαιο του κράτους με το οποίο ο
κληρονομούμενος είχε προδήλως στενότερο
δεσμό. Αυτός ο προδήλως στενότερος δεσμός
δεν θα πρέπει πάντως να χρησιμοποιείται ως
δευτερεύων συνδετικός παράγων σε περίπτωση που ο καθορισμός της συνήθους διαμονής
του κληρονομουμένου κατά το χρόνο του θανάτου αποδεικνύεται περίπλοκος.
(26) Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού
δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα δικαστήρια να
εφαρμόζουν μηχανισμούς για την καταπολέμηση της καταστρατήγησης του νόμου,
όπως π.χ. fraude à la loi στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.
(27) Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού έχουν
σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αρχή που επιλαμβάνεται της κληρονομικής διαδοχής θα εφαρμόζει, ως επί
το πλείστον, το δικό της δίκαιο. Ο παρών
κανονισμός συνεπώς προβλέπει σειρά μηχανισμών οι οποίοι θα εφαρμόζονται όταν ο
κληρονομούμενος έχει επιλέξει ως το δίκαιο
που διέπει την κληρονομική διαδοχή του το
δίκαιο του κράτους μέλους του οποίου ήταν
υπήκοος.
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(28) Ένας τέτοιος μηχανισμός θα ήταν να επιτρέπεται στα εμπλεκόμενα μέρη να συνάψουν
συμφωνία επιλογής δικαστηρίου υπέρ των
δικαστηρίων του κράτους μέλους του οποίου
το δίκαιο έχει επιλεγεί. Θα καθορίζεται κατά
περίπτωση, αναλόγως ιδίως του θέματος
που καλύπτει η συμφωνία επιλογής δικαστηρίου, κατά πόσον η συμφωνία θα πρέπει
να συνάπτεται μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην κληρονομική διαδοχή μερών ή
εάν ορισμένα εξ αυτών θα μπορούσαν να
συμφωνήσουν να φέρουν ένα συγκεκριμένο
ζήτημα ενώπιον του επιλεγέντος δικαστηρίου σε περίπτωση κατά την οποία η σχετική
απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου δεν θα
θίγει τα δικαιώματα των υπόλοιπων μερών
της διαδοχής.
(29) Σε περίπτωση που το δικαστήριο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως της κληρονομικής διαδοχής, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη
μέλη, θα πρέπει να περατώσει τη διαδικασία
εφόσον οι διάδικοι συμφωνούν να επιλύσουν
εξωδικαστικά την κληρονομική διαδοχή με
φιλικό διακανονισμό στο κράτος μέλος το δίκαιο του οποίου επελέγη. Σε περίπτωση που
το δικαστήριο δεν επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως της κληρονομικής διαδοχής, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει
τους διάδικους να επιλύσουν εξωδικαστικά
την κληρονομική διαδοχή με φιλικό διακανονισμό ενώπιον συμβολαιογράφου σε κράτος
μέλος της επιλογής τους, εφόσον αυτό είναι
δυνατόν σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω
κράτους μέλους. Αυτό θα πρέπει να ισχύει
ακόμη και όταν το εφαρμοστέο δίκαιο που
διέπει την κληρονομική διαδοχή δεν είναι το
δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
(30) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαστήρια όλων των κρατών μελών μπορούν,
για τους ίδιους λόγους, να ασκούν διεθνή
δικαιοδοσία ως προς την κληρονομική διαδοχή προσώπων τα οποία δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος κατά το
χρόνο του θανάτου, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να απαριθμεί εξαντλητικά, κατά σειρά
προτεραιότητας, τους λόγους για τους οποίους μπορεί να ασκείται αυτή η επικουρική
διεθνής δικαιοδοσία.
(31) Προκειμένου να θεραπεύονται, ειδικότερα,
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καταστάσεις αρνησιδικίας, θα πρέπει επίσης
να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό αναγκαστική δικαιοδοσία (forum necessitatis)
που θα επιτρέπει σε δικαστήριο κράτους μέλους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποφαίνεται επί κληρονομικής διαδοχής η οποία
σχετίζεται στενά με τρίτο κράτος. Τέτοια
εξαιρετική περίπτωση μπορεί, ενδεχομένως,
να προκύψει όταν είναι ανέφικτη η έναρξη
διαδικασίας στο εν λόγω τρίτο κράτος, παραδείγματος χάριν λόγω εμφυλίου πολέμου,
ή όταν δεν μπορεί ευλόγως να αναμένεται
ότι ο δικαιούχος θα κινήσει ή θα διεξαγάγει
διαδικασία στο κράτος αυτό. Η εν λόγω διεθνής δικαιοδοσία που βασίζεται στο forum
necessitatis θα πρέπει, ωστόσο, να ασκηθεί
μόνον όταν η υπόθεση παρουσιάζει επαρκή
σχέση με το κράτος μέλος του επιληφθέντος
δικαστηρίου.
(32) Για λόγους διευκόλυνσης των κληρονόμων
και κληροδόχων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο
οποίο εξετάζεται ή πρόκειται να εξεταστεί η
κληρονομική διαδοχή, ο παρών κανονισμός
θα πρέπει να επιτρέπει σε οποιονδήποτε έχει
δικαίωμα δυνάμει του εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου να προβαίνει σε
δήλωση περί αποδοχής ή αποποίησης της
κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας ή περί του περιορισμού της ευθύνης του
για τα χρέη της κληρονομίας, να προβαίνει σε
τέτοιες δηλώσεις με τον τύπο που προβλέπει
εν προκειμένω το δίκαιο του κράτους μέλους
της συνήθους διαμονής του ενώπιον των δικαστηρίων του εν λόγω κράτους μέλους. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη δυνατότητα
να γίνονται οι δηλώσεις αυτές ενώπιον άλλων
αρχών του εν λόγω κράτους μέλους που είναι
αρμόδιες να δέχονται δηλώσεις δυνάμει του
εθνικού δικαίου. Τα πρόσωπα που επιλέγουν
να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να προβούν
σε δηλώσεις στο κράτος μέλος της συνήθους
διαμονής τους θα πρέπει να ενημερώνουν τα
ίδια το δικαστήριο ή την αρχή που επιλαμβάνεται ή θα επιληφθεί της διαδοχής σχετικά
με την ύπαρξη αυτών των δηλώσεων, εντός
οποιασδήποτε προθεσμίας προβλέπεται από
το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
δίκαιο.
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(33) Δεν θα πρέπει να είναι δυνατό σε πρόσωπο
που επιθυμεί να περιορίσει την ευθύνη του
για τα χρέη της κληρονομίας να το πράττει
υποβάλλοντας σχετική δήλωση ενώπιον του
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του
εφόσον το εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή δίκαιο τον υποχρεώνει να κινήσει
ειδική δικαστική διαδικασία, π.χ. διαδικασία
απογραφής, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις αυτές,
η δήλωση εκ μέρους προσώπου στο κράτος
μέλος της συνήθους διαμονής του σύμφωνα
με τον τύπο που προβλέπει εν προκειμένω
το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, δεν
θα πρέπει να είναι τυπικά έγκυρη για τους
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ούτε
τα εισαγωγικά της δικαστικής διαδικασίας
έγγραφα θα πρέπει να θεωρηθούν δηλώσεις
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
(34) Χάριν της απρόσκοπτης απονομής δικαιοσύνης θα πρέπει να αποφεύγεται η έκδοση
ασυμβίβαστων αποφάσεων σε διαφορετικά
κράτη μέλη. Προς τον σκοπό αυτόν, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει γενικούς
δικονομικούς κανόνες, παρεμφερείς με εκείνους άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης
στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε
αστικές υποθέσεις.
(35) Ένας τέτοιος δικονομικός κανόνας είναι ο
κανόνας περί εκκρεμοδικίας ο οποίος εφαρμόζεται εάν η ίδια υπόθεση κληρονομικής
διαδοχής εισάγεται ενώπιον διαφορετικών
δικαστηρίων σε διάφορα κράτη μέλη. Ο εν
λόγω κανόνας καθορίζει ποιο δικαστήριο θα
πρέπει να προβεί στην εκδίκαση της υπόθεσης κληρονομικής διαδοχής.
(36) Δεδομένου ότι τα θέματα κληρονομικής διαδοχής σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να διευθετούνται από μη δικαστικές αρχές, όπως
από συμβολαιογράφους, που δεν δεσμεύονται από τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας βάσει του παρόντος κανονισμού,
δεν μπορεί να αποκλεισθεί η δυνατότητα
να έχουν εισαχθεί παράλληλα σε διαφορετικά κράτη μέλη ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός και δικαστικές διαδικασίες σχετικά
με την ίδια κληρονομική διαδοχή ή δύο παράλληλοι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί σχε-
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τικά με την ίδια κληρονομική διαδοχή. Στην
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εναπόκειται
στα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουν
μεταξύ τους για την ενδεδειγμένη πορεία,
μόλις λάβουν γνώση των παράλληλων διαδικασιών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, θα επιλαμβάνονται της κληρονομικής διαδοχής και
θα αποφαίνονται τα δικαστήρια που έχουν
διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.
(37) Για να είναι δυνατό για τους πολίτες να αξιοποιήσουν, υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας δικαίου, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εσωτερική αγορά, ο παρών κανονισμός
θα πρέπει να τους επιτρέπει να γνωρίζουν εκ
των προτέρων το δίκαιο που θα εφαρμοσθεί
στην κληρονομική τους διαδοχή. Θα πρέπει
να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες περί
σύγκρουσης δικαίων προς αποφυγήν αντιφατικών αποτελεσμάτων. Ο κύριος κανόνας
θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η κληρονομική
διαδοχή θα διέπεται από ένα δίκαιο που να
μπορεί να προβλεφθεί και με το οποίο συνδέεται στενά. Για λόγους ασφάλειας δικαίου
και προς αποφυγή κατάτμησης της κληρονομίας, το εν λόγω δίκαιο θα πρέπει να διέπει
το σύνολο της κληρονομίας, δηλαδή όλα τα
περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέρος
της περιουσίας, ανεξάρτητα από τη φύση
τους και από το εάν αυτά βρίσκονται σε άλλο
κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος.
(38) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παρέχει
στους πολίτες τη δυνατότητα να οργανώνουν εκ των προτέρων την κληρονομική τους
διαδοχή επιλέγοντας το εφαρμοστέο στην
κληρονομική τους διαδοχή δίκαιο. Η επιλογή
αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στο δίκαιο
κράτους του οποίου έχουν την ιθαγένεια
ώστε να εξασφαλίζεται σύνδεσμος μεταξύ
του κληρονομουμένου και του επιλεγέντος
δικαίου και να αποφεύγεται η επιλογή δικαίου με σκοπό να παρακαμφθούν οι θεμιτές
προσδοκίες των δικαιούχων νόμιμης μοίρας.
(39) Η επιλογή του δικαίου θα πρέπει να γίνεται ρητώς με δήλωση υπό μορφή διάταξης
τελευταίας βουλήσεως ή να προκύπτει με
σαφήνεια από τη διατύπωση τέτοιας διάταξης. Η επιλογή του δικαίου θα μπορούσε να
θεωρείται ότι προκύπτει σαφώς από διάτα-
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(40)

(41)

(42)

(43)

ξη τελευταίας βούλησης εφόσον, για παράδειγμα, ο κληρονομούμενος στη διάταξή του
αναφέρεται ρητώς σε συγκεκριμένα άρθρα
του δικαίου του κράτους της ιθαγενείας του
ή αναφέρει με άλλον τρόπο ρητώς το δίκαιο
αυτό.
Η επιλογή δικαίου στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να είναι έγκυρη ακόμη
και αν το δίκαιο που επελέγη δεν προβλέπει
επιλογή δικαίου σε θέματα κληρονομικής διαδοχής. Το δίκαιο που επελέγη θα πρέπει
ωστόσο να καθορίζει το ουσιαστικό κύρος της
πράξης που συνιστά η επιλογή, κατά πόσον
δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί ότι το πρόσωπο
που προβαίνει στην επιλογή είχε συναίσθηση
των συνεπειών της επιλογής του και συμφωνούσε με αυτές. Το αυτό θα πρέπει να ισχύει
για την τροποποίηση ή την ανάκληση της επιλογής δικαίου.
Ενόψει της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο καθορισμός της ιθαγένειας ή της
πολλαπλής ιθαγένειας προσώπου θα πρέπει
να αποτελεί προκαταρκτικό ερώτημα προς
διευκρίνιση. Το ζήτημα του αν ένα πρόσωπο
θεωρείται ότι έχει την ιθαγένεια ενός κράτους δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού και υπόκειται στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διεθνών συμβάσεων, στο πλαίσιο
του απολύτου σεβασμού των γενικών αρχών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δίκαιο που καθορίζεται ως εφαρμοστέο
επί της διαδοχής θα πρέπει να διέπει τη διαδοχή από την επαγωγή της κληρονομίας
έως τη μεταβίβαση της κυριότητας των στοιχείων που αποτελούν μέρος της περιουσίας
στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στο
δίκαιο αυτό. Θα πρέπει να καλύπτει θέματα
που άπτονται της διοίκησης της περιουσίας καθώς και την ευθύνη για τα χρέη της
κληρονομιαίας περιουσίας. Η πληρωμή των
χρεών της κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί, αναλόγως ειδικότερα του εφαρμοστέου
στην κληρονομική διαδοχή δικαίου, να περιλαμβάνει το συνυπολογισμό συγκεκριμένης
κατάταξης των δανειστών.
Οι κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας που
θεσπίζονται τον παρόντα κανονισμό μπορούν,
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σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε
μια κατάσταση, κατά την οποία το αρμόδιο
για την κληρονομική διαδοχή δικαστήριο δεν
θα είναι εις θέση να εφαρμόσει το δικό του δίκαιο. Εάν αυτό συμβεί, σε ένα κράτος μέλος,
το δίκαιο του οποίου προβλέπει τον υποχρεωτικό διορισμό διαχειριστή της κληρονομίας,
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει
στα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους,
εφόσον επιληφθούν, να διορίζουν ένα ή περισσότερους τέτοιους διαχειριστές. Αυτό δεν
θα πρέπει να θίγει τυχόν επιλογή των μερών
να ρυθμίσουν την κληρονομική διαδοχή εξωδικαστικά με φιλικό διακανονισμό σε ένα άλλο κράτος μέλος, εφόσον αυτό είναι εφικτό
σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους
μέλους. Προκειμένου να διασφαλιστεί ένας
απρόσκοπτος συντονισμός μεταξύ του εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου
και του δικαίου του κράτους μέλους του διορίζοντος δικαστηρίου, το δικαστήριο θα πρέπει να διορίζει το πρόσωπο/τα πρόσωπα που
θα είχε/είχαν το δικαίωμα να διαχειρίζεται/
διαχειρίζονται την κληρονομιαία περιουσία
σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο, όπως είναι για παράδειγμα
ο εκτελεστής της διαθήκης του θανόντος ή οι
ίδιοι οι κληρονόμοι ή, εφόσον το προβλέπει
σχετικά το εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή δίκαιο, ένας τρίτος διαχειριστής. Τα
δικαστήρια μπορούν, ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον το απαιτεί το δίκαιό τους,
να ορίσουν έναν τρίτο ως διαχειριστή, ακόμη
και αν αυτό δεν προβλέπεται από το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο. Εάν
ο θανών είχε ορίσει εκτελεστή διαθήκης, το
πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να στερηθεί των
εξουσιών του εκτός εάν το εφαρμοστέο στην
κληρονομική διαδοχή δίκαιο επιτρέπει τη λήξη της θητείας του.
(44) Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι διαχειριστές
που έχουν οριστεί στο κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου θα πρέπει να είναι
εκείνες οι διαχειριστικές αρμοδιότητες τις
οποίες αυτοί μπορούν να ασκούν με βάση
το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
δίκαιο. Όταν συνεπώς, για παράδειγμα, ο κληρονόμος διορίζεται ως διαχειριστής θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία διαχείρισης της
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κληρονομιαίας περιουσίας την οποία θα είχε
ένας κληρονόμος σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.
Όταν οι εξουσίες διαχείρισης που μπορούν να
ασκηθούν με βάση το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο δεν επαρκούν για
τη διατήρηση της κληρονομιαίας περιουσίας
ή για την προστασία των δικαιωμάτων των
πιστωτών ή άλλων προσώπων που έχουν εγγυηθεί τα χρέη του θανόντος, ο διαχειριστής/
οι διαχειριστές που έχει/έχουν διοριστεί στο
κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου
δύναται/δύνανται να ασκεί/να ασκούν προς το
σκοπό αυτό πρόσθετες διαχειριστικές εξουσίες σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω
κράτους μέλους. Στις πρόσθετες αυτές εξουσίες, μπορεί, για παράδειγμα, να συγκαταλέγεται η κατάρτιση ενός καταλόγου των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών της κληρονομιαίας περιουσίας η ενημέρωση των πιστωτών για την επαγωγή της κληρονομίας και
η πρόσκληση προς αυτούς να αναγγείλουν
τις αξιώσεις τους και να λάβουν κάθε προσωρινό μέτρο, όπως ασφαλιστικά μέτρα, για
τη διατήρηση της κληρονομιαίας περιουσίας.
Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο διαχειριστής σύμφωνα με τις πρόσθετες εξουσίες
του, θα πρέπει να συνάδουν με το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο όσον
αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας επί της
κληρονομιαίας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιοπραξιών που συνήψαν
οι δικαιούχοι πριν από το διορισμό του διαχειριστή, τις υποχρεώσεις της κληρονομίας
και τα δικαιώματα των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως του δικαιώματος
αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας. Οι
ενέργειες αυτές μπορούν για παράδειγμα να
έχουν ως αποτέλεσμα την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή την αποπληρωμή χρεών,
εφόσον αυτό θα ήταν επιτρεπτό σύμφωνα με
το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο. Όταν σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην
κληρονομική διαδοχή δίκαιο ο διορισμός ενός
τρίτου διαχειριστή μεταβάλλει την ευθύνη των
κληρονόμων, η εν λόγω αλλαγή όσον αφορά
την ευθύνη θα πρέπει να γίνεται σεβαστή.
(45) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να στερεί από τους πιστωτές τη δυνατότητα, λόγου
χάρη μέσω ενός αντιπροσώπου, να λαμβά-
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νουν, ενδεχομένως, και άλλα προβλεπόμενα
από το εθνικό δίκαιο μέτρα, σύμφωνα με τα
σχετικά νομικά μέσα της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.
(46) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθιστά
δυνατή την παροχή πληροφοριών σχετικά με
την επαγωγή της κληρονομίας σε δυνητικούς
δανειστές της κληρονομίας σε άλλα κράτη
μέλη στα οποία υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα δημιουργίας
ενός μηχανισμού, ενδεχομένως μέσω της ευρωπαϊκής πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης,
προκειμένου να μπορούν οι δυνητικοί πιστωτές σε άλλα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση
σε σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε να
μπορούν να ασκούν τις απαιτήσεις τους.
(47) Το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
δίκαιο θα πρέπει να καθορίζει ποιοι είναι οι
δικαιούχοι σε μια συγκεκριμένη κληρονομική διαδοχή. Στα περισσότερα δικαστικά συστήματα ο όρος «δικαιούχοι» καλύπτει τους
κληρονόμους και κληροδόχους καθώς και
τα πρόσωπα που δικαιούνται νόμιμη μοίρα,
μολονότι, για παράδειγμα, η νομική θέση των
κληροδόχων δεν είναι η ίδια σε όλα τα συστήματα. Σε ορισμένα συστήματα, ο κληροδόχος μπορεί να λάβει απ’ ευθείας μερίδιο στην
κληρονομία ενώ σε άλλα νομικά συστήματα ο
κληροδόχος μπορεί μόνο να εγείρει αξίωση
έναντι των κληρονόμων.
(48) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια
δικαίου για τα πρόσωπα που επιθυμούν να
σχεδιάσουν εκ των προτέρων την κληρονομική τους διαδοχή, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να θεσπίζει συγκεκριμένο κανόνα περί σύγκρουσης δικαίων σχετικά με το παραδεκτό των διατάξεων τελευταίας βουλήσεως και με το ουσιαστικό κύρος τους. Για να
διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή αυτού του
κανόνα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
απαριθμεί τα στοιχεία που θα πρέπει να θεωρούνται ότι αφορούν το ουσιαστικό κύρος.
Η εξέταση του ουσιαστικού κύρους διάταξης
τελευταίας βούλησης μπορεί να οδηγήσει
στο συμπέρασμα ότι η διάταξη τελευταίας
βούλησης δεν έχει νομική υπόσταση.
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(49) Η κληρονομική σύμβαση αποτελεί μια μορφή
διάταξης τελευταίας βουλήσεως, της οποίας το παραδεκτό και η αποδοχή διαφέρουν
μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου να
διευκολύνει την αποδοχή στα κράτη μέλη
των κληρονομικών δικαιωμάτων που αποκτώνται συνεπεία κληρονομικής σύμβασης στα
κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να καθορίζει ποιο δίκαιο διέπει το παραδεκτό
αυτών των συμβάσεων, το ουσιαστικό τους
κύρος και τα δεσμευτικά τους αποτελέσματα
για τα μέρη, καθώς και τους όρους λύσης
τους.
(50) Το δίκαιο το οποίο, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, διέπει το παραδεκτό και το
ουσιαστικό κύρος μιας διάταξης τελευταίας
βούλησης και, σε ό,τι αφορά τις κληρονομικές συμβάσεις, τα δεσμευτικά αποτελέσματα μεταξύ των μερών, δεν θα πρέπει να
θίγει τα δικαιώματα οιουδήποτε προσώπου
το οποίο, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου
στην κληρονομική διαδοχή, έχει δικαίωμα νομίμου μοίρας ή άλλο δικαίωμα που δεν δύναται να του στερήσει το πρόσωπο, του οποίου
την περιουσία αφορά η σύμβαση.
(51) Όταν στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά στο δίκαιο που θα ήταν εφαρμοστέο
στην κληρονομική διαδοχή του συντάκτη
μιας διάταξης τελευταίας βούλησης, εάν αυτός είχε αποβιώσει την ημέρα κατά την οποία
συντάχθηκε ή, κατά περίπτωση, τροποποιήθηκε ή ανακλήθηκε η εν λόγω διάταξη, η
αναφορά αυτή θα πρέπει να νοείται ότι παραπέμπει είτε στο δίκαιο του κράτους της
συνήθους διαμονής του την ημέρα εκείνη
ή, αν είχε επιλέξει δίκαιο σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό, στο δίκαιο του κράτους
της ιθαγένειάς του την ημέρα εκείνη.
(52) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ρυθμίζει
το τυπικό κύρος όλων των διατάξεων τελευταίας βούλησης που έχουν συνταχθεί εγγράφως βάσει κανόνων οι οποίοι συνάδουν προς
εκείνους της σύμβασης της Χάγης της 5ης
Οκτωβρίου 1961 για τις συγκρούσεις νόμων
που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης.
Κατά τον καθορισμό του κατά πόσον συγκεκριμένη διάταξη τελευταίας βούλησης είναι
τυπικά έγκυρη δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να λαμ-
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βάνει υπόψη τη δόλια δημιουργία στοιχείου
διεθνούς χαρακτήρα με σκοπό την παράκαμψη των κανόνων σχετικά με το τυπικό κύρος.
(53) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού,
οποιαδήποτε νομική διάταξη που περιορίζει τους επιτρεπόμενους τύπους διατάξεων
τελευταίας βουλήσεως με αναφορά σε προσωπικές ιδιότητες του συντάκτη όπως, για
παράδειγμα, την ηλικία, θα πρέπει να θεωρείται ότι αφορά ζητήματα τύπου. Τούτο δεν θα
πρέπει να σημαίνει ότι το εφαρμοστέο δίκαιο
για το τυπικό κύρος μιας διάταξης τελευταίας βούλησης, στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού, θα πρέπει να καθορίζει κατά
πόσον ένας ανήλικος έχει ή όχι ικανότητα να
συντάσσει διάταξη τελευταίας βούλησης.
Το δίκαιο αυτό θα πρέπει απλώς να καθορίζει κατά πόσον μια προσωπική ιδιότητα, για
παράδειγμα το να είναι κανείς ανήλικος, θα
πρέπει να εμποδίζει ένα πρόσωπο να συντάσσει διάταξη τελευταίας βούλησης συγκεκριμένου τύπου.
(54) Για οικονομικούς, οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους, ορισμένα ακίνητα, ορισμένες επιχειρήσεις και άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε
ειδικούς κανόνες στο κράτος μέλος όπου
βρίσκονται, οι οποίοι θέτουν περιορισμούς
που αφορούν ή επηρεάζουν τη διαδοχή όσον
αφορά τα περιουσιακά αυτά στοιχεία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει
την εφαρμογή των ειδικών αυτών κανόνων.
Παρόλα αυτά, η εν λόγω παρέκκλιση από
την εφαρμογή του δικαίου της κληρονομίας
χρήζει συσταλτικής ερμηνείας, ούτως ώστε
να μην αντιστρατεύεται τον γενικό στόχο του
παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ούτε κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων που υπάγουν
την ακίνητη περιουσία σε δίκαιο διαφορετικό
από εκείνο που ισχύει για την κινητή περιουσία, ούτε διατάξεις που προβλέπουν νόμιμη
μοίρα διαφορετική από αυτή που προβλέπει
η νομοθεσία που ισχύει για τη διαδοχή βάσει
του παρόντος κανονισμού, μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικοί κανόνες, οι οποίοι θέτουν
περιορισμούς που αφορούν ή επηρεάζουν τη
διαδοχή σε σχέση με ορισμένα περιουσιακά
στοιχεία.
(55) Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη μεταχεί-
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ριση μιας περίπτωσης κατά την οποία είναι
αβέβαιη η χρονική σειρά του θανάτου δύο ή
περισσοτέρων προσώπων των οποίων η κληρονομική διαδοχή διέπεται από διαφορετικά
δίκαια αποβιώνουν, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να προβλέπει κανόνα ο οποίος θα ορίζει ότι κανείς εκ των κληρονομουμένων δεν
έχει κληρονομικό δικαίωμα επί της περιουσίας του άλλου ή των άλλων προσώπων.
(56) Σε κάποιες περιπτώσεις μία κληρονομία μπορεί να παραμείνει αδιάθετη. Τα διάφορα δικαστικά συστήματα ρυθμίζουν με διαφορετικούς τρόπους τέτοιες περιπτώσεις. Σε μερικά συστήματα δικαίου, για παράδειγμα, το
κράτος μπορεί να διεκδικήσει την αδιάθετη
περιουσία ως κληρονόμος ανεξάρτητα από
τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. Σε άλλα συστήματα το κράτος
μπορεί να ιδιοποιηθεί μόνο τα περιουσιακά
στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφός του.
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει λοιπόν να
προβλέπει κανόνα ο οποίος θα ορίζει ότι η
εφαρμογή του εφαρμοστέου δικαίου για τη
διαδοχή δεν θα πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα να μπορεί ένα κράτος μέλος να
ιδιοποιείται δυνάμει της δικής του νομοθεσίας περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο
έδαφός του. Για να διασφαλιστεί όμως ότι ο
κανόνας αυτός δεν θίγει τους πιστωτές της
περιουσίας, θα πρέπει να προστεθεί όρος
που θα προβλέπει ότι οι πιστωτές της περιουσίας θα μπορούν να ζητούν ικανοποίηση
των αξιώσεών τους από όλα τα στοιχεία της
περιουσίας, ανεξάρτητα από τον τόπο στον
οποίο βρίσκονται.
(57) Οι κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων που
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό μπορούν
να οδηγήσουν στην εφαρμογή του δικαίου
τρίτου κράτους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της νομοθεσίας
αυτού του κράτους. Εάν οι κανόνες αυτοί
προβλέπουν την αναπαραπομπή (renvoi) είτε
στο δίκαιο κράτους μέλους είτε στο δίκαιο
τρίτου κράτους που θα εφάρμοζε το δικό
του δίκαιο στην κληρονομία, η παραπομπή
αυτή θα πρέπει να γίνεται δεκτή ώστε να
εξασφαλιστεί η συνοχή σε διεθνές επίπεδο.
Η αναπαραπομπή θα πρέπει εντούτοις να
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αποκλείεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο κληρονομούμενος είχε επιλέξει το δίκαιο
τρίτου κράτους.
(58) Λόγοι δημόσιου συμφέροντος θα πρέπει να
παρέχουν τη δυνατότητα στα δικαστήρια
και σε άλλες αρμόδιες αρχές που επιλαμβάνονται υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής
στα κράτη μέλη, να μην λαμβάνουν υπόψη,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ορισμένες διατάξεις αλλοδαπού δικαίου εφόσον σε μια
συγκεκριμένη περίπτωση η εφαρμογή των
διατάξεων αυτών θα ήταν προδήλως ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εντούτοις, τα δικαστήρια ή άλλες αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει
να μπορούν να εφαρμόζουν την εξαίρεση
προς χάριν της δημόσιας τάξης προκειμένου
να μην εφαρμόσουν το δίκαιο ενός άλλου
κράτους ή για να αρνηθούν να αναγνωρίσουν ή κατά περίπτωση να αποδεχθούν ή να
εκτελέσουν απόφαση, δημόσιο έγγραφο ή
δικαστικό συμβιβασμό που προέρχονται από
άλλο κράτος μέλος, εφόσον η άρνηση θα
ήταν αντίθετη προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και ιδίως προς το άρθρο 21 του Χάρτη, το
οποίο απαγορεύει κάθε μορφή διακριτικής
μεταχείρισης.
(59) Υπό το φως του γενικού στόχου του παρόντος κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στην
αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που
εκδίδονται στα κράτη μέλη σε υποθέσεις
κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από το
κατά πόσον αυτές οι αποφάσεις εκδόθηκαν
με την αμφισβητούμενη ή την εκούσια δικαιοδοσία, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
προβλέπει κανόνες σχετικά με την αναγνώριση, την εκτελεστότητα και την εκτέλεση
των αποφάσεων, παρεμφερείς με εκείνους
άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης στον
τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις.
(60) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά συστήματα για τη ρύθμιση υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής στα κράτη
μέλη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει την αποδοχή και την εκτελεστότητα
σε όλα τα κράτη μέλη των δημόσιων εγγράφων σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής.
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(61) Τα δημόσια έγγραφα θα πρέπει να έχουν την
ίδια αποδεικτική ισχύ σε άλλο κράτος μέλος
με αυτή που έχουν στο κράτος μέλος προέλευσης ή την πλέον παρόμοια ισχύ. Κατά τον
προσδιορισμό της αποδεικτικής ισχύος ενός
δημόσιου εγγράφου σε άλλο κράτος μέλος
ή της πλέον παρόμοιας ισχύος, θα πρέπει να
γίνεται παραπομπή στο είδος και την εμβέλεια της αποδεικτικής ισχύος του δημόσιου
εγγράφου στο κράτος μέλος προέλευσης. Η
αποδεικτική ισχύς ενός δημόσιου εγγράφου
σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει συνεπώς να
εξαρτάται από το δίκαιο του κράτους μέλους
προέλευσης.
(62) Η «γνησιότητα» δημόσιου εγγράφου θα
πρέπει να αποτελεί αυτοτελή έννοια που καλύπτει στοιχεία όπως η αυθεντικότητα του
εγγράφου, οι τυπικές προϋποθέσεις του εγγράφου, οι εξουσίες της αρχής που συντάσσει το έγγραφο και η διαδικασία σύνταξης
του εγγράφου. Θα πρέπει να καλύπτει επίσης τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο δημόσιο έγγραφο από την οικεία αρχή, όπως το γεγονός ότι τα αναφερόμενα μέρη εμφανίστηκαν ενώπιον αυτής της
αρχής την αναφερόμενη ημερομηνία και ότι
προέβησαν στις αναφερόμενες δηλώσεις.
Οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί να αμφισβητήσει τη γνησιότητα δημόσιου εγγράφου θα
πρέπει να το πράξει ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου στο κράτος μέλος προέλευσης
του δημόσιου εγγράφου σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους.
(63) Ο όρος «τις νομικές πράξεις ή τις έννομες
σχέσεις που έχουν καταγραφεί σε δημόσιο
έγγραφο» θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι αφορά στο ουσιαστικό περιεχόμενο που έχει καταγραφεί στο δημόσιο έγγραφο. Οι νομικές
πράξεις που έχουν καταγραφεί σε δημόσιο
έγγραφο θα μπορούσαν να είναι π.χ. συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τις μερίδες ή τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων, ή θα μπορούσε να είναι διαθήκη ή κληρονομική σύμβαση ή άλλη δήλωση βούλησης.
Οι έννομες σχέσεις θα μπορούσαν να είναι
π.χ. ο προσδιορισμός των κληρονόμων και
των άλλων δικαιούχων σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο,
οι αντίστοιχες μερίδες τους και η ύπαρξη
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νόμιμης μοίρας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που βασίζεται στο εφαρμοστέο στην
κληρονομική διαδοχή δίκαιο. Οποιοδήποτε
μέρος επιθυμεί να αμφισβητήσει τις νομικές
πράξεις ή τις έννομες σχέσεις που έχουν
καταγραφεί σε δημόσιο έγγραφο θα πρέπει
να το πράξει ενώπιον των δικαστηρίων που
έχουν διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα οποία θα πρέπει να αποφασίζουν επί της αμφισβήτησης σύμφωνα με
το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
δίκαιο.
(64) Εάν εγερθεί παρεμπιπτόντως θέμα σχετικό
με τις νομικές πράξεις ή τις έννομες σχέσεις
που έχουν καταγραφεί σε δημόσιο έγγραφο
στο πλαίσιο διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το δικαστήριο αυτό θα
πρέπει να έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί του
θέματος.
(65) Το δημόσιο έγγραφο που αμφισβητείται δεν
θα πρέπει να έχει αποδεικτική ισχύ σε κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους μέλους
προέλευσης για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η αμφισβήτηση. Εάν η αμφισβήτηση
αφορά μόνο συγκεκριμένο στοιχείο σχετικό
με τις νομικές πράξεις ή τις έννομες σχέσεις
που έχουν καταγραφεί στο δημόσιο έγγραφο, το υπό αμφισβήτηση δημόσιο έγγραφο
δεν θα πρέπει να έχει αποδεικτική ισχύ σε
κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους μέλους προέλευσης όσον αφορά το ζήτημα
που αμφισβητήθηκε, για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η αμφισβήτηση. Ένα δημόσιο
έγγραφο το οποίο ύστερα από αμφισβήτηση
κηρύσσεται άκυρο, θα πρέπει να παύει να
έχει οποιαδήποτε αποδεικτική ισχύ.
(66) Η αρχή στην οποία υποβάλλονται δύο ασυμβίβαστα δημόσια έγγραφα, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα
πρέπει να αξιολογήσει εάν και σε ποιο από τα
δημόσια έγγραφα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης. Εφόσον
από τις περιστάσεις αυτές δεν καθίσταται
σαφές εάν και σε ποιο δημόσιο έγγραφο θα
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, το ζήτημα
θα πρέπει να κρίνεται από τα δικαστήρια που
έχουν διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή εφόσον εγερθεί παρεμπι-
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πτόντως ως σχετικό θέμα στο πλαίσιο διαδικασίας από το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της εν λόγω διαδικασίας. Σε περίπτωση
ασυμβατότητας μεταξύ δημόσιου εγγράφου
και απόφασης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι λόγοι μη αναγνώρισης των αποφάσεων
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
(67) Η γρήγορη, ομαλή και αποτελεσματική διευθέτηση των διαδοχών με διασυνοριακές επιπτώσεις εντός της Ένωσης προϋποθέτει ότι
οι κληρονόμοι, οι κληροδόχοι, οι εκτελεστές
διαθήκης και οι διαχειριστές της κληρονομιαίας περιουσίας θα πρέπει να μπορούν να
αποδείξουν ευχερώς την ιδιότητα ή/και τα δικαιώματα και τις εξουσίες τους σε άλλο κράτος μέλος, π.χ. στο κράτος μέλος στο οποίο
υπάρχει κληρονομιαία περιουσία. Για να μπορούν να το πράξουν, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου πιστοποιητικού, του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (εφεξής «κληρονομητήριο») που
θα εκδίδεται προς χρήση σε άλλο κράτος
μέλος. Με σκοπό την τήρηση της αρχής της
επικουρικότητας, το κληρονομητήριο δεν θα
πρέπει να αντικαθιστά εσωτερικά έγγραφα
που τυχόν υφίστανται για παρόμοιους σκοπούς στα κράτη μέλη.
(68) Η αρχή έκδοσης του κληρονομητηρίου θα
πρέπει να τηρεί τις διατυπώσεις που απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης ιδιοκτησίας στο κράτος μέλος στο οποίο τηρείται το μητρώο. Για το σκοπό αυτό, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις διατυπώσεις αυτές.
(69) Η χρήση του κληρονομητηρίου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι
τα πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν
αίτηση κληρονομητηρίου δεν θα πρέπει να
έχουν καμία υποχρέωση να το πράξουν, αλλά θα πρέπει να είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τα άλλα μέσα που είναι διαθέσιμα
βάσει του παρόντος κανονισμού (αποφάσεις,
δημόσια έγγραφα και δικαστικούς συμβιβασμούς). Εντούτοις, καμία αρχή ή πρόσωπο
ενώπιον του οποίου προσκομίζεται κληρονομητήριο που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος
μέλος δεν θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει να
υποβληθεί αντί του κληρονομητηρίου από-
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φαση, δημόσιο έγγραφο ή δικαστικός συμβιβασμός.
(70) Το κληρονομητήριο θα πρέπει να εκδίδεται
στο κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια
έχουν διεθνή δικαιοδοσία βάσει του παρόντος κανονισμού. Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να προσδιορίσει στην εσωτερική
του νομοθεσία ποιες αρχές είναι αρμόδιες
να εκδίδουν το κληρονομητήριο, εάν δηλαδή
θα είναι τα δικαστήρια όπως αυτά ορίζονται
προς τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ή άλλες αρχές αρμόδιες για υποθέσεις
κληρονομικής διαδοχής, όπως λόγου χάρη
οι συμβολαιογράφοι. Εναπόκειται επίσης σε
κάθε κράτος μέλος να προσδιορίσει στην
εσωτερική του νομοθεσία κατά πόσον η εκδίδουσα αρχή μπορεί να περιλαμβάνει άλλες
αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας
έκδοσης, π.χ. τις αρμόδιες αρχές για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων αντί όρκου. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην
Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες για τις
εκδίδουσες αρχές τους, ώστε οι πληροφορίες
αυτές να μπορούν να δημοσιοποιούνται.
(71) Το κληρονομητήριο θα πρέπει να παράγει
τα ίδια αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη.
Δεν θα πρέπει να συνιστά εκτελεστό τίτλο
αυτοδικαίως αλλά θα πρέπει να έχει αποδεικτική ισχύ και θα πρέπει να τεκμαίρεται
ότι πιστοποιεί επακριβώς τα στοιχεία που
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το δίκαιο το
οποίο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή ή σύμφωνα με οποιοδήποτε άλλο δίκαιο εφαρμοστέο σε συγκεκριμένα στοιχεία,
όπως το ουσιαστικό κύρος των διατάξεων
τελευταίας βουλήσεως. Η αποδεικτική ισχύς
του κληρονομητηρίου δεν θα πρέπει να αφορά στοιχεία που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, όπως για παράδειγμα, το
ζήτημα της καταγωγής ή το ζήτημα εάν ένα
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ανήκε
ή όχι στον θανόντα. Οποιοδήποτε πρόσωπο
προβαίνει σε πληρωμές ή παραδίδει κληρονομιαία περιουσία σε πρόσωπο το οποίο
αναφέρεται στο κληρονομητήριο ως δικαιούμενο να αποδεχθεί τέτοια πληρωμή ή περιουσία ως κληρονόμος ή κληροδόχος θα πρέπει
να τυγχάνει κατάλληλης προστασίας εφόσον
έχει ενεργήσει καλή τη πίστει βασιζόμενο
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στην ακρίβεια των πληροφοριών που πιστοποιούνται στο κληρονομητήριο. Η ίδια προστασία θα πρέπει να παρέχεται σε οιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο, βασιζόμενο στην ακρίβεια των πληροφοριών που πιστοποιούνται
στο κληρονομητήριο, αγοράζει ή αποδέχεται
κληρονομιαία περιουσία από πρόσωπο το
οποίο αναφέρεται στο κληρονομητήριο ως
δικαιούμενο να διαθέτει τέτοια περιουσία. Η
προστασία θα πρέπει να παρέχεται εφόσον
υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα που
εξακολουθούν να ισχύουν. Το κατά πόσον η
απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από τρίτο
είναι πραγματική δεν θα πρέπει να άπτεται
του παρόντος κανονισμού.
(72) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εκδίδει το κληρονομητήριο κατόπιν αιτήσεως. Η εκδίδουσα αρχή θα πρέπει να φυλάσσει το πρωτότυπο του κληρονομητηρίου και θα πρέπει
να εκδίδει ένα ή περισσότερα επικυρωμένα
αντίγραφα του κληρονομητηρίου για τον αιτούντα και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
αποδεικνύει έννομο συμφέρον. Τούτο δεν θα
πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να επιτρέπει, σύμφωνα με το
εθνικό του δίκαιο σχετικά με την πρόσβαση
του κοινού σε έγγραφα, τη δημοσιοποίηση
αντιγράφων του κληρονομητηρίου. Ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ένδικα
μέσα κατά αποφάσεων της αρχής έκδοσης,
συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί
μη έκδοσης κληρονομητηρίου. Σε περίπτωση
διόρθωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης του
κληρονομητηρίου, η εκδίδουσα αρχή θα πρέπει να ενημερώνει τα πρόσωπα για τα οποία
έχουν εκδοθεί επικυρωμένα αντίγραφα, προκειμένου να αποτρέπεται η αθέμιτη χρησιμοποίηση των αντιγράφων αυτών.
(73) Η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη συνεπάγεται ότι
ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων
στις οποίες έχουν προσχωρήσει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κατά τη χρονική στιγμή της θέσπισης του παρόντος κανονισμού.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης,
της 5ης Οκτωβρίου 1961, σχετικά με τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο των
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διατάξεων διαθήκης, θα πρέπει να μπορούν
να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις
της σύμβασης αυτής αντί των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά το τυπικό κύρος των διαθηκών και συνδιαθηκών.
Παρόλα αυτά, για λόγους συνέπειας με τους
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού,
ο παρών κανονισμός επιβάλλεται, μεταξύ
κρατών μελών, να υπερισχύει συμβάσεων οι
οποίες έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ
δύο ή περισσότερων κρατών μελών στο βαθμό που οι συμβάσεις αυτές αφορούν θέματα
ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κανονισμό.
(74) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση της 19ης Νοεμβρίου
1934 μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της
Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας,
η οποία περιλαμβάνει διατάξεις ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου σχετικά με την κληρονομική
διαδοχή, τις διαθήκες και τη διαχείριση της
κληρονομιαίας περιουσίας, να συνεχίσουν να
εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις αυτής της
σύμβασης, όπως αναθεωρήθηκε με τη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ των εν λόγω
συμβαλλομένων κρατών της σύμβασης.
(75) Για να διευκολύνεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να προβλέπεται
υποχρέωση των κρατών μελών να γνωστοποιούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με
τις νομοθετικές και δικονομικές διατάξεις
που αφορούν το κληρονομικό τους δίκαιο
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού
Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το οποίο συνεστήθη με την απόφαση
2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου6. Προκειμένου
να μπορέσουν να δημοσιευθούν εγκαίρως
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όλες οι πληροφορίες που συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει
επίσης να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες
αυτές στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
(76) Επίσης, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του

6

ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.
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(77)

(78)

(79)

(80)

παρόντος κανονισμού και για να μπορούν να
χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες των επικοινωνιών, θα πρέπει να προβλεφθούν τυποποιημένα έντυπα για τις βεβαιώσεις που θα προσκομίζονται στο πλαίσιο της
αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας μιας
απόφασης, ενός δημόσιου εγγράφου ή ενός
δικαστικού συμβιβασμού και για την αίτηση
για ευρωπαϊκό κληρονομητήριο καθώς και
για το ίδιο το κληρονομητήριο.
Για τον υπολογισμό των προθεσμιών και διοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός
(ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού
των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες7.
Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην
Επιτροπή σχετικά με την κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση των βεβαιώσεων
και των εντύπων για την κήρυξη της εκτελεστότητας των αποφάσεων, των δικαστικών
συμβιβασμών και των δημοσίων εγγράφων,
καθώς και για το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου
από κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων8 από την Επιτροπή.
Προς τον σκοπό έγκρισης των εκτελεστικών
πράξεων για τη σύνταξη και τη μεταγενέστερη τροποποίηση των βεβαιώσεων και των
εντύπων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η
συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, η εκ των προτέρων οργάνωση

7

ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

8

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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από τους πολίτες της κληρονομικής τους
διαδοχής στο πλαίσιο της Ένωσης και η προστασία των δικαιωμάτων των κληρονόμων
και των κληροδόχων και των άλλων προσώπων που συνδέονται με τον κληρονομούμενο
καθώς και των κληρονομικών δανειστών, δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια,
μπορούν, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να
πραγματοποιηθούν καλύτερα σε ενωσιακό
επίπεδο, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα,
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας,
που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών
κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων
αυτών.
(81) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα δικαστήρια και οι λοιπές αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών οφείλουν να σέβονται τα εν
λόγω δικαιώματα και αρχές.
(82) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το
οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν
στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και
δεν δεσμεύονται από αυτόν ούτε υπόκεινται
στην εφαρμογή του. Ωστόσο, το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Ιρλανδία επιφυλάσσονται της
δυνατότητας να κοινοποιήσουν την πρόθεσή
τους να αποδεχθούν τον παρόντα κανονισμό
μετά την έκδοσή του, σύμφωνα με το άρθρο
4 του εν λόγω πρωτοκόλλου.
(83) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμ-
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μετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, δεν δεσμεύεται από
αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις κληρονομικές διαδοχές. Δεν εφαρμόζεται σε φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα.
2. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:
α) η προσωπική κατάσταση των φυσικών προσώπων καθώς και οι οικογενειακές σχέσεις και οι
σχέσεις οι οποίες σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε
αυτές δίκαιο παράγουν ανάλογα αποτελέσματα·
β) η νομική ικανότητα των φυσικών προσώπων,
με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 2
στοιχείο γ) και του άρθρου 26·
γ) θέματα σχετικά με την αφάνεια, την απουσία
ή τον τεκμαιρόμενο θάνατο φυσικού προσώπου·
δ) θέματα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων καθώς και το περιουσιακό καθεστώς σχέσεων οι οποίες σύμφωνα με το εφαρμοστέο σε αυτές δίκαιο θεωρείται ότι παράγουν
αποτελέσματα παρόμοια με του γάμου·
ε) υποχρεώσεις διατροφής εκτός από αυτές
που προέκυψαν λόγω θανάτου·
στ) το τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας
βούλησης που έγιναν προφορικά·
ζ) περιουσιακά δικαιώματα, συμφέροντα και
περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούνται ή μεταβιβάζονται με άλλους τρόπους πλην της κληρονομικής διαδοχής, π.χ. μέσω δωρεών, συνιδιοκτησίας πλειόνων με συμφωνία ότι σε περίπτωση
θανάτου του το μερίδιο του προαποβιώσαντος
περιέρχεται στον επιζώντα συγκύριο, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφαλιστικών συμβάσεων
και ανάλογων ρυθμίσεων, με την επιφύλαξη του
άρθρου 23 παράγραφος 2 στοιχείο θ)·
η) τα ζητήματα που διέπονται από το δίκαιο
των εταιριών και άλλων ενώσεων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, π.χ. ρήτρες οι οποίες περιλαμβάνονται σε συστατικές πράξεις και σε καταστατικά εταιρειών και άλλων ενώσεων, με ή χωρίς

προσωπικότητα, με τις οποίες ρυθμίζεται η τύχη
των μεριδίων λόγω θανάτου των μελών τους·
θ) η λύση, η παύση λειτουργίας και η συγχώνευση εταιρειών και άλλων ενώσεων με ή χωρίς
νομική προσωπικότητα·
ι) η σύσταση, διαχείριση και λύση καταπιστευμάτων·
ια) η φύση των εμπράγματων δικαιωμάτων· και
ιβ) η οιαδήποτε καταχώριση σε μητρώο δικαιωμάτων επί ακίνητης ή κινητής περιουσίας,
περιλαμβανομένων των νομικών απαιτήσεων της
καταχώρισης, και τα αποτελέσματα της καταχώρισης ή της μη καταχώρισης αυτών των δικαιωμάτων σε μητρώο.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα σε υποθέσεις κληρονομικής
διαδοχής εντός των κρατών μελών
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την αρμοδιότητα
των αρχών των κρατών μελών να επιλαμβάνονται
υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:
α) ως «κληρονομική διαδοχή» νοείται η διαδοχή στην κληρονομία θανόντος και 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·
β) ως «κληρονομική σύμβαση» νοείται συμφωνία, μεταξύ άλλων συμφωνία που απορρέει από
αμοιβαίες διαθήκες, η οποία δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί, με ή χωρίς αντιπαροχή, δικαιώματα στη μελλοντική περιουσία ή τα μελλοντικά
περιουσιακά στοιχεία ενός ή περισσοτέρων από
τα πρόσωπα που συνάπτουν τη συμφωνία·
γ) ως «συνδιαθήκη» νοείται διαθήκη που συντάσσεται σε μία πράξη από δύο ή περισσότερα
πρόσωπα·
δ) ως «διάταξη τελευταίας βούλησης» νοείται
διαθήκη, συνδιαθήκη ή κληρονομική σύμβαση·
ε) ως «κράτος μέλος προέλευσης» νοείται το
κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση,
επικυρώθηκε ή καταρτίσθηκε ο δικαστικός συμβι-
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βασμός, συντάχθηκε το δημόσιο έγγραφο ή εκδόθηκε το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο·
στ) ως «κράτος μέλος εκτέλεσης», νοείται το
κράτος μέλος στο οποίο επιδιώκεται η αναγνώριση της δυνατότητας εκτέλεσης, ή η εκτέλεση της
απόφασης, του δικαστικού συμβιβασμού ή του
δημόσιου εγγράφου·
ζ) ως «απόφαση» νοείται κάθε απόφαση σε
υπόθεση διαδοχής αιτία θανάτου που εκδόθηκε
από δικαστήριο κράτους μέλους, όποια κι αν είναι
η ονομασία της, όπως απόφαση για τον προσδιορισμό από το γραμματέα των δικαστικών εξόδων
ή δαπανών·
η) ως «δικαστικός συμβιβασμός» νοείται συμβιβασμός σε υπόθεση διαδοχής αιτία θανάτου,
ο οποίος επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια
διαδικασίας·
θ) ως «δημόσιο έγγραφο» νοείται ένα έγγραφο σε υπόθεση διαδοχής αιτία θανάτου που έχει
συνταχθεί ή καταχωρισθεί επίσημα ως δημόσιο
έγγραφο σε κράτος μέλος και του οποίου η γνησιότητα:
i) συνδέεται με την υπογραφή και το περιεχόμενο του δημόσιου εγγράφου, και
ii) πιστοποιείται από δημόσια ή άλλη αρχή η
οποία είναι εξουσιοδοτημένη προς τούτο από το
κράτος μέλος προέλευσης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού με
τον όρο «δικαστήριο» νοούνται οποιαδήποτε δικαστική αρχή και όλες οι άλλες αρχές και οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου με αρμοδιότητα σε
υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, που ασκούν
δικαστικά καθήκοντα ή ενεργούν κατ’ ανάθεση
εξουσίας από δικαστική αρχή ή υπό τον έλεγχο
δικαστικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
οι άλλες αρχές και οι επαγγελματίες του νομικού
κλάδου προσφέρουν τα ίδια δικονομικά εχέγγυα όσον αφορά την αμεροληψία και το δικαίωμα
ακρόασης όλων των μερών και ότι οι αποφάσεις
τους, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους
στο οποίο υπάγονται:
α) μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης ενδίκου μέσου ή επανεξέτασης από δικαστική αρχή, και
β) έχουν ανάλογη ισχύ και αποτέλεσμα με απόφαση δικαστικής αρχής για το ίδιο θέμα.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις
άλλες αρχές και επαγγελματίες του νομικού κλά-
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δου που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 79.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 4
Γενική διεθνής δικαιοδοσία
Τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο
θανών είχε τη συνήθη διαμονή του κατά το χρόνο
του θανάτου έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής στο
σύνολό της.

Άρθρο 5
Συμφωνία επιλογής δικαστηρίου
1. Σε περίπτωση που το δίκαιο που επελέγη από
το θανόντα ως το δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική του διαδοχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22
είναι το δίκαιο κράτους μέλους, τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα δικαστήριο ή τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους
έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν οποιοδήποτε θέμα κληρονομικής διαδοχής.
2. Αυτή η συμφωνία παρέκτασης αρμοδιότητας καταρτίζεται εγγράφως και φέρει ημερομηνία και υπογραφή των ενδιαφερομένων μερών.
Κάθε διαβίβαση δια της ηλεκτρονικής οδού που
εξασφαλίζει σε μόνιμη βάση τη μεταγενέστερη
πρόσβαση στο περιεχόμενο της συμφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί εγγράφως.

Άρθρο 6
Διαπίστωση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας
στην περίπτωση επιλογής του
εφαρμοστέου δικαίου
Στην περίπτωση που το δίκαιο το οποίο είχε επιλέξει ο θανών ως το δίκαιο που θα διέπει την κληρονομική του διαδοχή κατ’ εφαρμογή του άρθρου
22 είναι το δίκαιο κράτους μέλους, το δικαστήριο
που επελήφθη της υποθέσεως βάσει του άρθρου
4 ή του άρθρου 10:
α) δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός των διαδίκων, να διαπιστώσει έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαστήρια του
κράτους μέλους, του οποίου το δίκαιο επελέγη,
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είναι καταλληλότερα να εκδικάσουν την υπόθεση
κληρονομικής διαδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρακτικές περιστάσεις της διαδοχής, όπως είναι
η συνήθης διαμονή των διαδίκων και ο τόπος στον
οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία ή
β) διαπιστώνει έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας,
εφόσον οι διάδικοι που συμμετέχουν στη διαδικασία έχουν συμφωνήσει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5, να απονείμουν δικαιοδοσία σε δικαστήριο
ή στα δικαστήρια του κράτους μέλους το δίκαιο
του οποίου επελέγη.

Άρθρο 7
Δικαιοδοσία στην περίπτωση επιλογής του
εφαρμοστέου δικαίου
Τα δικαστήρια κράτους μέλους του οποίου το δίκαιο επελέγη από το θανόντα σύμφωνα με το άρθρο 22, έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν
την υπόθεση κληρονομικής διαδοχής εφόσον:
α) το πρώτο επιληφθέν δικαστήριο έχει διαπιστώσει έλλειψη δικαιοδοσίας στην ίδια υπόθεση
σύμφωνα με το άρθρο 6· ή
β) οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5, να απονείμουν δικαιοδοσία
σε δικαστήριο ή στα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους· ή
γ) οι διάδικοι έχουν αποδεχθεί ρητώς τη διεθνή
δικαιοδοσία του επιληφθέντος δικαστηρίου.
Άρθρο 8
Περάτωση της αυτεπάγγελτης διαδικασίας
λόγω επιλογής δικαίου
Το δικαστήριο που επελήφθη αυτεπάγγελτα μιας
υπόθεσης κληρονομικής διαδοχής βάσει του άρθρου
4 ή του άρθρου 10 περατώνει τη διαδικασία εφόσον
οι διάδικοι συμφώνησαν να επιλύσουν εξωδικαστικώς την κληρονομική διαδοχή με φιλικό διακανονισμό στο κράτος μέλος το δίκαιο του οποίου επελέγη
από τον κληρονομούμενο δυνάμει του άρθρου 22.

διεθνή δικαιοδοσία, εφόσον οι διάδικοι που δεν είναι
μέρη της συμφωνίας παρίστανται χωρίς να αμφισβητούν τη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου.
2. Εάν η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αμφισβητείται από τους διαδίκους που δεν είναι μέρη της
συμφωνίας, το δικαστήριο διαπιστώνει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του.
Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την εκδίκαση υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής είναι τα δικαστήρια που έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα
με το άρθρο 4 ή το άρθρο 10.

Άρθρο 10
Επικουρική διεθνής δικαιοδοσία
1. Οσάκις η συνήθης διαμονή του θανόντος κατά
τον χρόνο του θανάτου δεν βρισκόταν σε κράτος
μέλος, τα δικαστήρια ενός κράτους μέλους στο
οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία της
κληρονομίας έχουν παρ’ όλα αυτά διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάσουν την υπόθεση κληρονομικής
διαδοχής στο σύνολό της εφόσον:
α) ο θανών είχε την ιθαγένεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το χρόνο του θανάτου,
ή αλλιώς·
β) ο θανών διατηρούσε την προηγούμενη συνήθη διαμονή του στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο που
επελήφθη το δικαστήριο, δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη της πενταετίας από τη στιγμή
που μεταβλήθηκε η εν λόγω συνήθης διαμονή.
2. Σε περίπτωση που κανένα δικαστήριο κράτους μέλους δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα δικαστήρια του
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας έχουν παρ’ όλα
αυτά διεθνή δικαιοδοσία να αποφανθούν σχετικά
με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.
Άρθρο 11

Άρθρο 9

Αναγκαστική δικαιοδοσία
(Forum necessitatis)

Δικαιοδοσία βάσει παράστασης
1. Εφόσον, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον
δικαστηρίου κράτους μέλους που ασκεί διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 7, αποδειχθεί ότι
δεν είναι όλοι οι διάδικοι μέρη της συμφωνίας επιλογής δικαστηρίου, το δικαστήριο συνεχίζει να ασκεί

Όταν κανένα δικαστήριο κράτους μέλους δεν έχει
διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει άλλων διατάξεων του
παρόντος κανονισμού, τα δικαστήρια κράτους μέλους μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιληφθούν υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής, εφόσον δεν είναι ευλόγως δυνατή ή είναι ανέφικτη η
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έναρξη ή η διεξαγωγή διαδικασίας σε τρίτο κράτος
με το οποίο η υπόθεση παρουσιάζει στενό δεσμό.
Η υπόθεση πρέπει να παρουσιάζει επαρκή δεσμό με το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Άρθρο 12
Περιορισμός των διαδικασιών
1. Όταν η περιουσία του θανόντος περιλαμβάνει
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε τρίτο
κράτος, το δικαστήριο που επελήφθη της υποθέσεως μπορεί, κατόπιν αιτήσεως ενός των διαδίκων, να αποφασίσει να μην αποφανθεί επί ενός
ή περισσοτέρων από τα εν λόγω περιουσιακά
στοιχεία, εάν αναμένεται ότι η απόφασή του περί
των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων δεν θα αναγνωρισθεί και, κατά περίπτωση, δεν θα κηρυχθεί
εκτελεστή στο συγκεκριμένο τρίτο κράτος.
2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των
διαδίκων να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής της
διαδικασίας σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους
μέλους του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Άρθρο 13
Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας,
κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας
Εκτός από το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάζει υπόθεση κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα
δικαστήρια του κράτους μέλους της συνήθους
διαμονής κάθε προσώπου, το οποίο, δυνάμει του
εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου, δύναται να προβεί ενώπιον δικαστηρίου σε
δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας
ή κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας ή σε δήλωση
που αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης
του οικείου προσώπου όσον αφορά το παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας, έχουν διεθνή
δικαιοδοσία για την παραλαβή των δηλώσεων
αυτών εφόσον, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του
κράτους μέλους, οι δηλώσεις αυτές μπορούν να
υποβληθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 14
Πότε επιλαμβάνεται δικαστήριο
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ένα
δικαστήριο λογίζεται ως επιληφθέν:
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α) από την ημερομηνία κατάθεσης στο δικαστήριο του εισαγωγικού εγγράφου της δίκης ή
άλλου ισοδύναμου εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν παρέλειψε στη συνέχεια να
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την κοινοποίηση
ή την επίδοση του εγγράφου στον εναγόμενο
β) εάν το έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί ή να
επιδοθεί προτού κατατεθεί στο δικαστήριο, από
την ημερομηνία παραλαβής του από την αρχή
που είναι υπεύθυνη για την κοινοποίηση ή την
επίδοση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενάγων δεν
παρέλειψε στη συνέχεια να λάβει τα απαιτούμενα
μέτρα για την κατάθεση του εγγράφου στο δικαστήριο ή
γ) εφόσον η διαδικασία τίθεται σε κίνηση αυτεπαγγέλτως, μόλις ληφθεί από το δικαστήριο η
απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών, ή, σε
περίπτωση που η απόφαση αυτή δεν απαιτείται,
μόλις η υπόθεση καταχωρισθεί στο μητρώο του
δικαστηρίου.

Άρθρο 15
Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας
Το δικαστήριο κράτους μέλους που επιλαμβάνεται υποθέσεως κληρονομικής διαδοχής για την
οποία δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία δυνάμει του
παρόντος κανονισμού κηρύσσει αυτεπάγγελτα
εαυτό αναρμόδιο.

Άρθρο 16
Έλεγχος του παραδεκτού
1. Όταν εναγόμενος που έχει τη συνήθη διαμονή
του στο έδαφος κράτους άλλου από το κράτος
μέλος στο οποίο ασκείται η αγωγή δεν παρίσταται, το αρμόδιο δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία μέχρις ότου εξακριβωθεί
ότι ο εναγόμενος ήταν σε θέση να παραλάβει το
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο εγκαίρως ώστε να προετοιμάσει την
υπεράσπισή του, ή ότι πραγματοποιήθηκαν όλες
οι αναγκαίες προς τούτο ενέργειες.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου
2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα
κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων
σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή
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κοινοποίηση πράξεων) 9 εφαρμόζονται αντί της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο έπρεπε να διαβιβαστεί από ένα κράτος
μέλος σε άλλο κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.
3. Όταν δεν είναι εφαρμοστέος ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1393/2007, εφαρμόζεται το άρθρο 15
της σύμβασης της Χάγης, της 15ης Νοεμβρίου
1965, για την κοινοποίηση και την επίδοση στο
εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε
αστικές και εμπορικές υποθέσεις, εφόσον το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο έπρεπε να διαβιβασθεί στην αλλοδαπή
κατ’ εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.

Άρθρο 17
Εκκρεμοδικία
1. Αν έχουν ασκηθεί αγωγές με το ίδιο αντικείμενο
και την ίδια αιτία μεταξύ των ίδιων διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων διαφόρων κρατών μελών, κάθε
δικαστήριο εκτός εκείνου που επελήφθη πρώτο
αναστέλλει αυτεπάγγελτα την ενώπιόν του διαδικασία μέχρις ότου εξακριβωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επελήφθη πρώτο.
2. Όταν διαπιστωθεί η διεθνής δικαιοδοσία του
πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου, κάθε δικαστήριο εκτός εκείνου που επελήφθη πρώτο διαπιστώνει την έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας του
υπέρ του πρώτου δικαστηρίου.

Άρθρο 18
Συναφείς αγωγές
1. Όταν συναφείς αγωγές εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων διαφορετικών κρατών μελών, κάθε δικαστήριο εκτός του πρώτου επιληφθέντος μπορεί
να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία.
2. Όταν οι αγωγές αυτές εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, κάθε δικαστήριο εκτός
εκείνου που επελήφθη πρώτο δύναται επίσης,
με αίτηση ενός από τους διαδίκους, να κηρύξει
εαυτό αναρμόδιο, υπό την προϋπόθεση ότι το
πρώτο επιληφθέν δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για
να κρίνει τις αγωγές αυτές και ότι το δίκαιό του
επιτρέπει την συνεκδίκασή τους.
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3. Θεωρούνται συναφείς, για τους σκοπούς
του παρόντος άρθρου, αγωγές που συνδέονται
μεταξύ τους τόσο στενά ώστε να υπάρχει συμφέρον να εξεταστούν και να εκδικαστούν ταυτόχρονα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκδοσης ασυμβίβαστων μεταξύ τους αποφάσεων σε περίπτωση
που οι υποθέσεις εκδικάζονταν χωριστά.

Άρθρο 19
Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα
Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση ενώπιον των
δικαστηρίων κράτους μέλους για εκείνα τα προσωρινά μέτρα, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών, που προβλέπονται από το δίκαιο του εν λόγω
κράτους, έστω και εάν, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, η διεθνής δικαιοδοσία για την ουσία
της υπόθεσης ανήκει στα δικαστήρια άλλου κράτους μέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 20
Οικουμενική εφαρμογή
Δίκαιο που καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ακόμη και αν δεν πρόκειται για
δίκαιο κράτους μέλους.

Άρθρο 21
Γενικός κανόνας
1. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης
του παρόντος κανονισμού, για το σύνολο της
κληρονομίας είναι εφαρμοστέο το δίκαιο του κράτους στο οποίο ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή
του κατά τον χρόνο του θανάτου.
2. Αν, κατ’ εξαίρεση, προκύπτει σαφώς από το
σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης ότι, κατά
το χρόνο του θανάτου, ο θανών είχε προδήλως
στενότερους δεσμούς με κράτος άλλο από εκείνο
του οποίου το δίκαιο θα εφαρμοζόταν δυνάμει
της παραγράφου 1, το εφαρμοστέο κληρονομικό
δίκαιο είναι το δίκαιο αυτού του άλλου κράτους.

Άρθρο 22
Επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου
1. Ένα πρόσωπο δύναται να επιλέξει ως δίκαιο
που θα διέπει το σύνολο της κληρονομικής δια-
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δοχής του το δίκαιο του κράτους του οποίου έχει
την ιθαγένεια κατά το χρόνο πραγματοποίησης
της επιλογής του ή κατά το χρόνο του θανάτου.
Ένα πρόσωπο που έχει ιθαγένειες περισσότερων κρατών, μπορεί να επιλέξει το δίκαιο οποιουδήποτε εξ αυτών κατά τη στιγμή που κάνει την
επιλογή ή κατά το χρόνο του θανάτου.
2. Η επιλογή του δικαίου γίνεται ρητώς με δήλωση υπό μορφή διάταξης τελευταίας βούλησης ή
συνάγεται από τους όρους της εν λόγω διάταξης.
3. Το ουσιαστικό κύρος της πράξης με την
οποία πραγματοποιήθηκε η επιλογή δικαίου διέπεται από το δίκαιο που επελέγη.
4. Κάθε τροποποίηση ή ανάκληση της επιλογής του δικαίου πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις
για την τροποποίηση ή την ανάκληση διατάξεων
τελευταίας βούλησης.

Άρθρο 23
Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου
1. Το δίκαιο που προσδιορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 21 ή το άρθρο 22 διέπει το σύνολο της κληρονομικής διαδοχής.
2. Το δίκαιο αυτό διέπει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
α) τα αίτια, τον χρόνο και τον τόπο έναρξης της
κληρονομικής διαδοχής·
β)τον καθορισμό των δικαιούχων, της κληρονομικής μερίδας που τους αναλογεί και των
υποχρεώσεων που πιθανώς τους έχει επιβάλει ο
θανών, καθώς και τον καθορισμό των υπόλοιπων
κληρονομικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων
των κληρονομικών δικαιωμάτων του επιζώντος
συζύγου ή συντρόφου·
γ) την κληρονομική ικανότητα·
δ) την αποκλήρωση και την κληρονομική αναξιότητα·
ε) τη μεταβίβαση προς τους κληρονόμους και,
κατά περίπτωση, τους κληροδόχους των περιουσιακών στοιχείων, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απαρτίζουν την κληρονομία, περιλαμβανομένων των όρων και των αποτελεσμάτων
της αποδοχής ή της αποποίησης κληρονομιάς ή
κληροδοσίας·
στ) τις εξουσίες των κληρονόμων, των εκτελεστών διαθηκών και των λοιπών διαχειριστών της
περιουσίας, ιδίως όσον αφορά την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και την εξόφληση πιστωτών,
με την επιφύλαξη των εξουσιών που αναφέρονται
στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 και 3·
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ζ) την ευθύνη που απορρέει από τα χρέη της
κληρονομίας·
η) τη διαθέσιμη μερίδα της κληρονομίας, τα
δικαιώματα νόμιμης μοίρας και τους λοιπούς περιορισμούς επί της διάθεσης αιτία θανάτου καθώς και αξιώσεις που μπορεί να έχουν πρόσωπα
οικεία του θανόντος έναντι της περιουσίας ή των
κληρονόμων·
θ) οποιαδήποτε υποχρέωση επιστροφής ή
υπολογισμού δωρεών, γονικών παροχών ή κληροδοτημάτων, κατά τον καθορισμό των μερίδων των
διαφόρων δικαιούχων· και
ι) τη διανομή της κληρονομίας.

Άρθρο 24
Διατάξεις τελευταίας βούλησης εκτός
από κληρονομικές συμβάσεις
1. Διάταξη τελευταίας βούλησης εκτός από κληρονομική σύμβαση διέπεται σε ό,τι αφορά το παραδεκτό και το ουσιαστικό κύρος της, από το δίκαιο το οποίο, δυνάμει του παρόντος κανονισμού,
θα ήταν εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
του συντάκτη της διάταξης εάν αυτός είχε αποβιώσει κατά την ημέρα σύνταξης της διάταξης.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1,
ένα πρόσωπο μπορεί να επιλέξει ως δίκαιο που
θα διέπει τη διάταξη τελευταίας βούλησής του, σε
ό,τι αφορά το παραδεκτό και το ουσιαστικό κύρος
της, το δίκαιο το οποίο θα μπορούσε να είχε επιλέξει το πρόσωπο αυτό σύμφωνα με το άρθρο 22
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό.
3. Η παράγραφος 1 ισχύει κατά περίπτωση, για
την τροποποίηση ή ανάκληση της διάταξης τελευταίας βούλησης, εκτός κληρονομικής σύμβασης.
Σε περίπτωση επιλογής δικαίου σύμφωνα με την
παράγραφο 2, η τροποποίηση ή η ανάκληση διέπεται από το επιλεγέν δίκαιο.

Άρθρο 25
Κληρονομικές συμβάσεις
1. Μια κληρονομική σύμβαση με αντικείμενο την
κληρονομική διαδοχή ενός προσώπου διέπεται,
όσον αφορά το παραδεκτό της, το ουσιαστικό
κύρος της και τα δεσμευτικά αποτελέσματά της
μεταξύ των μερών καθώς και τους όρους λύσης
της, από το δίκαιο το οποίο, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα ήταν εφαρμοστέο στην κλη-
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ρονομική διαδοχή του εν λόγω προσώπου εάν
αυτό είχε αποβιώσει κατά την ημέρα σύναψης της
σύμβασης.
2. Μια κληρονομική σύμβαση με αντικείμενο τη
διαδοχή περισσότερων προσώπων θεωρείται παραδεκτή μόνον εφόσον είναι παραδεκτή σύμφωνα
με όλα τα δίκαια, τα οποία, κατ’ εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, θα έπρεπε να διέπουν τη
διαδοχή όλων των συμμετεχόντων προσώπων εάν
αυτά είχαν αποβιώσει κατά την ημέρα σύναψης
της σύμβασης.
Μια κληρονομική σύμβαση η οποία είναι παραδεκτή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο διέπεται, όσον
αφορά το ουσιαστικό της κύρος και τα δεσμευτικά
αποτελέσματά της μεταξύ των μερών καθώς και
τους όρους λύσης της, από το δίκαιο, μεταξύ των
δικαίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, με το
οποίο παρουσιάζει το στενότερο δεσμό.
3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2,
τα μέρη μπορούν να επιλέξουν ως δίκαιο που διέπει την κληρονομική τους σύμβαση, όσον αφορά
το παραδεκτό της, το ουσιαστικό της κύρος, τα
δεσμευτικά αποτελέσματά της μεταξύ των μερών
καθώς και τους όρους λύσης της, το δίκαιο το
οποίο το πρόσωπο ή ένα από τα πρόσωπα στο
οποίο ανήκει η περιουσία θα μπορούσε να επιλέξει βάσει του άρθρου 22 υπό τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται σε αυτό.

Άρθρο 26
Ουσιαστικό κύρος των διατάξεων
τελευταίας βούλησης
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 24 και 25 τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν το ουσιαστικό κύρος:
α) η ικανότητα του συντάκτη διάταξης τελευταίας βούλησης να συντάσσει τέτοια διάταξη·
β) οι ειδικοί λόγοι που εμποδίζουν το συντάκτη
διάταξης τελευταίας βούλησης να εγκαταστήσει
ορισμένα πρόσωπα ως κληρονόμους ή που εμποδίζουν πρόσωπο να λάβει κληρονομιαία περιουσία
από το συντάκτη διάταξης τελευταίας βούλησης·
γ) το παραδεκτό της εκπροσώπησης για τη σύνταξη διάταξης τελευταίας βούλησης,
δ) η ερμηνεία της διάταξης·
ε) απάτη, εξαναγκασμός, σφάλμα και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη συναίνεση ή
την πρόθεση του συντάκτη διάταξης τελευταίας
βούλησης.

2. Εφόσον πρόσωπο έχει ικανότητα σύνταξης
διάταξης τελευταίας βούλησης σύμφωνα με το
εφαρμοστέο δίκαιο δυνάμει του άρθρου 24 ή του
άρθρου 25, η επακόλουθη μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου δεν θίγει την ικανότητά του για
τροποποίηση ή ανάκληση μιας τέτοιας διάταξης.

Άρθρο 27
Τυπικό κύρος των διατάξεων τελευταίας
βούλησης που συντάσσονται εγγράφως
1. Μια διάταξη τελευταίας βούλησης που συντάσσεται εγγράφως είναι έγκυρη ως προς τον τύπο
αν συνάδει με το δίκαιο:
α) του κράτους στο οποίο συντάχθηκε η διάταξη ή συνήφθη η κληρονομική σύμβαση·
β) του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου είχε
ο διαθέτης ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα,
την κληρονομική διαδοχή του οποίου αφορά η
κληρονομική σύμβαση, είτε κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης είτε κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης είτε κατά το χρόνο του θανάτου·
γ) του κράτους, στο οποίο είχε την κατοικία
του ο διαθέτης ή τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα, την κληρονομική διαδοχή του οποίου αφορά η
κληρονομική σύμβαση, είτε κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης είτε κατά το χρόνο σύναψης της
σύμβασης είτε κατά το χρόνο του θανάτου·
δ) του κράτους, στο οποίο είχε τη συνήθη διαμονή του ο διαθέτης ή τουλάχιστον ένα από τα
πρόσωπα, την κληρονομική διαδοχή του οποίου αφορά η κληρονομική σύμβαση, είτε κατά το
χρόνο σύνταξης της διαθήκης είτε κατά το χρόνο
σύναψης της σύμβασης είτε κατά το χρόνο του
θανάτου· ή
ε) όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, του κράτους στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία.
Η διαπίστωση για το αν ο διαθέτης ή τα πρόσωπα, των οποίων την κληρονομική διαδοχή αφορά η κληρονομική σύμβαση είχαν ή όχι την κατοικία τους σε ένα συγκεκριμένο κράτος διέπεται
από το δίκαιο αυτού του κράτους.
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε
διατάξεις τελευταίας βούλησης που τροποποιούν
ή ανακαλούν προηγούμενη διάταξη τελευταίας
βούλησης. Η τροποποίηση ή ανάκληση θα είναι
επίσης έγκυρη όσον αφορά τον τύπο, αν συνάδει με οιοδήποτε από τα δίκαια, σύμφωνα με τα
οποία, υπό τους όρους της παραγράφου 1, ήταν
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έγκυρη η διάταξη τελευταίας βούλησης που τροποποιήθηκε ή ανακλήθηκε.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
οποιαδήποτε διάταξη δικαίου που περιορίζει τους
επιτρεπόμενους τύπους διατάξεων τελευταίας
βούλησης σε συνάρτηση με την ηλικία, την ιθαγένεια ή άλλες πτυχές της προσωπικής κατάστασης του διαθέτη, ή των προσώπων, των οποίων
την κληρονομική διαδοχή αφορά η κληρονομική
σύμβαση, θεωρείται ότι αφορά ζητήματα τύπου.
Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται για τις ιδιότητες τις
οποίες πρέπει να διαθέτουν οι μάρτυρες που είναι
απαραίτητοι για το κύρος μιας διάταξης τελευταίας βούλησης.

Άρθρο 28
Τυπικό κύρος δήλωσης αποδοχής ή
αποποίησης
Δηλώσεις αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας
ή κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας ή δηλώσεις που
αποσκοπούν στον περιορισμό της ευθύνης του
δηλούντος είναι έγκυρες ως προς τον τύπο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις:
α) του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομική διαδοχή δυνάμει του άρθρου 21 ή του άρθρου
22· ή
β) του δικαίου του κράτους στο οποίο ο δηλών
έχει τη συνήθη διαμονή του.

Άρθρο 29
Ειδικές ρυθμίσεις για το διορισμό και τις
αρμοδιότητες του διαχειριστή κληρονομίας
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
1. Όταν ο διορισμός ενός διαχειριστή κληρονομίας είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση σύμφωνα με το δίκαιο
του κράτους μέλους, τα δικαστήρια του οποίου
διαθέτουν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
δικαιοδοσία να αποφασίσουν για την κληρονομική
διαδοχή, και το εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή δίκαιο είναι αλλοδαπό δίκαιο, τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους μπορούν,
εφόσον επιληφθούν, να διορίσουν έναν ή περισσότερους διαχειριστές κληρονομίας με βάση το
δικό τους δίκαιο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο.
Ο διαχειριστής/οι διαχειριστές κληρονομίας
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που διορίζεται/διορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο έχει/έχουν το δικαίωμα να
εκτελέσει/εκτελέσουν τη διαθήκη του θανόντος ή/
και να διαχειριστεί/διαχειριστούν την κληρονομία
σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο. Όταν το δίκαιο αυτό δεν προβλέπει
τη διαχείριση κληρονομίας από ένα πρόσωπο που
δεν είναι δικαιούχος, τα δικαστήρια του κράτους
μέλους στο οποίο πρέπει να διοριστεί ο διαχειριστής μπορούν να διορίσουν ένα τρίτο διαχειριστή σύμφωνα με το δικό τους δίκαιο, εφόσον το
δίκαιο αυτό περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη και
υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δικαιούχων ή μεταξύ των δικαιούχων και
των δανειστών της κληρονομίας ή άλλων προσώπων που έχουν παράσχει εγγύηση για τα χρέη του
θανόντος, διαφωνία μεταξύ των δικαιούχων όσον
αφορά τη διαχείριση της κληρονομίας ή, λόγω
της φύσεως των περιουσιακών στοιχείων, δυσκολία στη διαχείριση της κληρονομίας.
Ο διαχειριστής/οι διαχειριστές που διορίζεται/
διορίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο είναι το μόνο πρόσωπο/τα μόνα πρόσωπα που
ασκεί/ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται
στις παραγράφους 2 ή 3.
2. Το πρόσωπο/τα πρόσωπα που ορίζεται/ορίζονται ως διαχειριστής/διαχειριστές σύμφωνα
με την παράγραφο 1 ασκεί/ασκούν τις εξουσίες
διαχείρισης της κληρονομίας, τις οποίες μπορεί/
μπορούν να ασκήσει/ασκήσουν σύμφωνα με το
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.
Το διορίζον δικαστήριο μπορεί να θεσπίσει στην
απόφασή του ειδικές προϋποθέσεις για την άσκηση των εξουσιών αυτών σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.
Όταν το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο δεν προβλέπει επαρκείς εξουσίες για τη
διαφύλαξη της κληρονομιαίας περιουσίας ή για την
προστασία των δικαιωμάτων των δανειστών ή άλλων προσώπων που έχουν παράσχει εγγύηση για τα
χρέη του θανόντος, το διορίζον δικαστήριο μπορεί
να αποφασίσει να επιτρέψει στο διαχειριστή/στους
διαχειριστές να ασκήσει/ασκήσουν, επιπροσθέτως,
τις εξουσίες που προβλέπονται προς το σκοπό αυτό
στο δικό του δίκαιο και να ορίσει στην απόφασή του
ειδικές προϋποθέσεις για την άσκηση των εξουσιών
αυτών σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.
Κατά την άσκηση των πρόσθετων αυτών εξουσιών, ο διαχειριστής/οι διαχειριστές τηρεί/τηρούν
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ωστόσο το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας επί της κληρονομιαίας περιουσίας, την ευθύνη
για τα χρέη της κληρονομίας, τα δικαιώματα των
δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του δικαιώματος αποδοχής ή αποποίησης της
κληρονομίας και, κατά περίπτωση, τις εξουσίες
του εκτελεστού της διαθήκης του θανόντος.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, το
διορίζον σύμφωνα με την παράγραφο 1 έναν ή
περισσότερους διαχειριστές δικαστήριο μπορεί,
κατ’ εξαίρεση, όταν το εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο είναι το δίκαιο ενός τρίτου
κράτους, να αποφασίσει να παράσχει στους διαχειριστές αυτούς όλες τις εξουσίες διαχείρισης
που προβλέπονται στο δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο διορίζονται.
Κατά την άσκηση των εξουσιών αυτών, οι διαχειριστές σέβονται ωστόσο ιδίως τον καθορισμό
των δικαιούχων και των κληρονομικών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους σε νόμιμη μοίρα ή της απαίτησής τους
κατά της κληρονομίας ή έναντι των κληρονόμων
σύμφωνα με το εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή δίκαιο.

και το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα δεν είναι
γνωστό στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο
οποίο γίνεται η επίκλησή του, το δικαίωμα αυτό
προσαρμόζεται, εφόσον είναι απαραίτητο και κατά το μέτρο του δυνατού, στο εγγύτερο ισοδύναμο εμπράγματο δικαίωμα βάσει του δικαίου αυτού
του κράτους, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών
και των συμφερόντων που επιδιώκονται από το
συγκεκριμένο εμπράγματο δικαίωμα και των αποτελεσμάτων που συνδέονται με αυτό.

Άρθρο 30

Σχολάζουσα κληρονομία

Ειδικοί κανόνες που θέτουν περιορισμούς
που αφορούν ή επηρεάζουν τη διαδοχή σε
σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το εφαρμοστέο
στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο κατ’ εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, δεν υπάρχει κληρονόμος ή κληροδόχος περιουσιακών στοιχείων που
να προβλέπεται από διάταξη τελευταίας βουλήσεως, και δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο ως κληρονόμος εκ του νόμου, η εφαρμογή του ούτως
προσδιοριζόμενου δικαίου δεν εμποδίζει το δικαίωμα κράτους μέλους ή οντότητας που έχει ορισθεί προς το σκοπό αυτό από το εν λόγω κράτος
μέλος να οικειοποιηθεί, βάσει του οικείου δικαίου
του, τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας
που βρίσκονται στην επικράτειά του, υπό την προϋπόθεση ότι οι πιστωτές δικαιούνται να ζητήσουν
να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις τους από τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας στο σύνολό τους.

Σε περίπτωση που το δίκαιο του κράτους στο
οποίο βρίσκονται ορισμένα ακίνητα, επιχειρήσεις
ή άλλες ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες, οι οποίοι για
λόγους που αφορούν την οικονομική, οικογενειακή ή κοινωνική τους χρήση, θέτουν περιορισμούς
που αφορούν ή επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, οι εν λόγω ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται στην κληρονομική διαδοχή εφόσον, σύμφωνα
με το δίκαιο του κράτους αυτού, οι κανόνες αυτοί
είναι εφαρμοστέοι ανεξαρτήτως του δικαίου που
διέπει την κληρονομική διαδοχή.

Άρθρο 31
Προσαρμογή εμπραγμάτων δικαιωμάτων
Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο επικαλείται
εμπράγματο δικαίωμα το οποίο έχει βάσει του
εφαρμοστέου στην κληρονομική διαδοχή δικαίου,

Άρθρο 32
Συναποθνήσκοντες
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα
των οποίων η κληρονομική διαδοχή διέπεται από
διαφορετικά δίκαια αποθνήσκουν σε συνθήκες
υπό τις οποίες είναι αβέβαιη η χρονική σειρά με
την οποία επήλθαν οι θάνατοι και σε περίπτωση
που αυτά τα δίκαια περιέχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για αυτήν την κατάσταση ή δεν περιέχουν
καμία ρύθμιση, κανένα από τα θανόντα πρόσωπα
δεν έχει κληρονομικό δικαίωμα έναντι του άλλου
ή των άλλων προσώπων.
Άρθρο 33

Άρθρο 34
Αναπαραπομπή
1. Ως εφαρμογή του δικαίου οποιουδήποτε τρίτου
κράτους που ορίζεται ως εφαρμοστέο από τον
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παρόντα κανονισμό νοείται η εφαρμογή των κανόνων δικαίου που ισχύουν στο εν λόγω κράτος,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εφόσον αυτοί οι κανόνες
προβλέπουν αναπαραπομπή:
α) στο δίκαιο κράτους μέλους· ή
β) στο δίκαιο άλλου τρίτου κράτους που θα
εφάρμοζε το δικό του δίκαιο.
2. Δεν μπορεί να γίνει αναπαραπομπή σε σχέση με τα δίκαια που προβλέπονται στο άρθρο 21
παράγραφος 2, στο άρθρο 22, στο άρθρο 27, στο
άρθρο 28 στοιχείο β) και στο άρθρο 30.

Άρθρο 35
Δημόσια τάξη (ordre public)
Η εφαρμογή διάταξης του δικαίου οποιουδήποτε
κράτους που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό μπορεί να αποκλεισθεί μόνον εάν η εν λόγω
εφαρμογή είναι προδήλως ασυμβίβαστη με τη
δημόσια τάξη (ordre public) του κράτους μέλους
του δικάζοντος δικαστηρίου.

Άρθρο 36
Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα
δικαίου – Σύγκρουση δικαίων
εδαφικού χαρακτήρα
1. Σε περίπτωση που το δίκαιο που ορίζεται εφαρμοστέο από τον παρόντα κανονισμό είναι το δίκαιο κράτους το οποίο αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες, η καθεμιά από τις
οποίες έχει τους δικούς της κανόνες δικαίου για
την κληρονομική διαδοχή, οι κανόνες του εν λόγω
κράτους περί εσωτερικής σύγκρουσης δικαίων θα
καθορίσουν τη σχετική εδαφική ενότητα της οποίας οι κανόνες δικαίου θα εφαρμοστούν.
2. Ελλείψει σχετικών κανόνων περί εσωτερικής
σύγκρουσης δικαίων:
α) οποιαδήποτε παραπομπή στο δίκαιο του
κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται, για τους σκοπούς του καθορισμού του
εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις
περί της συνήθους διαμονής του θανόντος, ως
παραπομπή στο δίκαιο της εδαφικής ενότητας
στην οποία ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή του
κατά τον χρόνο του θανάτου·
β) οποιαδήποτε παραπομπή στο δίκαιο του
κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θε-
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ωρείται, για τους σκοπούς του καθορισμού του
εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις
περί της ιθαγένειας του θανόντος, ως παραπομπή
στο δίκαιο της εδαφικής ενότητας με την οποία ο
θανών είχε το στενότερο δεσμό·
γ) οποιαδήποτε παραπομπή στο δίκαιο του
κράτους που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται, για τους σκοπούς του καθορισμού του
εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με οιεσδήποτε
άλλες διατάξεις που αφορούν άλλα στοιχεία ως
συνδετικούς παράγοντες, ως παραπομπή στο δίκαιο της εδαφικής ενότητας στην οποία βρίσκεται
το συγκεκριμένο στοιχείο.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2,
οιαδήποτε παραπομπή στο δίκαιο του κράτους
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται,
για τους σκοπούς του καθορισμού του συγκεκριμένου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 27, σε περίπτωση έλλειψης κανόνων περί εσωτερικής σύγκρουσης δικαίων στο συγκεκριμένο κράτος, ως
παραπομπή στο δίκαιο της εδαφικής ενότητας με
την οποία ο διαθέτης ή τα πρόσωπα, των οποίων
την κληρονομική διαδοχή αφορά η κληρονομική
σύμβαση είχαν το στενότερο δεσμό.

Άρθρο 37
Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα
δικαίου – Σύγκρουση δικαίων
προσωπικού χαρακτήρα
Όσον αφορά κράτος που έχει δύο ή περισσότερα
συστήματα δικαίου ή σύνολα κανόνων που εφαρμόζονται σε διαφορετικές κατηγορίες προσώπων
σε σχέση με την κληρονομική διαδοχή, οποιαδήποτε παραπομπή στο δίκαιο αυτού του κράτους
θεωρείται ως παραπομπή στο σύστημα δικαίου ή
το σύνολο των κανόνων που καθορίζεται από τους
ισχύοντες κανόνες στο συγκεκριμένο κράτος. Σε
περίπτωση έλλειψης τέτοιων κανόνων εφαρμόζεται το σύστημα δικαίου ή το σύνολο των κανόνων
με το οποίο ο θανών είχε το στενότερο δεσμό.

Άρθρο 38
Μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε
εσωτερικές συγκρούσεις δικαίων
Τα κράτη μέλη που περιλαμβάνουν διάφορες εδαφικές ενότητες από τις οποίες καθεμία έχει τους
δικούς της κανόνες δικαίου για την κληρονομική
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διαδοχή, δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον
παρόντα κανονισμό στις συγκρούσεις δικαίων
που αφορούν αποκλειστικά τις εδαφικές αυτές
ενότητες.

την αναγνώρισή της στο κράτος μέλος στο οποίο
ζητείται η αναγνώριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μη επανεξέταση επί της ουσίας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επί της ουσίας αναθεώρηση απόφασης που εκδίδεται σε
κράτος μέλος.

Άρθρο 39
Αναγνώριση
1. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος
μέλος αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη,
χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.
2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, κάθε ενδιαφερόμενος που επικαλείται ως κύριο ζήτημα την
αναγνώριση απόφασης μπορεί να ζητήσει να διαπιστωθεί, με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στα άρθρα 45 έως 58, ότι η απόφαση πρέπει να
αναγνωρισθεί.
3. Εάν η επίκληση της αναγνώρισης γίνεται
παρεμπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου κράτους
μέλους, το δικαστήριο αυτό έχει διεθνή δικαιοδοσία να κρίνει σχετικά.

Άρθρο 40
Λόγοι μη αναγνώρισης
Απόφαση δεν αναγνωρίζεται:
α) εάν η αναγνώριση είναι προδήλως αντίθετη στη
δημόσια τάξη (ordre public) του κράτους μέλους
αναγνώρισης·
β) σε περίπτωση που εκδόθηκε ερήμην, αν το
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο δεν επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον
εναγόμενο εγκαίρως και κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να μπορεί αυτός να αμυνθεί, εκτός εάν ο εναγόμενος παρέλειψε να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της
απόφασης ενώ μπορούσε να το πράξει·
γ) αν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που εκδόθηκε σε διαδικασία μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο
κράτος μέλος στο οποίο ζητείται η αναγνώριση·
δ) αν είναι ασυμβίβαστη με προγενέστερη απόφαση που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή σε
τρίτο κράτος σε διαδικασία μεταξύ των ιδίων διαδίκων επί διαφοράς που είχε το ίδιο αντικείμενο
και την ίδια αιτία, εφόσον η προγενέστερη απόφαση πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για

Άρθρο 41

Άρθρο 42
Αναστολή της διαδικασίας αναγνώρισης
Το δικαστήριο κράτους μέλους ενώπιον του οποίου ζητείται αναγνώριση απόφασης που εκδόθηκε
σε άλλο κράτος μέλος δύναται να αναστείλει τη
διαδικασία, αν η απόφαση αυτή έχει προσβληθεί
με τακτικό ένδικο μέσο στο κράτος μέλος προέλευσης.

Άρθρο 43
Εκτελεστότητα
Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος και
οι οποίες είναι εκτελεστές στο εν λόγω κράτος, καθίστανται εκτελεστές σε άλλο κράτος μέλος αφού
κηρυχθούν εκεί εκτελεστές, κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στα άρθρα 45 έως 58.

Άρθρο 44
Καθορισμός κατοικίας
Για να κρίνει αν, για τους σκοπούς της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 45 έως 58, ο
διάδικος έχει την κατοικία του στο κράτος μέλος
εκτέλεσης, το επιληφθέν δικαστήριο εφαρμόζει
το εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.

Άρθρο 45
Κατά τόπον αρμοδιότητα
1. Η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας υποβάλλεται στο δικαστήριο ή στην αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους εκτέλεσης, η ονομασία του
οποίου έχει κοινοποιηθεί από το εν λόγω κράτος
μέλος στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 78.
2. Η κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζεται από
τη συνήθη διαμονή του καθ’ ου η εκτέλεση ή από
τον τόπο εκτέλεσης.
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Άρθρο 46
Διαδικασία
1. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διέπεται
από τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης.
2. Ο αιτών δεν απαιτείται να διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση ούτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
3. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας·
β) βεβαίωση που εκδίδεται από το δικαστήριο ή
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης βάσει του εντύπου που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 81
παράγραφος 2, με την επιφύλαξη του άρθρου 47.

Άρθρο 47
Μη προσκόμιση της βεβαίωσης
1. Εάν η βεβαίωση που προβλέπει το άρθρο 46
παράγραφος 3 στοιχείο β) δεν προσκομιστεί, το
δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή μπορούν να ορίσουν προθεσμία για την προσκόμισή της ή να δεχθούν ισοδύναμο έγγραφο ή εφόσον κρίνουν ότι
έχουν επαρκώς ενημερωθεί, να απαλλάξουν τον
αιτούντα από το βάρος αυτό.
2. Το δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή μπορούν
να ζητήσουν την προσκόμιση μεταφράσεων των
εγγράφων. Η μετάφραση πραγματοποιείται από
πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να μεταφράζει σε ένα εκ των κρατών μελών.

Άρθρο 48
Κήρυξη εκτελεστότητας
Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή μόλις ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 46, χωρίς έλεγχο των λόγων μη αναγνώρισης όπως καθορίζονται στο άρθρο 40. Ο διάδικος
κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση διάδικος δεν
δύναται στο στάδιο αυτό της διαδικασίας να καταθέσει προτάσεις.

Άρθρο 49
Γνωστοποίηση της απόφασης επί της
αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας
1. Η απόφαση επί της αίτησης για την κήρυξη της
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εκτελεστότητας γνωστοποιείται αμελλητί στον
αιτούντα κατά τη διαδικασία που προβλέπει το
δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.
2. Η κήρυξη της εκτελεστότητας επιδίδεται ή
κοινοποιείται στον καθ’ ου η εκτέλεση, μαζί με την
απόφαση, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη επιδοθεί ή
κοινοποιηθεί στον εν λόγω διάδικο.

Άρθρο 50
Ένδικο μέσο κατά της απόφασης επί της
αίτησης κήρυξης της εκτελεστότητας
1. Κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης για την κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να
ασκείται ένδικο μέσο και από τους δύο διαδίκους.
2. Το ένδικο μέσο ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου η ονομασία του οποίου έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 78.
3. Το ένδικο μέσο εκδικάζεται σύμφωνα με
τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας.
4. Εάν διάδικος κατά του οποίου ζητείται η
εκτέλεση δεν παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου
που επιλαμβάνεται του ενδίκου μέσου που ασκήθηκε από τον αιτούντα επισπεύδοντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16, ακόμη και εάν
ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση
δεν έχει την κατοικία του στο έδαφος ενός από τα
κράτη μέλη.
5. Το ένδικο μέσο κατά της κήρυξης εκτελεστότητας ασκείται εντός προθεσμίας 30 ημερών
από την επίδοση ή την κοινοποίησή της. Εάν ο
διάδικος κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση έχει
την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους
άλλου από εκείνο στο οποίο κηρύχθηκε η εκτελεστότητα, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου
μέσου είναι 60 ημέρες από την ημέρα που έγινε
η επίδοση ή η κοινοποίηση προσωπικά ή στην
κατοικία του. Η προθεσμία δεν παρατείνεται λόγω
αποστάσεως.

Άρθρο 51
Διαδικασία προσβολής της απόφασης
επί του ενδίκου μέσου
Η απόφαση επί του ενδίκου μέσου μπορεί να προσβληθεί μόνο με το ένδικο μέσο που έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 78.
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Άρθρο 52
Απόρριψη ή ανάκληση κήρυξης
της εκτελεστότητας
Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το
ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50 ή του άρθρου 51 απορρίπτει ή ανακαλεί την κήρυξη της
εκτελεστότητας μόνον εφόσον συντρέχει λόγος
από τους οριζόμενους στο άρθρο 40. Αποφασίζει
αμελλητί.

Άρθρο 53
Αναστολή της διαδικασίας
Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο σύμφωνα με το άρθρο 50 ή το άρθρο 51,
αναστέλλει, με αίτηση του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση, τη διαδικασία αν στο κράτος μέλος προέλευσης ανασταλεί η εκτελεστότητα
της απόφασης λόγω της άσκησης ένδικου μέσου.

Άρθρο 54
Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα
1. Όταν μια απόφαση πρέπει να αναγνωρισθεί
σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, ο αιτών δύναται
να ζητήσει προσωρινά ή ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης
χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστή η απόφαση δυνάμει του άρθρου 48.
2. Η κήρυξη της εκτελεστότητας εμπεριέχει
αυτοδικαίως τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών
μέτρων.
3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας ενδίκου
μέσου που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 5, κατά της κήρυξης της εκτελεστότητας και
έως ότου εκδοθεί απόφαση για το ένδικο μέσο
αυτό, μπορούν να ληφθούν μόνο ασφαλιστικά
μέτρα επί της περιουσίας του διαδίκου κατά του
οποίου ζητείται η εκτέλεση.

Άρθρο 55
Μερική εκτελεστότητα
1. Εάν η απόφαση έκρινε επί πολλών αξιώσεων,
και η εκτελεστότητα δεν μπορεί να κηρυχθεί για
όλες, το δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή κηρύσσει
την εκτελεστότητα για μια ή περισσότερες από
τις αξιώσεις.

2. Ο αιτών δύναται να ζητήσει την κήρυξη εκτελεστότητας για ορισμένα μόνο μέρη μιας απόφασης.

Άρθρο 56
Νομική αρωγή (ευεργέτημα πενίας)
Ο αιτών ο οποίος στο κράτος μέλος προέλευσης
έχει εν όλω ή εν μέρει λάβει νομική αρωγή ή απαλλαγή από τα έξοδα ή δαπάνες, δικαιούται, σε οιαδήποτε διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας,
να επωφεληθεί από την ευνοϊκότερη νομική αρωγή ή να τύχει της πλέον εκτεταμένης απαλλαγής
από έξοδα και δαπάνες, η οποία προβλέπεται από
το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Άρθρο 57
Καμία εγγυοδοσία ή κατάθεση
χρηματικού ποσού
Σε διάδικο που ζητεί σε κράτος μέλος την αναγνώριση, την εκτελεστότητα ή την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος,
καμία εγγυοδοσία ή κατάθεση χρηματικού ποσού,
ανεξάρτητα από την ονομασία της, δεν μπορεί να
επιβληθεί με την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή
ότι δεν έχει την κατοικία του ή τη διαμονή του στο
κράτος μέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 58
Καμία φορολογική επιβάρυνση ή τέλος
Καμία φορολογική επιβάρυνση ή τέλος ανάλογα
με την αξία της διαφοράς δεν επιβάλλεται στο
κράτος μέλος εκτέλεσης κατά τη διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ

Άρθρο 59
Αποδοχή των δημόσιων εγγράφων
1. Δημόσιο έγγραφο που καταρτίζεται σε ένα κράτος μέλος έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ σε άλλο
κράτος μέλος με αυτή που έχει στο κράτος μέλος
προέλευσης ή την πλησιέστερη ισχύ, υπό τον όρο
ότι αυτό δεν αντιβαίνει προδήλως στη δημόσια τάξη
(ordre public) του συγκεκριμένου κράτους μέλους.
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Το πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει
δημόσιο έγγραφο σε άλλο κράτος μέλος μπορεί
να ζητήσει από την αρχή που εκδίδει το δημόσιο
έγγραφο στο κράτος μέλος προέλευσης να συμπληρώσει το έντυπο που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου
81 παράγραφος 2, περιγράφοντας την αποδεικτική ισχύ του δημόσιου εγγράφου στο κράτος
μέλος προέλευσης.
2. Τυχόν αμφισβήτηση της γνησιότητας δημόσιου εγγράφου γίνεται ενώπιον των δικαστηρίων
του κράτους μέλους προέλευσης και αποφασίζεται με βάση το δίκαιο του εν λόγω κράτους. Το δημόσιο έγγραφο που αμφισβητήθηκε δεν παράγει
αποδεικτικά αποτελέσματα σε άλλο κράτος μέλος
για όσο χρονικό διάστημα η αμφισβήτηση εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
3. Τυχόν αμφισβήτηση που αφορά τις νομικές
πράξεις ή τις έννομες σχέσεις που έχουν καταγραφεί σε δημόσιο έγγραφο γίνεται ενώπιον των
δικαστηρίων που έχουν διεθνή δικαιοδοσία βάσει
του παρόντος κανονισμού και αποφασίζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ
δίκαιο. Το δημόσιο έγγραφο που αμφισβητήθηκε
δεν έχει αποδεικτική ισχύ σε κράτος μέλος άλλο
από το κράτος μέλος προέλευσης όσον αφορά
το στοιχείο που αμφισβητήθηκε, για όσο χρονικό
διάστημα η αμφισβήτηση εκκρεμεί ενώπιον του
αρμόδιου δικαστηρίου.
4. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενώπιον
δικαστηρίου κράτους μέλους εξαρτάται από απόφαση σχετικά με παρεμπίπτον θέμα όσον αφορά
τις νομικές πράξεις ή τις έννομες σχέσεις που
έχουν καταγραφεί σε δημόσιο έγγραφο σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής, το εν λόγω δικαστήριο έχει δικαιοδοσία ως προς το θέμα αυτό.

του εντύπου που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τη
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 81 παράγραφος 2.
3. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται
ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50 ή του άρθρου 51 αρνείται να εκδώσει ή ανακαλεί δήλωση
κήρυξης της εκτελεστότητας μόνον εάν η εκτέλεση του συγκεκριμένου δημόσιου εγγράφου είναι
προδήλως αντίθετη προς τη δημόσια τάξη (ordre
public) του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Άρθρο 60

Άρθρο 62

Εκτελεστότητα των δημόσιων εγγράφων

Καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

1. Τα δημόσια έγγραφα που είναι εκτελεστά στο
κράτος μέλος προέλευσης κηρύσσονται εκτελεστά σε άλλο κράτος μέλος κατόπιν αιτήσεως κάθε
ενδιαφερόμενου μέρους σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 45 έως 58.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοιχείο β), η αρχή που έχει εκδώσει
το δημόσιο έγγραφο εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως
κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, βεβαίωση βάσει

1. Με τον παρόντα κανονισμό δημιουργείται ευρωπαϊκό κληρονομητήριο (εφεξής «κληρονομητήριο») το οποίο εκδίδεται προς χρήση σε άλλο
κράτος μέλος και παράγει τα αποτελέσματα που
αναφέρονται στο άρθρο 69.
2. Η χρήση του κληρονομητηρίου δεν είναι
υποχρεωτική.
3. Το κληρονομητήριο δεν υποκαθιστά εσωτερικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για παρόμοι-

Άρθρο 61
Εκτελεστότητα δικαστικών συμβιβασμών
1. Δικαστικοί συμβιβασμοί που είναι εκτελεστοί
στο κράτος μέλος προέλευσης κηρύσσονται εκτελεστοί σε άλλο κράτος μέλος κατόπιν αίτησης
κάθε ενδιαφερόμενου μέρους σύμφωνα με τη
διαδικασία των άρθρων 45 έως 58.
2. Για τους σκοπούς του άρθρου 46 παράγραφος 3 στοιχείο β), το δικαστήριο που ενέκρινε το
συμβιβασμό ή ενώπιον του οποίου αυτός συνήφθη, εκδίδει κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερομένου μέρους, βεβαίωση βάσει του εντύπου που θα
καταρτιστεί σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 81 παράγραφος 2.
3. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται
ένδικο μέσο δυνάμει του άρθρου 50 ή του άρθρου 51 αρνείται να εκδώσει ή ανακαλεί δήλωση
κήρυξης της εκτελεστότητας μόνον εάν η εκτέλεση του συγκεκριμένου δημόσιου εγγράφου είναι
προδήλως αντίθετη προς τη δημόσια τάξη (ordre
public) του κράτους μέλους εκτέλεσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ
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ους σκοπούς στα κράτη μέλη. Ωστόσο, άπαξ και
εκδόθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο κράτος
μέλος, το κληρονομητήριο παράγει τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 69 και στο
κράτος μέλος του οποίου οι αρχές το εξέδωσαν
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 63
Σκοπός του κληρονομητηρίου
1. Το κληρονομητήριο προορίζεται προς χρήση
των κληρονόμων, των κληροδόχων που έχουν
άμεσα δικαιώματα στην κληρονομία και των εκτελεστών της διαθήκης ή των διαχειριστών της κληρονομιαίας περιουσίας, οι οποίοι πρέπει να επικαλεσθούν σε άλλο κράτος μέλος την ιδιότητά τους
ή να ασκήσουν αντιστοίχως τα δικαιώματά τους
ως κληρονόμων ή κληροδόχων ή/και τις εξουσίες
τους ως εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών
της κληρονομιαίας περιουσίας.
2. Το κληρονομητήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως για να αποδειχθούν ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα:
α) η ιδιότητα ή/και τα δικαιώματα εκάστου κληρονόμου ή, κατά περίπτωση, κληροδόχου που
μνημονεύεται στο κληρονομητήριο και οι κληρονομικές μερίδες που τους αντιστοιχούν
β) η απόδοση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν
τμήμα της περιουσίας στον ή τους κληρονόμους
ή, κατά περίπτωση, στον ή τους κληροδόχους
που μνημονεύονται στο κληρονομητήριο
γ) οι εξουσίες του προσώπου που καθορίζεται
στο κληρονομητήριο για να εκτελέσει τη διαθήκη
ή να διαχειρισθεί την κληρονομιαία περιουσία.

Άρθρο 64
Αρμοδιότητα για την έκδοση
του κληρονομητηρίου
Το κληρονομητήριο εκδίδεται στο κράτος μέλος
του οποίου τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7, 10 ή 11. Η εκδίδουσα αρχή είναι:
α) δικαστήριο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2· ή
β) άλλη αρχή η οποία, βάσει του εθνικού δικαίου, είναι αρμόδια να επιληφθεί υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 65
Αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου
1. Το κληρονομητήριο εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 (εφεξής του
«αιτούντος»).
2. Για την υποβολή αιτήσεως, ο αιτών μπορεί
να χρησιμοποιήσει το τυποποιημένο έντυπο που
θα καταρτιστεί σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία του άρθρου 81 παράγραφος 2.
3. Η αίτηση περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται κατωτέρω, στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές είναι γνωστές στον αιτούντα και είναι
απαραίτητες για να μπορέσει η εκδίδουσα αρχή
να πιστοποιήσει τα στοιχεία των οποίων ζητείται η πιστοποίηση, και συνοδεύεται από όλα τα
σχετικά έγγραφα, είτε στο πρωτότυπο είτε μέσω
αντιγράφων που συγκεντρώνουν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις γνησιότητας, με την επιφύλαξη
του άρθρου 66 παράγραφος 2:
α) λεπτομερή στοιχεία του θανόντος: επώνυμο
(επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα, φύλο, ημερομηνία και
τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον
είναι διαθέσιμος), διεύθυνση κατά το χρόνο θανάτου, ημερομηνία και τόπος θανάτου·
β) λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο
(επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα, φύλο, ημερομηνία και
τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον
είναι διαθέσιμος), διεύθυνση και τυχόν συγγένεια
με το θανόντα·
γ) λεπτομερή στοιχεία του τυχόν εκπροσώπου
του αιτούντος: επώνυμο (επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα,
διεύθυνση και ικανότητα εκπροσώπησης·
δ) λεπτομερή στοιχεία του ή της συζύγου ή συντρόφου του θανόντος και εφόσον διατίθεται, του
ή της ή των πρώην συζύγων ή πρώην συντρόφων:
επώνυμο (επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση,
ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος) και διεύθυνση·
ε) λεπτομερή στοιχεία άλλων ενδεχόμενων
δικαιούχων δυνάμει διατάξεως τελευταίας βούλη-
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σης ή/και εκ του νόμου: επώνυμο και όνομα ή ονόματα ή επωνυμία, ατομικός αριθμός αναγνώρισης
(εφόσον είναι διαθέσιμος) και διεύθυνση·
στ) επιδιωκόμενος σκοπός του κληρονομητηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 63·
ζ) στοιχεία επικοινωνίας του δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που έχει ή είχε επιληφθεί της
συγκεκριμένης κληρονομικής διαδοχής, εφόσον
είναι διαθέσιμα·
η) τα στοιχεία στα οποία ο αιτών στηρίζει, ενδεχομένως, το αξιούμενο δικαίωμά του στην κληρονομιαία περιουσία ως δικαιούχος ή/και το δικαίωμά του να αναλάβει την εκτέλεση της διαθήκης
του θανόντος ή/και τη διαχείριση της περιουσίας
του θανόντος·
θ) επισήμανση για το κατά πόσον ο θανών είχε
συντάξει διάταξη τελευταίας βούλησης· εφόσον
δεν προσαρτάται ούτε το πρωτότυπο ούτε αντίγραφο, επισήμανση όσον αφορά τον τόπο όπου
βρίσκεται το πρωτότυπο·
ι) επισήμανση του κατά πόσον ο θανών είχε
συνάψει γαμήλιο συμβόλαιο ή συμβόλαιο όσον
αφορά σχέση που μπορεί να παραγάγει αποτελέσματα ανάλογα με αυτά του γάμου· εφόσον
δεν προσαρτάται ούτε το πρωτότυπο ούτε αντίγραφο, επισήμανση όσον αφορά τον τόπο όπου
βρίσκεται το πρωτότυπο·
ια) επισήμανση του κατά πόσον κάποιος από
τους δικαιούχους προέβη σε δήλωση αποδοχής ή
αποποίησης της κληρονομίας·
ιβ) δήλωση σύμφωνα με την οποία, από όσα
γνωρίζει ο αιτών, δεν εκκρεμεί αμφισβήτηση σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να πιστοποιηθούν
δεν έχουν αμφισβητηθεί·
ιγ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο αιτών
θεωρεί χρήσιμη για την έκδοση του κληρονομητηρίου.

2. Εάν ο αιτών δεν είναι σε θέση να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων που να πληρούν τις προϋποθέσεις γνησιότητας, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να
αποδεχτεί άλλα μέσα απόδειξης.
3. Εάν η νομοθεσία της το επιτρέπει, και τηρουμένων των προϋποθέσεων τις οποίες θέτει, η
αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις αντί του όρκου.
4. Η αρχή έκδοσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να ενημερώσει όλους τους
δικαιούχους σχετικά με την αίτηση έκδοσης κληρονομητηρίου. Καλεί, εφόσον είναι αναγκαίο για
την εξακρίβωση των στοιχείων που πρέπει να πιστοποιηθούν, προς ακρόαση ενώπιόν της κάθε
ενδιαφερόμενο πρόσωπο και κάθε τυχόν εκτελεστή ή διαχειριστή και προβαίνει σε δημόσιες
ανακοινώσεις δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους
ενδεχόμενους δικαιούχους να επικαλεσθούν τα
δικαιώματά τους.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η
αρμόδια αρχή κράτους μέλους παρέχει, κατόπιν
αιτήσεως, στην εκδίδουσα αρχή άλλου κράτους
μέλους τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται,
ιδίως, στο κτηματολόγιο, στα ληξιαρχεία του και
στα μητρώα καταχώρισης των εγγράφων και των
πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με
την κληρονομική διαδοχή ή με το γαμικό περιουσιακό καθεστώς ή με ισοδύναμο περιουσιακό
καθεστώς του θανόντος, εφόσον το εθνικό δίκαιο
επιτρέπει σε αυτήν την αρμόδια αρχή να παρέχει
σε άλλες εθνικές αρχές αυτές τις πληροφορίες.

Άρθρο 66

1. Η εκδίδουσα αρχή εκδίδει το κληρονομητήριο
αμελλητί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν κεφάλαιο μόλις τα στοιχεία
που πρέπει να πιστοποιηθούν εξακριβωθούν σύμφωνα με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην
κληρονομική διαδοχή ή σύμφωνα με οποιοδήποτε
άλλο δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σε συγκεκριμένα στοιχεία. Κάνει χρήση του εντύπου που θα
καταρτιστεί σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 81 παράγραφος 2.
Η αρχή έκδοσης δεν εκδίδει το κληρονομητήριο, ιδίως εάν:

Εξέταση της αίτησης
1. Μόλις η εκδίδουσα αρχή παραλάβει την αίτηση, εξακριβώνει τις πληροφορίες, τις δηλώσεις
καθώς και τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά
μέσα που παρέχονται από τον αιτούντα. Διεξάγει
αυτεπαγγέλτως τις έρευνες που απαιτούνται για
την εξακρίβωση αυτή όταν αυτό προβλέπεται ή
επιτρέπεται από το δικό της δίκαιο ή καλεί τον αιτούντα να παράσχει τυχόν περαιτέρω αποδείξεις
που κρίνει ενδεδειγμένες.

Άρθρο 67
Χορήγηση του κληρονομητηρίου
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α) τα στοιχεία που πρέπει να πιστοποιηθούν
αμφισβητούνται· ή
β) το κληρονομητήριο δεν θα ήταν σύμφωνο
με απόφαση που αφορά τα ίδια στοιχεία.
2. Η αρχή έκδοσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα προκειμένου να ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά με την έκδοση κληρονομητηρίου.

Άρθρο 68
Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου
Το κληρονομητήριο περιέχει τις κάτωθι πληροφορίες στην έκταση που επιβάλλεται από το σκοπό
για τον οποίον αυτό εκδίδεται:
α) ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής·
β) αριθμός αναφοράς του φακέλου·
γ) τα στοιχεία βάσει των οποίων η αρχή έκδοσης θεωρεί εαυτή αρμόδια για την έκδοση του
κληρονομητηρίου·
δ) ημερομηνία έκδοσης·
ε) λεπτομερή στοιχεία του αιτούντος: επώνυμο
(επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα, φύλο, ημερομηνία και
τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον
είναι διαθέσιμος), διεύθυνση και τυχόν συγγένεια
με το θανόντα·
στ) λεπτομερή στοιχεία του θανόντος: επώνυμο (επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι
διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα, φύλο, ημερομηνία
και τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση,
ιθαγένεια, ατομικός αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος), διεύθυνση κατά το χρόνο
θανάτου, ημερομηνία και τόπος θανάτου·
ζ) λεπτομερή στοιχεία των δικαιούχων: επώνυμο (επώνυμο κατά τη γέννηση, εφόσον είναι
διαθέσιμο), όνομα ή ονόματα και αριθμός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος)·
η) πληροφορίες σχετικά με γαμήλιο συμβόλαιο
που έχει συναφθεί από το θανόντα ή, αναλόγως,
σχετικά με συμβόλαια που έχουν συναφθεί από
το θανόντα στο πλαίσιο σχέσης η οποία θεωρείται
από το εφαρμοστέο σε αυτήν δίκαιο ότι παράγει
αποτελέσματα ανάλογα με αυτά του γάμου και
πληροφορίες σχετικά με το γαμικό περιουσιακό
καθεστώς ή ισοδύναμο περιουσιακό καθεστώς
του θανόντος·
θ) το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στην κληρο-

νομική διαδοχή και τα στοιχεία βάσει των οποίων
προσδιορίσθηκε αυτό το δίκαιο·
ι) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον πρόκειται για διαδοχή βάσει διατάξεως τελευταίας
βούλησης ή για εξ αδιαθέτου διαδοχή, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα στοιχεία
από τα οποία απορρέουν τα δικαιώματα ή/και οι
εξουσίες των κληρονόμων, των κληροδόχων, των
εκτελεστών διαθήκης ή των διαχειριστών της περιουσίας·
ια) αναλόγως της περιπτώσεως, διευκρίνιση
του τρόπου αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας για κάθε δικαιούχο·
ιβ) την κληρονομική μερίδα κάθε κληρονόμου
και, κατά περίπτωση, απαρίθμηση των δικαιωμάτων ή/και περιουσιακών στοιχείων για κάθε συγκεκριμένο κληρονόμο·
ιγ) απαρίθμηση των δικαιωμάτων ή/και περιουσιακών στοιχείων για κάθε συγκεκριμένο κληροδόχο·
ιδ) τους περιορισμούς στα δικαιώματα του ή
των κληρονόμων και, κατά περίπτωση, του/των
κληροδόχου/κληροδόχων δυνάμει του δικαίου
που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή
ή/και δυνάμει της διάταξης τελευταίας βούλησης·
ιε) τις εξουσίες του εκτελεστή της διαθήκης
ή/και του διαχειριστή της περιουσίας και τους
περιορισμούς των εξουσιών αυτών δυνάμει του
δικαίου που είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική
διαδοχή ή/και δυνάμει της διάταξης τελευταίας
βούλησης.

Άρθρο 69
Αποτελέσματα του κληρονομητηρίου
1. Το κληρονομητήριο παράγει τα αποτελέσματά
του σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.
2. Τεκμαίρεται ότι το κληρονομητήριο πιστοποιεί επακριβώς τα στοιχεία που έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή ή σύμφωνα
με οποιοδήποτε άλλο δίκαιο είναι εφαρμοστέο
σε συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρόσωπο που καθορίζεται στο κληρονομητήριο ως κληρονόμος,
κληροδόχος, εκτελεστής διαθήκης ή διαχειριστής
της κληρονομιαίας περιουσίας τεκμαίρεται ότι
έχει την ιδιότητα που αναφέρεται στο κληρονομητήριο ή/και ότι κατέχει τα δικαιώματα ή τις εξουσί-
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ες που προσδιορίζονται στο κληρονομητήριο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις ή/και περιορισμούς όσον
αφορά τα εν λόγω δικαιώματα ή εξουσίες εκτός
από τα προβλεπόμενα στο κληρονομητήριο.
3. Κάθε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί βάσει των
πληροφοριών που πιστοποιούνται στο κληρονομητήριο και προβαίνει σε πληρωμές ή παραδίδει
περιουσιακά στοιχεία σε πρόσωπο που καθορίζεται στο κληρονομητήριο ως νομιμοποιούμενο να
αποδεχθεί πληρωμή ή περιουσιακό στοιχείο, τεκμαίρεται ότι συναλλάχθηκε με πρόσωπο νομιμοποιημένο να αποδεχτεί πληρωμές ή περιουσιακά
στοιχεία, εκτός εάν γνωρίζει ότι το περιεχόμενο
του κληρονομητηρίου δεν είναι ακριβές ή εάν το
αγνοεί λόγω βαρείας αμελείας.
4. Όταν ένα πρόσωπο που ορίζεται στο κληρονομητήριο ως νομιμοποιούμενο να διαθέσει
περιουσιακά στοιχεία διαθέτει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπέρ άλλου προσώπου, το τελευταίο αυτό πρόσωπο, εφόσον ενεργεί βάσει των
πληροφοριών που πιστοποιούνται με το κληρονομητήριο, θεωρείται ότι συναλλάχθηκε με πρόσωπο νομιμοποιούμενο να διαθέσει τα συγκεκριμένα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν γνωρίζει ότι το
περιεχόμενο του κληρονομητηρίου δεν είναι ακριβές ή εάν το αγνοεί λόγω βαρείας αμελείας.
5. Το κληρονομητήριο συνιστά έγκυρο τίτλο
για την καταχώριση της κληρονομιαίας περιουσίας στο οικείο μητρώο ενός κράτους μέλους,
με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2
στοιχεία ια) και ιβ).

Άρθρο 70
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καταληκτική ημερομηνία. Σε εξαιρετικές, δεόντως
αιτιολογημένες, περιπτώσεις η αρχή έκδοσης
δύναται, κατά παρέκκλιση, να εγκρίνει μια μακρότερη προθεσμία ισχύος. Μόλις παρέλθει η
περίοδος αυτή, οποιοσδήποτε κατέχει επικυρωμένο αντίγραφο πρέπει, προκειμένου να είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσει το κληρονομητήριο για
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 63,
να ζητήσει την παράταση της περιόδου ισχύος
του επικυρωμένου αντιγράφου ή να ζητήσει νέο
επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή.

Άρθρο 71
Διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκληση
του κληρονομητηρίου
1. Η εκδίδουσα αρχή, κατ’ αίτηση οποιουδήποτε
προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, διορθώνει το κληρονομητήριο σε
περίπτωση λάθους εκ παραδρομής.
2. Η εκδίδουσα αρχή, κατ’ αίτηση οποιουδήποτε προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον ή,
εφόσον αυτό είναι δυνατόν δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας, αυτεπαγγέλτως, τροποποιεί ή ανακαλεί το κληρονομητήριο εφόσον αποδεικνύεται
ότι το κληρονομητήριο ή μεμονωμένα στοιχεία
του δεν είναι ακριβή.
3. Η εκδίδουσα αρχή γνωστοποιεί αμελλητί
σε όλα τα πρόσωπα για τα οποία έχουν εκδοθεί
επικυρωμένα αντίγραφα του κληρονομητηρίου
σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 κάθε
διόρθωση, τροποποίηση ή ανάκλησή του.

Άρθρο 72

Επικυρωμένα αντίγραφα του
κληρονομητηρίου

Ένδικα μέσα

1. Η αρχή έκδοσης φυλάσσει το πρωτότυπο του
κληρονομητηρίου και εκδίδει ένα ή περισσότερα
επικυρωμένα αντίγραφα στον αιτούντα και σε
οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύει έννομο συμφέρον.
2. Η αρχή έκδοσης, για τους σκοπούς του άρθρου 71 παράγραφος 3 και του άρθρου 73 παράγραφος 2, τηρεί κατάλογο των προσώπων για
τα οποία έχουν εκδοθεί επικυρωμένα αντίγραφα
σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3. Τα εκδιδόμενα επικυρωμένα αντίγραφα
ισχύουν για ορισμένη περίοδο έξι μηνών η οποία
επισημαίνεται στο επικυρωμένο αντίγραφο ως

1. Οποιοσδήποτε δικαιούται να ζητήσει την έκδοση κληρονομητηρίου μπορεί να προσβάλει κάθε
απόφαση που λαμβάνει η εκδίδουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 67.
Οποιοδήποτε πρόσωπο αποδεικνύει έννομο
συμφέρον μπορεί να προσβάλει κάθε απόφαση
που λαμβάνει η εκδίδουσα αρχή σύμφωνα με το
άρθρο 71 και το άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Το ένδικο μέσον ασκείται ενώπιον δικαστικής
αρχής του κράτους μέλους της αρχής έκδοσης
σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους μέλους.
2. Εάν, ως αποτέλεσμα της άσκησης ένδικου
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μέσου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, διαπιστωθεί ότι το εκδοθέν κληρονομητήριο δεν είναι ακριβές, η αρμόδια δικαστική αρχή τροποποιεί ή ανακαλεί το κληρονομητήριο ή μεριμνά ώστε
η εκδίδουσα αρχή να διορθώσει, να τροποποιήσει
ή να ανακαλέσει το κληρονομητήριο.
Εάν η προσβολή της απόφασης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 οδηγεί στη διαπίστωση ότι η άρνηση
έκδοσης του κληρονομητηρίου ήταν αδικαιολόγητη, η αρμόδια δικαστική αρχή εκδίδει το κληρονομητήριο ή διασφαλίζει ότι η αρχή έκδοσης επανεξετάζει την υπόθεση και εκδίδει νέα απόφαση.

Άρθρο 73
Αναστολή ισχύος του κληρονομητηρίου
1. Τα αποτελέσματα του κληρονομητηρίου μπορεί
να ανασταλούν από:
α) την εκδίδουσα αρχή, κατ’ αίτηση οποιουδήποτε προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον εν
αναμονή τροποποιήσεως ή ανάκλησης του κληρονομητηρίου σύμφωνα με το άρθρο 71· ή
β) τη δικαστική αρχή, κατ’ αίτηση οποιουδήποτε δικαιούται να προσβάλει απόφαση που λαμβάνει η εκδίδουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 72,
σε περίπτωση εκκρεμούς προσβολής.
2. Η εκδίδουσα αρχή ή, ανάλογα με την περίπτωση, η δικαστική αρχή γνωστοποιεί σε όλα τα
πρόσωπα για τα οποία έχουν εκδοθεί επικυρωμένα αντίγραφα του κληρονομητηρίου σύμφωνα
με το άρθρο 70 παράγραφος 1 οποιαδήποτε αναστολή της ισχύος του κληρονομητηρίου.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής της ισχύος
του κληρονομητηρίου δεν εκδίδονται άλλα επικυρωμένα αντίγραφά του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74
Επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση
Καμία επικύρωση ή άλλη ανάλογη διατύπωση δεν
απαιτείται για έγγραφα τα οποία εκδίδονται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 75

εθνών συμβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη είναι μέρη κατά το χρόνο έκδοσης του
παρόντος κανονισμού και οι οποίες αφορούν τα
ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κανονισμό θέματα.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης της 5ης
Οκτωβρίου 1961 σχετικά με τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο των διατάξεων διαθήκης θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις
της σύμβασης αυτής αντί για το άρθρο 27 του
παρόντος κανονισμού σε ό,τι αφορά το τυπικό
κύρος των διαθηκών και συνδιαθηκών.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο
παρών κανονισμός μεταξύ κρατών μελών, υπερισχύει, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων από αυτά
στο βαθμό που οι συμβάσεις αυτές αφορούν θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα κανονισμό.
3. Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει την
εφαρμογή της σύμβασης, της 19ης Νοεμβρίου
1934, μεταξύ της Δανίας, της Φινλανδίας, της
Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, η
οποία περιλαμβάνει διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σχετικά με την κληρονομική διαδοχή, τις διαθήκες και τη διαχείριση της περιουσίας,
όπως αναθεωρήθηκε με τη διακυβερνητική συμφωνία της 1ης Ιουνίου 2012 μεταξύ των εν λόγω
κρατών, από τα κράτη μέλη που αποτελούν μέρη
της, στο βαθμό που προβλέπει:
α) κανόνες για τις διαδικαστικές πτυχές της
διαχείρισης της περιουσίας όπως καθορίζονται
από τη σύμβαση και σχετική συνδρομή από τις
αρχές των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη
της σύμβασης· και
β) απλουστευμένες και ταχύτερες διαδικασίες
αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής.

Άρθρο 76
Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών
αφερεγγυότητας10.

Σχέση με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις
1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή δι-

10 ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 1.
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Άρθρο 77
Διαθέσιμες πληροφορίες για το κοινό
Τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστούν οι πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό μέσω του Ευρωπαϊκού
Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις, παρέχουν στην Επιτροπή συνοπτική περιγραφή
των εθνικών τους νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών που ισχύουν για την κληρονομική διαδοχή,
περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με
το είδος της αρχής που είναι αρμόδια για υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής και των πληροφοριών
σχετικά με το είδος της αρχής που είναι αρμόδια να
παραλαμβάνει δηλώσεις αποδοχής ή αποποίησης
κληρονομίας, κληροδοσίας ή νόμιμης μοίρας.
Τα κράτη μέλη παρέχουν επίσης ενημερωτικά
δελτία με όλα τα έγγραφα ή/και τις πληροφορίες
που απαιτούνται συνήθως προς το σκοπό της
καταχώρισης ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται
στο έδαφός τους.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν διαρκώς τις πληροφορίες.

Άρθρο 78
Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία
επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών
και τις διαδικασίες
1. Έως τις 16 Νοεμβρίου 2014, τα κράτη μέλη
γνωστοποιούν στην Επιτροπή:
α) τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας
των δικαστηρίων ή των αρχών που είναι αρμόδια
να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος
1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων εκδοθεισών επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2·
β) τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του
ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 51·
γ) τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις
αρμόδιες προς έκδοση του κληρονομητηρίου αρχές δυνάμει του άρθρου 64· και
δ) τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 72.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των πληροφοριών αυτών.
2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες
που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγρα-
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φο 1 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πλην των διευθύνσεων και των λοιπών
στοιχείων επικοινωνίας επαφής των δικαστηρίων
και των αρχών που αναφέρονται στο στοιχείο α)
της παραγράφου 1.
3. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να λάβει
γνώση όλων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 1 με κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού
Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές
υποθέσεις.

Άρθρο 79
Κατάρτιση και μεταγενέστερη τροποποίηση
του καταλόγου πληροφοριών που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
1. Η Επιτροπή, με βάση τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών, καταρτίζει τον κατάλογο των άλλων
αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση στις πληροφορίες του καταλόγου αυτού. Η Επιτροπή τροποποιεί τον κατάλογο αναλόγως.
3. Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου
αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε το κοινό να λάβει
γνώση όλων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 με κάθε άλλο
πρόσφορο τρόπο, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Άρθρο 80
Σύνταξη και μεταγενέστερη τροποποίηση
των βεβαιώσεων και των εντύπων που
προβλέπονται στα άρθρα
46, 59, 60, 61, 65 και 67
Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τη
σύνταξη και μεταγενέστερη τροποποίηση των
βεβαιώσεων και των εντύπων που προβλέπονται
στα άρθρα 46, 59, 60, 61, 65 και 67. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 81 παράγραφος 2.
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Άρθρο 81
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (EE) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 82
Επανεξέταση
Έως τις 18 Αυγούστου 2025, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, που να περιλαμβάνει
αξιολόγηση τυχόν πρακτικών προβλημάτων που
προέκυψαν σε συνάρτηση με παράλληλους εξωδικαστικούς διακανονισμούς υποθέσεων κληρονομικής διαδοχής σε διαφορετικά κράτη μέλη ή
εξωδικαστικό διακανονισμό σε ένα κράτος μέλος
που διεξήχθη παράλληλα με διακανονισμό ενώπιον δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος. Εφόσον
απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις
τροποποίησης.

Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή προσώπων των οποίων ο θάνατος
επέρχεται κατά ή μετά τη 17η Αυγούστου 2015.
2. Σε περίπτωση που ο θανών είχε επιλέξει,
πριν από τις 17 Αυγούστου 2015, το δίκαιο που
είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική του διαδοχή, η επιλογή αυτή είναι έγκυρη εφόσον πληροί
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ ή εφόσον ήταν έγκυρη κατ’ εφαρμογή των
κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ίσχυαν
κατά το χρόνο που έγινε η επιλογή στο κράτος
στο οποίο ο θανών είχε τη συνήθη διαμονή του ή
σε οιοδήποτε από τα κράτη των οποίων είχε την
ιθαγένεια.
3. Η διάταξη τελευταίας βούλησης που συντάχθηκε πριν από τη 17η Αυγούστου 2015 είναι
παραδεκτή και έγκυρη ως προς την ουσία της και
κατά τον τύπο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις

που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ ή εφόσον ήταν
παραδεκτή και έγκυρη όσον αφορά την ουσία και
τον τύπο κατ’ εφαρμογή των κανόνων ιδιωτικού
διεθνούς δικαίου που ίσχυαν κατά το χρόνο που
συντάχθηκε η διάταξη στο κράτος στο οποίο ο
θανών είχε τη συνήθη διαμονή του ή σε οιοδήποτε
από τα κράτη των οποίων είχε την ιθαγένεια ή στο
κράτος μέλους της αρχής που επιλαμβάνεται της
κληρονομικής διαδοχής.
4. Εάν μια διάταξη τελευταίας βούλησης συντάχθηκε πριν από τη 17η Αυγούστου 2015, σύμφωνα με το δίκαιο το οποίο ο θανών θα μπορούσε
να είχε επιλέξει, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το δίκαιο αυτό θεωρείται ότι επελέγη ως το
εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή δίκαιο.

Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή
ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τίθεται σε εφαρμογή στις 17 Αυγούστου 2015,
εκτός από τα άρθρα 77 και 78, τα οποία τίθενται
σε εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 2014, και τα άρθρα 79, 80 και 81, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή
στις 5 Ιουλίου 2012.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2012.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. SCHULZ
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
αριθ. 1329/2014 της επιτροπής

της 9ης Δεκεμβρίου 2014
για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,
το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση
και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή
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και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον
τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την
καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου.
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά 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 κληρονομητηρίου11, και ιδίως
το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο
59 παράγραφος 1, το άρθρο 60 παράγραφος 2,
το άρθρο 61 παράγραφος 2, το άρθρο 65 παράγραφος 2 και το άρθρο 67 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 650/2012, πρέπει να συνταχθούν αρκετά έντυπα.
(2) Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετείχαν στην έκδοση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 650/2012. Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην
έκδοση του παρόντος κανονισμού.
(3) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας,
το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία
δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος
κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.
(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα

11 ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107.
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κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
επιτροπής για την κληρονομική διαδοχή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση σχετικά με απόφαση σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 46
παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο
παράρτημα 1 ως έντυπο I.
2. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη
βεβαίωση σχετικά με δημόσιο έγγραφο σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο
άρθρο 59 παράγραφος 1 και στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012
έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 2 ως
έντυπο IΙ.
3. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη
βεβαίωση σχετικά με δικαστικό συμβιβασμό σε
υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται
στο παράρτημα 3 ως έντυπο IΙΙ.
4. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για την
υποβολή αιτήσεως έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012
έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 4 ως
έντυπο IV.
5. Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για το
ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που αναφέρεται στο
άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο
παράρτημα 5 ως έντυπο V.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Αυγούστου 2015.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως
προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

Ακολουθούν έντυπα
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ΝΟΜΟΙ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21.3.2015)
Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της
οικονομίας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 1
Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης
1. «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως
και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί
στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από
τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%).
β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις
εκατό (90%).
γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%).
δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες
δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%).
ε) Από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
στ) Από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξή-
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ντα πέντε τοις εκατό (65%).
ζ) Από σαράντα μία (41) έως και πενήντα (50)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
η) Από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
θ) Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ι) Από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
ια) Από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
ιβ) Από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100)
μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της
τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του
Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20)
ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας
υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης διαμορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.
3. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν
έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
4. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν
βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από
εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης
σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.
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Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ
ή του οικείου νομικού προσώπου.

Άρθρο 2
Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά
την υπαγωγή σε ρύθμιση
1. Οι απαλλαγές της παραγράφου 1 του άρθρου 1
υπολογίζονται επί των προσαυξήσεων και τόκων,
όπως έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
2. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα
ρύθμισης του παρόντος άρθρου, από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον
με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος άρθρου, αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή τους
σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται
σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως.
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1, οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής,
και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.
Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις,
που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης
προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα συζητηθεί,
προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή.
2. Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης,
να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και
οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι
την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση
και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών,
περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.

Άρθρο 5
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

3. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται
την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση
0,25%.

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και αφορά και τις
οφειλές για τις οποίες αυτός ευθύνεται. Πρόσωπα
που ευθύνονται για την καταβολή μέρους της οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν το εν λόγω μέρος.

Άρθρο 3
Οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση ή
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής

Άρθρο 6
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής
σε πρόγραμμα ρύθμισης

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να
υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές
που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και οι
οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική
ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.

Άρθρο 4
Μη βεβαιωμένες οφειλές που υπάγονται στη
ρύθμιση
Κατ’ εξαίρεση:
1. Δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου

1. Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη
Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 26η Μαΐου 2015.
Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής
Διοίκησης, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που
εκδίδεται εντός μηνός από τη λήξη της ανωτέρω
προθεσμίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα.

Άρθρο 7
Καταβολή πρώτης δόσης
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 πρέ-
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πει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση. Η καταβολή διενεργείται
με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους
φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση.

Άρθρο 8
Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής,
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης
και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία
μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των
τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της,
εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Άρθρο 9
Προεξόφληση ρύθμισης
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών ή σε
περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής
με οποιονδήποτε τρόπο, τυγχάνει απαλλαγής επί
του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό
ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την
εξόφληση, σύμφωνα με το άρθρο 1.

Άρθρο 10
Αλλαγή προγράμματος ρύθμισης
Ο οφειλέτης, που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 1, δύναται να επιλέξει την υπα-
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γωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης του ίδιου
άρθρου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό, σύμφωνα με το
νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή ο
συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις εκατό (100), υπολογιζόμενος από την
πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Άρθρο 11
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει ή, εφόσον
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων
και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή
αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από
αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης
ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται
με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο
οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται,
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που
προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 2120/1993 (Α΄
24), όπως ισχύει,
ε) οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια
τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη,
αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Η
Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 30 του Κ.Ε.Δ.Ε..

Άρθρο 12
Δικαιώματα του Δημοσίου
Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής
καταβολής που του χορηγήθηκε:
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α) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων
ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας
για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού στα πρόσωπα της
προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού,
εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ.,
γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου
και μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του K.E.Δ.E..

Άρθρο 13
Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή
αυτεπάγγελτο συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης,
εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά. Ομοίως, τα
αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της
χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται
κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται
διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 14
Παραγραφή οφειλών
Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η
ρύθμιση ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε
ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα
(1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

Άρθρο 15
Εφάπαξ εξόφληση μέρους της
οφειλής με έκπτωση
Σε περίπτωση καταβολής ως προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου
της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 1 του παρόντος Κεφαλαίου, έως και τις 27
Απριλίου 2015, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση
απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει. Το ανωτέρω πρέπει να δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής
και να καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις
της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η
πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων ρύθμισης διενεργείται με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής στους φορείς είσπραξης ή στη
Φορολογική Διοίκηση.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των
δέκα (10) πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον
οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων
των υπολειπόμενων δόσεων, εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το
ποσό απαλλαγής κατά το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Επί της κύρωσης του προηγούμενου
εδαφίου δεν υπολογίζονται επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητα χορήγησης ρύθμισης
Αρμόδιος για τη χορήγηση των ρυθμίσεων του
παρόντος Κεφαλαίου είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα αυτή ή να εξουσιοδοτεί
να υπογράφουν με εντολή του άλλα όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης.

Άρθρο 17
Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων
και λεπτομερειών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή σε αυτές.

Άρθρο 18
Η παρ. 4α του άρθρου 49 και η παρ. 6 του άρθρου
50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως προστέθηκαν με τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαρα-
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γράφου Α.6 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντιστοίχως, καταργούνται.

Άρθρο 19
1. Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και του άρθρου
6 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) καταργούνται.
2. Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που
καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων
της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση
του παρόντος.

Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέματα - ποινική δίωξη
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη
Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) μηνών τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:
α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει το ποσό
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το ποσό των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή των Ελεγκτικών
Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα
Πρωτοδικών της έδρας τους, που συνοδεύεται
υποχρεωτικά από πίνακα χρεών, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το
ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.».
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από τα οριζόμενα στην
παράγραφο 1 και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη
δημοσίευση του νόμου αυτού, δεν εκτελούνται.
Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
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Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων
Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων
ή Τελωνείων ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για
χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω,
δεν εισάγονται για συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών,
κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη λήξη
της αναστολής.
Η παραγραφή του αδικήματος, του οποίου
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει
συμπληρωθεί το μετά την πάροδο τετραμήνου
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη
δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 21
Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(κύρωση με το ν. 4172/2013, Α΄ 167)
1. Η περίπτωση ιγ΄ του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) αναμορφώνεται
και αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα που εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε..
β) Είναι κατά το χρόνο έκδοσης του παραστατικού ή κατά το χρόνο διενέργειας της συναλλαγής
φορολογικός κάτοικος σε κράτος που υπόκειται
σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα
με το άρθρο 65 του Κ.Φ.Ε..
γ) Είναι συνδεόμενη εν τοις πράγμασι εταιρεία,
χωρίς να έχει συμμορφωθεί πριν τη διενέργεια της
συναλλαγής ή την έκδοση του παραστατικού με τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 21 του ν. 4174/2013).
δ) Δεν διαθέτει στην έδρα της ή σε συνδεδεμένη
επιχείρηση την απαιτούμενη οργάνωση και υποδομή για τη διενέργεια –κατ’ επάγγελμα– ομοειδών
συναλλαγών, κατά συνήθεια και επάγγελμα με τη
συναλλαγή για την οποία εκδόθηκε το παραστατικό.
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Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ο φορολογούμενος οφείλει, προκειμένου να μην εμπίπτει στη μη
έκπτωση της δαπάνης, και πριν τη διενέργεια του
φορολογικού ελέγχου, να προσκομίσει πλήρη
απόδειξη ότι δεν συντρέχουν για τη συγκεκριμένη
εταιρεία οι αναφερόμενες συνθήκες.
Για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εμπίπτει στη μη
έκπτωση της δαπάνης, θα πρέπει να καταβάλει
παρακρατούμενο φόρο που προκύπτει από τον
ισχύοντα στην Ελλάδα φορολογικό συντελεστή
φόρου εισοδήματος για επιχειρηματική δραστηριότητα επί του συνόλου της εν λόγω δαπάνης.
Εφόσον, εντός τριμήνου από τη συναλλαγή, ο
φορολογούμενος αποδείξει ότι πρόκειται περί συνήθους συναλλαγής σε τρέχουσες τιμές αγοράς,
θα επιστρέφεται αζημίως για το Δημόσιο ο παρακρατηθείς φόρος στον φορολογούμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και ειδικότερα η διαδικασία
ελέγχου που προβλέπεται για τις περιπτώσεις γ΄
και δ΄ ανωτέρω.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται η
φράση «δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή».
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 34
του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«ε. Δεν εφαρμόζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφόσον ο φορολογούμενος ή τα
εξαρτώμενα μέλη αποκτούν εισόδημα μόνο από
τόκους και ακίνητα.»
4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2014.

Άρθρο 22
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.
(κύρωση με το ν. 2859/2000, Α΄ 248)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του
Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις
που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο
περιλαμβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα
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Φ.Π.Α. αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2. Η φορολογική περίοδος ορίζεται ως εξής:
α) ένας ημερολογιακός μήνας, προκειμένου
για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες
υπόκειται στο φόρο,
β) ένα ημερολογιακό τρίμηνο, προκειμένου για
υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν απλογραφικό
λογιστικό σύστημα, καθώς και για μη υπόχρεους
σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
2α. Οι υπόχρεοι οι οποίοι ανήκουν σε ειδικό
καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, υποβάλλουν έκτακτη δήλωση Φ.Π.Α. κάθε εξάμηνο.»
3. Οι δηλώσεις των αγροτών φυσικών προσώπων που υπέχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας
δήλωσης Φ.Π.Α. και από 1.1.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική
περίοδο, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος παρήλθε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για φορολογικές περιόδους του 2015,
μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή προστίμων.
Τυχόν οφειλόμενα ποσά από τις δηλώσεις της
παραγράφου αυτής καταβάλλονται έως την ίδια
ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκων και
προστίμων, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. κατόπιν αιτήσεως του φορολογούμενου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν για εκπτώσεις για τις οποίες
υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού από 1.1.2014,
ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν για
πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2015.

Άρθρο 23
Παράταση ισχύος Πίνακα Κατάταξης
υποψηφίων δόκιμων
Δικαστικών Πληρεξουσίων ΝΣΚ
Παρατείνεται έως τις 31.12.2015 η ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισμού
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νομικού Συμβουλίου του Kράτους (Γ΄ 22), που προκηρύχθηκε
με την υπ’ αριθμ. 158/15.5.2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών (Γ΄ 668).
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Άρθρο 24
Απορρόφηση της εταιρείας
«Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ ΑΕ
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που συνεστήθη με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού
από την ΕΤΑΔ ΑΕ και μεταφέρεται το σύνολο του
προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης
του παρόντος.
Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
και Οικονομικών ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της απορρόφησης του
προηγούμενου εδαφίου.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΤΑΔ
ΑΕ), που συνεστήθη με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011, κατ’ επίκληση του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 απορροφάται από τον φορέα της επομένης παραγράφου
μετά την ίδρυσή του. Με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα
θέματα και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.
3. Ο φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί
θα έχει σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα
αξιοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση της
κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη
της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ειδικότερα θα
προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο.
4. Παρατείνεται η λειτουργία του Οργανισμού
Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΔΙΕ ΑΕ)
έως τις 15.7.2015, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εκκαθάριση.

Άρθρο 25
Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου
με φύλλα ελέγχου Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην
υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014 από
2.5.2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου «Λοιπά θέματα ελέγχου»
της εγκυκλίου, εφόσον μέχρι 30.4.2015 δεν έχει
η προβλεπόμενη στα ανωτέρω διαδικασία ολο-
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κληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η
διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εκδοθέντα, από
το Σ.Δ.Ο.Ε., φύλλα ελέγχου.
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004 (Α΄ 253) προστίθεται νέα περίπτωση
στ΄, η οποία έχει ως εξής:
«στ. Ο μερικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας με έμφαση στη φορολογία
εισοδήματος και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.»
3. Στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.
3296/2004 (Α΄ 253) προστίθενται δύο νέα εδάφια,
τα οποία έχουν ως εξής:
«Οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε.) οι οποίες έχουν συνταχθεί τηρουμένης
της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 6
του ν. 2690/1999, θεωρούνται για τη Φορολογική
Διοίκηση εκθέσεις ελέγχου, κατά την έννοια του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας», παράγοντας άμεσα την προβλεπόμενη
από το ίδιο εδάφιο οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου ή την πράξη επιβολής
προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του
ιδίου ως άνω νόμου.
Οι υπάλληλοι της Ειδικής Γραμματείας του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε.) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους δύνανται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 4174/2013.»

Άρθρο 26
Δικαστικοί συμβιβασμοί για
εκκρεμείς φορολογικές διαφορές
Πρακτικά διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, που καταρτίστηκαν μέχρι τις
31.12.2013, επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων
για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία
που ορίζεται από το ν. δ. 4600/1966 και τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2238/1994, λόγω
μη αποστολής στα δικαστήρια των πρακτικών
του συμβιβασμού, θεωρούνται ισχυρά, εφόσον
η απόφαση του δικαστηρίου που ακολούθησε το
συμβιβασμό εκδόθηκε χωρίς την παράσταση του
φορολογούμενου και είναι δυσμενέστερη, για τον
φορολογούμενο, από τα αποτελέσματα του συμβιβασμού.
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Άρθρο 27
Ρυθμίσεις καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού
στο πλαίσιο της διασφάλισης
της δημόσιας περιουσίας
Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από
1.1.2016 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούνται:
Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να
αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκεκριμένες
οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού,
εφόσον υπάρχουν. Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο στοιχείο,
δεν αποτυπώνεται ως οριστική.»
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
4 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Εντός προθεσμίας 12 μηνών από 1.1.2016
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας υποχρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε
περιπτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριογραμμής και για να αντιμετωπισθούν
ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και
της προκαταρκτικής οριογραμμής.»
Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄
285) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Αν μετά την παρέλευση 18 μηνών από
1.1.2016, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από την αρμόδια
Επιτροπή του άρθρου 3, η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική και εκδίδεται περί
τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε ένα μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας.
Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα
σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους
δημοσιότητας των παραγράφων 3 και 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001 (Α΄
285) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αιτήματα καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
κατατίθενται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, η οποία υποχρε-
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ούται μετά από σχετικό έλεγχο και αφού έχει
συλλέξει τα απαιτούμενα στοιχεία, να τα εισάγει
στην Επιτροπή του άρθρου 3. Η Επιτροπή μετά
από εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Δημόσιας Περιουσίας εξετάζει το αίτημα καθορισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε έξι μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση
καθορίζεται κατά προτεραιότητα οριστική οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού σε μήκος ακτής τουλάχιστον 500 μ. είτε επί
υποβάθρου ορθοφωτοχάρτη της παραγράφου
1 του άρθρου 4 είτε επί τοπογραφικού διαγράμματος της παραγράφου 6. Μέχρι τη δημιουργία
της επίσημης ιστοσελίδας η τεχνική έκθεση και
τα σχετικά υπόβαθρα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και δημοσιεύονται μαζί με την επικυρωτική αυτή απόφαση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας στέλνει θεωρημένα αντίγραφα των ανωτέρω, καθώς και του Φ.Ε.Κ. στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών. Μετά τη δημιουργία της επίσημης
ιστοσελίδας η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική
έκθεση και τα σχετικά υπόβαθρα υποβάλλονται
στη δημοσιότητα των παραγράφων 3 και 4. Οι
παράγραφοι 5 και 6 εφαρμόζονται αναλόγως.»
Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Επιτροπή του άρθρου 3 καθορίζει τη
ζώνη παραλίας, εφόσον κρίνεται απαραίτητο
για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της παραγράφου
2 του άρθρου 1. Η ζώνη παραλίας καθορίζεται
από την Επιτροπή με χάραξη οριογραμμής κίτρινου χρώματος στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν
αίτησης κάθε ενδιαφερομένου στην Κτηματική
Υπηρεσία. Μέχρι και τις 31.12.2015 αιτήματα
καθορισμού οριογραμμής παραλίας εισάγονται
από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας
Περιουσίας στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και η σχετική
έκθεση συντάσσεται το αργότερο σε έξι μήνες.
Η έκθεση περιέχει ειδική αιτιολογία για την ανάγκη καθορισμού ζώνης παραλίας, σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 1, και επικυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η απόφαση, η έκθεση
και τα υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους
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δημοσιότητας των παραγράφων 3, 4 και 6 του
άρθρου 4.»
Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4281/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
μετά από αίτημα ενδιαφερομένου και για τις
οποίες δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πράξη της Επιτροπής
του άρθρου 3 του ν. 2971/2001, με την οποία
καθορίζεται η οριογραμμή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, ή απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ολοκληρώνονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2971/2001.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 28
Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών
1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ,
οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις
2.3.2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του
οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον
οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι τις
(30.4.2015). Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να
υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που
έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη
ρύθμιση στην παρούσα, για τον υπολογισμό
του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των
δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει
την επαγγελματική δραστηριότητά τους, καθώς
και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν
το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος
χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών,
αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο
των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του
οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάρο-
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δο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.
1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο
φορέα ασφάλισης μέχρι τις 31.3.2016. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για οφειλές ατομικών επιχειρήσεων προς το
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M. από απασχόληση προσωπικού.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται
μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης
για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν
μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην
παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον, προηγούμενο
της ρύθμισης, μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1. Όταν το ύψος της κύριας
οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25% μηνιαίως, χωρίς
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή
ποινή. Για ύψος κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ
δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους
οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων
και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση
100%.
ii. Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.
iii. Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση
70%.
iv. Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση
60%.
v. Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες
ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε
δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη
αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών
οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., των Ν.Π.Δ.Δ.
του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και
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Β΄ βαθμού, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου
και των Ο.Τ.Α. που επιδιώκουν κοινωφελείς και
άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και
των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
(ΑΣΟ) του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε
βαθμού και Σ.Ε. του ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε
πριν την τροποποίησή του, οι οποίες βρίσκονται
σε καθεστώς εκκαθάρισης, των Συνεταιριστικών Εταιρειών του άρθρου 32 του ν. 2810/2000,
οι οποίες δεν έχουν μετατραπεί σε Αγροτικές
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), καθώς και των
ΚΕΣΕ, οι οποίες διατηρούνται με το άρθρο 50
του ν. 4315/2014, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, κεφαλαιοποιείται στις
31.12.2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις
αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων
και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή
των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν.
3943/2011, όπως αυτός ισχύει, και τηρούν τους
όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος
της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ,
εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της
οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις,
εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι
30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο
αριθμό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν
επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των
οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών
Κ.Ε.Α.Ο..
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς:
Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι
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διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών
ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονομαστεί στο
υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα).
12. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 63
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων
που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του
Ιδρύματος, αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού
αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη
για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη
τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης.»
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ
στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου
του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα
προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία,
μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται
οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται
και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο
επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου
ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951,
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς
ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και
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είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη
λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται
το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης
οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό
οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή
του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος
των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967
(Α΄ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή
ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση.
Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της
ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των
οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.
2556/1997 (Α΄ 270).
16. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την
εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των
δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει
απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των
προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 29
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει
το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως η προθεσμία
αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), μπορούν με αίτησή
τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ
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των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 (Α΄ 4), από αυτήν
που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν
σε αυτήν έως 31.12.2016.
Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του
άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει,
μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το
δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση,
αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμφωνα
με τα ανωτέρω.
Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη
ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.
Για τον καθορισμό των δικαιούχων υπαγωγής,
των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε
άλλου σχετικού θέματος ισχύουν οι διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89),
όπως ισχύει.

Άρθρο 30
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής
εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ
Η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄
136) όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά
τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Άρθρο 31
Αλληλέγγυα ευθύνη
1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι,
πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων,
όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του
ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που
οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις
νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
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τους. Στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για
την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο ή εκείνη
η νομική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο
νομικό πρόσωπο ή η νέα νομική οντότητα που
συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής
τους. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των
προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες
για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών,
πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά
τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου ή
της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν.
2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί
όλες οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών,
μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με
ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις
εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για
την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο
που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών
εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον
δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που
δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα
και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο
σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε..
3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση,
είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κα-
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τά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και
αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της
θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η
λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε
βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση.
4. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή
ασφαλιστικών οφειλών εκ μέρους του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα,
οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το
νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.
5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ημερομηνία
κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για
τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997
(Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1). Για τα
υπόλοιπα πρόσωπα ισχύει από την ψήφιση του
παρόντος.

Άρθρο 32
Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν.
4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90),
εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους οργανισμούς και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι
απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90).

Άρθρο 33
Κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων
Ατομική ειδοποίηση που εκδίδεται από το Κέντρο
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
προς τους οφειλέτες του και αποστέλλεται με
συστημένη επιστολή κατά τα οριζόμενα στη
Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 απόφαση
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημέρα αποστολής της, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η ατομική ειδοποίηση
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θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την
παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα
αποστολής της. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν
παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή
στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, το
Κ.Ε.Α.Ο. ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την
επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο
οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε
στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη
κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης.
Το Κ.Ε.Α.Ο. μεριμνά προκειμένου, αντίγραφο της
συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση
της αρμόδιας υπηρεσίας του και να μπορεί αυτή
να παραδοθεί στον οφειλέτη ή τον εκπρόσωπό
του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.
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Άρθρο 34
Κατάργηση διάταξης
Η παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258)
καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
30/3.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 40/17.4.2015)
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το
Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 παρ. 3 και 4
του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2830/2000 (Α΄ 96)
και β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την από 6-5-2014 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και
Δωδεκανήσου.
3. Τη με αριθμό 5/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τη με αριθμό 312/2014 γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η έδρα μίας εκ των θέσεων συμβολαιογράφων
στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρεται από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Αλίμου.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
31/3.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 40/17.4.2015)
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το
Δήμο Αθηναίων στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 παρ. 3 και 4
του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 2830/2000 (Α΄ 96)
και β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την από 6-5-2014 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και
Δωδεκανήσου.
3. Τη με αριθμό 5/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Δικαστών του Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τη με αριθμό 309/2014 γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η έδρα μίας εκ των θέσεων συμβολαιογράφων
στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρεται από το Δήμο Αθηναίων στη Δημοτική
Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα
Αττικής.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ.: 60069/29.12.2014
(ΦΕΚ Β΄ 3534/30.12.2014)
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και
τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-92013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών
για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄).» (ΦΕΚ
Β΄/2184), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ Α΄/1998).
2. Το Π.δ/γμα 89/2014 (ΦΕΚ Α ΄ /134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Την Υ521/04.11.2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νικόλαου Ταγαρά»
(ΦΕΚ Β΄/2971), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174), όπως
ισχύει και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 10
και το άρθρο 28, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παρ. 17 του άρθρου 10 του Ν.
4315/2014 (ΦΕΚ Α΄/269).
5. Την αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για
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την υπαγωγή στο άρθρο 24 του Νόμου 4178/2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
174/Α΄).» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την αριθμ. 22268/29-4-2014 Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ.
2254/30.8.2013 (Β΄ 2184)….» (ΦΕΚ Β΄/1289).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.
4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
(Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου
9 του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για δώδεκα (12)
μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο
28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, δηλαδή λήγει την
8η-2-2016 με την πάροδο συνολικά τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.

Άρθρο 2
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 2
της αριθμ. 2254/30-09-2013 (Β΄/2184) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει
ως εξής:
«1. Ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 να
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 79752/30.12.2014
(ΦΕΚ Β΄ 3623/31.12.2014)
Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία,
τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους
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είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών
τελών Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια
κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων,
τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά
που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων
πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.
κάθε επιμελητηρίου και του εποπτικού
συμβουλίου αυτού, τα παραστατικά
καταβολής, τη διαδικασία ελέγχου τους, τον
τρόπο έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής
των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα
καταχωριζόμενα στοιχεία των υπόχρεων
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (137 Α΄)
Β. του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(247 Α΄) και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50).
Δ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (45 Α΄).
Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (297 Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 8 αυτού
ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997»
(Α΄ 133).
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Ζ.

του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (Α΄ 141)
Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
Θ. του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στον Τουρισμό, αναδιάρθρωση του Οργανισμού Ελληνικού
Τουρισμού και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (Α΄ 175)
Ι. του άρθρου 48 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες
διατάξεις.» (Α΄ 155)
ΙΑ. της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014
«Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 22)
ΙΒ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄
265)
ΙΓ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ)» (Α΄ 90)
ΙΔ. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185)
ΙΕ. του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρμογή στην
Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το
κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (Α΄ 125).
ΙΣΤ. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
ΙΖ. Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
153).
ΙΗ. Του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)
ΙΘ. Της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010555 ΕΞ 2014/13-
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11-2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 3059) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
Κ. Της με αριθμ. 54169/31-10-2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄
2944)
ΚΑ. Της υπ’ αριθμ. 1163/2013 ΠΟΛ. του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β΄
1675)
ΚΒ. Της υπ’ αριθμ. Κ1-802/2011 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών
θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των
υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση
Εταιρειών» (Β΄ 470)
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

λάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
καθώς και β) Η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις ανώνυμες εταιρίες, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και υποκαταστήματα των ανωτέρω στην ημεδαπή των οποίων η εποπτεία ασκείται
και το Μητρώο τηρείται από την Διεύθυνση αυτή.
δ. Καταχωρίσεις: Έχει την έννοια που αποδίδεται στον Ν. 3419/2005 και περιλαμβάνει για τις
ανάγκες της παρούσας κάθε πράξη ή στοιχείο
που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε βάσει διάταξης νόμου είτε βάσει της παρούσας.
ε. Πιστοποιητικά και αντίγραφα: Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα
πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται / εμφανίζονται στη Μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και των πράξεων και στοιχείων
που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται
στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».
ε. Φορέας συγκέντρωσης: Η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία ή φορέας που συλλέγει, συγκεντρώνει, διαχειρίζεται και αποδίδει τα ανταποδοτικά τέλη των παρ.1 και 4 του άρθρου 8 του Ν.
3419/2005.
στ. Ενδιαφερόμενος: Κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο ζητά την έκδοση πιστοποιητικών ή/και την χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασμάτων από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 1
Ορισμοί

Άρθρο 2
Καθορισμός Ενιαίων Ειδικών Τελών

Για τους σκοπούς της παρούσης ισχύουν οι εξής
ορισμοί:
α. Υπόχρεος: Έχει την έννοια που αποδίδεται στον Ν. 3419/2005 και περιλαμβάνει για τις
ανάγκες της παρούσας κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο υποχρεούται σε υποβολή στο
Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
β. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.): Η
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (εφεξής Κ.Ε.Ε.) της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005
γ. Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.): α) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ-

1. Τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπόμενων επιμελητηριακών υπηρεσιών των παραγράφων 1 και
4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει καθορίζονται ως εξής :
α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών,
αντιγράφων και αποσπασμάτων έχουν ήδη οριστεί
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β΄ 2919) στα
πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά
περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος,
το πρώτο κατ’ έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.
β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που
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τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων υπ. αριθμ. Κ1-802/23-11-2011 (Β΄
470) στα δέκα ευρώ (10,00€). Το τέλος αυτό, που
είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά
κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων.
γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής)
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί με την
ως άνω κοινή υπουργική απόφαση Κ1-802/2011
στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για όλες τις
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και
εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας
Στάσης κατά περίπτωση.
δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά
νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., ως εξής :
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ
ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ
(σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες

320

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων
Εταιρειών

300

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού

300

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

150

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης

150

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης

100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και
ετερόρρυθμες)

80

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών

80

Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων)

Ατομικές επιχειρήσεις

30

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων

Το 1/4 του κατά
περίπτωση
τέλους
ανά νομικό τύπο

Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών

20

επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή
ενώσεων προσώπων της περ. θ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100

Κοινοπραξίες

100

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο
Γ.Ε.ΜΗ.

20

2. Κατ’ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων
α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας
για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 2339.
3. Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν
υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, σε Φ.Π.Α. ή σε
άλλη φορολογική επιβάρυνση.

Άρθρο 3
Διαδικασία, χρόνος και τρόπος είσπραξης
των ενιαίων ειδικών τελών
Τα τέλη των στοιχείων α. και β. της παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται ταυτόχρονα
με την υποβολή της αντίστοιχης κατά περίπτωση
αίτησης. Τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την καταχώριση σύστασης
ενός νέου υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη του
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2
καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε
έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ.
υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καμία
περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την
καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..
Tα τέλη των στοιχείων α. και β. της παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται από τον κάθε
υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο είτε μέσω πιστωτικής ή
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χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε, είτε μέσω
ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν
λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του
ίδιου άρθρου καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των προβλεπομένων στην κοινή
υπουργική απόφαση Κ1-802/2011. Τα τέλη του
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε με ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Κ.Ε.Ε,
είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών
όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται
και είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικά τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ της
αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία αποτελούν
εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, καταβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ. 1163/2013
(Β΄ 1675). Ειδικότερα τα τέλη των στοιχείων α.
και β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2, καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης,
τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται με την καταχώριση σύστασης ενός νέου υπόχρεου στην αρμόδια Υπηρεσία
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα τέλη του στοιχείου δ. της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται εντός
του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη
εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. υπόχρεους, για δε
τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του
ημερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως
σε καμία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της σύστασης αυτών
στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες
τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω
άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ.,
τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου ή
την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

975

υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4
Φορέας Συγκέντρωσης και κατανομή
των ενιαίων ειδικών τελών
Ως φορέας συγκέντρωσης συλλογής και διαχείρισης των τελών των στοιχείων των α., β. και δ. της
παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 ορίζεται η Κ.Ε.Ε.,
η οποία στα πλαίσια του ρόλου της ως φορέα συγκέντρωσης:
α. Συγκεντρώνει σε τραπεζικό λογαριασμό της
ο οποίος τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό σε
πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα το σύνολο των τελών των στοιχείων των α., β. και δ. της παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου 2.
β. Αποδίδει στα Επιμελητήρια μέσω πίστωσης
λογαριασμών τους -που τηρούνται ειδικά για το
σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας και
έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν- τα αναλογούντα
ποσά, εντός πέντε εργασίμων ημερών με χρέωση
του τραπεζικού της λογαριασμού.
γ. Συντάσσει ανά τρίμηνο αναλυτικές καταστάσεις ανά Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά ανά
υπόχρεο, η ημερομηνία είσπραξης αυτών καθώς
και στοιχεία που θα ταυτοποιούν τον καταβάλλοντα υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο (Αρ Γ.Ε.ΜΗ.,
Α.Φ.Μ., Επωνυμία, ΚΑΚ όπου εφαρμόζεται, κ.τ.λ.)
τις οποίες και διαβιβάζει στα Επιμελητήρια ηλεκτρονικά με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. και Θεσμικών Ρυθμίσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ. Διατηρεί αντίγραφα των ανωτέρω πράξεων
(παραστατικά συναλλαγής) επί είκοσι (20) έτη.
Τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων
και αποσπασμάτων του στοιχείου α. της παρ. 1
του ανωτέρω άρθρου 2 και τα τέλη της αρχικής
καταχώρισης και της καταχώρισης οποιασδήποτε
μεταβολής στη Μερίδα και στο Φάκελο, των στοιχείων β. και γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου αποδίδονται κατά 50% στην κατά περίπτωση αρμόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου και κατά
50% στην Κ.Υ.Γ.Ε.Μ.Η. της Κ.Ε.Ε..
Από το τέλος της τήρησης της Μερίδας του
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., του στοιχείου δ. της παρ.
1 του ίδιου άρθρου που εισπράττουν τα Επιμελη-
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τήρια, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) παρακρατείται από την Κ.Ε.Ε. και αποτελεί έσοδό της.
Από το έσοδο αυτό η Κ.Ε.Ε. οφείλει να καλύπτει
τις δαπάνες λειτουργίας της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ και του
Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ..
Από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εξαιρούνται όλα τα τέλη που αφορούν στην αρμόδια για
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, τα οποία αποδίδονται απευθείας και
εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό και
συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 2339.

Άρθρο 5
Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόμενα
στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία
Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται
στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν στην εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων
έχουν ήδη οριστεί με την Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθμ. Κ1884/19-04-2012 (Β΄ 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο
ετησίως καταχωριζόμενο στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείο
για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των
κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αυτών. Η
καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός
δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής
δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο από τον υπόχρεο
με ταυτοχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.

Άρθρο 6
Τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής
αντιγράφων ή αποσπασμάτων
Η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πράξεων
και στοιχείων τα οποία τηρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.
καθώς και κάθε είδους πιστοποιητικών γίνεται
ηλεκτρονικά. Το αιτηθέν έγγραφο εκδίδεται σε
ψηφιακή μορφή υπογεγραμμένο με προηγμένη
ψηφιακή υπογραφή. Η εκτύπωση του αιτηθέντος
εγγράφου, που αποστέλλεται από την Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.

Άρθρο 7
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Καταργείται το τέλος που προβλέπεται στην παρ.
9 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης Κ1-802/2011. Σε περιπτώσεις υπόχρεων όπου
το εν λόγω τέλος έχει ήδη καταβληθεί στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, το καταβληθέν ποσό συμψηφίζεται με το πάγιο τέλος τήρησης Μερίδας του
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.
Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης
αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
55776/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3584/31.12.2014)
Ηλεκτρονική υποβολή στην κεντρική βάση
της ΕΚΧΑ Α.Ε. όλων των εγγραπτέων στα
υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1
(παρ. 4) του Ν. 2308/1995 (Α΄/114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.
2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
του Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις
πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και
άλλες διατάξεις» (Α΄/114), όπως αυτήν προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4164/2013
(Α΄/156) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του άρθρου
1 του Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων
περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄/156), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.
δ/τος 63/2005 (Α΄/98).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1
της υπ’ αριθμ. 10887/12-3-2007 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων «Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογρα-
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φήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄/416).
5. Το υπ’ αριθμ. 618/θέμα 15ο/27-11-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Όλες οι εγγραπτέες στα βιβλία που τηρούν
τα Υποθηκοφυλακεία πράξεις διαβιβάζονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα μετά την κατά περίπτωση μεταγραφή ή εγγραφή τους σε αυτά, με
ευθύνη του συντάκτη τους, στην κεντρική βάση
που τηρείται από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).
2. Για τη διαβίβαση, που διενεργείται μέσω
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε.,
απαιτείται:
α) η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική διαβίβαση από το συντάκτη της πράξης, όπως αυτός
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία για κάθε είδος
εγγραπτέας πράξης, μετά τη μεταγραφή ή εγγραφή της στα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου, εντύπου με τον τίτλο: «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΠΤΕΑΣ ΠΡΑΞΗΣ» που θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά: αα) Στοιχεία της εγγραπτέας πράξης
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και του εγγράφου στο οποίο περιέχεται (αριθμός,
ημερομηνία εγγράφου, είδος πράξης, στοιχεία
εκδότη/ συντάκτη), ββ) στοιχεία προσώπων που
η πράξη αφορά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,
μητρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ), γγ) στοιχεία αξίας συναλλαγής και αντικειμενικής αξίας, όταν περιέχονται
στην πράξη, δδ) στοιχεία θέσης του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένου του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου, εάν πρόκειται για ακίνητο
σε περιοχή που διενεργούνται εργασίες κτηματογράφησης, εε) στοιχεία του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και στστ) στοιχεία μεταγραφής ή
εγγραφής στα οικεία βιβλία κατά περίπτωση του
υπό εε) αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και
β) η διαβίβαση από τον ίδιο αντιγράφου της οικείας εγγραπτέας πράξης σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 2015
και αφορά σε πράξεις που θα μεταγραφούν ή
εγγραφούν μετά από αυτήν την ημερομηνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ. 1085/20.3.2014/Yπ. Οικ.
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν. 4110/2013.
ΑΡΘΡΟ 1
(Υπολογισμός και καταβολή του φόρου – Κλίμακες φορολογίας –
Εκπτώσεις δαπανών – Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης)
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ν.
2238/1994 και επήλθαν οι εξής μεταβολές οι οποίες ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται και για
δαπάνες που καταβάλλονται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.
1. Θεσπίζεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια (αντί
των 8 που ίσχυαν) με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000
ευρώ (αντί του 45% που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ), η οποία έχει ως εξής:
Κλιμάκια εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
ð Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (Πίνακας 4Α και από
πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392)
ð Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και συμπληρώνουν τους κωδικούς
307-308
ð Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.
ð Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Τα
δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν
εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος. Για το εισόδημα όμως
αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης
μείωσης του φόρου. Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από
το άθροισμα των φόρων των δύο επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα
εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου βάσει των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγρά-
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φου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 με την προσκόμιση αποδείξεων. Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464)
φορολογείται αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού
εισοδήματος του πίνακα 4Β, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικ. έτος 2013, δηλαδή
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/1994. Το άρθρο 42 καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά.
2. Θεσπίζεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από ατομική εμπορική επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Στην κλίμακα αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική γεωργική
επιχείρηση:
Κλιμάκια
εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

50.000

26%

Υπερβάλλον

33%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)
13.000

Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

50.000

13.000

Επισημαίνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη
άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω
κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και εφόσον το εισόδημα της δραστηριότητας αυτής
(από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
(Η περίπτωση αυτή θα συνεχίσει να ισχύει βάσει της παραγρ. 2 άρθρου 29 ν. 4172/2013).
3. Τα εισοδήματα Α’ κατηγορίας από μισθώσεις ακινήτων καθώς και της Γ΄ κατηγορίας από κινητές
αξίες, που με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, φορολογούνται με την
παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκια
εισοδήματος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

12.000

10%

Υπερβάλλον

33%

Φόρος
κλιμακίου
(ευρώ)
12.000

Σύνολο
Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

(ευρώ)

12.000

12.000

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες δεν φορολογούνται
αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα αλλά αθροίζονται για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.
4. Σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9, ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα
των μισθωτών και των συνταξιούχων μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ
και εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ τότε το
ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 9,
για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) ευρώ το προηγούμενο ποσό μείωσης (2.100), περιορίζεται
κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο
χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000,
23.000, 24.000, ..., 41.000, προκειμένου για τον τελικό υπολογισμό του φόρου κατά την εκκαθάριση
της δήλωσης, ο περιορισμός της μείωσης του φόρου με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 9
εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματος. Έτσι, για δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ βάσει της παρ. 2 του άρθρου 9 αντιστοιχεί μείωση 1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος
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που προκύπτει είναι 3.800 ευρώ (5.500 - 1.700). Για δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ ο τελικός φόρος
είναι 4.220 ευρώ (5.820 - 1.600). Για δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 3.926 ευρώ
(5.596 - 1.670). Η μείωση των 1.670 ευρώ προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το ποσό των 1.700 ευρώ που
αντιστοιχεί σε εισόδημα 25.000 ευρώ, το ποσό των 30 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 300 ευρώ.
5. Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μισθωτών
και συνταξιούχων κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, ο φορολογούμενος απαιτείται
να προσκομίσει αποδείξεις (που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης
Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου
ατομικού εισοδήματος. Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες:
F από την Ομάδα 1 όλα τα είδη διατροφής
F από την Ομάδα 2 όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού
F από την Ομάδα 3 όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης
F από την Ομάδα 4 μόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας. Δεν λαμβάνονται
υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για
ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί φόροι.
F από την Ομάδα 5 όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές ή μη οικιακές
συσκευές, εργαλεία κ.λπ.), τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού, οι οικιακές υπηρεσίες
F από την Ομάδα 7 μόνο οι μεταφορές πραγμάτων (υπηρεσίες μετακόμισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου/ μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η
μίσθωση ταξί. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες
κ.λπ.), τα εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και τα διόδια.
F από την Ομάδα 9 όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την αναψυχή και τον πολιτισμό
(συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητισμό και αναψυχή, υπηρεσίες αθλητισμού και αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, κατοικίδια, άνθη,
τυχερά παιχνίδια, εφημερίδες, περιοδικά, γραφική ύλη, ομαδικά ταξίδια κ.λπ.) Δεν λαμβάνονται
υπόψη οι εισφορές στη ΔΤ και σε συνδρομητικά κανάλια.
F από την Ομάδα 10 μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών. Δεν λαμβάνονται υπόψη
οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη
τριτοβάθμιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, γυμναστήρια,
σχολές χορού κ.λπ. που συνιστούν οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων
κατάρτισης,
F από την Ομάδα 11 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήματα τροφοδοσίας (εστιατόρια,
καφενεία, μπαρ, καντίνες κ.λπ.) και όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα
δωμάτια.
F από την Ομάδα 12 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρεπισμού (κομμωτήρια, ινστιτούτα
αισθητικής κ.λπ.), τα προσωπικά είδη (κοσμήματα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες
κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών συμβούλων, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κ.λπ.), οι οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και
χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών, έξοδα θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά
τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία συντάξεων κ.λπ.), διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου και οπλοφορίας, ψαρέματος
και υποβρύχιου ψαρέματος και λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών
ιεροτελεστιών -περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία- αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, εξαγορά
στρατιωτικής θητείας, εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνδρομές
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σε επαγγελματικά σωματεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.λπ.). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, τα έξοδα ιατρικής
περίθαλψης, οι δαπάνες για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα
με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα. Ο προηγούμενος
επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα
το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση που δεν
προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου
ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων,
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο. Για καλύτερη
κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
i) Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 15.000 ευρώ. Για αυτό
το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι
15.000*22%=3.300 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9
κατά 2.100 ευρώ ώστε ο φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 1.200 ευρώ (3.300-2.100) μόνο εφόσον
ο φορολογούμενος προσκομίσει ελάχιστο ποσό αποδείξεων 15.000*25%=3.750 ευρώ. Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει μικρότερο ποσό αποδείξεων π.χ. 1.750 ευρώ, τότε η διαφορά μεταξύ του
ελάχιστου απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% μας δίνει (3.750-1.750)* 22% = 2.000*22%=440 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει μετά τη
μείωση των 2.100 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 440 ευρώ και γίνεται 1.200+440=1.640 ευρώ.
ii) Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 30.000 ευρώ. Για αυτό
το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι
(30.000-25.000)*32%+5.500=7.100 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την περ. β’ της παρ.
2 του άρθρου 9 κατά (2.100-900) 1.200 ευρώ ώστε ο φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 5.900 ευρώ
(7.100-1.200) μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει (δηλώσει) ελάχιστο ποσό αποδείξεων
30.000*25%=7.500 ευρώ. Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει π.χ. ποσό αποδείξεων 1.000 ευρώ,
τότε η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% μας δίνει (7.500- 1.000)*22%=6.500*22%=1.430 ευρώ. Ο
φόρος που προκύπτει μετά τη μείωση των 1.200 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 1.430 ευρώ και γίνεται
5.900+1.430=7.330 ευρώ.
iii) Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 48.000 ευρώ. Για αυτό το
εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι (48.00042.000)*42%+10.940=13.460 ευρώ. Επειδή η μείωση του φόρου της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου
9 εξαντλείται στα 42.000 ευρώ, για το ανωτέρω εισόδημα των 48.000 ευρώ ο φόρος των 13.460 ευρώ δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. Για το εισόδημα των 48.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που απαιτείται να προσκομιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 48.000*25%=12.000 ευρώ, το
οποίο, βάσει των διατάξεων, περιορίζεται στα 10.500 (42.000*25%) ευρώ. Εάν ο φορολογούμενος
δεν δηλώσει καθόλου ποσό αποδείξεων, τότε η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και
του μη δηλωθέντος (μηδενικού) ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22% μας
δίνει (10.500-0)*22%=10.500*22%=2.310 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος των 13.460 ευρώ,
προσαυξάνεται κατά 2.310 ευρώ και γίνεται 13.460+2.310=15.770 ευρώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε
ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι, τυγχάνουν την προβλεπόμενη μείωση φόρου της
παρ. 2 του άρθρου 9, εφόσον αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις χωρίς
την υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων.
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6. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα
φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, εισφορές σε ταμεία
ασφάλισης κ.λπ..
7. Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει για τα εισοδήματα που φορολογούνται με
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων για τις εξής δαπάνες:
α) ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το
5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι 3.000
ευρώ ανώτερο ποσό μείωσης φόρου.
Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει το φόρο
μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο
συζύγους και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός,
που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική
δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν δηλώνεται και από τους δύο
συζύγους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
β) των ποσών που καταβάλλονται ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό της μείωσης
του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ,
γ)

των δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγιών (λαμβάνονται
υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να
ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα). Το ποσό
των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5%του συνολικού εισοδήματος που
φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό
των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

δ) της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα
νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.
Για τις προηγούμενες περιπτώσεις γ’ και δ’ το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
Στις προηγούμενες περιπτώσεις όπου αναφέρεται το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις, νοείται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε κατηγορία εισοδήματος
και όχι τα απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα (του πίνακα 6 του εντύπου Ε1).
8. Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω,
είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ..
9. Καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9
μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.
10. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι μειώσεις φόρου των περιπτώσεων α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 3 και παραγράφου 4 του άρθρου 9 που αφορούν την ίδια και
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 (έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης) που αφορούν
τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους
ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της
συνολικό φόρο που προκύπτει από τις κλίμακες, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τους συζύγους χωριστές δηλώσεις λόγω θανάτου του ενός
από αυτούς, ο φόρος του ενός συμψηφίζεται με την τυχόν αρνητική διαφορά του άλλου, μόνο εάν τα
ποσά των μειώσεων αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
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Στις περιπτώσεις υποβολής κοινής δήλωσης από τους συζύγους, οι μειώσεις του φόρου α) για
έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και β) των 200 ευρώ λόγω αναπηρίας κ.λπ. εφόσον
υπερβαίνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει συμψηφίζονται με τον τυχόν προκύπτοντα φόρο του
άλλου συζύγου. Αν όμως το συνολικό ποσό των μειώσεων υπερβαίνει το συνολικό φόρο που προκύπτει
και για τους δύο συζύγους η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
11. Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από την άσκηση ατομικής εμπορικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αφού αφαιρεθούν από
αυτό οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο (2)
προϋποθέσεις, χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής από το φορολογούμενο:
α) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες
τους,
β) Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή
εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από
ένα (1) από τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.
Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.
Συνεπώς στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων και παράλληλα ισχύει η μείωση του φόρου των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 2
του άρθρου 9 και οι λοιπές μειώσεις φόρου που αφορούν μισθωτούς συνταξιούχους και περαιτέρω
απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων.
12. Στις περιπτώσεις συμψηφισμού του τυχόν αρνητικού εισοδήματος μιας κατηγορίας (ζημία) με τα
θετικά εισοδήματα άλλων κατηγοριών εισοδημάτων, το αρνητικό εισόδημα συμψηφίζεται κατ’ αναλογία του ύψους των θετικών εισοδημάτων που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Διευκρινίζεται
ότι η ζημιά αλλοδαπής συμψηφίζεται μόνο με εισόδημα που προέρχεται από την αλλοδαπή.
13. Όσον αφορά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου, αυτή υπολογίζεται με βάση το συνολικό
φόρο που προκύπτει από κάθε κατηγορία εισοδήματος. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν δηλώνεται εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και μόνο. Στο γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή, διότι μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά δεν θεωρείται
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
14. Από το ημερολογιακό έτος 2013 και μετά, οι αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο
πλήρωμα εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με αναλογικούς συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα. Ο τρόπος αυτός φορολόγησης ισχύει αποκλειστικά για
τα πρόσωπα αυτά και δεν τους παρέχεται η δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
15. Από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες, εκπίπτει ο φόρος που
αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σύμβαση Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.) για το εισόδημα που προέκυψε σε
αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ. Περαιτέρω, από το οικον.
έτος 2014 (χρήση 2013), ο φόρος εκπίπτει και όταν δεν έχει τεθεί σε ισχύ Σ.Α.Δ.Φ. με την εξαίρεση
των κρατών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων κρατών καθώς και των κρατών
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 51Α του ν. 2238/1994.
16. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 ευρώ για άγαμους και 5.000 ευρώ για
έγγαμους) για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ενώ παραμένει για όσους δηλώνουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η προηγούμενη ρύθμιση αρχικά ίσχυε από
το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και με την παρ. 5β’ του άρθρου 38 του ν. 4141/2013, ισχύει ήδη από
το οικον. έτος 2013 (χρήση 2012).
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17. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 και ειδικότερα με τις διατάξεις της
περιπτ. δ’ αυτού θεσπίζεται νέα κλίμακα για τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητα και από κινητές αξίες.
Ειδικότερα, το εισόδημα από ακίνητα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις και προκύπτει το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) από εκμίσθωση, ή επίταξη ή ιδιοχρησιμοποίηση
ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε από
εκμίσθωση γαιών, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων του άρθρου 23 του ν. 2238/1994, υπόκειται σε
φορολόγηση σύμφωνα με τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ακινήτων.
Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δύο κλιμάκια.
Με το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας αυτής υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 10% το συνολικό καθαρό εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ. Με το δεύτερο κλιμάκιο υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 33% το συνολικό καθαρό εισόδημα από ακίνητα που υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι με την κλίμακα αυτή δεν φορολογείται το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από
τους γονείς προς τα τέκνα τους και αντίστροφα και το τεκμαρτό εισόδημα χρήσης ακινήτου προς το
Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και
σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικά, αν το ακαθάριστο εισόδημα του ακινήτου προέρχεται από κατοικία με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. ή από επαγγελματική
μίσθωση ανεξαρτήτως επιφάνειας, υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο 3%.

Άρθρο 3
(Εισόδημα από επιχειρήσεις.
Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, αντικαταστάθηκαν τα πέντε
πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994.
α) Με τις νέες διατάξεις τα κέρδη των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994,
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες που
τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για
τα κέρδη μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και με συντελεστή τριάντα τρία τοις εκατό (33%) για
τα κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται στα καθαρά
κέρδη που απομένουν, μετά την αφαίρεση: α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή
φορολογούνται αυτοτελώς, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, β) των κερδών τα οποία
προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών και των κερδών από
μερίδια ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. Με την επιβολή του φόρου αυτού, για
τους υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική
υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά για τα συγκεκριμένα κέρδη.
β) Για τους υπόχρεους όμως που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ Κατηγορίας) το συνολικό
καθαρό τους εισόδημα φορολογείται αρχικά με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), ωστόσο για
τα διανεμόμενα κέρδη τους εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις της περ. δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 10%).
Επισημαίνεται ότι, στα υπόψη νομικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 από τη
στιγμή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών,
όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς
φόρος 10%. Ωστόσο, για όσους υπόχρεους υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό τους, για τα διανεμόμενα κέρδη τους, είτε στο αρχικό είτε σε μεταγενέστερο που τροποποιεί το αρχικό, εφόσον έχουν
τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο, τότε επιβάλλεται ο
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παρακρατηθείς φόρος 10% της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 μόνο στα κέρδη
που πράγματι διανέμονται. Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά για τα συγκεκριμένα κέρδη.
Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση του
αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Επισημαίνεται ότι ο φόρος με συντελεστή 26% επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη αδιάφορα
αν διανέμονται ή όχι.
Επίσης τα κέρδη ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, κοινοπραξίας, κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποκτούνται από κάθε ένα εταίρο ή μέλος ανάλογα το ποσοστό συμμετοχής
τους στο εταιρικό κεφάλαιο.
Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρ. 3 του ν. 4110/2013 αντικαταστάθηκαν τα
τρία πρώτα εδάφια της παραγρ. 4 του άρθρ. 28 του ν. 2238/1994, ως χρόνος κτήσης του παραπάνω
εισοδήματος για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, εξακολουθεί να θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση ενώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία
με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στο δικαιούχο.
Ειδικά για τα κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
θεωρείται ότι αποκτούνται από τους εταίρους - μέλη τους κατά τις 31.12.2013, εφόσον μέχρι
31.12.2013 πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της εταιρίας (πίστωση
ή καταβολή).
Η παραπάνω διανομή στους εταίρους - μέλη γίνεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο
κεφάλαιο της εταιρίας.
Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία, θα δηλώσουν στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, τα
κέρδη της προσωπικής εταιρίας που τους αναλογούν από την χρήση 2013.
γ) Με τις νέες διατάξεις καταργείται πλήρως η επιχειρηματική αμοιβή και όλα τα κέρδη πλέον
φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου.
δ) Επίσης, όταν προσωπική εταιρεία έχει εισόδημα π.χ. από ακίνητα, κινητές αξίες κ.λπ. τα οποία
φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, αυτά φορολογούνται με τους συντελεστές του άρθρου 10
του ν. 2238/1994 ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, απλογραφικά ή διπλογραφικά και όχι με την
επιμέρους κλίμακα του άρθρου 9 που αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.
2. Περαιτέρω, σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1130/5.6.2013 διαταγής μας αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2
του ν. 2238/1994 (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.) σας γνωρίζουμε ότι όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας
τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος
τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος (δεν ισχύει σε περίπτωση
αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει
σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου από την εταιρία επιλογής του.

Άρθρο 6
(Παρακράτηση φόρου)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 παρατείνεται και για το οικονομικό έτος 2014, η
ισχύς των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ιδιαίτερη
φορολογική μεταχείριση των παροχών σε χρήμα (μπόνους) που καταβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σε στελέχη τους.
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2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6, με τις οποίες αντικαθίστανται τα τέσσερα πρώτα
εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 2238/1994, ως υπόχρεοι παρακράτησης φόρου στο
εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων ορίζονται οι φορείς της Γενικής Διακυβέρνησης στους
οποίους συμπεριλαμβάνεται και το δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ΝΠΔΔ και τα
ΝΠΙΔ. Επίσης, ορίζεται ότι τα εκδιδόμενα στοιχεία πρέπει να είναι αυτά που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ο οποίος αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από την δημοσίευση του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δηλαδή από 23.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 αυτού του νόμου.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με τις οποίες αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 57 ν. 2238/1994, ορίζεται ότι η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες θα γίνεται με βάση την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων της περίπτωσης α’
της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, καθόσον με τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ αυτού του
άρθρου προβλέπονται διαφορετικές φορολογικές κλίμακες ανά κατηγορία εισοδήματος. Οι διατάξεις
αυτές ισχύουν από την δημοσίευση του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α’ 17) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δηλαδή από 23.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 αυτού του νόμου.

Άρθρο 7
(Λοιπές ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι το ποσό του ασφαλίσματος που
καταβάλλεται από ασφαλιστικές εταιρείες στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ή συμβολαίων ζωής που έχει συνάψει ο εργοδότης για τους εργαζομένους του και το οποίο αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η επιχείρηση στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβολαίων, φορολογείται αυτοτελώς (με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης) με τους ακόλουθους συντελεστές:
α) 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή,
β) 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι και 40.000 ευρώ,
γ) 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή και κατά το μέρος που υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
Στο συνολικό ποσό του ασφαλίσματος που φορολογείται με τους παραπάνω συντελεστές δεν
περιλαμβάνονται τυχόν αποδόσεις ή υπεραποδόσεις καθόσον οι τελευταίες φορολογούνται με συντελεστή 15% και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για
τα εισοδήματα αυτά (παρ. 2 άρθρου 54 του ν. 2238/1994). Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50% (22,5%, 15%, 30% αντίστοιχα) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο
ποσού πρόωρης εξαγοράς. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε
καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή
έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. Δεν θεωρείται επίσης πρόωρη εξαγορά και κάθε καταβολή
που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή
πτώχευσης του εργοδότη. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποδεικνύεται με έγγραφο ή
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δεν θεωρείται επίσης πρόωρη εξαγορά καταβολή που
πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα λόγω ασθένειας, αναπηρίας
ή ανικανότητας, καθώς επίσης και καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο εξαιτίας καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για λόγους αδυναμίας πληρωμής από τον εργοδότη των ασφαλίστρων και ρευστοποίηση του υπάρχοντος λογαριασμού. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
και είσπραξη του ποσού του ασφαλίσματος από τους κληρονόμους, η εν λόγω παροχή υπόκειται σε
φορολογία κληρονομιών/δωρεών. Στην περίπτωση που έχουμε είσπραξη από το δικαιούχο ποσού
πρόωρης εξαγοράς οι ανωτέρω αυξημένοι κατά 50% συντελεστές εξακολουθούν να εφαρμόζονται
ακόμα και στην περίπτωση που μεταγενέστερα ο δικαιούχος θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή
υπερέβη το 60ό έτος της ηλικίας του. Όταν η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις
εφαρμόζονται οι συντελεστές των περιπτώσεων β’ και γ’ ή οι αντίστοιχοι προσαυξημένοι κατά 50%
σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς και όχι οι συντελεστές των περιοδικά καταβαλλόμενων παροχών.
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Όταν ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει σε δικαιούχο ποσά που προέρχονται από διαφορετικά ομαδικά
ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά συμβόλαια που όμως έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία από
τον ίδιο εργοδότη, τότε οι παροχές αυτές θα συναθροίζονται προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής φορολόγησης.
Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις
ασφαλιστικές εταιρείες και αποδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.
2238/1994. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από 23.1.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4110/2013 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από
τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του, τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων
16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα της πηγής που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της
συζύγου του και στην περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα από περισσότερες πηγές προσαυξάνει
τα εισοδήματα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα ήτοι τα εισοδήματα:
α) από μισθωτή εργασία εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/
και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία
ή/και συντάξεις·
β) από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του
προκύπτει από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα·
γ) από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες (εκτός των κινητών αξιών που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο
από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του
προκύπτει από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες·
δ) από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 εφόσον ο φορολογούμενος έχει
εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων
του προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται ως εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται μόνο ζημιά από ατομική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα και δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία άλλη κατηγορία
τότε το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει λόγω αντικειμενικών δαπανών φορολογείται ως εισόδημα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
Στις περιπτώσεις που προκύψει διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών και προκειμένου να προσδιορισθεί η πηγή και να επιβληθεί προσαύξηση, εξετάζεται χωριστά το εισόδημα του κάθε συζύγου.

Άρθρο 8
(Υποχρεώσεις και δικαιώματα
φορολογουμένων υπηρεσιών)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, αντικαθίσταται η παράγραφος
1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 και ορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε είναι κάτοικοι Ελλάδας, είτε κάτοικοι εξωτερικού. Συγκεκριμένα, κάθε φυσικό πρόσωπο,
ανεξαρτήτως εάν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2238/1994 περί φορολογίας των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων
και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους του
άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, κάτοικος
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Ελλάδας ή εξωτερικού, εφόσον προσκληθεί για αυτό εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα στην
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
Επίσης, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι οι κάτοικοι εξωτερικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα της καθ’ ύλην αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για κατοίκους εξωτερικού (π.χ. Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού),
εφόσον αποκτούν εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16
(Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) και 17 (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) του ν.
2238/1994, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 (Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών) του ν. 2238/1994..
Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους δήλωση, στην
οποία αναγράφεται η ζημία που προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα συμψηφισμού που ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 και ορίζεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών
δηλώσεων. Ειδικότερα, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου
1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994, υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αυτό ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται,
είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση
θα αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.
Σε αυτήν την περίπτωση απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 με γνήσιο της υπογραφής
των φορολογουμένων προς το λογιστή. Εξαιρετικά, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικώς χειρόγραφα στην καθ’ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση των αποβιωσάντων απαιτείται
ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Επίσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη ΓΓΠΣ ή
εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει
αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, τότε επιτρέπεται η υποβολή της σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επισημαίνεται ότι, οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται
εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων μόνον εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
Όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου του
οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών
της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου
6 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, σύμφωνα με τις οποίες στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς
και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα
εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.
1120/25.4.2014/Υπ. Οικ.
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που
καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές
διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και
παρόμοιες υπηρεσίες.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περ. δ΄ της
παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και
της περ. δ΄ της παρ. 1, των παρ. 2 και 8 του άρθρου
64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/23.07.2013),
αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες
αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Άρθρο 62
Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση
1 . Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 62 του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) ορίζονται οι
περιπτώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές, οι
οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Συγκεκριμένα, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται οι πληρωμές για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής
είναι φυσικό πρόσωπο.
Βάσει της ανωτέρω διάταξης σε παρακράτηση
φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις,
καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και
έκδοση στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν
τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην
αλλοδαπή, τα οποία παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε υπόχρεους του άρθρου 61 του ίδιου νόμου
(νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι κατά την καταβολή των υπόψη αμοιβών σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
για υπηρεσίες που παρέχουν είτε στην ημεδαπή
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είτε στην αλλοδαπή, διενεργείται παρακράτηση
φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64, με
την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης αλλά ο φόρος που
παρακρατήθηκε θα πιστωθεί έναντι του φόρου
εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
(παρ. 3 και 4 του άρθρου 64 του N. 4172/2013 ).
Ειδικά για τις αμοιβές που λαμβάνουν τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω εφαρμόζονται
υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).
Στις αμοιβές για τεχνικά έργα περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων
καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται για παρεχόμενες υπηρεσίες που σχετίζονται όμως με
την εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων αυτών.
Ως τεχνικό έργο θεωρείται η εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου συνδεόμενου μετά του
εδάφους όπως για παράδειγμα τα οικοδομικά,
λιμενικά, υδραυλικά, οδοποιίας, γεφυροποιίας,
σιδηροδρόμων και έργα υπαίθρου. Ως τεχνικό
έργο θεωρείται επίσης και η εργασία προσθήκης
επί υφιστάμενου ήδη πράγματος νέου στοιχείου ή
ιδιότητας, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο πράγμα ή όχι (όπως για παράδειγμα εκτέλεση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων).
Με τον όρο αμοιβές διοίκησης νοούνται οι
αμοιβές διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης,
αναδιοργάνωσης, κ.λπ. αποκαλούμενες με τον
αγγλικό όρο «management fees» στις οποίες, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:
ð οι αμοιβές που καταβάλλονται για την παρακολούθηση της οικονομικής πορείας και της
θέσης στην αγορά της επιχείρησης,
ð αμοιβές που καταβάλλονται για τη διενέργεια
εσωτερικών ελέγχων και γενικά την εποπτεία
διαφόρων τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης,
ð αμοιβές που καταβάλλονται για την οργάνωση,
κατασκευή ή προσαρμογή και λειτουργία του
κατάλληλου «software» με σκοπό την καταγραφή, ανάλυση και γενικά παρακολούθηση των
συναλλαγών,
ð αμοιβές που καταβάλλονται για τη γενική και
ειδική υποστήριξη σε έργα και λειτουργίες που
δεν εξυπηρετούν την εκμετάλλευση της επιχείρησης σαν αυτοτελή μονάδα δραστηριότητας.
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Επισημαίνεται, ότι στις αμοιβές αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές διευθυντών ή μελών
ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας οι οποίες σύμφωνα με την περ.
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 αποτελούν εισόδημα
από μισθωτή εργασία.
Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που
καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της
συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής
και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του N. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου,
φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας,
δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα,
μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών
έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων
διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή,
οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού
λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού,
εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού,
καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά,
ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας
κληρονομιάς.
Επισημαίνεται ότι το μέρος της αμοιβής που
λαμβάνουν οι συγγραφείς, μουσουργοί, κ.λπ. η
οποία αφορά σε συγγραφικά ή καλλιτεχνικά δικαιώματα, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με
συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64.
Αντίθετα, διευκρινίζουμε ότι δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές
αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από
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αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης
προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, μεσιτών, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών,
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες, εφόσον αυτές εκδίδουν
εκκαθαρίσεις με τις αμοιβές των συνεργατών
τους, προς τους συνεργάτες τους (ασφαλιστικούς πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους κ.λπ.), αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι
αμοιβές που με τον Ν. 2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις,
και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

2. Με την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου
ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία
τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις
υπηρεσίες που αναφέρονται στην περ. δ΄ της παραγράφου 1 (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες) δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου
2 του άρθρου 64 (φορείς γενικής κυβέρνησης).
Επομένως, για τις υπηρεσίες της περ. δ΄ της
παραγράφου 1 που παρέχονται από τα νομικά
πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες του άρθρου
45 που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, με εξαίρεση τις αμοιβές που
λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε
φορείς γενικής κυβέρνησης, καθώς και τις αμοιβές για τεχνικά έργα, δεδομένου ότι στην περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64, ορίζεται ότι
οι υπόψη αμοιβές που λαμβάνουν τόσο τα φυσικά
πρόσωπα όσο και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με
συντελεστή 3%.
3. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση των νομικών
προσώπων και των νομικών οντοτήτων που δεν
έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα,
για τις αμοιβές που λαμβάνουν για τις υπηρεσίες
της περ. δ΄ της παραγράφου 1. Συγκεκριμένα,
κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν
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έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και
λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται σε υπόχρεα σε παρακράτηση
πρόσωπα του άρθρου 61.
Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 2 του άρθρου 3
του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ο φορολογούμενος
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Επίσης,
σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5
του Ν. 4172/2013, εισόδημα που προκύπτει στην
ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και
ιδίως το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην
ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
συνάγεται ότι οι αμοιβές που λαμβάνει το νομικό
πρόσωπο ή η νομική οντότητα που δεν έχει τη
φορολογική του κατοικία αλλά διατηρεί μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όταν οι αμοιβές αυτές αφορούν
σε παροχή υπηρεσιών της περ. δ΄ της παρ. 1 στην
ημεδαπή μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του.
Επομένως, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται
οι αμοιβές που λαμβάνει η μόνιμη εγκατάσταση των νομικών προσώπων που δεν έχουν την
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για τις
παρεχόμενες στην ημεδαπή τεχνικές υπηρεσίες,
αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές
υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. Με την παρακράτηση αυτή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων αλλά ο φόρος που παρακρατήθηκε θα πιστωθεί έναντι του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή
νομικών οντοτήτων (παρ. 3 και 4 του άρθρου 64
του Ν. 4172/2013).
Οι αμοιβές που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα το οποίο δεν έχει τη φορολογική
του κατοικία και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή
δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου.

4 . Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3,
όπως ισχύει, ορίζεται ότι το ως άνω νομικό πρό-
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σωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί
να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από
δικαιώματα και τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με
το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς
κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και να
πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του
οφειλόμενου φόρου εισοδήματος.
Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 64, όπως ισχύει, για τις αμοιβές της περ.
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 με την παρακράτηση
φόρου δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αλλοδαπών φυσικών ή των
αλλοδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην
ημεδαπή, συνάγεται ότι θα έχει εφαρμογή η παρ.
4 του ίδιου άρθρου και ως εκ τούτου θα πιστωθεί
υποχρεωτικά ο φόρος που παρακρατήθηκε έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος τους.
Επομένως, το υπόψη εδάφιο της παρ. 3, ως προς
την επιλογή φορολόγησης των προσώπων αυτών,
καθίσταται ανενεργό.

Άρθρο 64
Συντελεστής παρακράτησης φόρου
1. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 64 του ΚΦΕ, όπως ισχύει, ορίζεται
ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στην περίπτωση πληρωμών αμοιβών για τεχνικά έργα,
αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή
παρόμοιες υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής παρακράτησης
φόρου για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ανέρχεται σε
είκοσι τοις εκατό (20%), ο οποίος επιβάλλεται στο
ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.
Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές για τεχνικά έργα
που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής
κάθε είδους τεχνικών έργων και στις αμοιβές των
ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών
ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία
τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή
έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα.
Επισημαίνεται ότι για αμοιβές που έχουν τιμολογηθεί στο φορολογικό έτος 2013 ή και προ-
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ηγούμενα, αλλά η καταβολή (εξόφληση) αυτών
πραγματοποιείται εντός του φορολογικού έτους
2014, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του N.
2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους
με τον N. 4172/2013, δεδομένου ότι με βάση τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 8 του N. 4172/2013, ο χρόνος κτήσης του
εισοδήματος είναι ο χρόνος που ο δικαιούχος
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

2 . Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64,
όπως ισχύει, επιβάλλεται στους φορείς γενικής
κυβέρνησης, εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που προμηθεύονται κάθε είδους αγαθά ή
λαμβάνουν υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα η υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών
ή υπηρεσιών με τους ακόλουθους συντελεστές:
α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά
καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
β ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα
λοιπά αγαθά και
γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Ως φορείς γενικής κυβέρνησης, που υποχρεούνται στη διενέργεια παρακράτησης φόρου εισοδήματος, για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, νοούνται οι φορείς που περιλαμβάνονται
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που
τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Β
του ν. 2362/1995. Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω
υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου
δεν έχουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες
εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που
συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα η ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ
Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης
φόρου εισοδήματος όταν προμηθεύονται αγαθά
ή λαμβάνουν υπηρεσίες, κατά ρητή διατύπωση
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013. Για τις εν λόγω κεφαλαιουχικές
εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζονται οι
λοιπές ισχύουσες για τα νομικά πρόσωπα διατάξεις του ν. 4172/2013, όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με εξαίρεση αυτές
της παρ. 2 του άρθρου 64, και συνεπώς σε περί-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

πτωση που προβαίνουν σε πληρωμές αμοιβών για
τη λήψη υπηρεσιών θα διενεργούν παρακράτηση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις
του άρθρου 62 και της παρ. 1 του άρθρου 64 του
πιο πάνω νόμου.
Το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο
http:// www.statistics.gr/portal/page/portal/
ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL08_
ΤΒ_ΑΗ_00 2013_01_AC_F_GR.xls είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατα ενημερωμένο Μητρώο, με
ημερομηνία αναφοράς τον Σεπτέμβριο του 2013.
Οι ως άνω φορείς γενικής κυβέρνησης διενεργούν παρακράτηση κατά την προμήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών που λαμβάνουν από φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι
ατομικές επιχειρήσεις, από φυσικά πρόσωπα που
δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και από νομικά πρόσωπα, όπως
αυτά ορίζονται στην περ. γ΄ του άρθρου 2 του N.
4172/2013, ήτοι από κάθε επιχείρηση ή εταιρεία
με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων
ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,
ομόρρυθμες εταιρείες, κ.λπ.).
Συνεπώς, δεν διενεργείται παρακράτηση όταν
οι πιο πάνω φορείς προμηθεύονται αγαθά ή λαμβάνουν υπηρεσίες από νομικές οντότητες, όπως
αυτές ορίζονται στην περ. δ΄ του ίδιου πιο πάνω
άρθρου και νόμου, μεταξύ των οποίων συνεταιρισμοί, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε φύσης
κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, κοινωνίες αστικού δικαίου, κ.λπ.. Προκειμένου
να μην διενεργείται παρακράτηση φόρου, η νομική οντότητα (συνεταιρισμός, σωματείο, ίδρυμα,
κοινοπραξία, εταιρεία αστικού δικαίου, κ.λπ.) υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συστατικό
έγγραφο ή πράξη, οργανισμό, κ.λπ.), με την οποία
ζητεί τη χορήγηση βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι αποτελεί νομική οντότητα. Η Δ.Ο.Υ.
χορηγεί τη σχετική βεβαίωση εφόσον διαπιστώσει
από τα σχετικά δικαιολογητικά ότι πρόκειται για
νομική οντότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
περ. δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται από τη νομική οντότητα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

στο φορέα γενικής κυβέρνησης, ώστε αυτός να
μην διενεργεί παρακράτηση φόρου σύμφωνα με
τις διατάξεις της περ. 2 του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013, κατά την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών.
Στην έννοια των νομικών προσώπων, στα οποία
διενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013, περιλαμβάνονται και οι μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα χωρίς φορολογική κατοικία στη χώρα μας.
Περαιτέρω, οι φορείς γενικής κυβέρνησης διενεργούν την ίδια παρακράτηση και κατά την προμήθεια αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από αλλοδαπά
φυσικά πρόσωπα, υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).
Διευκρινίζεται ότι η οριζόμενη με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013
υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος
δεν υφίσταται όταν οι πιο πάνω φορείς γενικής
κυβέρνησης προμηθεύονται αγαθά ή λαμβάνουν
υπηρεσίες από νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη
φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Τούτο διότι από το
συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
3 και της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του
Ν. 4172/2013 προκύπτει ότι ο φορολογούμενος
(νομικό πρόσωπο) που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το
φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην
Ελλάδα, και ως τέτοιο νοείται, μεταξύ άλλων, το
εισόδημα από την πιο πάνω επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή μέσω
μόνιμης εγκατάστασης.
Ο ως άνω παρακρατηθείς φόρος δεν εξαντλεί
τη φορολογική υποχρέωση των αλλοδαπών ή
ημεδαπών φυσικών προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων που έχουν φορολογική κατοικία
ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικών προσώπων,
κατά περίπτωση.
Ως προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών νοείται η αγορά ή λήψη υπηρεσιών όπως
υλικά, φάρμακα, τρόφιμα, εφημερίδες, επισκευές, συντηρήσεις, δαπάνες ασφαλίστρων, κ.λπ.
ενώ δεν περιλαμβάνονται στην πιο πάνω έννοια οι
μισθώσεις ακινήτων, μηχανών και μηχανημάτων,
αυτοκινήτων, αεροσκαφών χωρίς χειριστή ή οδη-
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γό, καθώς και οι δαπάνες για κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην πιο
πάνω έννοια οι επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις που
καταβάλλουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα οι
φορείς γενικής κυβέρνησης, από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
64, ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών
ή υπηρεσιών, ήτοι στην αξία που απομένει μετά
την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και των τυχόν κρατήσεων
υπέρ του Δημοσίου, του Μ.Τ.Π.Υ. και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει
την αμοιβή, εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται
με νόμο και είναι υποχρεωτική η καταβολή αυτών.
Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω παρακράτηση
διενεργείται κατά το χρόνο καταβολής ή έκδοσης
της σχετικής εντολής πληρωμής, ανεξάρτητα αν
εξοφλείται ολόκληρη η αξία του τιμολογίου ή μέρος αυτής, και ως εκ τούτου όταν γίνεται τμηματική καταβολή του τιμολογίου, παρακράτηση διενεργείται στο καταβαλλόμενο κάθε φορά ποσό.
Όταν στα τιμολόγια περιλαμβάνεται προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε κατηγορίας, εφόσον είναι
δυνατός ο διαχωρισμός της προμήθειας αγαθών
από την παροχή υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση ο παρακρατούμενος φόρος θα υπολογίζεται
με το συντελεστή της κατηγορίας εκείνης που
υπερτερεί ως ποσό δαπάνης.
Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
64 ορίζεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης
εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης
φόρου εισοδήματος όταν:
αα) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται
υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δεν
απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις η κατάρτιση σύμβασης, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά
συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν
πενήντα (150) ευρώ. Κατά συνέπεια, όταν καταβάλλεται ή εκδίδεται εντολή πληρωμής της αξίας
τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών για τις οποίες δεν συνάπτεται σύμβαση, δεν διενεργείται παρακράτηση,
εφόσον τα τιμολόγια αυτά δεν υπερβαίνουν, κατά
συναλλαγή, τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Αντίθετα, όταν υπάρχει σύμβαση για την προμήθεια
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αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών διενεργείται
παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του N.
4172/2013, ακόμα και αν το ποσό της συναλλαγής
δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
ββ) Λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται
ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό
και εισιτήρια μεταφορικών μέσων γενικά.
γγ) Προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου εισοδήματος από άλλη διάταξη για το
ίδιο έσοδο. Συνεπώς, όταν οι εν λόγω φορείς γενικής κυβέρνησης λαμβάνουν υπηρεσίες, οι οποίες
εμπίπτουν στην έννοια των υπηρεσιών της περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 62 του N. 4172/2013 (αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές για άλλες παρόμοιες υπηρεσίες)
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ή μόνιμες εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που δεν
έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα
θα διενεργούν παρακράτηση φόρου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 62 και
της παρ. 1 του άρθρου 64 του N. 4172/2013, ήτοι
με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Περαιτέρω, όταν οι φορείς γενικής κυβέρνησης
καταβάλλουν αμοιβές σε εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστές
δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών
προσόδων, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες, θα διενεργούν παρακράτηση φόρου
με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με
τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις
της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 16 της
υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του N. 4254/2014, και όχι βάσει των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 64.
δδ) Προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται
υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΒΑ,
ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
(Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.). Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής
στο νόμο γίνεται αναφορά στην ΕΛΘΟ, αντί του
ορθού «ΕΛΒΟ» (Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων).
Ο παρακρατούμενος, με βάση τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, φόρος εισοδήματος αποδίδεται με υποβολή δήλω-
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σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.
1028/20.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 11 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου, όπως
έχουν αναριθμηθεί και τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013, για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Συνεπώς, οι φορείς γενικής
κυβέρνησης παρακρατούν φόρο εισοδήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
64, για πληρωμές που διενεργούν από την πιο
πάνω ημερομηνία και μετά, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου,
δηλαδή ακόμα και αν το τιμολόγιο είχε εκδοθεί
προγενέστερα.
3. Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση
που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση
φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται
μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
Επομένως, η παρακράτηση φόρου της παρ.
1 του άρθρου 64 (20% ή 3% κατά περίπτωση)
διενεργείται για αμοιβές φυσικών προσώπων που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας οι οποίες
υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ.
Αντίθετα, στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 62 που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες τα οποία επίσης δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα αλλά διατηρούν
μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, ο φόρος της
παρ. 1 του άρθρου 64 παρακρατείται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το ύψος της αμοιβής.

4. Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οι
υπόχρεοι σε παρακράτηση, με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 61, δεν προβαίνουν στην προβλεπόμενη με βάση τα ανωτέρω παρακράτηση φόρου,
οι λήπτες της αμοιβής δεν αποδίδουν οι ίδιοι το
φόρο αυτό, καθόσον η πιο πάνω διαδικασία δεν
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.
1210/22.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2530/22.9.2014)/Υπ. Οικ.
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της
δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης
περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού
που επισπεύδονται από το Δημόσιο.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 41 του ν.δ.
356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν και ειδικότερα
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23.1.2013) σύμφωνα με το οποίο «Η δημοσίευση των περιλήψεων των προγραμμάτων πλειστηριασμού μπορεί
να διενεργείται και σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα
του Διαδικτύου, τηρούμενης της προθεσμίας της
προηγουμένης παραγράφου. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου. Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν αναλόγως και για τη δημοσιότητα
προγράμματος πλειστηριασμού κινητών».
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013, της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ΚΕΔΕ καθώς και της παραγράφου 9
του άρθρου 8 του ν. 4224/2013.
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν.
4093/ 2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Α΄ 222, 12.11.2012).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013
(ΦΕΚ Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημοσίευση περιλήψεων
προγραμμάτων πλειστηριασμού
Την ηλεκτρονική δημοσίευση σε δικτυακό τόπο
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, των στοιχείων περιλή-

995

ψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών
και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο,
τηρουμένων των προθεσμιών καθώς των λοιπών
διαδικασιών δημοσίευσης κατά τις διατάξεις των
άρθρων 20 και 41 του ν.δ. 356/1974.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις δημοσίευσης και περιεχόμενο
των δημοσιοποιούμενων στοιχείων
1 . Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού
που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.
2. Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας
για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία
του καθ’ ου η εκτέλεση,
β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,
γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,
δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς,
ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,
στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.
Άρθρο 3
Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο δικτυακό
τόπο www.puhlicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 23
Σεπτεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
H Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1003/2015/31.12.2014/Υπ. Οικ.
[ΑΔΑ: 7ΝΑΩΗ-96Σ]
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του N. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των
«Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Εισαγωγή

1. Στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 251 Α΄ με ημερομηνία 24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο νόμος
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό
καταργείται, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1
της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012), το Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α΄ 283/15-12-1980) περί εφαρμογής
του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και σειρά άλλων διατάξεων νόμων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 38. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καταργείται επίσης ρητά και κάθε άλλη διάταξη, ερμηνευτική
εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει αυτών των καταργούμενων διατάξεων ή του προϊσχύσαντος
Π.Δ. 186/1992.
2. Ο παρών νόμος αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα. Έχει επίσης τέσσερα παραρτήματα. Α:
Ορισμοί, Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Γ: Σχέδιο λογαριασμών και Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η ύλη του νόμου διαχωρίζεται στις
εξής βασικές ενότητες:
Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2). Αναφέρεται στο πεδίο
εφαρμογής και στην ταξινόμηση των υποκείμενων οντοτήτων βάσει μεγέθους.
Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).
Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15).
Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17).
Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28).
Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30).
Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36).
Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44). Σημειώνεται ότι τα άρθρα 41 έως και 43 αναφέρονται σε τροπολογίες σε άλλα νομοθετήματα και συνεπώς δεν αφορούν στα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
3. Τα κεφάλαια 2 (Λογιστικά αρχεία) και 3 (Παραστατικά πωλήσεων) εφαρμόζονται από το σύνολο των
οντοτήτων που κατά το άρθρο 1 (Πεδίο εφαρμογής) υπόκεινται σε αυτό το νόμο, ανεξάρτητα από τη
νομική μορφή ή το μέγεθος ή από το εάν είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, ή εμπίπτουν στον
ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1,
έστω και εάν οι οντότητες απαλλάσσονται από τις αμιγώς λογιστικές διατάξεις των κεφαλαίων 4 έως 8
καθόσον, σύμφωνα με το νόμο αυτό, εφαρμόζουν άλλους λογιστικούς κανόνες.
4. Η παρούσα ερμηνευτική εγκύκλιος πραγματεύεται τα κεφάλαια 1 έως και 3 (άρθρα 1 έως και 15)
του νόμου, που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Πραγματεύεται επίσης ορισμένες παραγράφους του άρθρου 30 και το άρθρο 39, που αναφέρονται σε θέματα τα οποία απαιτούν αποφάσεις
και ενέργειες της διοίκησης από την έναρξη της πρώτης περιόδου εφαρμογής αυτού του νόμου. Για
τις υπόλοιπες διατάξεις του νόμου θα εκδοθεί προσεχώς συμπληρωματική ερμηνευτική εγκύκλιος με
οδηγίες εφαρμογής.
5. Σημειώνεται ότι παρατίθεται ερμηνευτικό - επεξηγηματικό κείμενο μόνο για όσες παραγράφους άρθρων που κρίθηκε αναγκαίο ή χρήσιμο, για την ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νόμου.
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6. Η παρούσα εγκύκλιος εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διαρκούς Επιτροπής της παραγράφου 3
του άρθρου 39 του Ν. 4308/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής
Παράγραφος 1 (ορισμοί)
1.1.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι οι παρατιθέμενοι ορισμοί στο παράρτημα Α λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου. Η χρήση των ορισμών στοχεύει στην ομοιόμορφη, ορθή και ασφαλή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Παράγραφος 2 (υποκείμενες οντότητες)
1.2.1 Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυτού
του νόμου. Ιδιαίτερα, με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 υπόκειται στις ρυθμίσεις του νόμου και
κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών
αρχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών νομικών προσώπων.
1.2.2 Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι
κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις
προσώπων και γενικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
1.2.3 Επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ήταν υπόχρεες στην
τήρηση βιβλίων. Δηλαδή, πλέον δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου, και ιδίως
υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα
και οι οποίες:
α) αποκτούν πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή και
β) ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.
Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να έχουν τις αναφερόμενες υποχρεώσεις που άλλως προκύπτουν από αυτό το νόμο. Οίκοθεν νοείται ότι εάν οι επιχειρήσεις αυτές θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα έχουν υποχρέωση
τήρησης του Ν. 4308/2014.

Παράγραφος 3
1.3.1 Αναφορικά με το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα,
διευκρινίζεται ότι αυτό (το υποκατάστημα) δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής
τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Εκ του λόγου αυτού δεν
υποχρεούται σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά μπορεί να τα
εφαρμόζει εναλλακτικά της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόμου.
1.3.2 Όταν το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας (υπό 1.3.1) εφαρμόζει τις λογιστικές διατάξεις
του παρόντος νόμου, εμπίπτει στην κατηγορία μεγέθους βάσει του άρθρου 2 και έχει τις ανάλογες
λογιστικές υποχρεώσεις. Σημειώνεται ότι το υποκατάστημα αυτό δύναται, βάσει της παραγράφου 9

998

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

του άρθρου 3, να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 384/1992. Σε ό,τι αφορά
τη μορφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το υποκατάστημα προσαρμόζει τα υποδείγματα του
παρόντος νόμου σε ό,τι αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο και την ονοματολογία των λογαριασμών,
λόγω της ιδιαίτερης φύσης του τραπεζικού κλάδου, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 16.
1.3.3 Για την υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από
θυγατρικές οντοτήτων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (υποπαράγραφος 3.β του άρθρου 1), το ποσοστό 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του
ενεργητικού ή του μέσου όρου των εργαζόμενων αναφέρεται στην μητρική εταιρεία και όχι στον όμιλο.

Παράγραφος 4
1.4.1 Όταν μια οντότητα εφαρμόζει προαιρετικά το λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στον υπολογισμό των πέντε ετών για την υποχρέωση παραμονής σε αυτό
το λογιστικό πλαίσιο προσμετρείται και η πρώτη περίοδος εφαρμογής, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται
υπόψη η συγκριτική περίοδος της πρώτης εφαρμογής.

Παράγραφος 7
1.7.1 Οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται
από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου
156 του νόμου 4270/2014, χρησιμοποιούν το οικείο σχέδιο λογαριασμών που προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του νόμου 4270/2014.

Άρθρο 2: Κατηγορίες οντοτήτων
2.1 Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά:
α) τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, βάσει του άρθρου 16, β) απλοποιήσεις και
απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και από την παροχή ορισμένων πληροφοριών
του προσαρτήματος, βάσει του άρθρου 30, γ) απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης.
2.2 Για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόμου, δηλαδή για τον προσδιορισμό των λογιστικών
υποχρεώσεων των οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων του
παρόντος νόμου, το παρόν άρθρο ταξινομεί τις υποκείμενες οντότητες με βάση το μέγεθός τους
σε: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Ωστόσο, οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων δεν
εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες που προδιαγράφονται στα κεφάλαια 4 έως 8, αλλά εφαρμόζουν άλλο λογιστικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου:
α) οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α.,
β) η Τράπεζα της Ελλάδος (εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές του ευρωσυστήματος),
γ) οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται
από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, και εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου
156 του νόμου 4270/2014 (εφαρμόζουν το προβλεπόμενο για αυτές λογιστικό πλαίσιο), και
δ) οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του νόμου 4099/2012 (οδηγία 2009/65/ΕΚ)
είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων
μεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ).
Συνεπώς, για τις προηγούμενες κατηγορίες οντοτήτων δεν ισχύει η ταξινόμηση βάσει μεγέθους για
λογιστικούς σκοπούς.
2.3 Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει
για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα όρια μεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω
πίνακα.
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Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3)
Κατηγορίες οντοτήτων

Μέσος όρος
προσωπικού

Σύνολο ενεργητικό

Καθαρός κύκλος
εργασιών

Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή
ΟΕ, ΕΕ, ατομική, κ.λπ.)

–

–

≤ 1.500.000

Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, δηλαδή ΟΕ,
ΕΕ, ατομική, κ.λπ.)

–

–

> 1.500.000

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β

≤ 10

≤ 350.000

≤ 700.000

Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β

≤ 50

≤ 4.000.000

≤ 8.000.000

Μεσαίες (όλες)

≤ 250

≤ 20.000.000

≤ 40.000.000

Μεγάλες (όλες)

> 250

> 20.000.000

> 40.000.000

2.4 Σκοπός των κριτηρίων του άρθρου 2, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας, 2013/34/
ΕΕ είναι η κατάταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες μεγέθους, ανάλογα με την οικονομική τους σημασία. Ο μέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια
και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης
απασχόλησης. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που
απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο).
Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή. Διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόμενοι που έχουν λάβει γονική άδεια.
2.5 Αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού, ποσοστά μικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά μεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω.
Για παράδειγμα, μια οντότητα απασχολεί 5 άτομα σε πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με εποχιακή
απασχόληση 5 μηνών αλλά πλήρους ημερήσιας απασχόλησης και 7 άτομα πλήρους ετήσιας απασχόλησης αλλά μερικής ημερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν επαγγελματία πλήρους απασχόλησης που αμείβεται με τιμολόγιο. Ο μέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο είναι (5*12/12)+(2*5/12)+(7*12/12*3/8)+1=9.46 και για την στρογγυλοποίηση 9
(σε ισοδύναμες μονάδες ετήσιας απασχόλησης).
Εργαζόμενοι

Μήνες
απασχόλησης

Τύπος

Μέσος
όρος εργαζομένων

Με πλήρη απασχόληση

5

12

5*(12/12)

5

Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 μηνών

2

5

2*(5/12)

0,83

Μερική απασχόληση τριών ωρών ημερησίως
όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου

7

12

[7*(12/12)]*(3/8)

2,63

Μηχανικός με πλήρη απασχόληση αμειβόμενος με Τιμολόγιο

1

12

1

1

Σύνολο εργαζομένων

9,46 = 9
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2.6 Σημειώνεται ότι μοναδικό κριτήριο για την ένταξη των οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου
1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων αποτελεί ο κύκλος εργασιών τους, με όριο το ποσό των 1.500.000 ευρώ για
δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους. Δηλαδή, μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του
άρθρου 1 εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), όταν υπερβεί το
όριο του (καθαρού) κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ. Ως μικρή πλέον οντότητα, θα υποχρεούται
να συντάσσει τις καταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16, δηλαδή θα συντάσσει επιπλέον
και Ισολογισμό, και εκ του λόγου αυτού οφείλει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,
σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3. Διευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή θα συνεχίσει
να θεωρείται ως μικρή οντότητα με βάση αποκλειστικά το κριτήριο της παραγράφου 3 (υπέρβαση
καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι κατώτερα
των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού
≤350.000 και μέσος όρος προσωπικού ≤50). Τούτο προκύπτει με σαφήνεια από την παράγραφο 4
του άρθρου 2. Ομοίως, η οντότητα αυτή, εάν έχοντας ενταχθεί στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων (από πολύ μικρή), πάψει να υπερβαίνει το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ
για δύο συνεχόμενες περιόδους, θα κατέβει κατηγορία μεγέθους (θα γίνει και πάλι πολύ μικρή),
έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.
4308/2014 (σύνολο ενεργητικού >350.000 και καθαρός κύκλος εργασιών >700.000).
2.7 Ειδικά, διευκρινίζεται ότι όποια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 ήταν πολύ μικρή
οντότητα στην τελευταία ετήσια περίοδο πριν την εφαρμογή του νόμου, για να ενταχθεί σε ανώτερη κατηγορία πρέπει να υπερβεί τα τιθέμενα όρια του νέου νόμου για δύο συνεχόμενες ετήσιες
περιόδους. Δηλαδή, εάν μια οντότητα υπερέβη το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών ποσού
1.500.000 ευρώ το 2014 για πρώτη φορά, θα πρέπει και το 2015 να υπερβεί το εν λόγω όριο, ώστε
να θεωρηθεί μικρή οντότητα (από πολύ μικρή) το έτος 2016.
2.8 Σημειώνεται ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το δημόσιο ή τελούν υπό την
εποπτεία του δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του νόμου 4270/2014
για λογιστικούς σκοπούς, εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες με την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία, ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.). Όταν εμπίπτουν
στην παράγραφο 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων.
2.9 Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 30, οι επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων
του νόμου 3054/2002 που εντάσσονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (δηλαδή όταν έχουν την νομική μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ατομικής
επιχείρησης, κ.λπ.) θεωρούνται πολύ μικρές οντότητες, με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή
το όριο των μικρών οντοτήτων (8.000.000 ευρώ). Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται υπέρβαση του
ανωτέρω ορίου για δύο συνεχόμενες περιόδους.
2.10 Διευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή (της παραγράφου 11 του άρθρου 30) θα συνεχίσει να θεωρείται ως πολύ μικρή οντότητα με βάση αποκλειστικά το κριτήριο του κύκλου εργασιών, εφόσον
δηλαδή δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών των 8.000.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες
ετήσιες περιόδους, έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι υψηλότερα των ορίων των πολύ μικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού 350.000, και καθαρός κύκλος εργασιών 700.000). Εάν η οντότητα αυτή υπερβεί το όριο του κύκλου εργασιών των 8.000.000
ευρώ θεωρείται πλέον μικρή οντότητα και συντάσσει και ισολογισμό, εκτός εάν υπερβαίνει και τα
όρια των μεσαίων οντοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 ή τα όρια των μεγάλων οντοτήτων
της παραγράφου 5 του άρθρου 2, του Ν. 4308/2014.
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2.11 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός
που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια
του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου.
2.12 Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (π.χ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερόμενες
κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι χρονικό διάστημα
δεκαπέντε (15) ημερών ή μεγαλύτερο λογίζεται ως μήνας, ενώ χρονικό διάστημα μικρότερο των 15
ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια
περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια
βάση για το διάστημα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται με βάση
τις επόμενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους.
2.13 Σημειώνεται ότι τα κριτήρια μεγέθους του άρθρου 2 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015. Τα μεγέθη
της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, ενεργητικό και μέσος όρος προσωπικού) των δύο τελευταίων
ετήσιων περιόδων πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου αποτελούν τη βάση για να κριθεί η ταξινόμηση της επιχείρησης βάσει μεγέθους του παρόντος νόμου. Συνεπώς, για την περίοδο του 2015
το μέγεθος της οντότητας θα κριθεί με βάση τα νέα ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως δημοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη.
2.14 Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η ανώνυμη
εταιρεία και η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είχαν τη δυνατότητα, μέχρι και έτος 2014, να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό, εφόσον δεν ξεπερνούσαν τα όρια δύο από τα εξής τρία κριτήρια:
μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 άτομα, ενεργητικό 2.500.000 ευρώ, και κύκλος εργασιών 5.000.000 ευρώ. Πέραν αυτού, δεν υπάρχει αντιστοίχιση στην ταξινόμηση
των επιχειρήσεων βάσει μεγέθους, πριν και μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014.
2.15 Ως παράδειγμα ταξινόμησης οντότητας με βάση το μέγεθος, μια ανώνυμη εταιρεία για τα έτη
2012 έως 2014 είχε τα εξής μεγέθη:
2014

2013

2012

Κύκλος εργασιών

6.200.000

6.100.000

6.050.000

Σύνολο ενεργητικού

2.400.000

2.650.000

2.700.000

59

48

57

Μέσος όρος προσωπικού

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιχείρηση θα καταταγεί στις «μικρές» το έτος 2015 για τους
λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόμου, αφού δεν υπερβαίνει (για δύο συνεχόμενες περιόδους) δύο
από τα (αυξημένα) κριτήρια του παρόντος νόμου: προσωπικό 50 άτομα, ενεργητικό 4.000.000 ευρώ,
και κύκλος εργασιών 8.000.000 ευρώ το έτος 2015 (υπερβαίνει μόνο το ένα και για μία μόνο περίοδο).
2.16 Σε περίπτωση αλλαγής νομικού τύπου ή της ιδιοκτησίας μιας οντότητας που εντασσόταν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2α ή 2β του άρθρου 1, με αποτέλεσμα την ένταξή της στην περίπτωση
2γ του ίδιου άρθρου, για την ένταξη σε κατηγορία μεγέθους λαμβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία. Για παράδειγμα, για μια «πολύ μικρή» ανώνυμη εταιρεία που στο τέλος του έτους 2013
μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρεία δίνονται τα παρακάτω δεδομένα (σημείωση: το παράδειγμα
αναφέρεται σε έτη μετά την εφαρμογή του νόμου 4308/2014).
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Κύκλος εργασιών
Σύνολο ενεργητικού
Μέσος όρος προσωπικού

2014

2013

2012

2011

1.400.000

1.450.000

1.750.000

1.780.000

320.000

310.000

305.000

300.000

8

7

7

7

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η ανώνυμη εταιρεία θεωρείται «πολύ μικρή» για τις χρήσεις 2011 έως
2013. Η νέα εταιρεία (ομόρρυθμη) το έτος 2014 θεωρείται «μικρή» διότι δεν έχει κατέλθει κάτω από το
όριο του κύκλου εργασιών 1.500.000 ευρώ για δύο συνεχόμενες χρήσεις, και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου. Ωστόσο, στη
χρήση 2015 θα θεωρηθεί πολύ μικρή, και θα δικαιούται να τηρήσει απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Διαφοροποιώντας ελαφρώς το παράδειγμα, εάν ο κύκλος εργασιών για το 2012 ήταν κάτω του ορίου
1.500.000 ευρώ, η νέα οντότητα το έτος 2014 θα ήταν πολύ μικρή και συνεπώς θα μπορούσε να τηρήσει απλογραφικό σύστημα.

Άρθρο 3 Λογιστικό σύστημα και
βασικά λογιστικά αρχεία
Παράγραφος 1
(περί λογιστικού συστήματος
και λογιστικών αρχείων)
3.1.1 Το λογιστικό σύστημα μιας οντότητας περιλαμβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις
διαδικασίες και μεθόδους για την καταχώριση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για
την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαμβάνουν τόσο τα
τηρούμενα «λογιστικά αρχεία (βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σημειώνεται ότι
όπου σε άλλους νόμους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα
λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόμου.
3.1.2 Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες
αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα λογιστικά
αρχεία περιλαμβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδομένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία
καταχωρούνται δεδομένα των συναλλαγών και γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγματα λογιστικών
αρχείων είναι:
α) οι βάσεις δεδομένων ενός συστήματος πληροφορικής και οι αναλυτικές και συγκεντρωτικές
αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία (ημερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά
καθολικά και αναλυτικές απογραφές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων),
β) οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιεί μια βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της,
γ) αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέματα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα ή και αξία,
δ) τα κοστολογικά δεδομένα μιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του κόστους
και η κατανομή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες),
ε) αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε μορφή, στα οποία γίνεται επεξεργασία δεδομένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία,
στ) μισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριμένων μισθών και παροχών,
ζ) τα παντός είδους τηρούμενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της οντότητας,
η) τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει μια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη διακίνηση των αποθεμάτων της,
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θ) τα τιμολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος για λογαριασμό
της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών,
ι) τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωμή ή την είσπραξη χρημάτων και χρεογράφων,
ια) τα στοιχεία (παραστατικά) που λαμβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της λειτουργίας
της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιμολόγια αγοράς, στοιχεία πληρωμών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασμών,
ιβ) οι παντός είδους συμβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας
της,
ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και τους τρίτους, περιλαμβανομένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών,
ιδ) έγγραφα συντασσόμενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ.
δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νομοθεσία.
3.1.3 Τα λογιστικά βιβλία, άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή αρχεία και παραστατικά, όπου συντρέχει
περίπτωση, υποστηρίζουν τις συντασσόμενες λογιστικές καταστάσεις.

Παράγραφος 3
3.3.1 Εισάγεται η αρχή ότι το λογιστικό σύστημα (μέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά αρχεία) προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση (συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας) της οντότητας.

Παράγραφος 4
3.4.1 Στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από
την αξία. Δηλαδή, η έννοια του σημαντικού μεγέθους δεν έχει εφαρμογή στην καταχώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και των γεγονότων. Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό
της σύστημα τις επιπτώσεις όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν δύναται να επικαλείται το ασήμαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει μη καταχώριση.

Παράγραφος 5
3.5.1 Το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και
τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση
για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να
γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών
δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων.
3.5.2 Οι διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε μόνιμες και προσωρινές.
Προσωρινή διαφορά βάσει του ορισμού του Παραρτήματος Α είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο
μέλλον. Για παράδειγμα, όταν ένα έξοδο ποσού 100 αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 2014 αλλά
θα εκπεστεί για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 2015, το λογιστικό αποτέλεσμα της
χρήσεως 2014 είναι μικρότερο κατά 100 από το φορολογικό αποτέλεσμα αυτής, ενώ στη χρήση
2015 θα συμβεί το αντίστροφο. Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για παράδειγμα, από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, στη διάρκεια του εργασιακού βίου των εργαζομένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς
μετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται μέχρι την τελική εκκαθάριση των σχετικών
στοιχείων. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε με μέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε μελλοντικές περιόδους (μικρότερες / μεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε μέσω του αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για
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παροχές σε εργαζομένους μετά την αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους,
χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά.
3.5.3 Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, μόνιμες είναι οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για παράδειγμα, εάν στη χρήση 2014 η επιχείρηση κατέβαλε
για προσαυξήσεις φόρων και πρόστιμα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ισόποσα μειωμένο έναντι του φορολογικού, χωρίς
η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο μέλλον.
Παράδειγμα 3.5.1: Λογιστική και φορολογική βάση - δεδομένα μόνο για έσοδα και έξοδα περιόδου
Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) ΑΛΦΑ για το έτος
2015.
Πίνακας 3.1: Δεδομένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 2015
Λογαριασμός

Λογιστική αξία

1

Πωλήσεις

9.400

2

Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)

4.000

3

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)

4

Αποσβέσεις παγίων

5

Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)

500

6

Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος)

700

7

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

100

8

Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

120

9

Δαπάνες ψυχαγωγίας

180

10

Τέλος επιτηδεύματος

100

11

Λοιπά έξοδα και ζημιές

300

12

Λοιπά έσοδα και κέρδη

200

500
1.200

Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες:
1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόμενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε σε 1.400.
2. Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζημίωσης προσωπικού και η απομείωση παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά.
3. Τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν μόνιμη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται).
4. Η αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, συνιστώντας προσωρινή διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης.
5. Για τα λοιπά έξοδα και ζημιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»).
6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26%
Με βάση τα παραπάνω:
α) Να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων
της περιόδου.
β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήματος και των καθαρών
λογιστικών κερδών της περιόδου.
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γ) Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε
μόνιμες και προσωρινές.

Λύση
Ερώτημα α
Πίνακας 3.2: Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 2015
Λογαριασμός

Λογιστική βάση

Φορολογική βάση

9.400

9.400

-4.000

-4.000

-500

0

-1.200

-1.400

-500

0

700

0

1

Πωλήσεις

2

Έξοδα μισθοδοσίας (πλην προβλέψεων)

3

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)

4

Αποσβέσεις παγίων

5

Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)

6

Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος)

7

Πρόστιμα και προσαυξήσεις

-100

0

8

Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

-120

0

9

Δαπάνες ψυχαγωγίας

-180

0

10

Τέλος επιτηδεύματος

-100

0

11

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-300

-300

12

Λοιπά έσοδα και κέρδη

200

200

13

Κέρδη προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη

3.300

3.900

Ερώτημα β και γ
Πίνακας 3.3: Διαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης & υπολογισμός φορολογητέων κερδών,
ΑΛΦΑ 2015
Λογαριασμός

Λογιστική
βάση

Φορολ/κή
βάση

(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων

Διαφορά
βάσεων
3,300

Πλέον:
(ΙΙ) Προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές
2

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (έξοδο)

3

Αποσβέσεις παγίων

4

Απομείωση ενσώματων παγίων (ζημία)

5

Αναστροφή απομείωσης χρηματ/μικών στοιχείων (κέρδος)
Σύνολο προσωρινών διαφορών

-500

0

500

-1,200

-1,400

-200

-500

0

500

700

0

-700

-1,500

-1,400

100

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

1006

(ΙΙΙ) Μόνιμες λογιστικές διαφορές
6

6 Πρόστιμα και προσαυξήσεις

-100

0

100

7

7 Έξοδα - προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες κατά ν. 4172

-120

0

120

8

8 Δαπάνες ψυχαγωγίας

-180

0

180

9

9 Τέλος επιτηδεύματος

-100

0

100
500

Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ)
Φόρος εισοδήματος @ 26%
Καθαρά (λογιστικά) κέρδη περιόδου (κέρδη προ φόρων μείον φόρος εισοδήματος)

3,900
-1,014
2,886

Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει αναλυτικά, από τις εγγραφές
στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική
βάση του ανωτέρω πίνακα, και να θέτει την τεκμηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου.
Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά μόνο έσοδα και έξοδα αλλά
και στοιχεία του ισολογισμού. Μάλιστα, μεταβολές στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να επηρεάζουν
τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, είτε οι μεταβολές αυτές συσχετίζονται με έσοδα / έξοδα είτε
όχι (π.χ. διακανονισμός του σχετικού στοιχείου του ισολογισμού όπως καταβολή αποζημίωσης προσωπικού από δημιουργημένη πρόβλεψη).
Σημαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της θέσης,
και ιδίως των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής
φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διανομής.
Για πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος παρατίθεται το επόμενο παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται ειδικά σε οντότητες που επιλέγουν να χρησιμοποιούν εύλογες αξίες.

Παράδειγμα 3.5.2. Λογιστική και φορολογική βάση - διαφορές από μεταβολές λογ/μών ισολογισμού
Για την επιχείρηση ΒΗΤΑ δίνονται οι εξής πληροφορίες για τη χρήση 2015.
1. Τα πάγια αποσβένονται με λογιστικό συντελεστή 8% και φορολογικό 10%.
2. Τα άυλα αποσβένονται με λογιστικό συντελεστή 15% και φορολογικό 10%.
3. Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη
αξία με αναγνώριση των διαφορών σε αποθεματικό της καθαρής θέσης, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.
4. Η αξία των αποθεμάτων δεν διαφέρει λογιστικά και φορολογικά.
5. Οι απαιτήσεις υπόκεινται σε απομείωση λόγω επισφάλειας για λογιστικούς σκοπούς, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος.
6. Το εμπορικό χαρτοφυλάκιο (χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιμάται σε εύλογες
αξίες και οι μεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσματα, ενώ φορολογικά οι διαφορές αυτές δεν
αναγνωρίζονται (το εμπορικό χαρτοφυλάκιο φορολογικά παρακολουθείται στο κόστος κτήσης).
7. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λογίζονται με την αρχή του δουλευμένου σύμφωνα
με τα λογιστικά πρότυπα ενώ οι πληρωμές μειώνουν την αξία τους. Σημείωση: από φορολογικής απόψεως δεν αναγνωρίζονται οι προβλέψεις κατά το σχηματισμό τους αλλά αναγνωρίζονται (εκπίπτουν) οι
καταβολές για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος.
8. Δεν έγινε διανομή κερδών στη διάρκεια της χρήσης.
Για τη ΒΗΤΑ δίνεται επίσης η λογιστική και φορολογική βάση των χρηματ/κών της καταστάσεων:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

1007

Πίνακας 3.4: Ισολογισμός λογιστικής και φορολογικής βάσης, ΒΗΤΑ 2015
2015

2014

Λογιστική
αξία

Φορολογική
βάση

Λογιστική
αξία

Φορολογική
βάση

2,800

2,800

2,800

2,800

-896

1,120

-672

-840

Αναπόσβεστη αξία

1,904

1,680

2,128

1,960

Άυλα

1,200

1,200

1,200

1,200

-720

-480

-540

-360

480

720

660

840

1,000

1,000

1,000

1,000

-100

0

10

0

900

1,000

1,010

1,000

3,284

3,400

3,798

3,800

Αποθέματα

300

300

200

200

Εμπορικές απαιτήσεις (κόστος)

350

350

600

600

-120

0

-100

0

Καθαρή αξία εμπορικών απαιτήσεων

230

350

500

600

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο (κόστος)

200

200

0

0

50

0

0

0

250

200

0

0

20

20

5

5

800

870

705

805

4,084

4,270

4,503

4,605

2,500

2,500

2,500

2,500

Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

-100

0

10

0

Αποτελέσματα εις νέον

-479

307

-522

300

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια (κόστος κτήσεως)
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία (κόστος)
Διαφορές επιμέτρησης στην εύλογη αξία
Εύλογη αξία διαθεσίμων για πώληση
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κυκλοφορούντα στοιχεία

Απομειώσεις (επισφάλειες)

Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου
Εύλογη αξία εμπορικού χαρτοφυλακίου
Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
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Σύνολο καθαρής θέσης

1,921

2,807

1,988

2,800

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

450

0

460

0

Λοιπές προβλέψεις

250

0

250

0

Σύνολο προβλέψεων

700

0

710

0

Τραπεζικά δάνεια

700

700

900

900

Εμπορικές υποχρεώσεις

550

550

600

600

13

13

70

70

200

200

235

235

Σύνολο υποχρεώσεων

1,463

1,463

1,805

1,805

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

4,084

4,270

4,503

4,605

Προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις

Πίνακας 3.5: Κατάσταση αποτελεσμάτων, ΒΗΤΑ 2015
2015

2014

2,000

2,000

-987

-987

100

100

-300

-300

-30

0

0

-40

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

-224

-280

Αποσβέσεις αύλων στοιχείων

-180

-120

Λοιπά έξοδα

-280

-280

-15

0

-5

0

-20

0

50

0

Χρεωστικοί τόκοι

-43

-43

Πρόστιμα

-10

0

Πωλήσεις
Αναλώσεις υλικών
Μεταβολή αποθεμάτων
Παροχές σε εργαζομένους
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους μετά τη συνταξ/τηση
Καταβολές αποζημιώσεων σε εργαζομένους

Έξοδα ψυχαγωγίας
Τέλος επιτηδεύματος
Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
Κέρδος εμπορικού χαρτοφυλακίου
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Κέρδη προ φόρου εισοδήματος (λογιστικά /φορολογητέα)

56

50

Φόρος εισοδήματος με συντελεστή 26%

-13

-13

Κέρδη μετά από το φόρο εισοδήματος (λογιστικά/φορολογικά)

43

37

Ζητείται
Να καταρτιστεί πίνακας με τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινομημένες σε μόνιμες και προσωρινές.
Πίνακας 3.6: Διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης των χρηματ/κών καταστάτων της ΒΗΤΑ, 2015
Διαφορά
βάσεων

Λογιστική αξία

Φορολογική βάση

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

-896

-1,120

-224

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων

-720

-480

240

Διαφορές επιμέτρησης διαθέσιμων για πώληση στην εύλογη αξία

-100

0

100

-1,716

-1,600

116

-120

0

120

50

0

-50

-70

0

70

Διαφορές στοιχείων του Ενεργητικού

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Διαφορές εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου

Σύνολο διαφορών ενεργητικού

186

Διαφορές καθαρής θέσης
Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

-100

0

100

Αποτελέσματα εις νέον

-479

307

786

-579

307

886

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους

450

0

-450

Λοιπές προβλέψεις

250

0

-250

700

0

-700

Διαφορές προβλέψεων

Σύνολο διαφορών καθαρής θέσης, προβλέψεων & υποχρεώσεων

186

Διαφορές της κατάστασης αποτελεσμάτων και προσδιορισμός φορολογητέων κερδών
(Ι) Λογιστικά κέρδη ισολογισμού προ φόρων

56
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Πλέον:
(ΙΙ) Προσωρινές (αντιστρέψιμες) λογιστικές διαφορές
Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους μετά τη συνταξ/τηση

-30

0

30

Καταβολές αποζημιώσεων σε εργαζομένους

0

-40

-40

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

-224

-280

-56

Αποσβέσεις αύλων στοιχείων

-180

-120

60

-20

0

20

50

0

-50

-404

-440

-36

-15

0

15

-5

0

5

-10

0

10

-30

0

30

Απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων
Κέρδος εμπορικού χαρτοφυλακίου

(ΙΙΙ) Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) λογιστικές
διαφορές
Έξοδα ψυχαγωγίας
Τέλος επιτηδεύματος
Πρόστιμα

Φορολογητέα κέρδη

50

Φόρος εισοδήματος (50 χ φορολογικός συντελεστής 26%)

13

Καθαρά λογιστικά κέρδη περιόδου (κέρδη προ φόρων μείον
φόρος εισοδήματος, 56 - 13)

43

Καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα (φορολογητέα κέρδη μείον
φόρος εισοδήματος, 50 - 13)

37

Σημειώσεις
Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της Κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
λογαριασμών του ισολογισμού θα επηρεάσουν τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος σε μελλοντικές περιόδους.
Η φορολογική βάση των «Αποτελεσμάτων εις νέο» του έτους 2015 προκύπτει εάν στο ποσό του αντίστοιχου κονδυλίου του 2014 προστεθούν για τη χρήση 2015: α) το φορολογικό αποτέλεσμα μετά από
φόρους (ποσού 37), και β) οι μόνιμες φορολογικές διαφορές (ποσού -30).
Για την κατανόηση του θέματος αυτού σημειώνεται ότι τα ποσά των μόνιμων διαφορών της χρήσης
2015 έχουν αφαιρεθεί από το λογιστικό αποτέλεσμα, καθώς αντιπροσωπεύουν έξοδα που έχουν μειώσει το ενεργητικό (το ταμείο, υποθέτοντας εξόφληση) και την καθαρή θέση (Κέρδη εις νέο). Ωστόσο, τα
ποσά αυτά δεν έχουν μειώσει τη φορολογική καθαρή θέση αφού προστέθηκαν για να υπολογιστούν τα
φορολογητέα κέρδη και ο φόρος εισοδήματος. Συνεπώς, πρέπει να αφαιρεθούν.
Τέλος, σημειώνεται ότι η φορολογική βάση των κερδών εις νέο αντιπροσωπεύει το ποσό που έχει
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ήδη υποβληθεί σε φόρο εισοδήματος, και συνεπώς είναι σημαντική πληροφορία για τη διανομή κερδών.
Παράδειγμα 3.5.3. Λογιστική και φορολογική βάση - Πώληση παγίου με διαφορετικές λογιστικές
και φορολογικές αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 η επιχείρηση ΓΑΜΑ είχε στην κατοχή της πάγιο με τα εξής δεδομένα:
Λογιστική βάση
Αξία κτήσης

Φορολογική βάση

1.300

1.300

Σωρευμένες αποσβέσεις

800

600

Αναπόσβεστη αξία

500

700

Το πάγιο αυτό πωλήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2015 αντί 550.

Ζητείται
Να υπολογιστεί η λογιστική και η φορολογική βάση της συναλλαγής (κέρδος ή ζημία) για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΓΑΜΑ της χρήσης 2015.
Λύση
Λογιστική βάση

Φορολογική βάση

1.300

1.300

Σωρευμένες αποσβέσεις

800

600

Αναπόσβεστη αξία

500

700

Τιμή πώλησης

550

550

Κέρδος/Ζημιά - λογιστική / φορολογική βάση

50

-150

Αξία κτήσης

Δηλαδή, από την πώληση προκύπτει λογιστικό κέρδος 50 και φορολογική ζημιά 150 (είχαν γίνει
περισσότερες λογιστικές αποσβέσεις από ότι φορολογικές κατά 200). Ως εκ τούτου, η διαφορά φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι -150-50=200. Επομένως, από το λογιστικό αποτέλεσμα (που περιλαμβάνει κέρδος 50) θα αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς των 200 για να υπολογιστεί το φορολογητέο
αποτέλεσμα της χρήσης.

Παράγραφος 8
3.8.1 Η διάταξη ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασμών του παραρτήματος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι
αφορά την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών (ανάλυση - ταξινόμηση σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, κ.λπ.), καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτά
καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Συνεπώς, και σύμφωνα με τις επικρατούσες
διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόμενου σχεδίου λογαριασμών.

Παράγραφος 9
3.9.1 Οι οντότητες, με επιλογή τους, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασμών που είναι σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασμών του
Π.Δ. 1123/80 ή του Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων ή του Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά
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περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρμογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασμών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του
παρόντος νόμου και των πληροφοριακών τους αναγκών.

Παράγραφος 10
3.10.1 Η παράγραφος αυτή περιγράφει το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για οντότητες που συντάσσουν, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ισολογισμό. Το σύστημα αυτό πρέπει να παρακολουθεί
στα τηρούμενα αρχεία αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός που έχει επίπτωση στα στοιχεία του
ισολογισμού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στα στοιχεία της καθαρής θέσης), καθώς και
στα στοιχεία της κατάστασης των αποτελεσμάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες).
Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν:
α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες,
β) ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άμεσα ή έμμεσα μέλη είναι είτε οντότητες της περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1, είτε άλλες οντότητες συγκρίσιμου νομικού τύπου με τις οντότητες της περίπτωσης αυτής,
δηλαδή έχουν περιορισμένη ευθύνη,
γ) Οι οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατομικές
επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ,
δ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 1.500.000 ευρώ
(οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014),
ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο πωλητής πετρελαίου θέρμανσης (οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών
μεγαλύτερο από 8.000.000 ευρώ,
στ) Κερδοσκοπικές ή μη οντότητες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό
την εποπτεία αυτού (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του
Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης),
ζ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού από άλλη νομοθεσία.

Παράγραφος 11
3.11.1 Η διάταξη ορίζει ότι η πολύ μικρή οντότητα (καθαρός κύκλος εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ)
της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.), η οποία σύμφωνα με το νόμο επιλέγει να συντάξει μόνο (συνοπτική) Κατάσταση
Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, δύναται να μην παρακολουθεί (απαλλαγή) τα στοιχεία
ισολογισμού και μεταβολές αυτών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου),
αλλά μόνο τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Την ίδια δυνατότητα έχει και η οντότητα της παραγράφου 11 του άρθρου
30 (πρατήρια καυσίμων και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης με καθαρό κύκλο εργασιών μέχρι
8.000.000 ευρώ). Σημειώνεται ότι οι οντότητες αυτές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του
παρόντος νόμου και έχουν υποχρέωση τήρησης ορισμένων αρχείων, από τα αναφερόμενα σε εκείνο το άρθρο.

Παράγραφος 12
3.12.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην οντότητα που, σύμφωνα με το νόμο αυτό, έχει
το δικαίωμα να συντάσσει μόνο Κατάσταση αποτελεσμάτων απαλλασσόμενη από την υποχρέωση
σύνταξης και Ισολογισμού (δηλαδή η οντότητα της παραγράφου 11), να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (βιβλία εσόδων-εξόδων). Σημειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να χρησιμοποιεί
προαιρετικά ένα διπλογραφικό σύστημα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού
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(προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήματος) να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισμό
(συντάσσει μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων).
3.12.2 Εξυπακούεται ότι η καταχώριση των συναλλαγών και γεγονότων στο απλογραφικό σύστημα γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, με τάξη, πληρότητα και ορθότητα. Ιδιαίτερα, καταχωρείται
η ημερομηνία έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού της συναλλαγής ή του γεγονότος, με
σύστημα που διασφαλίζει τη μοναδική σύνδεση, προς κάθε κατεύθυνση, μεταξύ συναλλαγής/γεγονότος - παραστατικού - εγγραφής (καταχώριση).
3.12.3 Όπου άλλοι νόμοι χρησιμοποιούν τους όρους «Απλοποιημένα Λογιστικά Πρότυπα» ή «Βιβλία
Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Β΄ Κατηγορίας» ή «Απλογραφικά βιβλία», είναι προφανές ότι αναφέρονται στο απλογραφικό λογιστικό σύστημα της παραγράφου 12 του άρθρου 3.
3.12.4 Η διάκριση των διαφόρων εσόδων σε κατηγορίες (υποπαράγραφος 12α), είναι σημαντική ως
πληροφορία της διοίκησης αλλά εξυπηρετεί και ελεγκτικούς σκοπούς. Η ομαδοποίηση των πωλήσεων δύναται να γίνεται και από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, ή με οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταχώριση, ανά παραστατικό και ανά κατηγορία
εσόδου. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το λογιστικό σύστημα της οντότητας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί Φ.Π.Α ή άλλης νομοθεσίας.
3.12.5 Οίκοθεν νοείται ότι καταχωρούνται αφαιρετικά των εσόδων τα σχετικά μειωτικά στοιχεία αυτών
(εκπτώσεις, επιστροφές, κ.λπ.).
3.12.6 Συνήθεις κατηγορίες κερδών είναι τα κέρδη από πώληση ενσώματων ή άυλων παγίων στοιχείων
ή χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, κ.λπ.
3.12.7 Συνήθεις κατηγορίες ζημιών είναι οι ζημιές από πώληση ή καταστροφή ή απομείωση ενσώματων
ή άυλων παγίων στοιχείων, ή από πώληση ή απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων, συναλλαγματικές διαφορές, κ.λπ..
3.12.8 Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου συντρέχει περίπτωση)
ποσά (π.χ. Φ.Π.Α, δημοτικοί φόροι, διάφορα τέλη, κ.λπ.). Σημειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται
να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως ποσοστό της βάσης υπολογισμού τους (π.χ. ως ποσοστό επί
των πωλήσεων) με μία εγγραφή για την περίοδο που αφορούν.
3.12.9 Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφαρμόζουν οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2γ
του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισμό.
Ενδεικτικά:
α) Οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2γ
του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014).
β) Ο πωλητής (εμπορία) υγρών καυσίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο εργασιών μέχρι
και 8.000.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η εμπορία υγραερίου εμπίπτει στη δραστηριότητα των πρατηρίων υγρών καυσίμων, δεδομένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως καύσιμο από τα εν λόγω πρατήρια
με τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς, συνυπολογίζονται στο όριο των
8.000.000 ευρώ από πωλήσεις υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και οι πωλήσεις υγραερίου.
Διευκρινίζεται επίσης ότι τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν γενικά για την οντότητα, συνεπώς, όποιος
διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων λαμβάνεται το σύνολο του κύκλου εργασιών από όλες τις
δραστηριότητες.
γ) Τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.Δ. (σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον αποκτούν
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με κύκλο εργασιών μέχρι και 1.500.000 ευρώ.
δ) Ειδικώς, οι παρακάτω οντότητες οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρ-
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θρου 30 του παρόντος νόμου συντάσσουν μόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων, ανεξαρτήτως
μεγέθους:
δ1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση του νόμους 89/1967 (ΦΕΚ
Α΄ 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α΄ 82), όπως επίσης και κάθε επιχείρηση που έχει υπαχθεί στους ίδιους
νόμους. Οίκοθεν νοείται ότι οποιαδήποτε αναφορά στον Α.Ν. 89/1967 καταλαμβάνει και το Ν. 27/1975
(ΦΕΚ Α 77), όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α 312).
δ2) Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος.
δ3) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975.
3.12.10 Σημειώνεται ότι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων
της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (όριο 5.000 ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται μόνο από
την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, σε έκδοση στοιχείων
λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Λοιπές επεξηγήσεις
3.1 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών
αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να
διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές
πρακτικές.
3.2 Δαπάνες που πραγματοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο όνομά του
αλλά ρητά και τεκμηριωμένα για λογαριασμό της, μεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας μετά τη
σύστασή της.
3.3 Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστημα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισμό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η
αλλαγή λογιστικού συστήματος στη διάρκεια μιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό
έτος).
3.4 Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή του δεδουλευμένου (accrual assumption) κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Δηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.

Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία
Παράγραφος 4
4.1 Στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία ισολογισμού,
με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού).

Παράγραφος 4
4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων με αξιόπιστες και
τεκμηριωμένες έμμεσες τεχνικές. Τεκμηριωμένες είναι οι τεχνικές που είναι γενικά αποδεκτές στην
διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η επίτευξη εύλογης διασφάλισης αναφορικά με την
προσδιοριζόμενη ποσότητα αποθεμάτων κατ’ είδος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες και το κόστος ακριβούς καταμέτρησης. Δηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της μέτρησης της ποσότητας και ταυτόχρονα ο περιορισμός του κόστους και η υπέρβαση
δυσχερειών.
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4.4.2 Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των έμμεσων τεχνικών
προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων είναι το είδος των δικλίδων που χρησιμοποιεί η
οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5. Παράδειγμα τέτοιας δικλίδας είναι η τήρηση,
κατ’ επιλογή της οντότητας, αναλυτικού αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόμενα ή / και
αποστελλόμενα ή πωλούμενα αγαθά. Στην κρίση για την απαιτούμενη αξιοπιστία των έμμεσων
τεχνικών λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι τεχνικές είναι καθιερωμένες στη διεθνή πρακτική. Σε
κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των αποθεμάτων (π.χ. καύσιμα, ζώντα ψάρια,
ορυκτά αποθέματα) για τον προσδιορισμό κατάλληλων έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της ποσότητας αυτών.
4.4.3 Όταν, κατ’ απόλυτη επιλογή της οντότητας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης
παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αγαθών, η διενέργεια φυσικήςκαταμέτρησης στο τέλος
της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία ισολογισμού) δύναται να αντικαθίσταται από τη λειτουργία
αξιόπιστου συστήματος κυλιόμενων απογραφών για διαφορετικές κάθε φορά ομάδες αποθεμάτων στη διάρκεια της περιόδου, ώστε συνολικά να παρέχεται η απαιτούμενη διασφάλιση περί της
αξιοπιστίας των ποσοτήτων των αποθεμάτων.
4.4.4 Ορισμένες έμμεσες τεχνικές παρακάμπτουν τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων
και προσδιορίζουν κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων, περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων. Άλλες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποσότητας του τελικού αποθέματος, και ακολουθεί η επιμέτρηση
ως ξεχωριστή διαδικασία.

Ενδεικτικά παραδείγματα έμμεσων τεχνικών
Παράδειγμα 4.4.1 - Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)
Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους
πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, με διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ειδών
που πωλούνται λιανικά με σχετικά σταθερά ποσοστά κέρδους επί της τιμής κτήσεως. Η μέθοδος αυτή
λειτουργεί σύμφωνα με το κατωτέρω γενικό παράδειγμα:
Κόστος

Αξία Λιανικής

100,00

130,00

Αγορές περιόδου

1.230,00

1.586,70

Σύνολο προς πώληση

1.330,00

1.716,70

Αρχικό απόθεμα

Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής)

-1.200,00

Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής

516,70

Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής =[1-(1.330/1.716,70)]

0,2253

Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)]

400,29

Σημειώσεις
1. Στο ανωτέρω παράδειγμα, το αρχικό απόθεμα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη σύνθεση-ποσοστό μικτού κέρδους.
2. Το ποσό του αρχικού αποθέματος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής έχει προκύψει
πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης με το ποσοστό μικτού κέρδους.
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Παράδειγμα 4.4.2 - Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της
περιόδου σε περιπτώσεις που η μέθοδος της φυσικής καταμέτρησης είναι πρακτικά αδύνατη, όπως
για παράδειγμα η μέτρηση της ποσότητας της ιχθυομάζας των ιχθυοτροφείων. Με βάση την μέθοδο
αυτή, η αρχική ποσότητα ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό εκτροφής, μετατρέπεται σε κάθε
ημερομηνία που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και ιχθυομάζα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους
παράγοντες, όπως τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των
ιχθύων, τις αναλωθείσες ιχθυοτροφές και τα ποσοστά θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα της μεθόδου
επαληθεύονται εκ των υστέρων κατά την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση).
Παράδειγμα 4.4.3 - Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα
Σε περίπτωση αποθεμάτων παρεμφερούς είδους, μεγάλου αριθμού και μικρής διαφοράς αξίας ανά
τεμάχιο μεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταμέτρηση να γίνεται σε γενικές κατηγορίες και με τη χρήση
μέσης τιμής, εφόσον δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
4.4.5 Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής παραγράφου 2
του άρθρου 6, δύναται να εφαρμοστούν και για τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων
της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Διευκρινίζεται ότι αυτό αφορά μόνο τον προσδιορισμό της ποσότητας
και όχι και την επιμέτρηση των αποθεμάτων τέλους της χρήσεως 2014, που θα γίνει με τους ισχύοντες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, κανόνες.

Παράγραφος 5
4.5.1 Καθιερώνεται η υποχρέωση της οντότητας για παρακολούθηση κατ’ είδος και ποσότητα, διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, των αποθεμάτων τρίτων. Η διάταξη αναφέρεται σε εμπορεύσιμα
αγαθά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές
φιάλες, κ.λπ.). Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει από οποιοδήποτε τηρούμενο αρχείο. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται φυσική καταμέτρηση των
σχετικών αποθεμάτων. Θεσπίζεται μόνο η υποχρέωση παρακολούθησης αυτών των αποθεμάτων,
ώστε η οντότητα να δύναται να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται
στην κατοχή της (για παράδειγμα, τηρώντας με τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων
και εκδιδόμενων παραστατικών διακίνησης ή ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία).

Παράγραφος 10
4.10.1 Δεν απαιτείται η τήρηση ξεχωριστού αρχείου για τις πληροφορίες του άρθρου 4, όταν οι ίδιες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.

Λοιπές επεξηγήσεις
4.01 Σημειώνεται ότι οι οντότητες της περίπτωσης 2(γ) του άρθρου 1 που, σύμφωνα με το νόμο, συντάσσουν μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων (απαλλασσόμενες από την υποχρέωση σύνταξης
ισολογισμού), δεν έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχείων των παραγράφων 6 (Αρχείο λοιπών
περιουσιακών στοιχείων), 7 (Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης) και 8 (Αρχείο λογαριασμών
υποχρεώσεων) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος
Παράγραφος 1
5.1.1 Η παράγραφος αυτή αναθέτει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και
κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων
πληροφοριών στη διοίκηση της οντότητας. Κρίσιμης σημασίας είναι το γεγονός ότι το λογιστικό
σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως προς την αξιοπιστία τους ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά.
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5.1.2 Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος συναρτάται με την υποχρέωση για εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εκπλήρωση των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Δηλαδή, η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος και των λογιστικών αρχείων, δεν
θίγεται από αποσπασματική εξέταση κάποιων στοιχείων τους, εφόσον από τη συνολική θεώρηση
επιτυγχάνονται οι προαναφερθέντες στόχοι.

Παράγραφος 4
5.4.1 Η παράγραφος αυτή απαιτεί την έγκριση και την υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε οντότητας υποκείμενης στον παρόντα νόμο, προ της έκδοσής τους, από το αρμόδιο
κατά περίπτωση όργανο διοίκησης της οντότητας και τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή. Στόχος
της διάταξης αυτής είναι η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την ανάληψη της
σχετικής ευθύνης.

Παράγραφος 5
5.5.1 Η παράγραφος αυτή καθιερώνει τη γενική υποχρέωση της οντότητας να τεκμηριώνει επαρκώς με
κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια) κάθε συναλλαγή ή γεγονός που καταχωρείται στα λογιστικά
της αρχεία (βιβλία).

Παράγραφος 7
5.7.1 Η παράγραφος αυτή αναθέτει στην διοίκηση της οντότητας τη θέση σε λειτουργία κατάλληλων
δικλίδων αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Περαιτέρω, η ίδια παράγραφος απαιτεί τη θέση σε λειτουργία δικλίδων με στόχο την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των παραστατικών των συναλλαγών και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό
την επιβεβαίωση της προέλευσής τους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.
5.7.2 Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο ενός παραστατικού (λογιστικού στοιχείου, π.χ. τιμολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με ό,τι προδιαγράφει ο παρών
νόμος ή με ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του εν λόγω παραστατικού. Η προέλευση του παραστατικού αναφέρεται στη διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του παραστατικού ή του προμηθευτή αναλόγως. Πλήρεις ορισμοί αυτών των εννοιών παρατίθενται στο Παράρτημα Α (Γλωσσάριο
όρων).
5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού
συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κ.λπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.
5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν
απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων
του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών
(παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώριση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του
σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου
(μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).

Παράγραφος 8
5.8.1 Η παράγραφος αυτή θέτει ιδιαίτερους κανόνες για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων
και αποστελλόμενων αποθεμάτων, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι. Η έννοια των αποθεμάτων παρατίθεται στο Παράρτημα Α. Η οντότητα απαιτείται να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε

1018

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

στη διάρκεια του χρόνου, τις για οποιοδήποτε σκοπό, διακινήσεις αγαθών, απευθείας ή μέσω
τρίτου. Το παραστατικό διακίνησης μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο, ενδεικτικό της φύσης του, τίτλο, όπως «Παραστατικό Διακίνησης», «Δελτίο Αποστολής», «Συνοδευτικό Διακίνησης
Αποθεμάτων», «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» «Συγκεντρωτικό δελτίο
διακίνησης», κ.λπ.
5.8.2 Το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται, σε κατάλληλο χρόνο, για την αποστολή ή την παράδοση
ή τη διακίνηση των αποθεμάτων, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και
διαφυλάσσεται από τους αντισυμβαλλόμενους, πλην των ιδιωτών. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει τα αγαθά κατά τη
διακίνησή τους, δηλαδή στην περίπτωση αυτή το τιμολόγιο είναι και έγγραφο διακίνησης. Επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού απαιτείται να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα του στοιχείου
στη διάρκεια της διακίνησης για ελεγκτικούς σκοπούς. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το παραστατικό
διακίνησης εκδίδεται ανεξάρτητα από το εάν η διακίνηση διενεργείται με μεταφορικά μέσα του
πωλητή ή οποιουδήποτε τρίτου.
5.8.3 Στην ειδική περίπτωση διακίνησης αγαθών και διανομής αγαθών, που η παραδιδόμενη ποσότητα
καθορίζεται από τον παραλήπτη μετά την έναρξη της διακίνησης, στο εκδιδόμενο στοιχείο διακίνησης, στη θέση των στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι» («Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης»). Κατά την παράδοση των αποθεμάτων, εκδίδονται για κάθε επιμέρους παράδοση είτε άμεσα τα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικών πωλήσεων),
είτε παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων είτε τηρείται αρχείο με τις απαιτούμενες πληροφορίες
(είδος και ποσότητα) των παραδιδόμενων αγαθών, κατά παραλήπτη. Κατά την επιστροφή των μη
παραδοθέντων αποθεμάτων δύναται να εκδίδεται σχετικό παραστατικό στο οποίο αναγράφεται το
είδος και η ποσότητα των επιστρεφομένων αποθεμάτων είτε να αναγράφεται το υπόλοιπο της επιστρεφόμενης ποσότητας στο αρχικό παραστατικό, είτε να ενημερώνεται σχετικό αρχείο.
5.8.4 Δεν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι
οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο,
β) όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων επί
της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας,
γ) παράδοσης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται από τον παραλήπτη αυτών (οντότητα).
Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του παραστατικού διακίνησης παραδίδεται ή αποστέλλεται στον παραγωγό,
δ) ειδικά, για την διακίνηση αγοραζομένου γάλακτος που παραλαμβάνεται από αγρότες-παραγωγούς (κτηνοτρόφοι), ανεξάρτητα εάν οι παραγωγοί αυτοί εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθεστώς
Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται από τις παραλαμβάνουσες οντότητες το παραστατικό διακίνησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 5. Εναλλακτικά, η παραλαμβάνουσα
οντότητα δύναται να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο (κατάσταση) με την παραλαβή του γάλακτος, τα
στοιχεία των εμπλεκομένων μερών, την ποσότητα και το είδος (ζωϊκή προέλευση) του διακινούμενου
γάλακτος, καθώς και την ημερομηνία που γίνεται η διακίνηση. Για τις ανάγκες της οντότητας που παραδίδει το γάλα, δίνεται από την παραλαμβάνουσα οντότητα αντίγραφο της συνταχθείσας κατάστασης ή
άλλη δήλωση με ανάλογο περιεχόμενο,
ε) τα οριζόμενα στην παράγραφο (δ) έχουν εφαρμογή και σε ανάλογες περιπτώσεις παραλαβής
διαφόρων αποθεμάτων από διαφορετικά πρόσωπα,
στ) για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες των παραγωγών-αγροτών προς τα ελαιοτριβεία για έκθλιψη, δεδομένου ότι η μεταφορά ελαιοκάρπου παρουσιάζει ιδιομορφίες (δυσχέρειες στη
συγκέντρωση, άγνωστο βάρος, μεταφορά με διάφορα μεταφορικά μέσα κ.λπ.),
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ζ) διακίνηση αγαθών από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39,
μεταξύ των οποίων είναι και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., δεδομένου ότι δεν υπόκεινται
στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, δεν υποχρεούνται στην παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των αποθεμάτων τους,
η) διακίνηση παγίων (υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακινούνται με σκοπό την πώλησή τους) και διακίνηση ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οντότητας, εφόσον δεν αποτελούν γι’
αυτήν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της,
θ) διακίνηση κατεστραμμένων αποθεμάτων με σκοπό την απόρριψη αυτών,
ι) διακίνηση αγαθών που δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, για τον παραλήπτη ή για κάποιον τρίτο, διαζευκτικά ή αθροιστικά και η διάθεση αυτών αυτούσιων ή μη, δεν επιφέρει
κανένα έσοδο. Δεν εκδίδεται δηλαδή, το εν λόγω στοιχείο για τη διακίνηση άχρηστων ή ακατάλληλων
εμπορευμάτων, προϊόντων ή υπολειμμάτων (π.χ. περισυλλογή και διακίνηση προς καταστροφή ή ανακύκλωση, ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενσωματώνουν καμία
εμπορευματική αξία), σε χώρους απόρριψης (π.χ. χωματερές, κ.λπ.),
ια) για τις διακινήσεις των αποθεμάτων, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου συνεχούς ροής, δηλαδή
για τις διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας,
ιβ) για τις διακινήσεις βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών από λιανοπωλητές που διαθέτουν τα
εμπορεύματά τους αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές, σε παζάρια και στο πλανόδιο εμπόριο
(πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των υπόψη συναλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν μαζί τους τα παραστατικά αγορών των αποθεμάτων τους
(επισημαίνεται ότι, η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για τις διακινήσεις αγροτικών προϊόντων, προς και από
τις λαϊκές αγορές),
ιγ) για τη διακίνηση από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους,
ιδ) για τη διακίνηση εφημερίδων και περιοδικών προς τα ΕΛ.ΤΑ. και τους συνδρομητές από τις επιχειρήσεις έκδοσης ή διακίνησης των ειδών αυτών,
ιε) για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις φαρμάκων, οπτικών και λοιπών ειδών στο δημόσιο ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, όταν τα πωλούμενα είδη παραδίδονται στους ασφαλισμένους,
ιστ) για τη διακίνηση υλικών εκσκαφής (μπάζα) είτε αυτά διακινούνται με ιδιόκτητα φορτηγά ή οχήματα τρίτου, καθόσον τα είδη αυτά δεν συμπληρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων,
ιζ) για τη διακίνηση (α) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρου κ.λπ.) από κατασκευαστικές οντότητες, τα οποία παράγονται από τις ίδιες οντότητες για τα έργα που εκτελούνται από αυτές,
(β) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές οντότητες και (γ)
πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από οντότητες παραγωγής αδρανών υλικών,
ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας,
ιη) για τη διακίνηση από τα γραφεία τελετών ειδών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των εργασιών
των εν λόγω γραφείων με τα ειδικά διασκευασμένα αυτοκίνητά τους,
ιθ) σε περίπτωση μεταφοράς επαγγελματικής εγκατάστασης της οντότητας.
5.8.5 Περιεχόμενο παραστατικού διακίνησης. Στο περιεχόμενο του στοιχείου διακίνησης, αναφέρονται κατ’ ελάχιστο, οι εξής πληροφορίες: α) πλήρης επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση
και ο Α.Φ.Μ. αποστολέα και παραλήπτη, β) η ποσότητα και το είδος των διακινούμενων αγαθών
αναλυτικά και γ) η ημερομηνία που έγινε η διακίνηση. Οίκοθεν νοείται ότι αναγράφεται η διεύθυνση
στην οποία παραδίδονται τα αγαθά, εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της έδρας του παραλήπτη.
Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής, μεταξύ άλλων, της ώρας παράδοσης ή
αποστολής, του αριθμού κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ή του πλωτού μέσου, του τόπου
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αποστολής και του τόπου προορισμού κ.λπ. χωρίς να συνιστά παράβαση η αναγραφή οποιουδήποτε επιπλέον περιεχομένου. Ωστόσο, η εμπλεκόμενη οντότητα έχει σε κάθε περίπτωση την υποχρέωση να τεκμηριώνει επαρκώς τη διακίνηση των αποθεμάτων της.
5.8.6 Έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή. Το παραστατικό διακίνησης αποθεμάτων, μπορεί να εκδίδεται
σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον με κατάλληλες δικλίδες διασφαλίζεται ότι, ο χρόνος έκδοσης αυτού είναι πριν από την έναρξη της διακίνησης των αποθεμάτων (π.χ. αποστολή δελτίου αποστολής
στον παραλήπτη στο σώμα ηλεκτρονικής επιστολής - email). Για την έκδοση, σε ηλεκτρονική μορφή, του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στα άρθρα
14 και 15 του παρόντος νόμου περί ηλεκτρονικού τιμολογίου και αυθεντικότητας, ακεραιότητας
και αναγνωσιμότητάς του. Διευκρινίζεται ότι, η έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του στοιχείου διακίνησης αποθεμάτων μπορεί να διενεργείται και μέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης,
το στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων ως συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης μπορεί να βρίσκεται,
κατά τη διάρκεια της διακίνησης, σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, με
δυνατότητα ανάγνωσης στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το φορολογικό έλεγχο, ενώ στον
αντισυμβαλλόμενο μπορεί να παραδίδεται, ομοίως, σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Ανάλογη
εφαρμογή υπάρχει και όταν το τιμολόγιο πώλησης υποκαθιστά το παραστατικό (δελτίο) διακίνησης.
5.8.7 Επισημαίνεται ότι όλες οι αποφάσεις για μη έκδοση δελτίου αποστολής ή την έκδοσή του κατά
διαφορετικό τρόπο, οι οποίες είχαν εκδοθεί από τους Προϊσταμένους Δ.Ο.Υ. ή τους Επιθεωρητές
βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. ή του Κ.Φ.Α.Σ. παύουν να ισχύουν
από 1ης Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Παράγραφος 9
5.8.8 Η παράγραφος 9 καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
που θέτει η παράγραφος 8 για τις δικλίδες παρακολούθησης των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, η
παράγραφος 9 ορίζει ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση της παραγράφου 8 όταν η οντότητα τηρεί με
τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης ή τις
αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαμβάνει για τις σχετικές διακινήσεις
των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκμηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών.
Συνεπώς, δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης ή τήρησης ιδιαίτερου αρχείου για τα διακινούμενα
αγαθά κατά ποσότητα ή και αξία («βιβλίο αποθήκης»). Φυσικά, κάθε οντότητα δύναται (δεν υποχρεούται) να τηρεί ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο αρχείο ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων για
διαχειριστικούς σκοπούς.
5.8.9 Η παράγραφος 9 ρυθμίζει επίσης την περίπτωση στην οποία η οντότητα παραλαμβάνει αποθέματα από οποιονδήποτε (είτε υπόχρεο σε έκδοση στοιχείου διακίνησης ή πώλησης, είτε όχι) και
για οποιοδήποτε σκοπό (όπως αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση,
φύλαξη, ή για επεξεργασία, κ.λπ.), τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης ή πώλησης
για οποιοδήποτε λόγο (ο αποστέλλων τα αγαθά αρνείται ή δεν είναι υπόχρεος σε έκδοση παραστατικού διακίνησης ή εκ παραδρομής δεν εξέδωσε). Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ότι η οντότητα
οφείλει να καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούμενες πληροφορίες της παραγράφου 8(α)
έως και 8(γ), αμελλητί με την παραλαβή των αποθεμάτων. Για τη σχετική παραλαβή, η οντότητα
δύναται να εκδώσει σχετικό παραστατικό με τα εν λόγω στοιχεία και να αποστείλει αντίγραφο αυτού του παραστατικού ή τις σχετικές πληροφορίες στο εμπλεκόμενο μέρος. Στην περίπτωση παραλαβής πωληθέντων αγαθών που επιστρέφονται από τον αγοραστή χωρίς να συνοδεύονται από
παραστατικό διακίνησης, η παραλαμβάνουσα οντότητα δύναται, εναλλακτικά, να εκδώσει άμεσα
πιστωτικό παραστατικό πώλησης.
5.8.10 Οίκοθεν νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κατά την παραλαβή αποθεμάτων διαπιστώνονται πλεονάσματα ή ελλείμματα σε σχέση με τις ποσότητες που αναφέρονται (κατά περίπτωση) στο παρα-
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στατικό διακίνησης ή στο τιμολόγιο πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τα ορθά
δεδομένα για τις πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ) ή εκδίδει σχετικό παραστατικό.
Η οντότητα διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ή αποστέλλει αντίγραφο του εν λόγω παραστατικού στο εμπλεκόμενο μέρος για δική του ενημέρωση.
5.8.11 Η αναφορά της παραγράφου 9 σε υποχρέωση τήρησης των αποδείξεων λιανικής σε καμία περίπτωση δεν εισάγει υποχρέωση αναγραφής του είδους και της ποσότητας των διακινούμενων
αγαθών σε αυτές. Άλλωστε, το περιεχόμενο των αποδείξεων λιανικής πώλησης αναφέρεται περιοριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 και δεν περιλαμβάνει το είδος και την ποσότητα των
διακινούμενων αγαθών, σύμφωνα και με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ. Στην προκείμενη περίπτωση, η
αναφορά στις «αποδείξεις λιανικής», για όσες οντότητες πωλούν αγαθά λιανικώς, έχει την έννοια
ότι η εμπλεκόμενη οντότητα δύναται να τεκμηριώνει τα αποθέματα που κατέχει με τα παραστατικά
διακίνησης και τα τιμολόγια (χονδρικής) που εκδίδει ή λαμβάνει, καθώς επίσης και με το σύνολο
των πωλήσεων λιανικής χρησιμοποιώντας έμμεσες προσεγγιστικές ελεγκτικές τεχνικές. Για παράδειγμα, μπορεί να εκτιμηθεί, κατά προσέγγιση, η αξία κτήσης των πωληθέντων λιανικώς αποθεμάτων με βάση ένα γενικό (μέσο) ποσοστό μικτού κέρδους, ώστε να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση
της διακίνησης των αποθεμάτων.

Παράγραφος 12
5.12.1 Η παράγραφος αυτή δίνει τη δυνατότητα για αλλαγή σε οριστικοποιημένες εγγραφές στα λογιστικά αρχεία, με τη βασική προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ασφάλεια το αρχικό
περιεχόμενο των αρχείων και η ημερομηνία που έγινε η αλλαγή. Η διόρθωση δύναται να γίνεται με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. αντιλογισμός ή χρήση αρνητικών εγγραφών).

Παράγραφος 13
5.13.1 Η οντότητα μπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία με την προϋπόθεση ότι
υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείμενες πληροφορίες πριν τη συγχώνευση ή συνένωσή
τους. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνένωση ή συγχώνευση λογιστικών αρχείων είναι ότι από το λογιστικό αρχείο που προκύπτει από την ενέργεια αυτή, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων αρχείων, δηλαδή πρέπει
να είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες των λογιστικών αρχείων που συνενώθηκαν
ή συγχωνεύθηκαν.

Παράγραφος 14
5.14.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι, για τις ανάγκες αυτού του νόμου, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία
(βιβλία και παραστατικά) πρέπει να είναι διαθέσιμα στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα εντός ευλόγου
χρονικού περιθωρίου. Σημειώνεται ότι άλλα νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό
τρόπο το θέμα της πρόσβασης στα λογιστικά αρχεία (σχετικές και οι διατάξεις των άρθρων 14 και
24 του Ν. 4174/2013).

Παράγραφος 17
5.17.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι όταν σύμφωνα με το νόμο αυτό (σχετικές και οι διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 3) τα λογιστικά στοιχεία συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική για
συναλλαγές είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής επικράτειας, η οντότητα υποχρεούται να παράσχει στις αρμόδιες αρχές, εντός ευλόγου χρόνου, μετάφραση των εν λόγω αρχείων για σκοπούς
του ελέγχου.

Παράγραφος 18
5.18.1 Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, χωρίς τυπικές ή άλλες προϋποθέσεις, να αναθέσει σε τρίτο
πρόσωπο (εξωτερικό λογιστή) την τήρηση ή ενημέρωση μέρους ή του συνόλου του λογιστικού της
συστήματος ή την σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις
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του παρόντα νόμου, ορίζεται ρητά ότι η ανάθεση της τήρησης ή ενημέρωσης του λογιστικού συστήματος σε τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από την σχετική ευθύνη
που προκύπτει, για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης
λογιστικών αρχείων
Παράγραφος 1
6.1.1 Η ενημέρωση των βιβλίων στα χρονικά όρια που θέτει η παράγραφος αυτή αφορά την καταχώριση των εκδιδόμενων και λαμβανόμενων παραστατικών. Η υποχρέωση του άρθρου αυτού εκπληρούται όταν η οντότητα καταχωρεί εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων, από τη λήξη του μήνα ή
τριμήνου κατά περίπτωση, είτε τη λογιστική είτε τη φορολογική βάση, κατά την παράγραφο 5 του
άρθρου 3. Εξυπακούεται ότι η καταχώριση λογιστικής και φορορογικής φάσης δύναται να πραγματοποιείται και ταυτόχρονα, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 6.
6.1.2 Όταν εντός των τιθέμενων χρονικών ορίων καταχωρείται, κατ’ επιλογή της οντότητας, μόνο η μία
εκ των δύο βάσεων (είτε η λογιστική είτε η φορολογική), η παρακολούθηση της άλλης βάσης δύναται να γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για την σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. Για παράδειγμα, μια οντότητα που συντάσσει ισολογισμό, δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της
τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τα λογιστικά
πρότυπα (Ελληνικά ή Δ.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση), δηλαδή με τη λογιστική τους βάση (αξία). Στην
περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόμου υποχρέωση και η εν λόγω οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρίσει στο λογιστικό της σύστημα και τη φορολογική βάση.
6.1.3 Εναλλακτικά, η ίδια οντότητα δύναται να επιλέξει να καταχωρεί στα βιβλία της τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά βάσει των αξιών που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, δηλαδή με
την φορολογική τους βάση. Στην περίπτωση αυτή πληρούται η εκ του νόμου υποχρέωση και η εν λόγω
οντότητα δύναται στη συνέχεια να καταχωρίσει στο λογιστικό της σύστημα και τη λογιστική βάση.

Παράγραφος 2
6.2.1 Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων, ορίζεται ότι ο εν λόγω προσδιορισμός διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Δηλαδή,
ο χρόνος προσδιορισμού των αποθεμάτων (φυσική απογραφή) καθορίζεται από τα πραγματικά δεδομένα μιας οντότητας, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
4 και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας του ποσοτικού προσδιορισμού των αποθεμάτων στο
τέλος της ημερομηνίας αναφοράς (ημερομηνία τέλους χρήσης ή ημερομηνία ισολογισμού).
6.2.2 Ο χρόνος αυτός μπορεί να απέχει από το τέλος της ημερομηνίας αναφοράς, ιδίως όταν η οντότητα τηρεί αναλυτικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης) ή όταν ο αριθμός ή και η ποσότητα των διακινήσεων δεν είναι σημαντική. Σε άλλες περιπτώσεις που η οντότητα
εφαρμόζει έμμεσες τεχνικές στον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων της απογραφής,
η σχετική διαδικασία δύναται να γίνεται με αξιοπιστία και σε χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος
της περιόδου (π.χ. προσδιορισμός ιχθυόμαζας ιχθυοτροφείων). Τέλος, σημειώνεται ότι όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της λιανικής (retail method) δεν γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των αποθεμάτων και η εκτίμηση της αξίας του τελικού αποθέματος δύναται επίσης να γίνεται με ασφάλεια σε
χρόνο απομακρυσμένο από το τέλος της περιόδου.
6.2.3 Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργείται ο ποσοτικός προσδιορισμός των
αποθεμάτων, η οντότητα είναι υποχρεωμένη να έχει τεκμηριώσει με αξιόπιστο τρόπο τις ποσότητες
της απογραφής εντός των χρονικών ορίων σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
περιόδου.
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6.2.4 Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όπως και της σχετικής
παραγράφου 4 του άρθρου 4, δύνανται να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της ποσότητας
(και όχι και της επιμέτρησης) των αποθεμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2014, δεδομένου άλλωστε ότι
η απογραφή λήξης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 είναι η απογραφή έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2015.

Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων
Παράγραφος 1
7.1.1 Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις προθεσμίες φύλαξης των λογιστικών αρχείων.
7.1.2 Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν ορίζεται ο τόπος τήρησης και διαφύλαξης των βιβλίων
και των στοιχείων. Συνεπώς αυτά μπορούν να τηρούνται και να φυλάσσονται οπουδήποτε, ακόμη
και κατά την διάρκεια της περιόδου που αφορούν, με την προϋπόθεση να επιδεικνύονται και να
δίνονται στον έλεγχο όταν αυτά ζητηθούν, εντός ευλόγου χρόνου. Σημειώνεται ωστόσο ότι άλλα
νομοθετήματα δύναται να ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα της διαφύλαξης των βιβλίων
και των στοιχείων (σχετικές και οι διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013).

Παράγραφος 2
7.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα διαφύλαξης σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ηλεκτρονική) των τηρούμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), ανεξάρτητα από τον τρόπο
τήρησης αυτών (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).
7.2.2 Παρέχεται η δυνατότητα, για τους σκοπούς αυτού του νόμου, αρχεία που αρχικά δημιουργούνται
σε έντυπη μορφή να ψηφιοποιούνται και να φυλάσσονται στη νέα μορφή ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε τρέχουσας περιόδου.
7.2.3 Η δυνατότητα διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο αυτή, παρέχεται για το σύνολο των τηρούμενων, εκδιδόμενων και λαμβανόμενων λογιστικών αρχείων (βιβλίων και παραστατικών κατά περίπτωση, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται επίσης και για τα παραστατικά (στοιχεία) με ημερομηνία έκδοσης πριν
την 1/1/2015 αλλά δεν παρέχεται για τα τηρούμενα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 βιβλία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
Γενικά
8.1 Οι ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού ενσωματώνουν στο εσωτερικό δίκαιο τις σχετικές ρυθμίσεις
της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δίνεται ο ορισμός της έννοιας του
τιμολογίου, καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιμολογίου πώλησης και παρέχεται
η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου από άλλα πρόσωπα. Επίσης, παρέχεται απαλλαγή από την έκδοση τιμολογίου στο δημόσιο και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου, για δραστηριότητες ή
πράξεις, που πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν
υπόκεινται σε Φ.Π.Α.. Ακόμα, αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα που αφορούν την τιμολόγηση (άρνηση έκδοσης τιμολογίου, τιμολόγηση στην περίπτωση μη υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίου, πώληση
αγαθών για λογαριασμό τρίτου). Τέλος, ορίζεται ότι τα εκδοθέντα ή ληφθέντα τιμολόγια, αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.
8.2 Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών δεν ορίζεται στις διατάξεις αυτές, προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες καταναλωτές). Συνεπώς, εκδίδεται
τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του
Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
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Παράγραφος 1
8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ ορίζει με σαφήνεια ότι «τιμολόγιο»
εκδίδεται για πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται
σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
8.1.2 Για την είσπραξη αποζημιώσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και λοιπών συναφών εσόδων, δεν προβλέπεται ή έκδοση τιμολογίου από την Οδηγία 2006/112/
ΕΕ. Η συναλλαγή δύναται να τεκμηριώνεται από παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (π.χ. απόφαση επιχορήγησης, βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που
περιλαμβάνει τα στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό, την ημερομηνία ή άλλο ανάλογο στοιχείο).

Παράγραφος 2
8.2.1 Η απαιτούμενη αποδοχή (παράγραφος 2) του τιμολογίου πώλησης (ή έγγραφου που εξομοιώνεται με τιμολόγιο) εκ μέρους του παραλήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση μπορεί να διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό. Ενδεικτικά, η
εξόφληση του τιμολογίου θεωρείται ως έμμεση αποδοχή αυτού.

Παράγραφος 3
8.3.1 Παράδειγμα τιμολογίου της παραγράφου 3 (έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται
ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο) είναι η περίπτωση όπου εκδίδεται συμπληρωματικό / διορθωτικό τιμολόγιο για διόρθωση διαφορών αξίας που υπήρχαν στο αρχικά εκδοθέν
τιμολόγιο (αναγραφή μικρότερης αξίας σε σχέση με την ορθή).

Παράγραφος 4
8.4.1 Παραδείγματα χρήσης διαφορετικής ονομασίας για τιμολόγια πώλησης λόγω καθιερωμένων
πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας είναι οι λογαριασμοί, φορτωτικές, τραπεζικά,
χρηματιστηριακά, ταχυδρομικά παραστατικά, παραστατικά που εκδίδονται στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, καθώς και λοιπά έγγραφα τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου.

Παράγραφος 5
8.5.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες δύναται, αντί να εκδώσει η ίδια το σχετικό τιμολόγιο, να διασφαλίσει με προηγούμενη συμφωνία την έκδοσή του από το
λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτο-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για
λογαριασμό της. Ωστόσο η σχετική συμφωνία δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

Παράγραφος 6
8.6.1 Με την παράγραφο αυτή προβλέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για εκπτώσεις, επιστροφές ή άλλες διαφορές. Τέτοιες διαφορές μπορεί να είναι η διαπίστωση ελλειμμάτων κατά την
αποστολή και παράδοση των αγαθών, λανθασμένου υπολογισμού αξίας, λανθασμένη αναγραφή
επωνυμίας, εσφαλμένης χρέωσης Φ.Π.Α. επί του αρχικά εκδοθέντος τιμολογίου και τυχόν άλλες
διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν το περιεχόμενο του αρχικού τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται από πωλητή των αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο για την έκδοση τιμολογίου.

Παράγραφος 8
8.8.1 Με την παράγραφο αυτή καθιερώνεται η ευθύνη τρίτου που εκδίδει τιμολόγιο εξ ονόματος και
για λογαριασμό του πωλητή, να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση
και καταχώριση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού
κάθε νόμιμης υποχρέωσης. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών δύναται να γίνεται με κάθε πρό-
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σφορο τρόπο, κατ’ επιλογή των εμπλεκόμενων μερών, όπως αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης εκδοθέντων τιμολογίων με τις απαιτούμενες πληροφορίες ή αντιγράφων των σχετικών τιμολογίων. Η παροχή της πληροφόρησης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Παράγραφος 9
8.9.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζονται οι προϋποθέσεις μη έκδοσης τιμολογίου πώλησης του παρόντος
νόμου από το δημόσιο, τις περιφέρειες, τις νομαρχίες, τους δήμους και τις κοινότητες, και τους λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Σημειώνεται ότι όταν δεν πληρούνται όλες οι καθοριζόμενες
σχετικές προϋποθέσεις, εκδίδεται οπωσδήποτε τιμολόγιο πώλησης από τα αναφερόμενα πρόσωπα.

Παράγραφος 10
8.10.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση στην οποία οντότητα που υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου συναλλάσσεται ως αγοραστής με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση
τιμολογίου. Για την περίπτωση αυτή η οντότητα αγοραστής υποχρεούται σε έκδοση σχετικού παραστατικού προς τεκμηρίωση της συναλλαγής. Το σχετικό παραστατικό αναφέρει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η
παροχή υπηρεσιών.
ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.
Σημειώνεται ότι από τη διάταξη δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το σχετικό παραστατικό το οποίο
δύναται να είναι ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία (συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση, τιμολόγιο
(αγοράς), «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης, αρκεί να περιλαμβάνει όλα τα κατά τα ανωτέρω προαπαιτούμενα δεδομένα. Το σχετικό παραστατικό εκδίδεται στον καθοριζόμενο στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου χρόνο έκδοσης. Σημειώνεται επίσης ότι ο αναφερόμενος όρος «έκταση» στην περίπτωση
παροχής υπηρεσίας, μαζί με το σχετικό είδος, είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας της υπηρεσίας.

Παράγραφος 11
8.11.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η λύση της παραγράφου 10 ακολουθείται και στην περίπτωση
που η οντότητα συναλλάσσεται ως αγοραστής με άλλη υποκείμενη στον παρόντα νόμο οντότητα,
η οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης άρνησης έκδοσης τιμολογίου για το σύνολο ή μέρος της συναλλαγής.

Παράγραφος 12
8.12.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει την υποχρέωση τρίτου (αντιπρόσωπος) που πωλεί, έναντι αμοιβής,
αγαθά για λογαριασμό μιας οντότητας, και εκδίδει ο ίδιος το σχετικό παραστατικό πώλησης για
λογαριασμό της, να εκδίδει και ένα έγγραφο-παραστατικό (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, για την τεκμηρίωση των πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για
την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης.
8.12.2 Οίκοθεν νοείται ότι η υποχρέωση της παραγράφου 12 εκπληρούται και όταν η οντότητα αποστέλλει έγκαιρα στον τρίτο αντίγραφα των εκδιδόμενων τιμολογίων, αντί της σύνταξης και αποστολής ιδιαίτερου συγκεντρωτικού εγγράφου (εκκαθάριση).

Παράγραφος 13
8.13.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι ειδικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο (συνε-
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ταιριστικές οργανώσεις κ.λπ.), για λογαριασμό αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της παραγράφου
12 (εκκαθάριση) εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό
έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε δικής του νόμιμης υποχρέωσης.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου
Παράγραφος 1
9.1.1 Η παράγραφος αυτή (στοιχεία α έως ιζ) καθορίζει το υποχρεωτικό από την Οδηγία 2006/112/ΕΕ
περιεχόμενο του τιμολογίου. Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις του στοιχείου (στ) της παραγράφου
αυτής παρέχεται η δυνατότητα μη αναγραφής στο τιμολόγιο του είδους και της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις αυτές (έκταση και είδος παρεχόμενων
υπηρεσιών) προκύπτουν από άλλα έγγραφα, όπως είναι οι τυχόν καταρτισθείσες συμβάσεις, συμφωνητικά, καθώς και λοιπά έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.
9.1.2 Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις
βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της παραγράφου (δ) και
(ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του
εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα
του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.

Παράγραφος 2
9.2.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης των σχετικών ποσών που αναγράφονται στο τιμολόγιο σε οποιοδήποτε νόμισμα, εκτός του ποσού που αναφέρεται στο Φ.Π.Α. το οποίο εκφράζεται και στο
εθνικό νόμισμα, ανεξάρτητα εάν αυτά αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας ή με το εξωτερικό.
9.2.2 Ιδιαίτερα, με την παράγραφο 1.ζ ορίζεται ότι επί του τιμολογίου, μεταξύ άλλων, αναγράφεται και
η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, όταν αυτή η ημερομηνία δεν
συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεκμήριο
για την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου.

Παράγραφος 3
9.3.1 Η παράγραφος ορίζει ότι, για τους σκοπούς αυτού του νόμου και σύμφωνα με την Οδηγία
2006/112/ΕΕ, το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη. Ωστόσο, η υπογραφή του εκδότη επί του τιμολογίου μπορεί να απαιτείται από άλλη νομοθεσία ή να είθισται ως καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική.

Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο
και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο
Παράγραφος 1
10.1.1 Η παράγραφος αυτή επιτρέπει την έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου όταν το ποσό του τιμολογίου
δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή στην περίπτωση που το τιμολόγιο αυτό τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικά εκδομένο τιμολόγιο (παράγραφος 3 του άρθρου 8).

Παράγραφος 2
10.2.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι το περιεχόμενο του απλοποιημένου τιμολογίου πρέπει να περιλαμβάνει:
α) την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου,
β) προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες,
γ) τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται,
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δ) το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του,
ε) στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, αναφορά στο
αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται.
10.2.2 Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών,
που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη,
ομοίως, υπηρεσιών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο
να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν
δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της
σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας επαγγέλματος του εκδότη
στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών.

Παράγραφος 3
10.3.1 Η παράγραφος αυτή ρυθμίζει την έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου για διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο
τιμολόγιο, κατά περίπτωση.
10.3.2 Ως επαναλαμβανόμενες πωλήσεις νοούνται οι πωλήσεις που παρουσιάζουν περιοδικότητα ή
συχνότητα, καθημερινά ή κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα, από τον ίδιο πωλητή προς τον ίδιο
αγοραστή.
10.3.3 Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, επί επαναλαμβανόμενων παροχών υπηρεσιών, ο πωλητής
δύναται να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε παροχή,
η ημερομηνία της παροχής, το είδος και η έκταση των υπηρεσιών. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής, εκδίδεται συγκεντρωτικό τιμολόγιο, στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις
της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση του απλοποιημένου τιμολογίου, όπως αναφέρονται στις διατάξεις των περιπτώσεων (α) έως και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
παρόντος νόμου.
10.3.4 Όταν δεν εκδίδεται η προαναφερόμενη κατάσταση υπό 10.3.3, το εκδιδόμενο συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 9, αναφορικά με το περιεχόμενό του.

Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου
(για χονδρικές πωλήσεις)
Παράγραφος 1
11.1.1 Με την παράγραφο αυτή εισάγεται η έννοια της γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης του τιμολογίου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που
πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ο χρόνος γένεσης της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου διαφοροποιείται από την προθεσμία έκδοσης
του εν λόγω τιμολογίου, η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2, αναλυτικά για κάθε περίπτωση
πώλησης.
11.1.2 Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου αποσυνδέεται από την εφαρμογή της αρχής του
δεδουλευμένου σχετικά με την αναγνώριση των πωλήσεων. Δηλαδή, η υποχρέωση αναγνώρισης
των εσόδων είναι θέμα πραγματικών περιστατικών σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια αναγνώρισης
(π.χ. παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσίας) και δεν προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου η οποία
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μπορεί και να γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης
των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
11.1.3 Είναι σαφές από το νόμο, σύμφωνα και με την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, ότι το τιμολόγιο φέρει την
ημερομηνία στην οποία εκδόθηκε.

Παράγραφος 2
11.2.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζονται οι προθεσμίες έκδοσης τιμολογίου για πώληση αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών [περιπτώσεις (α) έως (ε)]. Η γενική αρχή είναι ότι τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της παροχής
της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
11.2.2 Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 2011 και μία παροχή
υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 2011 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15
Δεκεμβρίου 2011, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12 Δεκεμβρίου ή 15 Δεκεμβρίου
2011. Ομοίως, για παροχή υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 2011 και μια πώληση/παράδοση αγαθών
στις 23 Δεκεμβρίου 2011 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου
2012, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 2012. Η ίδια γενική αρχή ακολουθείται και για το συγκεντρωτικό τιμολόγιο (περίπτωση δ). Υπενθυμίζεται (βλέπε
11.1.2) ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου το έσοδο της παροχής υπηρεσίας και της πώλησης/παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 2011 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2012 (αποσύνδεση τιμολόγησης
από την αναγνώριση του εσόδου).
11.2.3 Στην περίπτωση (β) ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών,
υπηρεσίας ή κατασκευής έργου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η
ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που
έχει ολοκληρωθεί.
11.2.4 Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το φοροτέχνη-λογιστή, κ.λπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους
επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών
ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης
τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της
ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.
Παράδειγμα 11.2.1 - Χρόνος έκδοσης τιμολογίου σε συνεχιζόμενη υπηρεσία
Επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης συμφώνησε με άλλη οντότητα να αναλάβει την εκπαίδευση
προσωπικού για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως 30ή Ιουνίου 2016 με αμοιβή 10.000 ευρώ. Εάν
έχει συμφωνηθεί η πληρωμή να γίνει με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (30ή Ιουνίου), το
τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί μέχρι 15 Ιουλίου 2016. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, με βάση την αρχή του
δουλευμένου η επιχείρηση επαγγελματικής εκπαίδευσης οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εσόδου που αφορά το 2015, ανεξάρτητα από την μη υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Το ίδιο ισχύει και για το
αντισυμβαλλόμενο μέρος που οφείλει να αναγνωρίσει την αναλογία του εξόδου του 2015.
Εάν όμως έχει συμφωνηθεί και καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, π.χ. 2.000 ευρώ κάθε δίμηνο, το σχετικό τιμολόγιο για το πρώτο δίμηνο (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015) θα εκδοθεί μέχρι 15
Νοεμβρίου 2015 με ποσό 2.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν ολοκληρωθεί η συνεχιζόμενη παροχή
υπηρεσίας ή το έργο, το τιμολόγιο πρέπει να εκδίδεται κατ’ ανώτατο στο χρόνο της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 11, δηλαδή μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα που ολοκληρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας.
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Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν περιορίζεται στο είδος της υπηρεσίας. Δηλαδή το ίδιο ισχύει για κάθε οντότητα ανεξάρτητα από το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει μια οντότητα (π.χ. υπηρεσίες λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου, δικηγορικές υπηρεσίες, ιατρικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες συντήρησης, κ.λπ.).
11.2.5 Στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή για μη προσφερθέν έργο, δε γεννάται υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης» και
στη συνέχεια εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
11.2.6 Στην περίπτωση (β) εμπίπτει και η περίπτωση συνεχιζόμενων πωλήσεων αγαθών μέσω δικτύου
συνεχούς ροής (πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου κ.λπ.). Για παράδειγμα,
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, για πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιόδου από 20 Ιανουαρίου 2015 έως 20 Μαρτίου του 2015, το παραστατικό πώλησης (στη συγκεκριμένη περίπτωση
«Λογαριασμός» κατά την καθιερωμένη ονομασία) θα εκδοθεί έως την 15η Απριλίου 2015.
11.2.7 Στην περίπτωση (γ), δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας (χονδρική
πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών - ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά
αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ.
11.2.8 Στην περίπτωση (δ) ορίζεται η προθεσμία έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου. Διευκρινίζεται
ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της διάταξης, εάν οι διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα εντός δύο διαφορετικών ημερολογιακών
μηνών, οι παραδόσεις κάθε μήνα υπόκεινται σε ξεχωριστή τιμολόγηση, εντός του επόμενου μήνα
από το μήνα που έγιναν οι παραδόσεις ή η παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, εάν οι διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις αγαθών έλαβαν χώρα το διάστημα 13 Σεπτεμβρίου έως
11 Οκτωβρίου 2015, οι παραδόσεις του Σεπτεμβρίου θα τιμολογηθούν μέχρι 15 Οκτωβρίου και οι
παραδόσεις Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου.
11.2.9 Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 ορίζονται ειδικές προθεσμίες για την περίπτωση που
αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λόγω
των ειδικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις προμήθειες του δημοσίου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία
έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. Η περίπτωση
αφορά συναλλαγές που στην πρακτική των δημοσίων προμηθειών προβλέπεται η διαδικασία της
«οριστικοποίησης» της πώλησης από τις αρμόδιες αρχές (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, πώληση
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων).
11.2.10 Για το πιστωτικό τιμολόγιο, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης
αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου και
ειδικότερα:
α) επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης,
β) στις επιστροφές πωληθέντων αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου
μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων αγαθών,
γ) για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο γενικά του αρχικού τιμολογίου, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται με τη διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).
11.2.11 Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί
σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων,
καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος
και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα
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απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό
έτος) των συμβαλλομένων. Διευκρινίζεται ότι, μέσω της διαδικασίας της αυτοτιμολόγησης της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το τιμολόγιο αυτό (εκκαθάριση αμοιβών) δύναται να εκδίδεται και από
τον λήπτη της υπηρεσίας.
11.2.12 Στις περιπτώσεις που υποκείμενη στο νόμο οντότητα αναθέτει σε άλλη υποκείμενη στο νόμο
οντότητα την αγορά αγαθών από μη υποκείμενο στο νόμο (π.χ. αγρότης του ειδικού καθεστώτος
Φ.Π.Α), είναι δυνατόν το τιμολόγιο να εκδοθεί από τον πραγματοποιούντα την αγορά, με ανάθεση
τιμολόγησης.
11.2.13 Με δεδομένες τις νομικές ρυθμίσεις περί του χρόνου έκδοσης τιμολογίων και τη σχετική πρακτική πριν την ψήφιση του Ν. 4308/2014, οι οντότητες έχουν ήδη οργανώσει τη σχετική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών παραστατικών εντός της εκάστοτε κλειόμενης χρήσης. Διευκρινίζεται ότι
ο παρών νόμος παρέχει το δικαίωμα (χωρίς υποχρέωση) έκδοσης του τιμολογίου πώλησης μέχρι
την 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Συνεπώς, οι οντότητες δύνανται, τηρώντας αυτό το νόμο,
να συνεχίσουν τη διαδικασία έκδοσης τιμολογίων που ήδη εφαρμόζουν.

Διευκρινίσεις επί μεταβατικού
χαρακτήρα θεμάτων
11.2.14 Για υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., που έχουν παρασχεθεί από πρόσωπα των οποίων το εισόδημα χαρακτηριζόταν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν.
2238/1994 ως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, και όταν οι απαιτήσεις είσπραξης των σχετικών
αμοιβών ανάγονται σε χρόνο μέχρι την 31.12.2014 και οι σχετικές αμοιβές δεν έχουν εισπραχθεί,
τα σχετικά τιμολόγια εκδίδονται με την είσπραξη αυτών (και μετά την 1.1.2015). Για παράδειγμα,
ιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ασφαλισμένους του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2014 και εισπράττει την αμοιβή του το Μάρτιο του επόμενου έτους, μετά την εκκαθάρισή της από την αρμόδια Υπηρεσία ελέγχου δαπανών του Δημοσίου, οπότε και θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο, δεδομένου ότι το τιμολόγιο προς το Δημόσιο εκδιδόταν με την είσπραξη.
11.2.15 Στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας ξεκίνησε πριν την 1.1.2015 και συνεχίζεται και
μετά την ημερομηνία αυτή, για την αμοιβή που αντιστοιχεί στη παρασχεθείσα υπηρεσία μέχρι
31.12.2014, το τιμολόγιο θα εκδοθεί μέχρι την 31.12.2014, σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την
ημερομηνία αυτή (31.12.2014) διατάξεις. Για την αμοιβή που αντιστοιχεί στην υπηρεσία που παρασχέθηκε από 1.1.2015 και μετά, το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Παράγραφος 1
12.1.1 Για πωλήσεις προς ιδιώτες καταναλωτές, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδεται, αντί του τιμολογίου πώλησης που θα περιλάμβανε το σύνολο των πληροφοριών (ενδείξεων) του άρθρου 9, παραστατικό λιανικής πώλησης, κάτι που είναι το σύνηθες στην πράξη.

Παράγραφος 4
12.4.1 Με την παράγραφο αυτή καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τον πωλητή για
κάθε εκδιδόμενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης αξίας άνω των 50 ευρώ. Στο αρχείο αυτό
καταχωρείται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Αντί της τήρησης ιδιαίτερου αρχείου
επιστροφών και εκπτώσεων λιανικής, ο πωλητής δύναται να αναγράφει τις πληροφορίες αυτές στα
εκδιδόμενα πιστωτικά στοιχεία. Διευκρινίζεται ότι πιστωτικό στοιχείο λιανικής δύναται να εκδίδεται
για κάθε πώληση λιανικής (εμπορεύματα, προϊόντα, υπηρεσίες, κ.λπ.).
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Παράγραφος 5
12.5.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι κάθε έγγραφο που περιέχει τα οριζόμενα στοιχεία (πληροφορίες) του παραστατικού λιανικής πώλησης εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ.
συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια
συμβόλαια κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την
είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφους, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο εξομοιώνεται στην περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής βάσει
των στοιχείων που περιέχει. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο
υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές).

Παράγραφος 6
12.6.1 Με την παράγραφο γίνεται δεκτό ότι το παραστατικό λιανικής πώλησης μπορεί να φέρει ονομασία (τίτλο), ανάλογα με τις επικρατούσες πρακτικές («Απόδειξη», «Απόδειξη λιανικής», «Απόδειξη
λιανικής πώλησης», «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» και «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών»).

Παράγραφος 7
12.7.1 Με την παράγραφο ρυθμίζεται το θέμα της ανάθεσης, από οντότητα που πραγματοποιεί λιανικές
πωλήσεις (αγαθών ή υπηρεσιών), της έκδοσης παραστατικού λιανικής πώλησης σε τρίτο μέρος, εξ
ονόματος και για λογαριασμό της. Η ανάθεση προϋποθέτει προηγούμενη συμφωνία.
12.7.2 Η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο της έκδοσης παραστατικών λιανικής παρέχεται ανεξαιρέτως,
χωρίς κανένα περιορισμό για το είδος της λιανικής πώλησης. Δηλαδή, από την 1η Ιανουαρίου 2015
η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στην έκδοση εισιτηρίων για θεάματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κ.λπ., όπως ίσχυε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.
12.7.3 Η ανάθεση δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη σχετική ευθύνη για την έκδοση αποδείξεων αλλά και κάθε ευθύνη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
12.7.4 Το τρίτο πρόσωπο που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης για λογαριασμό της οντότητας, οφείλει να αποστέλλει εγκαίρως στην οντότητα τα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ή κατ’ ελάχιστο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό
της οντότητας λιανικές συναλλαγές.

Παράγραφος 8
12.8.1 Με την παράγραφο 8 εισάγεται γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, για
την έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι
αποδείξεις λιανικής (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή, εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το
άρθρο αυτό, περίπτωση στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
Παράγραφος 10
12.10.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα στις υποκείμενες οντότητες, αντί της έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), να εκδίδουν τα σχετικά στοιχεία πώλησης
(αποδείξεις ή και τιμολόγια) χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης
στοιχείων λιανικής πώλησης. Οι πάροχοι εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.
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12.10.2 Εκτός από την κατ’ εντολή και για λογαριασμό της οντότητας ηλεκτρονική έκδοση των στοιχείων λιανικής πώλησης, ο πάροχος μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την υπόχρεη οντότητα, να
αναλάβει και την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη των στοιχείων λιανικής πώλησης για λογαριασμό
της οντότητας. Η φύλαξη των στοιχείων λιανικής από τρίτο, δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη
σχετική ευθύνη σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τη φορολογική νομοθεσία (σχετικές οι διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 4174/2013).

Παράγραφος 11
12.11.1 Με την παράγραφο αυτή εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίσει απαλλαγές από την υποχρέωση χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (φορολογική
ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), για συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων ή συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών λιανικής.
Παράγραφος 12
12.12.1 Με την παράγραφο αυτή παρέχεται η δυνατότητα, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις, οι
οντότητες να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από
φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής
έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο που πουλά λιανικά στους
υπαλλήλους του, δεν απαιτείται να χρησιμοποιεί φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αντίθετα,
στην περίπτωση που λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης, απαιτείται η χρησιμοποίηση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
Παράγραφος 13
12.13.1 Με την παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε οντότητες, σε περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού
μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος, να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής χειρόγραφα ή μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό και χωρίς να κάνουν χρήση των υπηρεσιών
των παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.
12.13.2 Η παράγραφος αυτή θεσπίζει την υποχρέωση της οντότητας να μεριμνά για την αποκατάσταση
της βλάβης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθώς και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήματος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων θα καθοριστούν υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τις βλάβες αυτές.
12.13.4 Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως παύση χρήσης και ως απόκτηση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού θεωρείται, αντίστοιχα, και η βλάβη της μνήμης του
Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού καθώς και η αντικατάστασή της από νέα μνήμη.

Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων
λιανικής πώλησης
Παράγραφος 1
13.1.1 Με την παράγραφο αυτή καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, κατά περίπτωση), ανάλογα με το αντικείμενο της πώλησης
[περιπτώσεις (α) έως (δ)].
13.1.2 Για την περίπτωση πώλησης αγαθών (περίπτωση α), το παραστατικό εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής.
13.1.3 Διευκρινίζεται ότι στις λιανικές πωλήσεις αγαθών η έκδοση παραστατικού διακίνησης από τον
πωλητή δεν μεταθέτει το χρόνο έκδοσης του παραστατικού λιανικής πώλησης. Το στοιχείο αυτό
πρέπει να εκδίδεται και πάλι κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών.
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13.1.3 Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που η παράδοση των πωλούμενων αγαθών στον ιδιώτη
- αγοραστή γίνεται από τρίτο (τριγωνική παράδοση από τον προμηθευτή ή αποστολή από αποθηκευτή κ.λπ.), τα στοιχεία λιανικής πώλησης μπορούν να εκδοθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από την παράδοση των αγαθών. Εννοείται πως όταν εκδίδεται παραστατικό λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης.
13.1.4 Στην περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε μελλοντικό χρόνο
για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, τα στοιχεία λιανικής εκδίδονται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Τέτοιες
περιπτώσεις είναι, μεταξύ άλλων, τα εισιτήρια θεαμάτων, τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων κ.λπ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι πριν από την έναρξη ή με την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας, και η έκδοση
του σχετικού παραστατικού μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση για να αποκτήσει και να μπορεί να ασκήσει
ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο ή μη χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι το πλήθος των λήψεων των υπηρεσιών μπορεί να είναι, ή να μην είναι, καθορισμένο.
13.1.5 Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών σε συνεχή ροή (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κ.λπ.),
κατ’ αναλογία της ρύθμισης της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το στοιχείο λιανικής μπορεί να εκδοθεί μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο
στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά που έχουν πωληθεί.
13.1.6 Για την περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής (τεχνικού) έργου της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων,
συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης από το φοροτέχνη-λογιστή, κ.λπ.), ισχύουν όσα αναφέρθηκαν
στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο
Παράγραφος 2
14.2.1 Η παράγραφος αυτή παραθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, τον ορισμό του ηλεκτρονικού τιμολογίου, συμπεριλαμβανομένου του παραστατικού λιανικής πώλησης,
ως το τιμολόγιο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και με
την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
14.2.2 Σύμφωνα με το νόμο, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο απαιτείται να έχει εκδοθεί και να έχει ληφθεί με
ένα (οποιοδήποτε) ηλεκτρονικό μορφότυπο. Η επιλογή του μορφότυπου αποφασίζεται από τις
υποκείμενες οντότητες. Συνήθεις μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα
(όπως XML) ή άλλα είδη ηλεκτρονικών μορφότυπων. Παραδείγματα άλλων μορφότυπων είναι ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF (Portable Document Format) ή μια
τηλεομοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική και όχι σε έντυπη μορφή (με δεδομένο ότι απαιτείται έκδοση και λήψη σε ηλεκτρονική μορφή).
14.2.3 Είναι δυνατή η αποστολή και λήψη των ηλεκτρονικών τιμολογίων σε έναν μορφότυπο και η μετατροπή τους σε άλλον μορφότυπο στη συνέχεια.
14.2.4 Δεν θεωρούνται όλα τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως «ηλεκτρονικά τιμολόγια». Τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσω
λογιστικού λογισμικού ή μέσω λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και
λαμβάνονται σε έντυπη μορφή δεν είναι ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αντίθετα, τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται, αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δύναται να θεωρηθούν ως ηλεκτρονικά τιμολόγια.
14.2.5 Ένα τιμολόγιο πρέπει να θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο προμηθευτής ή ένα τρίτο μέρος που
ενεργεί εκ μέρους του ή ο πελάτης, στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης, διαθέτει το τιμολόγιο ούτως ώστε να μπορεί να παραληφθεί από τον πελάτη. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό
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τιμολόγιο μεταβιβάζεται απευθείας στον πελάτη, παραδείγματος χάριν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός ασφαλούς συνδέσμου, ή έμμεσα μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων
υπηρεσιών, ή ότι διατίθεται και είναι προσβάσιμο για τον πελάτη μέσω διαδικτυακής πύλης ή
οποιασδήποτε άλλης μεθόδου.

Παράγραφος 3
14.3.1 Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου προϋποθέτει την αποδοχή του από το λήπτη των τιμολογούμενων αγαθών ή υπηρεσιών.
14.3.2 Η αποδοχή δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο. Η αποδοχή μπορεί
να είναι επίσημη ή ανεπίσημη, ή να γίνεται με σιωπηρή συμφωνία, για παράδειγμα μέσω της επεξεργασίας ή πληρωμής του παραληφθέντος τιμολογίου.

Άρθρο 15: Αυθεντικότητα τιμολογίου
Παράγραφος 1
15.1.1 Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου
και η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου που λαμβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.
15.1.2 Σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του Παραρτήματος Α (Γλωσσάριο), ως αυθεντικότητα
της προέλευσης τιμολογίου (authenticity of origin) νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Ως ακεραιότητα του περιεχομένου (integrity of content)
νοείται ότι το περιεχόμενο ενός τιμολογίου δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση με ό,τι απαιτείται από τον
παρόντα νόμο ή με ό,τι καθορίσθηκε ως περιεχόμενο από τον εκδότη του. Δηλαδή, ένα τιμολόγιο
χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα όταν αφενός μεν κατά την έκδοση περιέχει όλα τα απαιτούμενα
στοιχεία από το νόμο, αφετέρου δε το περιεχόμενο αυτό δεν έχει με οποιοδήποτε τρόπο αλλοιωθεί
εκ των υστέρων.
15.1.3 Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση αναγνωσιμότητας του τιμολογίου, η εμπλεκόμενη οντότητα πρέπει να διασφαλίζει με οιονδήποτε ενδεδειγμένο τρόπο ότι, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση
μέχρι τη λήξη της περιόδου φύλαξης, το περιεχόμενο του τιμολογίου είναι σε μορφή που μπορεί να
διαβαστεί από άνθρωπο χωρίς να απαιτείται υπερβολική διερεύνηση ή ερμηνεία. Για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια η προϋπόθεση αυτή πληρείται όταν, άμα τη ζητήσει τους και με κατάλληλη διαδικασία
μετατροπής, μπορούν σε εύλογο χρόνο να παρουσιασθούν σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί
είτε σε οθόνη είτε μέσω εκτύπωσης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση ότι οι
πληροφορίες μεταξύ του αρχικού ηλεκτρονικού αρχείου και του στοιχείου που παρουσιάζεται σε
μορφή που μπορεί να διαβαστεί, δεν έχουν τροποποιηθεί. Η αναγνωσιμότητα θεωρείται ότι εξασφαλίζεται, όταν κατάλληλος και αξιόπιστος μηχανισμός πρόσβασης του ηλεκτρονικού μορφότυπου, είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης.

Παράγραφος 2
15.2.1 Η παράγραφος αυτή απαιτεί κάθε οντότητα, εκδότης ή λήπτης του τιμολογίου, να εφαρμόζει
τα κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου, έντυπου ή ηλεκτρονικού.
Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δημιουργούν αξιόπιστη και
ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.
15.2.2 Η υποχρέωση του εκδότη υφίσταται ανεξάρτητα από την υποχρέωση του λήπτη του τιμολογίου
για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και
της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Ωστόσο, τα δύο μέρη δύνανται να συμφωνήσουν σε κοινές
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ενέργειες, για παράδειγμα χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας όπως είναι η EDI (Electronic
Data Interchange) ή οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, προκειμένου να παρέχεται η απαιτούμενη διασφάλιση.
15.2.3 Για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας προέλευσης, μεταξύ άλλων:
α) Ο προμηθευτής πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε πράγματι από
τον ίδιο ή στο όνομά του και εκ μέρους του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την τήρηση ενός αντιγράφου
του τιμολογίου στα λογιστικά έγγραφα. Εάν πρόκειται για αυτοτιμολόγηση ή εάν το τιμολόγιο εκδίδεται από τρίτον, αυτό μπορεί να αποδειχθεί μέσω δικαιολογητικών εγγράφων.
β) Ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών (πελάτης) πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει ότι το τιμολόγιο που ελήφθη προέρχεται από τον προμηθευτή ή τον εκδότη του τιμολογίου. Δηλαδή, ο λήπτης
πρέπει να εφαρμόζει τις κατάλληλες δικλίδες για να διασφαλίζει την αυθεντικότητα προέλευσης (ότι
δηλαδή ο αναφερόμενος προμηθευτής έχει πραγματοποιήσει την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών) και επιπλέον πρέπει να διασφαλίζει την ταυτότητα του εκδότη.
15.2.4. Με βάση την προηγούμενη παράγραφο 15.2.3(β) προσφέρονται δύο εναλλακτικές λύσεις τις
οποίες μπορεί να επιλέξει ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών (πελάτης). Η πρώτη εναλλακτική
λύση αφορά την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων ταυτότητας του προμηθευτή, τα οποία
αναφέρονται στο τιμολόγιο. Η δεύτερη εναλλακτική λύση αφορά τη διασφάλιση της ταυτότητας
του εκδότη του τιμολογίου, είτε είναι ο ίδιος ο προμηθευτής είτε τρίτο πρόσωπο που ενεργεί κατ’
εντολή και για λογαριασμό του.
α) Για την επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων ταυτότητας του προμηθευτή, o πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο προμηθευτής που αναφέρεται στο τιμολόγιο έχει πραγματοποιήσει όντως την
παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες αναφέρεται το τιμολόγιο. Ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να εφαρμόσει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δικλίδες, που δημιουργούν μια
αξιόπιστη αλληλουχία τεκμηρίων μεταξύ ενός τιμολογίου και της παράδοσης αγαθών ή της παροχής
υπηρεσιών, προκειμένου να εκπληρώσει την εν λόγω υποχρέωση.
β) Η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιμολογίου δύναται να γίνεται μέσω, για παράδειγμα, μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής Διαβίβασης Δεδομένων (EDI), λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα τιμολόγια αντικατοπτρίζουν πραγματικές παραδόσεις ή παροχές υπηρεσιών.
15.2.5 Σημειώνεται ότι η διασφάλιση της ταυτότητας του εκδότη του τιμολογίου εφαρμόζεται τόσο σε
περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής έχει εκδώσει το τιμολόγιο όσο και σε περιπτώσεις που ένα τρίτο
μέρος έχει εκδώσει το τιμολόγιο ή στην περίπτωση της αυτοτιμολόγησης.

Παράγραφος 3
15.3.1 Η παράγραφος αυτή παραθέτει [στοιχεία (α) έως (δ)] ενδεικτικούς τρόπους διασφάλισης της
αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του τιμολογίου.
15.3.2 Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 τρόποι διασφάλισης της
αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του τιμολογίου ισχύουν αναλογικά και για τις συναλλαγές με ιδιώτες, για τις οποίες δύνανται να αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων που προορίζονται για αυτούς, υπό τον όρο της
αποδοχής του τρόπου αυτού αποστολής, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, από τους λήπτες τους
(ιδιώτες).

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές
Παράγραφος 1(α)
30.1α.1 Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) που επιλέγουν, σύμφωνα με το νόμο να συντάσσουν
μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων με το υπόδειγμα Β.6 και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστη-
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μα (βιβλία «εσόδων-εξόδων»), δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου
3 περί σχεδίου λογαριασμών. Δηλαδή, δεν υποχρεούνται σε τήρηση σχεδίου λογαριασμών, πέραν
της ομαδοποίησης των διαφόρων εσόδων και εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου
3 του παρόντος νόμου.

Παράγραφος 1(ι)
30.1ι.1 Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) που επιλέγουν, σύμφωνα με το νόμο να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων με το υπόδειγμα Β.6, αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις
μίσθωσης σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Παράγραφος 3
30.3.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) των οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
έχουν τη δυνατότητα να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της περιόδου.
Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου που δεν διενεργούν απογραφή ως
έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
30.3.2 Αν η περίοδος (φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (π.χ. έναρξη κατά τη διάρκεια
της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο
των (15) ημερών λογίζεται ως μήνας ενώ το χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο των 15 ημερών
δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το
διάστημα αυτό.

Παράγραφος 4
30.4.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι όταν μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
(ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) επιλέγει, σύμφωνα με το
νόμο, να διενεργήσει απογραφή σε μία περίοδο, ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε,
αναλαμβάνει την υποχρέωση για διενέργεια απογραφής και για τις τρεις τουλάχιστον επόμενες
ετήσιες περιόδους.

Παράγραφος 5
30.5.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια οντότητα της παραγράφου
2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) επιλέγει να διενεργήσει (προαιρετικά) φυσική απογραφή σε μια περίοδο για τον προσδιορισμό των
αποτελεσμάτων (κόστος πωληθέντων), ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε. Στην
περίπτωση αυτή, κατά την πρώτη περίοδο που διενεργείται απογραφή, για τον υπολογισμό του
κόστους πωληθέντων της περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν. Δηλαδή, από τα ακαθάριστα έσοδα της ανωτέρω περιόδου θα εκπέσουν μόνο οι αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών). Σημειώνεται ότι το σύνολο των αγορών των προηγούμενων
χρήσεων έχει εκπέσει φορολογικά και συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει εκ νέου προσμετρούμενο
στο απόθεμα έναρξης της νέας περιόδου.

Παράγραφος 6
30.6.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.)
επιλέγει να παύσει να διενεργεί φυσική απογραφή σε μια περίοδο, ενώ διενεργούσε προαιρετικά.
Στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου στην οποία διενεργήθηκε απο-
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γραφή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην
οποία δεν διενεργείται απογραφή. Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν διενεργείται
απογραφή η οντότητα (και εφεξής) θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών).

Παράγραφος 11
30.11.1 Η διάταξη ορίζει ότι η οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία,
ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λπ.) που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την
εμπορία υγρών καυσίμων του νόμου 3054/2002 εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών των «μικρών» οντοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή το ποσό των 8.000.000 ευρώ (για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους). Συνεπώς, η οντότητα που εμπίπτει στην περίπτωση
αυτής της παραγράφου δύναται να επιλέξει α) να χρησιμοποιεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα
της παραγράφου 12 του άρθρου 3, β) να συντάσσει μόνο (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων
του υποδείγματος Β.6, και γ) να μην συντάσσει ισολογισμό. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι οντότητες
αυτές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 για τήρηση ορισμένων αρχείων, από τα αναφερόμενα σε εκείνο το άρθρο.

Παράγραφος 13
30.13.1 Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε καθορισμένες κατηγορίες οντοτήτων να συντάσσουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπόδειγμα Β.6 του Παραρτήματος
Β, απαλλασσόμενες από τη σύνταξη ισολογισμού. Δηλαδή, οι κατονομαζόμενες οντότητες θεωρούνται «πολύ μικρές» οντότητες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και συνεπώς δύνανται να χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου.
30.13.2 Ειδικότερα, με την υποπαράγραφο 13α εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 13 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίες εγκαθίστανται
στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 89/1967 και 378/1968. Διευκρινίζεται ότι το άρθρο 2 του N.
378/1968 παραμένει σε ισχύ και συνεπώς η ίδια απαλλαγή ισχύει και για όσες άλλες επιχειρήσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 έχουν υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του N. 89/1967 δυνάμει του άρθρου 2 του N. 378/1968. `Αλλωστε, η ίδια απαλλαγή ίσχυε και με τις καταργούμενες
από τον παρόντα νόμο διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου
4093/2012).
30.13.3 Διευκρινίζεται ότι τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 13 (υποπαράγραφος 13β) εφόσον, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος
στην Ελλάδα.

Λοιπές επεξηγήσεις
30.1. Στις περιπτώσεις που οντότητες είχαν διενεργήσει προαιρετικά απογραφή εμπορεύσιμων αγαθών έως και 31 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994, και είχαν ως εκ τούτου την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν απογραφή και για τις τρεις επόμενες χρήσεις εκείνης
που διενέργησαν προαιρετικά, πραγματοποιούν υποχρεωτικά απογραφή και για τις υπολειπόμενες
χρήσεις.
30.2. Ειδικά, όταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 η οντότητα διενεργεί προαιρετικά και για πρώτη
φορά απογραφή αποθεμάτων, η οντότητα αυτή δεν υποχρεούται, εξ αυτού του λόγου, να διενεργήσει απογραφή στις επόμενες τρεις περιόδους. Διευκρινίζεται ότι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014
ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του παρόντος νόμου για προαιρετική διενέργεια απογραφής
(παράγραφος 4 του άρθρου 30).
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30.3. Όσον αφορά την απογραφή της χρήσης 2014 διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική απογραφή κατά
την 31.12.2014 καταλαμβάνει μόνο αυτούς που κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα (χωρίς αναγωγή σε ετήσια βάση) από την πώληση αγαθών πάνω από 150.000 ευρώ. Οι
σχετικές αποφάσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1134/2004, όπως ισχύει), με τις οποίες απαλλάσσονται ορισμένοι
υπόχρεοι της κατηγορίας αυτής από την τήρηση βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής,
ισχύουν και για την απογραφή της χρήσης αυτής (2014) και από 1.1.2015 παύουν να ισχύουν.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου του άρθρου 30 του Ν.
4308/2014 δύναται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, να καθορίζονται για
κατηγορίες οντοτήτων βάσει κριτηρίων, ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές, σε ό,τι αφορά την
τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων.

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
Παράγραφος 1
39.1.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι ορισμένα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 δεν υπόκεινται στον παρόντα νόμο, και συνεπώς, δεν υποχρεούνται σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο νόμος αυτός. Στα
πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται (διαζευκτικά ή και αθροιστικά) συγκεκριμένες περιπτώσεις που
κατονομάζονται στις υποπαραγράφους (α) έως (γ).
39.1.2 Με την υποπαράγραφο (1α) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος
νόμου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α του Ν. 2859/2000 βάσει του ύψους των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγροτικών προϊόντων και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του
ποσού που εισέπραξαν από δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Το ύψος των ποσών αυτών καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
39.1.3 Σημειώνεται ότι τα υπό 39.1.2 ανωτέρω πρόσωπα (αγρότες του ειδικού καθεστώτος) κατά τις
διατάξεις του Ν. 4172/2013 αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκεινται
σε φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά τους από αυτή τη δραστηριότητα. Συνεπώς τα πρόσωπα
αυτά οφείλουν να τεκμηριώνουν τα εισοδήματά τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως έκδοση και
τήρηση αποδείξεων είσπραξης για τις πωλήσεις που διενεργούν σε ιδιώτες καταναλωτές, τήρηση
κάθε άλλου αρχείου (καταγραφή) με τα δεδομένα (αξία) των πωλήσεών τους, τήρηση αρχείου της
παραγωγής τους σε ποσότητα και τιμή πώλησης, κ.λπ.. Σημειώνεται επίσης ότι τα εισοδήματα των
αγροτών αυτών από πωλήσεις που διενεργούν σε οντότητες υποκείμενες στον παρόντα νόμο (π.χ.
συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις εμπορίας ή κατεργασίας αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.), προκύπτουν
από τα σχετικά παραστατικά που εκδίδουν οι αγοράστριες ή διαμεσολαβούσες οντότητες.
39.1.4 Με την υποπαράγραφο (1β) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος
νόμου τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα
ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.
39.1.5 Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται
κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά
αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης
επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την
παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
39.1.6 Ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39
είναι:
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α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ., που συμβάλλονται με εταιρείες
ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).
γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ.
οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από
πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.
δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές.
39.1.7 Με την υποπαράγραφο (1γ) του άρθρου 39 δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος
νόμου οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. μεταπτυχιακά) και σεμιναρίων (π.χ. ημερίδες), εφόσον δεν ασκούν
άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
39.1.8 Η οντότητα προς την οποία παρέχεται υπηρεσία ή πωλούνται τα αγαθά από τα υπό 39.1.4 και
39.1.7 πρόσωπα [περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39] οφείλει να εκδίδει το
προβλεπόμενο παραστατικό από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ώστε να διασφαλίζεται η υποβολή των εισοδημάτων αυτών σε φορολογία.
39.1.9 Τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά λιανικά αποκτώντας εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υπόχρεα εφαρμογής των λογιστικών προτύπων, καθότι
η διενέργεια αυτών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ευκαιριακή. Διευκρινίζεται ότι η συμπτωματική
πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσκευή, κ.λπ.) σε καμία
περίπτωση δεν συνεπάγεται υποχρεώσεις σε σχέση με τον παρόντα νόμο.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1004/2-1-2015 (ΦΕΚ 2/2.1.2015 τ. Β΄)
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και
επομένων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν.
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού, με τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο
(πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4174/2013
και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1
αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει τα
καθήκοντά του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου
3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
6. Την πράξη 20/25.6.2014 του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και
διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
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7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά
1. Από το έτος 2015, το πιστοποιητικό του άρθρου
54Α του Ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
προσκομίζεται από το φορολογούμενο, ο οποίος
είχε την υποχρέωση να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους, ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν
ή συντίθεται μηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό
κατά το έτος 2015 προσκομίζεται από όλους τους
φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο
συμβολαιογραφικό έγγραφο, για τα έτη 2010 έως
και 2014, εφόσον είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου στις
δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων
ετών. Κατά τα επόμενα έτη το πιστοποιητικό προσκομίζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούμενα
έτη.
2. Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος ήταν αρμόδιος για την
παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και
ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη.
3. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο
φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωμα
επί ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή
των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος
ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την
οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου
ή του δικαιώματος επί ακινήτου καθώς και ότι δεν
είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει στη δήλωση
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου
κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό,
κατά περίπτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται
θεωρημένο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδια ως άνω
διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη πιστοποιητικού από νομικό πρόσωπο, που δεν έχει υποχρέω-

ση υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στην
περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι
το νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α..
4. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή δικαιώματος επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία φυσικό
ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε δήλωση
βουλήσεως, απαιτείται να υποβάλει κυρωμένο
αντίγραφο της απόφασης αυτής στον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του φυσικού ή νομικού προσώπου, που καταδικάστηκε, πριν από την αποδοχή. Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο
(2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται
θεωρημένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού στο οικείο συμβόλαιο. Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση
κατά την οποία συντάσσεται περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού,
οπότε ο υπερθεματιστής υποβάλλει κυρωμένο
αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση εκούσιου πλειστηριασμού, κατά τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση
προσκόμισης του πιστοποιητικού περιορίζεται
στα πρόσωπα εκείνα με επιμέλεια των οποίων
επισπεύδεται η κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού εκποίηση των ακινήτων.
5. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω
περιπτώσεις:
i. Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
ii. Πιστοποιητικό νομικών προσώπων για τα έτη
2010 έως και 2013.
iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολογούμενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με
ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει
δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιμοποιείται τούτο.
vi. Πιστοποιητικό το οποίο δεν είναι δυνατόν
να εκδοθεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά λόγω αδυναμίας του πληροφοριακού συστήματος, εφόσον
η αδυναμία αυτή βεβαιώνεται με σχετικές βε-
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βαιώσεις αφενός από τον αρμόδιο Προϊστάμενο
της Δ.Ο.Υ. και αφετέρου από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΗΛΕΔ και με την προϋπόθεση ότι
έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της δήλωσης
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπου απαιτείται.
6. Το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό
έχει αναγραφεί κατ’ έτος στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και
ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις
δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχει απόκλιση
ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ
υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου
και την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος
φόρου, προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων. Αν
υπάρχει απόκλιση ως προς την περιγραφή του
ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί
μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή
εγκυκλίους, που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό
επισυνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του
από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή
παραλαβή του.
7. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά κοινόχρηστο και
κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική
χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενσωματώνεται
σε αυτήν, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν
στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται
ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί
του ακινήτου.
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία
οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό για τα έτη 2010 έως
και 2013 θα εκδοθεί με τα περιγραφικά στοιχεία
του τίτλου κτήσης, ενώ για το έτος 2014 και επόμενα έτη ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις
του Ν. 4223/2013. Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα
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έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
για όλα ή κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος,
με επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του
κατάστασης, δεν απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τροποποίηση των δηλώσεων των
αντίστοιχων ετών και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις.
9. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο
συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.
εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη
σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη,
ανεξάρτητα από το χρόνο μεταγραφής του.
10. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και
δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου
αυτού.

Άρθρο 2
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού
σε νομικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2010 έως
και 2013 χορηγείται από τον αρμόδιο, κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους
2014 και επομένων ετών χορηγείται ηλεκτρονικά. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο
υπόδειγμα 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2)
αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο χορηγείται
συμπληρωμένο στο νομικό πρόσωπο. Ο τύπος και
το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή των υπεύθυνων δηλώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας,
έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση κληρονομιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία
έχει καταληφθεί υπέρ νομικού προσώπου με τον
όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών
έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκτελεστή
διαθήκης, για το διάστημα που τη διαχειρίζεται και
τη διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν. Σε περίπτωση νομικού προσώπου το οποίο έχει τεθεί σε εκκαθάριση
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ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, το
πιστοποιητικό χορηγείται στον εκκαθαριστή ή στον
προσωρινό διαχειριστή του νομικού προσώπου,
ανάλογα, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Σε περίπτωση
νομικού προσώπου το οποίο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το πιστοποιητικό χορηγείται στο
σύνδικο της πτώχευσης ή σε πρόσωπα που έχουν
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού
σε φυσικά πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται ηλεκτρονικά σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό
εκδίδεται για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά. Ο τύπος και
το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
2. Το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από
τον αρμόδιο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., στον οποίο
υποβάλλεται σχετική αίτηση, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει
ως το συνημμένο υπόδειγμα 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρώτο
χορηγείται συμπληρωμένο στο φορολογούμενο.
3. Δεν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για
δικαιώματα επί αγροτεμαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη 2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 4
Πιστοποιητικό για την καταχώριση
της αποδοχής κληρονομιάς.
Για τη μεταγραφή ή την καταχώριση πράξης αποδοχής κληρονομιάς ακολουθούνται ανάλογα τα
οριζόμενα στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας.
Το πιστοποιητικό ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά
περίπτωση, υποχρεούται να το προσκομίζει ο κληρονόμος, ο οποίος ήταν υπόχρεος στην υποβολή
δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη. Για τα υπόλοιπα
έτη, μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών, προσκομίζεται από τον κληρονόμο για τον αποβιώσαντα πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο χορηγείται
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χειρόγραφα από τον αρμόδιο, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση των νομιμοποιούμενων κληρονόμων ή ενός
εξ αυτών.

Άρθρο 5
Χορήγηση πιστοποιητικού
σε ειδικές περιπτώσεις
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η
μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει
ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές,
συμπεριλαμβανομένων των Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής,
υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 και
το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αφού συμπληρωθεί το υπόδειγμα
3. Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους της
Δ.Ο.Υ. ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου
περιλαμβάνεται με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών
φόρος ακίνητης περιουσίας ανά έτος, ο οποίος
αναγράφεται στο υπόδειγμα 3, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο υπόδειγμα
αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων Φ.Α.Π.
και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αφορούν ακίνητα για τα οποία
ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του
φόρου που πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να
χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό.
β) το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει το
υπόλοιπο του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί,
τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα επ’ αυτού, το συνολικό ποσό και τα στοιχεία του χρέους
προς καταβολή.
γ) μετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού
το συμπληρωμένο υπόδειγμα 3 της παρούσας
καθώς και φωτοτυπίες του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης.

2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 4. Ο τύπος
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και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν
ως το συνημμένο υπόδειγμα 5. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται
ανάλογα η παράγραφος 1 του παρόντος. Στις
περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α
του Ν. 4174/2013, εάν η προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία για απόδοση του αναλογούντος
φόρου παρέλθει άπρακτη λόγω αδυναμίας εκδόσεως των σχετικών παραστατικών από το πληροφοριακό σύστημα και μόνον για το λόγο αυτό, για
την αποφυγή της ακυρότητας του συμβολαίου
είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης προς τούτο
από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και η
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προσκόμιση αυτής στο φύλακα μεταγραφών και
στον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.

Άρθρο 6
1. Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου

[Ακολουθούν έντυπα]
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.
1011/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 56/15.01.2015)
Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής
Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την
αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων
τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)
και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 19,
23, 32, 34, 36, 37, 54B και 63.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και
13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.
3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄).
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
5. Την πράξη 20/25-6-2014 του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και
διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή και
εκκαθάριση εκπρόθεσμης
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 και επομένων και
την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, όταν συνολικά
ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη
των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία
εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί
η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις κατά τις
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οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος
είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία
έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
3. Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων
τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και
έκδοσης δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στις περιπτώσεις
οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραγράφους 1
και 2, δεν μεταβιβάζεται.
Άρθρο 2
Διαδικασία αποδοχής εκπρόθεσμης
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. υποβάλλονται μέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του
δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για
έλεγχο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή ή μη της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται
έλεγχος των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν
τη μείωση του φόρου, για τη διενέργεια του οποίου
δεν απαιτείται έκδοση εντολής ελέγχου, από τον
αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,
η οποία κοινοποιείται στο φορολογούμενο.
3. Προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες συνολικά ανά
έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των
τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις περιπτώσεις προσθήκης περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης
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ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3
του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.

Άρθρο 4
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το
συνημμένο υπόδειγμα 3.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
του φόρου μετά την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου
3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4.

Άρθρο 5
Πράξη απόρριψης
Σε περίπτωση απόρριψης της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εκδίδεται
πράξη, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.

Άρθρο 6
Επίδοση πράξεων
Η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Ειδικότερα οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται από το όργανο, το οποίο ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας,
καθώς και οι πράξεις απόρριψης επιδίδονται ή
αποστέλλονται στο φορολογούμενο με συστημένη επιστολή.
Οι λοιπές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου αναρτώνται

στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ
Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr).

Άρθρο 7
Διαδικασία διαχείρισης των εκπτώσεων
ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά την υποβολή
εκπρόθεσμης τροποποιητικής
Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την
υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης,
εκδίδεται δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου και έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013,
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που
έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό
που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού
του φόρου.
Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση και έχει ήδη χορηγηθεί μείωση της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013,
λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που
έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, εκτός από
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος μεταβάλλει την κατηγορία του ακινήτου, αναγράφει το ακίνητο ως ημιτελές ή μεταβάλλει τον
αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ο
αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Άρθρο 8
Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

[Ακολουθούν υποδείγματα]
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

________

_____________

(ĲȩʌȠȢ)

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
ǼȃǿǹǿȅȊ ĭȅȇȅȊ ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:

1. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș. ________ İțʌȡȩșİıȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ________________________
ȝİ ǹĭȂ ____________________.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 19, 32, 34, 36, 37, 54Ǻ țĮȚ 63 ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ).
5. ȉĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ:

ǹʌȠįȑȤİĲĮȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

___________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________, ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ
ȞȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İțįȠșİȓ țĮĲȩʌȚȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

________

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

(ĲȩʌȠȢ)

_____________
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
ǼȃǿǹǿȅȊ ĭȅȇȅȊ ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:

1. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș. ________ İțʌȡȩșİıȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ________________________
ȝİ ǹĭȂ ____________________.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 19, 32, 34, 36, 37, 54Ǻ țĮȚ 63 ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ).
5. ȉĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ:

ǹʌȠįȑȤİĲĮȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

___________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________, ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ
ȞȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İțįȠșİȓ țĮĲȩʌȚȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ.
Ǿ īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ
ǹȚțĮĲİȡȓȞȘ ȈĮȕȕĮǸįȠȣ
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ȆȇǹȄǾ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȊ ǻȅȊ……….

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
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ǻȒȜȦıȘ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ ʌȡȐȟȘ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĳȩȡȠȣ

ȆȇǹȄǾ īīǻǼ

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 4

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

1055

465

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

________
(ĲȩʌȠȢ)

_____________
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȐȟȘȢ:

ȆȇǹȄǾ ǹȆȅȇȇǿȌǾȈ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ.

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:
1.
ȉȘ
ȝİ
ĮȡȚș.
_______________
İțʌȡȩșİıȝȘ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ
įȒȜȦıȘ
___________________________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________

ĲȠȣ/ĲȘȢ

2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 5, 19, 23, 32, 34, 36, 37 & 54Ǻ ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ)
5. ȉĮ İȟȒȢ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ :
Į) ______________________________________________________________
ȕ) ______________________________________________________________
Ȗ) ______________________________________________________________
ǹʌȠȡȡȓʌĲİȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________ ȖȚĮĲȓ _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________

ȈȘȝİȓȦıȘ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȚțȒȢ ĮȣĲȒȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 63 ĲȠȣ Ȁĭǻ., Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȒȢ, İȞįȚțȠĳĮȞȒ ʌȡȠıĳȣȖȒ, ȝİ ĮȓĲȘȝĮ ĲȘȞ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ǼʌȓȜȣıȘȢ ǻȚĮĳȠȡȫȞ ĲȘȢ ī.ī.ǻ.Ǽ.. ǱıțȘıȘ ʌȡȠıĳȣȖȒȢ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲĮ ǻȚȠȚțȘĲȚțȐ
ǻȚțĮıĲȒȡȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡȐįİțĲȘ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

1056

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1015/14.1.2015 (ΦΕΚ 245 Β/17.2.2015)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1004/2015 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του N.
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 7 αυτού, με τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο
(πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 4174/2013
και ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1
αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει τα
καθήκοντά του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και
13 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2
της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του N.
4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
6. Την Πράξη 20/25/6/2014 του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και
διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1004/2015 (ΦΕΚ 2 Β΄) «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.».
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του
άρθρου 1 της ΠΟΛ 1004/2015 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα έχει αναγρα-
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φεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για όλα ή
κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του
τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με επιφάνεια
μεγαλύτερη της πραγματικής του κατάστασης, δεν
απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
τροποποίηση των δηλώσεων των αντίστοιχων ετών
και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το
ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1032/26.1.2015/Υπ. Οικ.
[ΑΔΑ: 6ΓΓ2Η-Ω0Θ]
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος
από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης
επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 42 και
43 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167A΄), όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με την υποπαρ. Δ1
της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85Α΄) και το άρθρο 88 του Ν. 4316/2014
(ΦΕΚ 270Α΄), αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και
σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, κάθε εισόδημα
που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των
ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,
α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά,
β) μετοχές και άλλες κινητές αξίες εισηγμένες
σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό
(0,5%),
γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή
εταιρικά ομόλογα,
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ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων
για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.
Σε περίπτωση που οι ως άνω τίτλοι αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη
αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
έχουν εφαρμογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
2. Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα:
i. ως μετοχές των περιπτώσεων α΄ και β΄ των
πιο πάνω διατάξεων νοούνται τόσο αυτές των
ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών εταιρειών (διαπραγματεύσιμες και μη σε χρηματιστηριακή αγορά), καθόσον ο νόμος δεν κάνει διάκριση. Επίσης,
ως μετοχές νοούνται και οι εταιρικές μερίδες της
ετερόρρυθμης εταιρείας κατά μετοχές, καθόσον
αυτές, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 284
του Ν. 4072/2012, παρίστανται με μετοχές και
κάθε εταιρική μερίδα αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες μετοχές. Επίσης, στην περ. β΄ των ως
άνω διατάξεων εμπίπτει και η τυχόν υπεραξία που
προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών «warrants» που
αποκτήθηκαν λόγω συμμετοχής στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών «Εθνική Τράπεζα», «Alpha
Bank» και «Τράπεζα Πειραιώς».
ii. Στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης γ΄
εμπίπτει, αν και δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, το
εισόδημα (υπεραξία) από μεταβίβαση ποσοστού
συμμετοχής σε κοινοπραξία δεδομένου ότι με
βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 293 του
Ν. 4072/2012, ορίζεται ότι εφόσον η κοινοπραξία
ασκεί εμπορική δραστηριότητα, εφαρμόζονται ως
προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρία. Περαιτέρω, στις ίδιες διατάξεις
εμπίπτει και η μεταβίβαση μεριδίων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών, κοινωνιών και αστικών εταιριών.
Επισημαίνεται ότι εμπίπτουν και τα μερίδια των
ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή
ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε κράτος
ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Ειδικά για την υπεραξία που αποκτούν
οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων από
ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 103 του
ν. 4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί
με το N. 4172/2013 και με τις οποίες ορίζεται ότι
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αυτή απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος
ενώ αντίθετα, η υπεραξία που προκύπτει από την
εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα σε τρίτες
χώρες φορολογείται ελλείψει απαλλακτικής διάταξης. Αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση
της υπεραξίας που αποκτούν οι μεριδιούχοι από
την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε ή ΕΟΧ/
ΕΖΕΣ γίνεται δεκτό, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία ΔΕΕ (C-370/11, Επιτροπή κατά Βελγίου)
ότι αυτή εξομοιώνεται με αυτή των μεριδιούχων
των ημεδαπών ΟΣΕΚΑ.
iii) Ως υπεραξία από μεταβίβαση ομολόγων της
περίπτωσης δ΄ δεν νοείται η τυχόν διαφορά που
προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της
αξίας κτήσης των τίτλων αυτών κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά. Επισημαίνεται ότι από το φόρο
εισοδήματος απαλλάσσεται και η υπεραξία που
προκύπτει από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, καθόσον
οι διατάξεις αυτές ως ειδικότερες κατισχύουν του
άρθρου 42 του Ν. 4172/2013. Γίνεται δεκτό ότι
για λόγους ίσης μεταχείρισης και σύμφωνα με
την πάγια νομολογία ΔΕΕ, της ίδιας απαλλαγής
τυγχάνουν και τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (C-370/11,
Επιτροπή κατά Βελγίου, C-338/11, Santander,
C-436/06, Grønfeldt, C-265/04, Bouanich,
C-345/05, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, C-219/03,
Επιτροπή κατά Ισπανίας).
iv) Στην έννοια του εισοδήματος από υπεραξία
μεταβίβασης παραγώγων, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 42, εμπίπτει και η υπεραξία κατά το κλείσιμο θέσης επενδυτή η οποία προκύπτει κατά τη λήξη ή πριν τη λήξη της σύμβασης.
3. Ειδικά για την υπεραξία που αποκτά φυσικό
πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων
κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή
αγορά, διευκρινίζεται ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου
2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του
μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί
μετά την 1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με
ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%).
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση
κατά την οποία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός
κάτοικος Ελλάδος, κατά το χρόνο που πωλεί μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του 0,5% των
μετοχών της συγκεκριμένης ΑΕ της οποίας μεταβιβάζει τις μετοχές, η υπεραξία που προκύπτει
από την πώληση αυτή δεν υπόκειται στη φορολογία του άρθρου 42, ανεξάρτητα από το χρόνο
απόκτησης των μετοχών, αλλά και τον αριθμό των
μετοχών που μεταβιβάζονται.
Επειδή είναι δυνατόν κάποιοι μέτοχοι με ποσοστό 0,5% ή μεγαλύτερο του μετοχικού κεφαλαίου
ανώνυμης εταιρείας (κατά το χρόνο πώλησης)
να είχαν αποκτήσει μετοχές της εταιρείας αυτής
τόσο πριν όσο και μετά την 1.1.2009, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι επί πωλήσεως αυτών,
θα εφαρμόζεται η μέθοδος της FIFO, ούτως ώστε
μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος να έχουν εξαντληθεί οι μετοχές που είχαν
αποκτηθεί μέχρι τον κρίσιμο ως άνω χρόνο και ο
νόμος να εφαρμόζεται απρόσκοπτα. Για το σκοπό
αυτό, θα πρέπει να ζητείται αντίστοιχη κατάσταση
από τις χρηματιστηριακές εταιρίες η οποία θα
φυλάσσεται από το φυσικό πρόσωπο και θα προσκομίζεται σε περίπτωση ελέγχου.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ελλείψει ρητής διάταξης στο νόμο, η μη συμμετοχή εταίρου, μέλους ή
μετόχου στην αύξηση του κεφαλαίου οποιασδήποτε εταιρίας δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλων.
4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ.
1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για
τα φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του N. 4172/2013,
χωρίς να απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης
η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις του N. 2238/1994, καθόσον το εν
λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους
(Δ12Α 1049253 ΕΞ2014/17.3.2014 έγγραφό μας).
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42, και για
μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, δηλαδή μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών και μεριδίων
ή μερίδων αυτής καθώς και για μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή
και όταν ο επιτηδευματίας μεταβιβάζει υποκατάστημα της ατομικής επιχείρησης.
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Στη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης που
τηρεί απλογραφικά βιβλία, ως τιμή πώλησης και
κτήσης θα λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης. H τιμή κτήσης εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα θεωρείται ότι είναι μηδενική.
Ειδικότερα και ενδεικτικά, στοιχεία της ατομικής επιχείρησης κατά το έτος μεταβίβασης και
κατά το έτος έναρξης εργασιών, όπως πάγια της
επιχείρησης, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις κ.λπ., συμβάλλουν στην εκτίμηση του προσδιορισμού της αξίας πώλησης και κτήσης της
μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά τον έλεγχο
από τη Φορολογική Αρχή. H υπεραξία από τη
μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης, αφορά όχι την
καθ’ αυτό πώληση των παγίων και εμπορευμάτων
στο νέο ιδιοκτήτη καθόσον αυτά σε κάθε περίπτωση, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα του μεταβιβάζοντος. Ευνόητο, ότι σε περίπτωση αποσβεσμένων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης, ολόκληρο
το τίμημα της πώλησης αποτελεί φορολογητέο
έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η υπεραξία εν προκειμένω, αντιστοιχεί στην άυλη αξία
αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια,
φήμη και πελατεία κ.λπ., και φορολογείται με συντελεστή 15%, ενώ δεν αφορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στην περίπτωση εισφοράς ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη αυτή
που προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή
του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 ή το τίμημα που
αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά
περίπτωση. Όταν οι πιο πάνω τίτλοι εισφέρονται
σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
ως τιμή πώλησης λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική αξία των τίτλων που λαμβάνει ο εισφέρων ως
αντάλλαγμα.
Τέλος, επισημαίνεται ότι παράλληλα διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
9 του N. 2579/1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27
του Ν. 2703/1999 με τις οποίες επιβάλλεται φόρος 2‰ επί της αξίας των πωλούμενων μετοχών.
5. Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 42
του Ν. 4172/2013, προσδιορίζεται η υπεραξία
που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση
ολόκληρης επιχείρησης ή τίτλων της παρ. 1 του
άρθρου 42 και η οποία προκύπτει από τη διαφορά
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μεταξύ της τιμής πώλησης που εισέπραξε και της
τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος.
Δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά
ή την πώληση τίτλων συμπεριλαμβάνονται στην
αξία κτήσης ή πώλησης. Επομένως, έξοδα προμήθειας χρηματιστηριακών εταιρειών, μεταβιβαστικά έξοδα Ε.Χ.Α.Ε, έξοδα Χ.Α, φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών 2‰, κ.λπ. διαμορφώνουν
το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την
πώληση των τίτλων.
Δηλαδή, αν φυσικό πρόσωπο αποκτήσει μετοχές καθαρής αξίας, βάσει πινακιδίου, 100 ευρώ
και καταβάλει δαπάνες που συνδέονται με την
αγορά τους συνολικού ποσού 20 ευρώ και στη
συνέχεια πουλήσει τις ως άνω μετοχές έναντι 150
ευρώ και ταυτόχρονα επιβαρυνθεί με σχετικές
δαπάνες ύψους 10 ευρώ, το τελικό πόσο της υπεραξίας επί του οποίου οφείλεται φόρος ανέρχεται
στο ποσό των 20 ευρώ (140 ευρώ - 120 ευρώ).
Αναλυτικότερα, προκειμένου για τίτλους που
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (π.χ.
μετοχές, ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), οι τιμές
κτήσης και πώλησης καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδουν οι
χρηματιστηριακές εταιρίες, τα πιστωτικά ιδρύματα
ή οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές,
κατά την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής.
Προκειμένου για μεταβιβάσεις τίτλων (μετοχών, μεριδίων ΕΠΕ, μερίδων προσωπικών εταιριών, κ.λπ.) μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή
αγορά, ως τιμή πώλησης θα λαμβάνεται αυτή που
δηλώνεται από τους συναλλασσόμενους και αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων
κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης.
Ως τιμή κτήσης, θα λαμβάνεται η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει
τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο
απόκτησης των τίτλων και του τιμήματος που
αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης, κατά το
χρόνο απόκτησης των τίτλων.
Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα ίδια κε-
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φάλαια όπως αυτά εμφανίζονται στο τελευταίο
πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μηνιαίο ισοζύγιο
της επιχείρησης. Τυχόν εγγραφές που έχουν γίνει
μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης στους λογαριασμούς αυτούς λαμβάνονται υπόψη.
Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης στις
πιο πάνω περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη και οι
εταιρικές πράξεις που έχουν λάβει χώρα μέχρι το
χρόνο της μεταβίβασης, όπως για παράδειγμα,
τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου ανεξάρτητα αν με αυτές μεταβάλλεται ο αριθμός ή η αξία
των τίτλων, κ.λπ.. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση δωρεάν χορήγησης μετοχών στους μετόχους
λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (αποθεματικό λόγω
υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών, από φορολογημένα κέρδη, κ.λπ.), οι μετοχές αυτές θα επηρεάσουν
την τιμή κτήσης των μετοχών και επομένως και
την υπεραξία που θα προκύψει κατά την πώληση
των μετοχών της υπόψη εταιρίας.
Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα λαμβάνονται τα
κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό
ίδρυσης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και
στην κάλυψη λοιπών δαπανών, καθώς και λοιπά
στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρία δεν έχει προβεί
σε τροποποίηση καταστατικού. Τα παραπάνω
αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείμενο ελέγχου της εκάστοτε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής.
Εάν το φυσικό πρόσωπο έχει προβεί σε διαδοχικές αποκτήσεις τίτλων και στη συνέχεια μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών, ως τιμή κτήσης
των πωλούμενων τίτλων λαμβάνεται η μέση τιμή
κτήσης που προκύπτει από τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων διά της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι
της παρ. 1 του άρθρου 42 έχουν αποκτηθεί από
κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, θα λαμβάνεται ο φόρος που
καταβλήθηκε λόγω της αιτίας απόκτησης αυτών,
καθόσον όλες οι δαπάνες, μεταξύ των οποίων και ο
ως άνω φόρος, που συνδέονται με την αγορά των
τίτλων και γενικότερα την απόκτηση αυτών συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
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3 του άρθρου 42, στην τιμή κτήσης των τίτλων.
Επισημαίνεται, ότι με την παρ.11 του άρθρου
88 του N.4316/2014 και την αντίστοιχη τροποποίηση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4
του άρθρου 42 παύει να ισχύει η ΠΟΛ.1004/2014
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1
Β΄/2.1.2014) αναφορικά με τον προσδιορισμό της
τιμής κτήσης κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία
τίτλων από φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση που οι
τίτλοι έχουν αποκτηθεί πριν την 29.9.1999.
Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω,
παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Παράδειγμα 1ο
Στις 5/2/2003 ιδρύθηκε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία
και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης ο Α΄ (φυσικό πρόσωπο) κατείχε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της εταιρείας συνολικού κεφαλαίου 1.000.000
ευρώ, το οποίο ταυτιζόταν με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά το χρόνο αυτό.
Στις 10/8/2006 ο Α απέκτησε επιπλέον 30% της
εταιρείας αντί του ποσού των 400.000 ευρώ, με
αποτέλεσμα το ποσοστό του να διαμορφωθεί σε
50%, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν σε 1.500.000 ευρώ.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την υπεραξία
βάσει του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. στις παρακάτω
περιπτώσεις προβαίνουμε στους ανάλογους υπολογισμούς ως κατωτέρω:

Α΄ περίπτωση

• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 1.500.000 x 30% =
450.000 ευρώ.
Ως αξία κτήσης του 30% λαμβάνεται το ποσό
των 400.000 ευρώ. Συνολική αξία κτήσης του μεριδίου 50%: 200.000 + 400.000 = 600.000ευρώ.

Αξία πώλησης του 50%
Ως αξία πώλησης του 50% για τον Α λαμβάνεται
η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει
βάσει του συμφωνητικού της 20/4/2014 και βάσει
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 800.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 5.000.000 x 50% =
2.500.000 ευρώ.
Ως αξία πώλησης του 50% λαμβάνεται το ποσό
των 2.500.000 ευρώ.

Υπεραξία
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 2.500.000 - 600.000 =
1.900.000 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται
βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος
του Α΄ είναι 1.900.000 x 15% = 285.000 ευρώ.

Β΄ περίπτωση
Στις 20/4/2014 ο Α΄ προέβη στην πώληση ποσοστού 20% της εταιρείας αντί του ποσού των
300.000 ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
είχαν διαμορφωθεί σε 5.000.000 ευρώ.

Υπολογισμός υπεραξίας Β΄ περίπτωσης:
Αξία κτήσης του 20%

Στις 20/4/2014 ο Α προέβη στην πώληση του μεριδίου του (50%) αντί του ποσού των 800.000 ευρώ
ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε 5.000.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσης του
20% λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή κτήσης του
υπόψη ποσοστού, ως ακολούθως: 600.000 x
20/50=240.000 ευρώ.

Υπολογισμός υπεραξίας Α΄ περίπτωσης:

Αξία πώλησης του 20%

Αξία κτήσης του 50%

Ως αξία πώλησης του 20% για τον Α΄ λαμβάνεται
η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει
βάσει του συμφωνητικού της 20/4/2014 και βάσει
των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 300.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων: 5.000.000 x 20% =
1.000.000 ευρώ.
Ως αξία πώλησης του 20% λαμβάνεται το ποσό
των 1.000.000 ευρώ.

Ως αξία κτήσης του μεριδίου του 20% για τον
Α κατά το έτος ίδρυσης λαμβάνεται το ποσό:
1.000.000 x 20% = 200.000 ευρώ.
Ως αξία κτήσης του ποσοστού 30% για τον Α
λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της τιμής που
προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 10/8/2006
και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την
ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 400.000 ευρώ
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Υπεραξία
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 1.000.000 - 240.000 =
760.000 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του
Α΄ είναι 760.000 x 15% = 114.000 ευρώ.

Παράδειγμα 2ο
Έστω ότι στο προηγούμενο παράδειγμα, στις
31.3.2010 έλαβε χώρα αύξηση κεφαλαίου της ομόρρυθμης εταιρείας κατά 500.000 ευρώ, η οποία καλύφθηκε και από τους δύο εταίρους. Τα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας κατά το χρόνο εκείνο ανέρχονταν, μετά
την αύξηση, σε 4.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση
αυτή, για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης του μεταβιβαζόμενου ποσοστού 20% (περίπτωση β΄ του προηγούμενου παραδείγματος), ισχύουν τα ακόλουθα:
Καταρχήν, το μέρος από την αύξηση κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον εταίρο Α΄ είναι 250.000
(500.000/2). Η τιμή κτήσης του ποσοστού του Α΄
είναι η εξής: (600.000 + 250.000) = 850.000 ευρώ. Επομένως, η τιμή κτήσης του μεταβιβαζομένου ποσοστού 20% του Α΄ είναι 850.000 x 20/50 =
340.000 ευρώ. Βάσει ιδίων κεφαλαίων, η τιμή κτήσης του ποσοστού 20% ανέρχεται σε 4.000.000 x
20% = 800.000 ευρώ.
Επομένως, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το μικρότερο ποσό των 340.000 ευρώ.

Παράδειγμα 3ο
Στις 10/7/2008 ο Α΄ (φυσικό πρόσωπο) απέκτησε
540 μετοχές (ποσοστό 50%) ανώνυμης εταιρείας
μη εισηγμένης στο ΧΑ, ονομαστικής αξίας €100
έκαστη, αντί του ποσού των 64.800 ευρώ. Τα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας κατά το χρόνο αυτό ανέρχονταν σε 270.000 ευρώ.
Στις 12/11/2010 η εταιρεία προέβη σε μείωση
μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του αριθμού των
μετοχών και επιστροφή μετρητών στους μετόχους με αποτέλεσμα να καταβληθούν στον Α΄
14.000 ευρώ. Επομένως, οι μετοχές που κατείχε ο
Α΄ μειώθηκαν κατά 140 τεμάχια ονομαστικής αξίας €100 έκαστη. Τα ίδια κεφάλαια στο χρόνο αυτό
ανέρχονταν σε 320.000 ευρώ.
Στις 13/5/2011 η εταιρεία προέβη σε μείωση
μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε € 90 έκαστη. Τα ίδια
κεφάλαια στο χρόνο αυτό ανέρχονταν σε 380.000
ευρώ.
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Στις 20/5/2014 ο Α΄ προέβη στην πώληση 300
μετοχών της εταιρείας αντί του ποσού των 50.000
ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 500.000 ευρώ.
Προκειμένου να υπολογίσουμε την υπεραξία
βάσει του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. προβαίνουμε
στους ανάλογους υπολογισμούς ως κατωτέρω:

Υπολογισμός αξίας κτήσης
Ως αξία κτήσης των 540 μετοχών για τον Α΄ στις
10/7/2008 λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της
τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της
10/7/2008 και βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 64.800 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία κτήσης κάθε μετοχής: 270.000 /1.080 (σύνολο μετοχών) = 250 ευρώ
Αξία κτήσης 540 μετοχών: 540 x 250 = 135.000
ευρώ
Επομένως, ως αξία κτήσης των 540 μετοχών
λαμβάνεται το ποσό των 64.800 ευρώ.
Ως αξία των 140 μετοχών για τον Α΄ στις
12/11/2010 λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ της
αξίας που αντιστοιχεί στον αριθμό των μετοχών
που επιστρέφεται και βάσει των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας την ίδια ημερομηνία:
• 14.000 ευρώ (ονομαστική αξία 100 x αριθμός
επιστραφέντων μετοχών 140)
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία κάθε μετοχής: 320.000 / 800 (σύνολο μετοχών) = 400 ευρώ.
Αξία 140 μετοχών: 140 x 400 = 56.000 ευρώ
Επομένως, ως αξία των 140 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 14.000 ευρώ.
Η συναλλαγή που έλαβε χώρα στις 13/5/2011
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας κτήσης
των μετοχών που κατέχει ο Α΄, συνολικά 400 μετοχές x 10 = 4.000 ευρώ. Το ποσό αυτό συγκρίνεται
με την αξία βάσει ιδίων κεφαλαίων κατά το χρόνο
εκείνο, ήτοι 380.000 / 800 (σύνολο μετοχών) =
475 ευρώ.
Αξία 400 μετοχών: 400 x 475 = 190.000 ευρώ
Επομένως, ως αξία των 400 μετοχών λαμβάνεται το ποσό των 4.000 ευρώ.
Συνολική αξία κτήσης των 400 μετοχών: 64.800
- 14.000 - 4.000 = 46.800 ευρώ.
Άρα αξία κτήσης κάθε μετοχής: 46.800/400 =
117 ευρώ
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Υπολογισμός αξίας πώλησης
Ως αξία πώλησης των 300 μετοχών για τον Α΄ λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της τιμής που προκύπτει βάσει του συμφωνητικού της 20/5/2014 και
βάσει των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας την ίδια
ημερομηνία:
• Βάσει συμφωνητικού: 50.000 ευρώ
• Βάσει ιδίων κεφαλαίων:
Αξία πώλησης κάθε μετοχής: 500.000/800 (σύνολο μετοχών) = 625 ευρώ.
Αξία πώλησης 300 μετοχών: 300 x 625 =
187.500 ευρώ
Επομένως, ως αξία πώλησης των 300 μετοχών
λαμβάνεται το ποσό των 187.500 ευρώ.

Υπολογισμός υπεραξίας
Συνεπώς, τελική υπεραξία: 187.500 - 35.100 (117 x
300) = 152.400 και ο φόρος υπεραξίας που οφείλεται βάσει της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος του Α΄ είναι 152.400 x 15% = 22.860 ευρώ.
Διευκρινίζεται ότι για τον προσδιορισμό της
υπεραξίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη
μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 2 iii της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης και το
κόστος απόκτησης, όπως αυτά δηλώνονται από
τον μεταβιβάζοντα και προκύπτουν από τα δικαιολογητικά έγγραφα που εξέδωσε η εκδότρια εταιρία ή το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανατέθηκε η
διαχείριση των ομολόγων αυτών.
Περαιτέρω και δεδομένου ότι οι διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 42 του N. 4172/2013 εφαρμόζονται και για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων
ή μερίδων αλλοδαπών εταιριών, συνάγεται ότι
για τον υπολογισμό της υπεραξίας που αποκτά
φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση των ως άνω
τίτλων αφαιρείται το κόστος απόκτησής τους,
όπως αυτό αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασης κατά το χρόνο απόκτησης των τίτλων από τη
συμφωνηθείσα αξία πώλησης.
6. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως
αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την
παρ. 12 του άρθρου 88 του N. 4316/2014 ορίζεται
ότι, στην περίπτωση που ο προσδιορισμός της
υπεραξίας του άρθρου 42 που προκύπτει από
μεταβιβάσεις από φυσικά πρόσωπα, μετοχών, μεριδίων σε Ε.Π.Ε. ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων, εταιρικών ομολόγων
και εντόκων γραμματίων, καταλήγει σε αρνητικό

ποσό, το αρνητικό αυτό ποσό μεταφέρεται για
τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο
με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που προκύπτουν
αποκλειστικά από τη μεταβίβαση των παραπάνω
τίτλων.
Επισημαίνεται, ότι για τον προσδιορισμό του
τελικού αποτελέσματος (κέρδος ή ζημία) από τις ως
άνω μεταβιβάσεις λαμβάνεται το αλγεβρικό άθροισμα των πράξεων (συναλλαγών) που φορολογούνται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 42 και έχουν λάβει
χώρα εντός του ίδιου φορολογικού έτους, όλων των
κατηγοριών των τίτλων της παραγράφου 1.
7. Όσον αφορά το εισόδημα που προκύπτει από
τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42
από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη φορολογική
του κατοικία στην Ελλάδα, έχουν εφαρμογή τα
ακόλουθα:
α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3
του N. 4172/2013 ορίζεται, ότι ο φορολογούμενος
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην
Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο
εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
β) Επίσης, με τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ.
1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι το
εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής,
μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον
οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή
επιχείρηση.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εισόδημα
που αποκτούν τα πιο πάνω πρόσωπα από τη μεταβίβαση τίτλων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή
επιχείρηση, υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και της περ. θ΄
της παρ. 1 του άρθρου 5, ως εισόδημα από πηγή
Ελλάδος, με συντελεστή 15%.
Το εισόδημα αυτό θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση των τίτλων στις προθεσμίες που ορίζονται για
τα φυσικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67, σε ανάλογο κωδικό που θα προβλεφθεί.
Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την
κατοικία τους σε κράτος που περιλαμβάνεται στα
μη συνεργάσιμα κράτη με βάση το άρθρο 65 του
Ν. 4172/2013, η δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
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τος, όπου συμπεριλαμβάνεται το υπόψη εισόδημα, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από
την οποιαδήποτε μεταβίβαση και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, με βάση την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 7 του
άρθρου 67 του Ν. 4172/2013 .
Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) θα
πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται
με βάση τις ΠΟΛ.1283/2013 και ΠΟΛ.1006/2013
Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του Ν. 4174/2014 .
Επισημαίνεται, ότι όταν ο δικαιούχος φυσικό
πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος
με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων
αυτών απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος με
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013, με την προϋπόθεση ότι
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική του κατοικία. Η φορολογική
κατοικία στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται με
πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας με βάση
τα οριζόμενα στην οικεία ΣΑΔΦ. Διευκρινίζεται
ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε
απόκτηση ελληνικού Α.Φ.Μ. και δεν απαιτείται να
υποβάλουν μηδενική δήλωση από την αιτία αυτή.
Περαιτέρω, το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο τεκμηριώνει την απαλλαγή τους,
απαιτείται να έχει κατατεθεί στο θεματοφύλακα
του εν λόγω προσώπου, καθόσον ο τελευταίος
θα είναι υπόχρεος για την απόδειξη της φορολογικής απαλλαγής έναντι της φορολογικής αρχής.
8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 42 ορίζεται ότι τα κεφαλαιακά κέρδη
που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του
προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο
και δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, εκτός αν έχουν τέτοια υποχρέωση από άλλη αιτία. Τα παραπάνω ισχύουν και για
τους κατοίκους αλλοδαπής και συνεπώς παρέλκει
η αναφορά στις ΣΑΔΦ.
9. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισο-
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δήματος από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν
τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες του άρθρου 45, καθώς και τα νομικά
πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους
κατοικία στην ημεδαπή αλλά διατηρούν μόνιμη
εγκατάσταση στη χώρα μας, λαμβάνεται υπόψη
το Εισόδημα (υπεραξία) που προκύπτει με βάση τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και τα
αντίστοιχα παραστατικά, καθόσον σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που αποκτούν τα εν λόγω νομικά
πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα και φορολογούνται με βάση τις
διατάξεις των άρθρων 58 ή 29, κατά περίπτωση.
Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω
γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ. (π.χ. αλλοδαπά
εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται
στην ημεδαπή).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω, μη διακρίνοντος του νόμου, έχουν εφαρμογή και για μεταβιβάσεις μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ανεξάρτητα
του χρόνου απόκτησής τους και του ποσοστού
συμμετοχής.
Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, από
την συμφωνηθείσα αξία πώλησης αφαιρείται η
τιμή κτήσης. Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή
που προκύπτει μετά την αποτίμηση και η οποία
εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης κατά την
31.12.2013 προκειμένου για μεταβιβάσεις που
πραγματοποιήθηκαν εντός του φορολογικού
έτους 2014, καθόσον η ζημία από την αποτίμηση
έχει αναγνωρισθεί για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης με βάση τα οριζόμενα
στην παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013
(ΠΟΛ. 1264/2014 ). Για μεταβιβάσεις τίτλων που
θα λάβουν χώρα μετά την 1.1.2015 και οι οποίοι
έχουν αποκτηθεί πριν την 31.12.2013, ως τιμή
κτήσης θα ληφθεί υπόψη η ίδια ως άνω αξία (αυτή
που εμφανίζεται στα βιβλία κατά την 31.12.2013),
δεδομένου ότι η ζημία που προκύπτει από αποτίμηση τίτλων από 1.1.2014 και μετά δεν εκπίπτει
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με
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βάση τις διατάξεις της περ. β΄ του άρθρου 22 του
Ν. 4172/2013, καθόσον δεν αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή. Επισημαίνεται ότι για τίτλους
που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά, ως
τιμή κτήσης για τον προσδιορισμό της υπεραξίας
κατά τη μεταβίβασή τους λαμβάνεται υπόψη η αρχική τιμή κτήσης τους χωρίς τις μεταγενέστερες
αποτιμήσεις τους.
Όταν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τον προσδιορισμό της υπεραξίας (κέρδους) που προκύπτει από
τη μεταβίβαση των τίτλων που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, από την συμφωνηθείσα αξία πώλησης των τίτλων αυτών αφαιρείται η αρχική τιμή
κτήσης, όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα
παραστατικά.
Επίσης, στις περιπτώσεις νομικών προσώπων
ή νομικών οντοτήτων που δεν τηρούν βιβλία (π.χ.
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
όταν το κόστος κτήσης δεν μπορεί να προσδιορισθεί λόγω έλλειψης νομίμων παραστατικών, αυτό
θεωρείται ότι είναι μηδενικό.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, σχετικά με την εισφορά τίτλων, θα έχουν
εφαρμογή και για τους δικαιούχους της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες του άρθρου 45 κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προβούν σε αυτούσια διανομή τίτλων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
42 στους μετόχους ή εταίρους τους, εφόσον η
αυτούσια διανομή αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, η διανομή αυτή ισοδυναμεί με
πώληση και η υπεραξία φορολογείται στο όνομα
του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Τέλος, στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι της παρ. 1 του άρθρου 42 έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή,
ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών, θα λαμβάνεται
ο φόρος που καταβλήθηκε λόγω της αιτίας απόκτησης αυτών, καθόσον όλες οι δαπάνες, μεταξύ
των οποίων και ο ως άνω φόρος, που συνδέονται
με την αγορά των τίτλων και γενικότερα την απόκτηση αυτών συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42, στην τιμή
κτήσης των τίτλων.
Ειδικά για μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου
αυτού που πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής
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επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με
αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 50
και 51 του Ν. 4172/2013.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα από τη μεταβίβαση των τίτλων είναι ζημιογόνο, η υπόψη ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
27 του Ν. 4172/2013. Αν η ζημία προκύπτει από
τη μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής προέλευσης,
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου
ως άνω άρθρου και νόμου, δηλαδή δεν αναγνωρίζεται, πλην όμως μπορεί να συμψηφισθεί με εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη μέλη της
Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. με βάση τις προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υπόψη νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, ως εκ τούτου κατά
το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση των
τίτλων δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης, καθώς
το αντίστοιχο εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην
ετήσια δήλωση του φορολογικού έτους στο οποίο
έλαβε χώρα η μεταβίβαση των τίτλων.
10. Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα και δεδομένου ότι
με βάση τις διατάξεις της περιπτ. ε΄ του άρθρου
5 εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
που προκύπτει στην ημεδαπή είναι μόνο αυτό που
ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης συνάγεται,
ότι το υπόψη εισόδημα (από μεταβίβαση τίτλων)
που αποκτούν φορολογείται στην Ελλάδα μόνο
όταν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και το προϊόν της μεταβίβασης μπορεί να αποδοθεί στην μόνιμη εγκατάσταση.
Επισημαίνεται, ότι εφόσον, με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του αντίστοιχου εισοδήματος, δεν απαιτείται και η υποβολή μηδενικής δήλωσης. Ως εκ
τούτου, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 47 του
Ν. 4172/2013 που προστέθηκε με την περιπτ.10
της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ΄,
του άρθρου πρώτο του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85)
πλεονάζει.
Επίσης, κατά την απορρόφηση εταιρείας κατά
τις διατάξεις του άρθρου 54, η οποία έχει στην κυριότητά της τίτλους (μερίδια ή μετοχές) ημεδαπής
εταιρείας, από άλλη εταιρεία, δεν έχουν εφαρμογή
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οι διατάξεις του άρθρου 42 καθόσον, η συγχώνευση δεν συνεπάγεται κατά το χρόνο της συγχώνευσης καμία φορολογία των υπεραξιών σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 54.
11. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με την περ. 10 της υποπαρ. Δ1 της παρ.
Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, η απαλλαγή που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 42 για τα κεφαλαιακά
κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή
του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους εφαρμόζεται ανάλογα και
για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες
του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους
κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα, εφόσον με βάση τις διατάξεις της
εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του
πιο πάνω εισοδήματος, παρέλκει η αναφορά στις
ΣΑΔΦ και περαιτέρω δεν απαιτείται η υποβολή
μηδενικής δήλωσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
αναφερομένων στην παράγραφο 7 της παρούσας.
Τέλος, επισημαίνεται ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσεται και η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1
του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή των όσων αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2iii της παρούσας.
12. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 72 του Ν.
4172/2013, για μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων,
ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες έχει καταρτιστεί σύμβαση μεταβίβασης
τίτλων μέχρι την 31.12.2013 και δεν έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου υπεραξίας, με αντίστοιχη
καταβολή φόρου όπως προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 13 του N. 2238/1994,
η εν λόγω μεταβίβαση θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς, η διαδικασία μεταβίβασης
και η καταβολή του φόρου θα πρέπει να πραγ-
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ματοποιηθούν με βάση τα προβλεπόμενα στην
παρούσα εγκύκλιο.
Αντίθετα, για μεταβιβάσεις τίτλων που έχουν
λάβει χώρα μέχρι την 31.12.2013 όπου έχει συμφωνηθεί, πέρα από την καταβολή συγκεκριμένου
ποσού, και η καταβολή στο μέλλον ενός επιπλέον
ποσού το οποίο όμως συνδέεται με την πλήρωση
κάποιας αίρεσης (π.χ. επιδίκαση κάποιας αποζημίωσης υπέρ της εταιρείας της οποίας μεταβιβάσθηκαν οι μετοχές κ.λπ.), για το επιπλέον ποσό
του φόρου που οφείλεται εξακολουθούν να έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
2238/1994, καθόσον η μεταβίβαση θεωρείται ότι
έχει λάβει χώρα πριν την 1.1.2014.
Επίσης, σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων
από οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για
τις οποίες συμφωνείται τμηματική καταβολή του
τιμήματος σε επόμενα φορολογικά έτη, η προκύπτουσα υπεραξία φορολογείται κατά το φορολογικό έτος που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση των
τίτλων, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής του
τιμήματος.
Τέλος και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της
παρ. 14 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεόμενων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με
το εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις
αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του Κώδικα
αυτού, συνάγεται ότι η υπεραξία που προκύπτει
από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής πλοιοκτήτριας εταιρείας απαλλάσσεται της φορολογίας
εισοδήματος, καθόσον θεωρείται εισόδημα που
αποκτάται από τον μέτοχο στα πλαίσια εκμετάλλευσης του πλοίου και με την επιβολή του φόρου
του Ν. 27/1975 στην πλοιοκτήτρια ναυτική εταιρεία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από
το φόρο εισοδήματος (σχετική η αριθ. 39/1998
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από
τον Υπουργό Οικονομικών).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1042/26.1.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά
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την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου
Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013).
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), οι οποίες ισχύουν για
τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά
έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014
και μετά, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι το εισόδημα
που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει
στο φορολογικό έτος σε μετρητά ή σε είδος με τη
μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο.
2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από
μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα
συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν
απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών
αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από
κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
3. Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που
προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από
ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή
από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες
σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων,
οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων
των ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων
εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από
τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040
ΕΞ2014/14.03.2014 έγγραφό μας).
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Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, στην
αιτιολογική έκθεση του Ν. 4223/2013 και συγκεκριμένα του άρθρου 23 αυτού, με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 4 στο άρθρο 47 του Ν. 4172/2013,
αναφέρεται ότι «για τα πιο πάνω πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 και 28 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4172/2013
που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα και επομένως,
μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν
εφαρμόζεται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013». Εξάλλου, με
τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 58 ορίζεται, ότι τα κέρδη που αποκτούν οι
υπόχρεοι που αναγράφονται σε αυτό το εδάφιο,
σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων,
φορολογούνται με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 29 (φυσικών προσώπων). Κατά συνέπεια, σε
περίπτωση απόληψης κερδών από τα ανωτέρω
πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν
ενεργείται παρακράτηση φόρου, καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
Στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών
παρελθουσών χρήσεων, των αποθεματικών που
δεν υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση της
παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, καθώς
και των αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση
τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013). Ειδικά για τα αποθεματικά από κέρδη παρελθουσών
χρήσεων των ΕΠΕ τα οποία έχουν σχηματισθεί
μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009,
σε περίπτωση ομαλής διαχειριστικής περιόδου), δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αποκτηθεί
από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του Ν.
2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις
χρήσεις αυτές), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι
κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των υπόψη
κερδών μετά την 1.1.2014, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
64 του Ν. 4172/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και για
τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
καθόσον αυτά θεωρείται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί
και δηλωθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως
ίσχυε για τις χρήσεις αυτές). Ειδικά για τα κέρδη
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των προσωπικών εταιρειών της χρήσης 2013 στα
οποία υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό
τους και πραγματοποιήθηκε διανομή μέρους των
κερδών τους (παρ. 1 άρθρου 10 Ν. 2238/1994,
όπως ίσχυε για τη χρήση 2013, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 του Ν. 4110/2013), για
τα οποία διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου, είναι
αυτονόητο ότι παρακράτηση φόρου θα ενεργείται
στο υπόλοιπο αδιανέμητο ποσό των κερδών της
χρήσης αυτής κατά τη διανομή. Επισημαίνεται, ότι
σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών
εταιρειών της χρήσης 2013 δεν υπήρχε σχετική
πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει
ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Επίσης, παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με τα ανωτέρω
ενεργείται και στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί
με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, στους οποίους
όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των άρθρων
54 και 55 του Ν. 2238/1994, νοούνται πλέον οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν.
4172/2013.
Διευκρινίζεται, ότι με την αριθμ. ΝΣΚ 950/1977
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. (αριθμ.
Ε.1058/288/ ΠΟΛ. 13/1978 εγκύκλιό μας) έγινε αποδεκτό ότι με βάση τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920 η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία
φορά κατ’ έτος από την τακτική γενική συνέλευση
των μετόχων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα
σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως
και η οποία αποφασίζει τη διανομή από τα καθαρά
κέρδη μερίσματος ή το σχηματισμό αποθεματικών
(τακτικών, εκτάκτων, κ.λπ.). Μετά την έγκριση του
ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο
πίνακας διάθεσης κερδών και ο τρόπος διάθεσης
αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο
χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση. Συνεπώς,
μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για
τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.
Κατά συνέπεια η έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για διανομή
κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, κα-
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θόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση
του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ε.Π.Ε. δεδομένου
ότι οι διατάξεις του Ν. 3190/1955 δεν διαφέρουν
από αυτές του κ.ν. 2190/1920 σε ό,τι αφορά την
έγκριση οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε..
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην έννοια του
μερίσματος εμπίπτει, κατ’ αρχήν, και η διανομή
κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες.
Ειδικά για τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή μετοχών που
αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι από ημεδαπούς
ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 103 του Ν. 4099/2012, οι
οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το Ν. 4172/2013
και με τις οποίες ορίζεται ότι αυτά απαλλάσσονται
από το φόρο εισοδήματος. Την ίδια φορολογική
μεταχείριση έχουν και τα μερίσματα που αποκτούν
οι μεριδιούχοι από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Απόφαση ΔΕΕ C-35/98, Verkooijen).
4. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του
Ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι τα μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με
συντελεστή 10% και με τις διατάξεις του άρθρου
61 και της περ. α΄ των παρ. 1 των άρθρων 62 και
64 του Ν. 4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι
στα μερίσματα που καταβάλλουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.
Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα
οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ. 1011/2014 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ
8 Β /8.1.2014).
Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες ενεργούν προσωρινές
απολήψεις κερδών, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η απόληψη. Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει χώρα
προσωρινές απολήψεις κερδών μέχρι την έκδοση
της παρούσας, χωρίς να έχει παρακρατηθεί φόρος,
γίνεται δεκτό ότι οι υπόχρεοι μπορούν να προβούν
στην απόδοση του οφειλόμενου παρακρατούμενου
φόρου έως τις 31.03.2015 χωρίς κυρώσεις.
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Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων
εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή,
η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι
ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2 άρθρου 36 και
παρ. 3 άρθρου 64 Ν. 4172/2013).
Στα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
δεν ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω
γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ..
Επίσης, επισημαίνεται ότι στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής
εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή
δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 10%, καθόσον το υποκατάστημα, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας, δεν αποτελεί ίδιο νομικό
πρόσωπο αλλά ταυτίζεται με το κεντρικό του και
ως εκ τούτου δεν νοείται διανομή κερδών στο ίδιο
νομικό πρόσωπο.
Για τα εισοδήματα από μερίσματα που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών πρόσωπων, ενεργείται παρακράτηση φόρου,
με την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, αλλά τα εισοδήματα
αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 47 και ο παρακρατηθείς φόρος
συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
64 του Ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που για το
εισόδημα αυτό έχει καταβληθεί φόρος και στην αλλοδαπή, αυτός επίσης συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της μόνιμης
εγκατάστασης (άρθρο 9 Ν. 4172/2013). Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου προκειμένου για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται
και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν
δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ. (π.χ. αλλοδαπά εκπαιδευτικά
ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή).
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Τα αναφερόμενα πιο πάνω περί παρακράτησης φόρου 10% τελούν με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, με βάση
το οποίο ειδικά για τις ενδοομιλικές πληρωμές
των υπόψη εισοδημάτων δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, όταν πληρούνται οι οριζόμενες
στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος διακράτησης, κ.λπ.). Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ. 1036/2015), η οποία
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 63, καθορίζονται τα έντυπα και κάθε άλλη
αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού. Οδηγίες για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού έχουν δοθεί με την αριθ. ΠΟΛ.
1039/2015 εγκύκλιό μας.
5. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ο
φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το
φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην
ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο
εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο
φορολογικό έτος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις
του άρθρου 61 του ιδίου νόμου παρακράτηση φόρου ενεργείται από το νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική
κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και από κάθε
φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα αλλά δραστηριοποιείται
μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και
διενεργεί τις υπόψη πληρωμές.
Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής - φυσικό πρόσωπο
αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό, οφείλει να το
συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του. Επομένως, οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν
πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των παραπάνω
εισοδημάτων, οφείλουν όμως να φυλάσσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση
ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν
πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2015-2016

χονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
ο φόρος αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα
συμψηφιστεί με αυτόν που αναλογεί.
Όταν τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα αν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή, αποκτώνται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα
ή νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις
αλλοδαπών νομικών προσώπων, αυτά θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του
Ν. 4172/2013, ορίζεται ότι ο όρος «τόκοι» σημαίνει
το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε
είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και
είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του
οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες,
με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς
(repos / reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία
απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
Επισημαίνεται ότι στην έννοια των τόκων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λόγω
συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που
επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα
αν αυτές αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι στην
έννοια των τόκων δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι
που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ
και του ΚΦΔ.
7. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του
Ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι το εισόδημα από τόκους που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 15% και με τις διατάξεις
του άρθρου 61 και της περ. β΄ της παρ. 1 των
άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στους τόκους που καταβάλλουν
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους
στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με
συντελεστή 15%.
Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα
οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ. 1011/2014 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και
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εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή,
η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, είναι
ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 37 και παρ.
3 άρθρου 64 Ν. 4172/2013). Στα ως άνω νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν,
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, και τα νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που δεν ασκούν δραστηριότητα στην
Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ..
Για τα εισοδήματα από τόκους που αποκτούν
ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών
πρόσωπων, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα μερίσματα στην παράγραφο 4 της παρούσας.
Στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα καταβάλλει τόκους δανείου σε ανώνυμη
εταιρεία, είναι αυτονόητο ότι δεν ενεργείται καμία
παρακράτηση φόρου, καθόσον αυτό δεν περιλαμβάνεται στους υπόχρεους του άρθρου 61 του Ν.
4172/2013 και περαιτέρω, το εν λόγω εισόδημα
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση
της ανώνυμης εταιρείας για να φορολογηθεί με
τα λοιπά εισοδήματά της με συντελεστή 26%.
8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου 37 του Ν. 4172/2013, ορίζεται ότι
απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι
ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων
του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και οι τόκοι που
προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρμογή προγράμματος
συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ειδικά για τους
τόκους ομολογιακών δανείων Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.) που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, από
την 1.1.2014 και μετά, η απαλλαγή χορηγείται χωρίς την προϋπόθεση της διακράτησης των τίτλων
αυτών μέχρι τη λήξη τους.
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Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που οι τίτλοι
είχαν αποκτηθεί από τους αρχικούς κατόχους
- φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013
(01.01.2014) και η λήξη τους λαμβάνει χώρα μετά
την 01.01.2014, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι
τυχόν παρακρατηθείς φόρος μέχρι τις 31.12.2013
επιστρέφεται, καθόσον με τις προϊσχύσασες διατάξεις έχει πληρωθεί η προϋπόθεση της διακράτησης.
9. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του
Ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με την περ.
10 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 1 του
Ν. 4254/2014, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 εφαρμόζονται
και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.
Δηλαδή, οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος όταν αποκτώνται
από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, μόνιμες
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών
προσώπων με εξάντληση της φορολογικής τους
υποχρέωσης.
10. Επίσης, με την παρ. 6 του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013, η οποία προστέθηκε με την περ. γ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4223/2013, ορίζεται
ότι οι πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τόκων
υπερημερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών
καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στα εισοδήματα που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα αν έχουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, από τόκους δανείων που έχουν χορηγήσει στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, των τόκων
διατραπεζικών καταθέσεων και των τόκων από
τη χορήγηση πιστώσεων, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Τα αναφερόμενα πιο πάνω δεν
καταλαμβάνουν το εισόδημα που αποκτούν τα
πιστωτικά ιδρύματα από τόκους ομολογιακών
δανείων (Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών), στα
οποία ενεργείται σε κάθε περίπτωση παρακράτη-
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ση φόρου με συντελεστή 15%, επιφυλασσομένων
των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.
11. Τέλος, με την παρ. 9 του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013, η οποία προστέθηκε με την υποπερ.
στ΄ της περ. 16 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ΄ του
άρθρου 1 του Ν. 4254/2014, ορίζεται ότι ειδικά
το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και
εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας
και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση
δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου και νόμου.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν ισχύει
σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αποκτούν τόκους από εταιρικά ομόλογα.
Ειδικότερα και όσον αφορά στους τόκους των
μεταβιβαζομένων απαιτήσεων που αποκτούν οι
εταιρείες ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11
του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157) δεν επιβάλλεται καμία παρακράτηση καθόσον με βάση τα οριζόμενα
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, για τον προσδιορισμό
του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας
ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11, οι τόκοι
των μεταβιβαζομένων απαιτήσεων θεωρούνται
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν
νοείται καμία παρακράτηση σε εισοδήματα από
επιχειρηματική δραστηριότητα.
12. Στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός
κάτοικος ημεδαπής, φυσικό πρόσωπο, αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, περιλαμβάνει
αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του
(Ε1). Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα
διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για την μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται αυτή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα.
Ειδικότερα, αν αυτά έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, η παρακράτηση φόρου ενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων και η απόδοση του παρακρατούμενου
φόρου πραγματοποιείται από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακα, κατά περίπτωση, που μεσολαβεί και λειτουργεί ως φορέας πληρωμής, ενώ με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται
η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί φορέας πληρωμής ή οι τόκοι δεν εισαχθούν στην Ελλάδα, ο
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φόρος (15%) επιβάλλεται με την ετήσια δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου.
Όταν ημεδαπό νομικό πρόσωπο αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής τα οποία στη
συνέχεια εισάγονται στην Ελλάδα, ως άνω, η παρακράτηση φόρου ενεργείται στο μικτό ποσό
των τόκων και η απόδοση του παρακρατούμενου
φόρου πραγματοποιείται από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακα, κατά
περίπτωση, που μεσολαβεί και λειτουργεί ως φορέας πληρωμής. Με την παρακράτηση αυτή δεν
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του ημεδαπού νομικού προσώπου, αλλά τα
εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος εφαρμοζομένων των διατάξεων της
παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013. Όταν τα
εν λόγω εισοδήματα παραμένουν στην αλλοδαπή, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και τα
εισοδήματα θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά
εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
13. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 38 του Ν. 4172/2013, δίνεται ο ορισμός
της έννοιας των δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο
όρος «δικαιώματα» σημαίνει:
Ι. Το εισόδημα που αποκτάται:
α. ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, i) των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή
επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων
των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών,
μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και
αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για
εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, ii)
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, iii) εμπορικών σημάτων, iv) προνομίων, v) σχεδίων ή υποδειγμάτων,
vi) σχεδιαγραμμάτων, vii) απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή β. σε αντάλλαγμα
πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα,
ΙΙ. Οι πληρωμές:
α. για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού,
β. για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής,
τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας,τεχνογνωσίας
(knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων καιμελετών, καθώς και
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ΙΙΙ. Οι πληρωμές για:
α. συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται
ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων,
β. την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην
περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται
για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή,
γ. την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή
επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και
ΙV. Πληρωμές λοιπών συναφών δικαιωμάτων.
Επισημαίνεται ότι στην έννοια του όρου «δικαιώματα» εμπίπτει κάθε εισόδημα, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για τη χρήση ή το δικαίωμα
χρήσης των ανωτέρω δικαιωμάτων, ανεξάρτητα
εάν αυτά έχουν επίσημα καταχωρηθεί ως πιστοποιημένα δικαιώματα (πατέντες). Προκειμένου τα
εισοδήματα και οι πληρωμές του άρθρου αυτού
να θεωρηθούν ότι ενέχουν τα χαρακτηριστικά του
«δικαιώματος» θα πρέπει το υπόψη άυλο περιουσιακό στοιχείο να προϋπάρχει, και να υφίσταται
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων ρήτρα εμπιστευτικότητας (παράγραφοι 8 και 8.5 των σχολίων του
άρθρου 12 του Προτύπου Σύμβασης (Π.Σ.) του
ΟΟΣΑ 2010).
Ειδικότερα, δικαίωμα αποτελούν και οι πληρωμές που καταβάλλονται με σκοπό την περαιτέρω
παραχώρηση της αρχικής άδειας χρήσης του
άυλου στοιχείου (δικαιώματος). Στην περίπτωση
αυτή άυλο περιουσιακό στοιχείο εμφανίζει τόσο
ο αρχικός κάτοχός του όσο και εκείνος που διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης είτε του συνόλου είτε μέρους της άδειας χρήσης (relicence/
sublicence).
Ειδικά οι πληρωμές που πραγματοποιούνται
για την κάθε είδους εκμίσθωση βιομηχανικού,
εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού (π.χ. ο
εξοπλισμός για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς αερίου ή πετρελαίου, κ.λπ.) και εμπορευματοκιβωτίων, εμπίπτουν στην έννοια των δικαιωμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν εμπίπτουν στην
ανωτέρω έννοια η εκμίσθωση αυτοκινήτων επιβατικών Ι.Χ. από επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων προς πελάτες τους, η εκμίσθωση στολών
από επιχειρήσεις με τη δραστηριότητα αυτή προς
πελάτες τους.
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Περαιτέρω, οι διατάξεις αυτές δεν καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις που μεταβιβάζεται η κυριότητα
του άυλου στοιχείου και επέρχεται η πλήρης αποξένωση του ιδιοκτήτη από αυτό αλλά μόνο τις περιπτώσεις που παρέχεται η χρήση ή το δικαίωμα χρήσης
του άυλου στοιχείου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται
οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σε τρίτους οι
οποίοι δεν είναι κύριοι του υπόψη δικαιώματος ή δεν
διατηρούν το δικαίωμα χρήσης αυτού (π.χ. αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα, μεταπωλητές,
διαμεσολαβητές κ.λπ.). Τέτοια περίπτωση αποτελεί
και η πώληση τυποποιημένου λογισμικού.
Ειδικότερα, στην περίπτωση λογισμικού που
αναπτύσσεται για τις ανάγκες συγκεκριμένης
επιχείρησης (κατά παραγγελία προϊόν) εάν με τις
πληρωμές που καταβάλλονται για το υπόψη αγαθό επέρχεται πλήρης αποξένωση της επιχείρησης
ανάπτυξης λογισμικού από το προϊόν, τότε αυτές
δεν συνιστούν δικαιώματα.
Αντίθετα, εάν με τις πληρωμές αυτές δεν επέρχεται αποξένωση της επιχείρησης ανάπτυξης λογισμικού από το κατά παραγγελία προϊόν, τότε αυτές
συνιστούν δικαιώματα με εξαίρεση την περίπτωση
που οι πληρωμές αφορούν στην χρήση λογισμικού
με δυνατότητα παραμετροποίησής του. Ομοίως,
δεν υπόκειται στην έννοια των δικαιωμάτων η συντήρηση του λογισμικού που ανατίθεται στην πωλήτρια επιχείρηση βάσει συμβολαίου συντήρησης.
Σε περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιλαμβάνουν αμοιβές για την παροχή άλλων υπηρεσιών και καταβολή δικαιωμάτων, θα πρέπει να
γίνεται επιμερισμός των ποσών που αφορούν τα
δικαιώματα, με βάση τα οριζόμενα στην υπόψη
σύμβαση ή με βάση λοιπά διαθέσιμα στοιχεία που
να τεκμηριώνουν επαρκώς τον όποιο επιμερισμό
(π.χ. υπηρεσίες franchising, management fees οι
οποίες δεν είναι δικαιώματα).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν γενικές αρχές και ως εκ τούτου κάθε ενδεχόμενη
περίπτωση καταβολής δικαιωμάτων, θα πρέπει να
εξετάζεται ξεχωριστά με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.
14. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40
του Ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι το εισόδημα από
δικαιώματα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα
φορολογείται με συντελεστή 20% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. γ΄ των παρ. 1
των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013, ορίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι στα δικαιώματα που καταβάλ-
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λουν φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία
τους στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.
Η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την
πίστωση ή καταβολή με βάση τα οριζόμενα στην
αριθ. ΠΟΛ. 1011/2014 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και με αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του ημεδαπού
φυσικού προσώπου ή φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 4 άρθρου 37 και παρ.
3 άρθρου 64 Ν. 4172/2013). Στα ως άνω νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν διατηρούν
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν, με
βάση τα αναφερόμενα και πιο πάνω, και τα νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που δεν ασκούν δραστηριότητα στην
Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ..
Διευκρινίζεται ότι, για τα εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) φυσικών προσώπων δεν ισχύει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
στις περιπτώσεις που ασκείται επιχειρηματική
δραστηριότητα εξαιτίας των δικαιωμάτων που
κατέχουν, δηλαδή ο φορολογούμενος - φυσικό
πρόσωπο έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος, ως
ελεύθερος επαγγελματίας ή εμπορική επιχείρηση, με δραστηριότητα σχετική με την είσπραξη
δικαιωμάτων, όπως π.χ συγγραφείς για τα συγγραφικά δικαιώματα, καλλιτέχνες για καλλιτεχνικά δικαιώματα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής λήψης
(downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή που παρέχονται στα πλαίσια άσκησης ατομικής επιχείρησης κ.λπ.. Για τα πρόσωπα αυτά
τα παραπάνω εισοδήματα φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε
είναι ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης.
Όταν τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από
ημεδαπό φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας των δικαιωμάτων
που κατέχει, ακόμη και αν έχει πραγματοποιήσει
έναρξη εργασιών για άλλη δραστηριότητα, με την
παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, όταν τα
εισοδήματα αυτά προέρχονται από την αλλοδαπή,
επιβάλλεται ο φόρος 20% με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του φυσικού προσώπου (Ε1).
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15. Περαιτέρω, με την παρ. 5 του άρθρου 62 του
Ν. 4172/2013, η οποία προστέθηκε με την υποπερ. β΄ της περ. 14 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ΄
του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014, ορίζεται ότι τα
νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου
και νόμου δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου.
Σε περίπτωση που τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα αποκτούν δικαιώματα από την αλλοδαπή, τα
εισοδήματα αυτά φορολογούνται μαζί με τα λοιπά
εισοδήματά τους ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
16. Ειδικότερα, όταν τα πιο πάνω εισοδήματα
(μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) αποκτώνται από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρούν, προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα, μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
α) Από το συνδυασμό των διατάξεων της περ. ε΄
του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.
4172/2013 συνάγεται ότι τα νομικά πρόσωπα ή οι
νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική
κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατ’ αρχήν δεν υπόκεινται σε
φόρο στην Ελλάδα για τα εισοδήματα που αποκτούν από πηγές Ελλάδος. Κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω και με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 64 και από τη συστηματική ερμηνεία του
άρθρου 63 συνάγεται ότι τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που αποκτούν τα
πρόσωπα αυτά υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα,
με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63.
Ειδικότερα, για τη φορολόγησή τους με βάση
την παρ. 3 του άρθρου 64 ενεργείται παρακράτηση
στα ανωτέρω εισοδήματα με την οποία επέρχεται
εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης.
β) Για το εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά
πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή από τις ίδιες ως άνω πηγές,
ενεργείται παρακράτηση φόρου με τους οικείους
κάθε φορά συντελεστές που ορίζονται στο άρθρο
64 του Ν. 4172/2013, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37. Με την
παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φο-
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ρολογική υποχρέωση των αλλοδαπών δικαιούχων
για τα συγκεκριμένα εισοδήματα.
γ) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι
οποίοι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν
τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή είτε
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν
έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, είναι
κάτοικοι κράτους το οποίο υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), θα έχουν
εφαρμογή τα οριζόμενα από τη διμερή σύμβαση,
λόγω αυξημένης τυπικής ισχύος.
Στην ανωτέρω περίπτωση με την υποβολή της
δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου
φόρου, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ. 1011/2.1.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο καταβάλλων το εισόδημα (υπόχρεος σε
παρακράτηση) θα συνυποβάλλει με την υπόψη
δήλωση το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
του δικαιούχου του εισοδήματος. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται ανάλογα και όταν από τις διατάξεις της οικείας Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπεται μηδενικός
συντελεστής παρακράτησης (και στην περίπτωση
αυτή δηλαδή θα πρέπει να υποβληθεί μηδενική
δήλωση). Στις περιπτώσεις που δεν ενεργείται
παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της
εσωτερικής νομοθεσίας, όπως προκύπτει από τα
οριζόμενα στην παρούσα, για παράδειγμα στα
δικαιώματα που εισπράττει ημεδαπό νομικό πρόσωπο, τόκοι ομολογιακών δανείων του Ελληνικού
Δημοσίου που αποκτούν τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα κ.λπ., δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου.
Όταν ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη σε Χρηματιστηριακή Αγορά διανέμει μερίσματα ή τοκομερίδια, ο δικαιούχος επενδυτής, προκειμένου να
τύχει της ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης που προβλέπεται από την οικεία Σ.Α.Δ.Φ.,
υποχρεούται να υποβάλει στον θεματοφύλακά
του (χρηματιστηριακή εταιρεία, τράπεζα, κ.λπ.)
σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και όχι σε καθεμία εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος. Στη συνέχεια, ο θεματοφύλακας καταχωρεί
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), για κάθε δικαιούχο επενδυτή, σχετικές ενδείξεις ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (μειωμένο συντελεστή ή
μηδενικό συντελεστή φορολόγησης, όπως αυτός
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καθορίζεται σε πίνακα που εκδίδει το Υπουργείο
Οικονομικών) και φυλάσσει τα δικαιολογητικά για
ενδεχόμενο έλεγχο από την αρμόδια φορολογική
αρχή. Σύμφωνα με τις ενδείξεις αυτές που καταχωρούν οι θεματοφύλακες των επενδυτών - πελατών τους, η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ή «ATHEXCSD» (πρώην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» ή «ΕΧΑΕ»),
ως διαχειριστής του ΣΑΤ υπολογίζει τον ακριβή
φόρο και ενημερώνει σχετικά την εκδότρια εταιρεία, η οποία έχει την ευθύνη παρακράτησης και
απόδοσης του φόρου στη Φορολογική Διοίκηση
και καταβάλει το καθαρό ποσό των μερισμάτων ή
τοκομεριδίων στους δικαιούχους. Σε περίπτωση
που προκύψει θέμα επιστροφής του παρακρατηθέντος φόρου, η κατάθεση του αιτήματος θα γίνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο θεματοφύλακα.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση επενδυτών που τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης βάσει του άρθρου 46 του Ν.
4172/2013 ή άλλων ειδικότερων νόμων.
17. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και
δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
και αποκτούν τόκους ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά
που πρέπει να υποβάλλουν στα ημεδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να τύχουν απαλλαγής
από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος με
βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 64 του
Ν. 4172/2013.
Ειδικότερα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης με την οποία θα πιστοποιείται η έδρα του
νομικού προσώπου από τις αρμόδιες αρχές.
Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188
Α /27.11.1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος
εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν
προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει
συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία
δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση,
ισχύει η προξενική θεώρηση. Τα ανωτέρω μπορούν να αποδεικνύονται και με την προσκόμιση
του καταστατικού του αλλοδαπού νομικού προσώπου.
Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα με βάση τα οριζόμενα με τις διατάξεις του
άρθρου 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
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Οι δικαιούχοι απαλλαγής πρέπει να υποβάλλουν σε κάθε φορολογικό έτος και μέχρι το τέλος
αυτού τα ως άνω δικαιολογητικά προκειμένου να
τύχουν απαλλαγής. Σε περίπτωση που μέχρι την
ημερομηνία εξαργύρωσης του τοκομεριδίου δεν
έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στο έτος αυτό, τότε θα ενεργείται παρακράτηση. Εφόσον, όμως τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μέσα στο έτος που αφορούν
αλλά μετά την εξαργύρωση του τοκομεριδίου, οι
φορείς πληρωμής θα μπορούν να επιστρέφουν
στους δικαιούχους το φόρο που παρακράτησαν
από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρήσης μέχρι την
ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών
και να τον συμψηφίζουν με το φόρο από άλλες
αιτίες που οφείλουν οι τράπεζες να αποδώσουν
στο Δημόσιο.
18. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται, σε όλες
τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις, από το
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και κάθε φορολογούμενο που δεν έχει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα αλλά
δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης
στην Ελλάδα, που διενεργεί τις υπόψη πληρωμές.
Ως υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση
του φόρου νοείται αυτός που επιβαρύνεται με την
πληρωμή των μερισμάτων, τόκων ή δικαιωμάτων
και σε καμία περίπτωση αυτός που μεσολαβεί για
την καταβολή τους (π.χ. μεσολαβούσα τράπεζα).
Για παράδειγμα, όταν ημεδαπό νομικό πρόσωπο
αποκτά εισοδήματα από μερίσματα αλλοδαπής
που εισάγονται στην Ελλάδα, δεν ενεργείται καμία παρακράτηση φόρου και τα εισοδήματα αυτά
φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 της παρούσας. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση καταβολής τόκων όπου
η μεσολαβούσα τράπεζα έχει καταστεί φορέας
πληρωμής.
Για τον τρόπο υποβολής καθώς και τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης
του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα
από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην
ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Αναφορικά με την καταχώριση των εσόδων από το φόρο που επιβάλλεται
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στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα σε αντίστοιχους ΚΑΕ και είδη φόρων, ισχύουν τα αναφερόμενα στο με αριθ. πρωτ. ΔΗΛΕΔ Α
0013627 ΕΞ2014/15.4.2014 έγγραφο της ΔΗΛΕΔ.
O φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα
ανωτέρω αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος
του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
(παρ. 7 άρθρου 64 του Ν. 4172/2013).
19. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν
εφαρμογή για πληρωμές που πραγματοποιούνται
από τη 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Για παράδειγμα, για τη διανομή μερισμάτων τα οποία εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα και άρα νοείται
ότι καταβάλλεται η υποκείμενη σε παρακράτηση
πληρωμή, από την 1.1.2014 και μετά, ή για τόκους
του μηνός Δεκεμβρίου 2013 οι οποίοι όμως καταβάλλονται ή πιστώνονται μετά την 1.1.2014, έχουν
εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρούσα. Διευκρινίζεται ότι η νομοτεχνική τροποποίηση με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του
Ν. 4223/2013 δεν αφορούσε την παρ. 11 αλλά την
παρ. 10 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου προκειμένου για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1069/23.3.2015
Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη
περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 & 40 Ν. 4172/2013).
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 σε συνδυασμό και με το
άρθρο 40 του Ν. 4172/2013, σχετικά με τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία,
σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία»
σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που
προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και
ακινήτων.

1075

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι το εισόδημα αυτό προκύπτει από:
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση
χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων
των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και
αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες
γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους
ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση
χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση
χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία αποκτάται
από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί
με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας το
δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από
τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.
Το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από
την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το
δικαίωμα είσπραξής του και με την προϋπόθεση
ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του
ακινήτου, χωρίς ταυτόχρονα να παρέχει άλλου
είδους υπηρεσίες στο μισθωτή (π.χ. καθαριότητα,
ασφάλεια, κ.λπ.), οπότε χαρακτηρίζεται στο σύνολό του ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά, για το εισόδημα από εκμίσθωση
ακίνητης περιουσίας που καταβάλλεται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, χρόνος
απόκτησης αυτού θεωρείται το φορολογικό έτος
στο οποίο ανάγονται τα μισθώματα.
Στην έννοια του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία περιλαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτει στις παρακάτω περιπτώσεις (ενδεικτική
απαρίθμηση).
i. Κατά την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης γης ή ακινήτου μαζί
με τα έπιπλα ή τα μηχανήματά του (εξοπλισμός),
υπολογίζεται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία
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και το εισόδημα που προκύπτει και από την εκμίσθωση των επίπλων ή μηχανημάτων.
ii. Από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου γης ή ακινήτων για τοποθέτηση κεραίας, ανεμογεννήτριας,
διαφημιστικών επιγραφών, κ.λπ.. Στην περίπτωση
αυτή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πιο πάνω
αποκλειστικά σε ιδιόκτητους χώρους, καθόσον η
τοποθέτησή τους σε κοινόχρηστους χώρους αντιμετωπίζεται στην επόμενη περίπτωση.
iii. Από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα, που ανήκουν στους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών τους.
Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2014 το εισόδημα
από εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά δηλώνεται για να φορολογηθεί στις ατομικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, μαζί με τυχόν άλλα εισοδήματα
ακίνητης περιουσίας των ιδιοκτητών των διηρημένων ιδιοκτησιών, κατά το ποσοστό συμμετοχής
καθενός στους κοινόχρηστους χώρους, όπως
προκύπτει από τον κανονισμό της οροφοκτησίας,
με βάση σχετική βεβαίωση που θα εκδίδει για το
σκοπό αυτό ο διαχειριστής της πολυκατοικίας.
iv. Η καταβολή αποζημίωσης για επίταξη και
για εξωσυμβατική χρήση γης και ακινήτων, το
αντάλλαγμα κατά τη μεταβίβαση της ενάσκησης
επικαρπίας ακινήτου καθώς και η αποζημίωση
που καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Π.Δ. 34/10.2.1995.
v. Το εισόδημα που προκύπτει από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων μαζί με τα παραρτήματα, τα εξαρτήματα, τις αποθήκες και τις γαίες
που είναι συνεχόμενα με αυτά και χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πρώτων υλών και για
την πρώτη εναπόθεση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίσματα που βρίσκονται μέσα ή έξω
από αγροτικές εκτάσεις για την διεξαγωγή των
έργων γεωργικής επιχείρησης. Βιομηχανοστάσιο
είναι το κτίσμα που έχει ειδικά ανεγερθεί για τη
λειτουργία της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας,
στο οποίο έχουν μόνιμα προσαρμοστεί μηχανικές
εγκαταστάσεις, καθώς και τα κτίσματα επεξεργασίας και συντήρησης καπνών σε φύλλα ή άλλων
εξαγώγιμων γεωργικών προϊόντων.
Διευκρινίζεται ότι το εισόδημα από ιδιοχρησι-
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μοποίηση γης ή ακινήτων αποτελεί τεκμαρτό εισόδημα για τον κύριο του ακινήτου και ταυτόχρονα εκπιπτόμενη δαπάνη όταν χρησιμοποιείται για
την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στο άρθρο 22 του Ν. 4172/2013. Τονίζεται ότι για
την ιδιοκατοίκηση ακινήτου δεν προκύπτει εισόδημα από ακίνητη περιουσία, αλλά ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
Επίσης, ως εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση
λογίζεται και το εισόδημα που αποκτά ο κύριος ή
ο επικαρπωτής γης ή ακινήτων που εισφέρει τη
χρήση τους λόγω συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Τονίζεται, ότι η μισθωτική
αξία, έναντι της οποίας ο εισφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) τη χρήση γης ή
ακινήτου σε άλλο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη
του κεφαλαίου τους, λαμβάνει μετοχές ή άλλους
τίτλους ισόποσης αξίας, αποτελεί για το μέτοχο ή
εταίρο εισόδημα από ακίνητη περιουσία, εφόσον
το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα αντίστοιχα, προς το οποίο γίνεται η εισφορά, δεν αποκτά
εμπράγματο δικαίωμα επί της γης ή του ακινήτου.
Το παραπάνω εισόδημα για την υπαγωγή του σε
φορολογία θα κατανεμηθεί στα αντίστοιχα έτη για
τα οποία εισφέρεται η χρήση του ακινήτου (σχετ.
αριθ. 124/1974 γνωμοδότηση του ΝΣΚ).
Επισημαίνεται, ότι η αποτίμηση της μισθωτικής αυτής αξίας για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν.
2190/1920, ενώ για τις προσωπικές εταιρείες και
τις νομικές οντότητες λαμβάνεται υπόψη το τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση εισφοράς της
χρήσης του ακινήτου, κατά περίπτωση.
vi. Το εισόδημα σε είδος που αποκτά ο κύριος,
ο επικαρπωτής, κ.λπ. εκμισθούμενου ακινήτου,
χωρίς καταβολή μισθώματος σε χρήμα βάσει της
σύμβασης μίσθωσης ή προφορικής συμφωνίας.
Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης
μίσθωσης, το σύνολο του υπολειπόμενου ποσού
των δαπανών που έχει καταβληθεί για τη βελτίωση ή επέκταση που απομένει προς κατανομή θα
δηλωθεί εφάπαξ ως εισόδημα από ακίνητα στο
φορολογικό έτος που επήλθε η λύση.
Όσον αφορά τις συμβάσεις, με διακριτή αναφορά τόσο σε συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα
όσο και μίσθωμα έναντι ανταλλάγματος (μίσθωμα
εις είδος), δηλαδή υπάρχει ανταλλαγή μέρους
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του μισθώματος με βελτιώσεις, επεκτάσεις οικοδομών, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα
όσο και το κόστος των βελτιώσεων, επεκτάσεων.
Τέλος, όσον αφορά τις «μικτές συμβάσεις»,
ήτοι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος
παρουσίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης σε
ακίνητο (δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του
ακινήτου), στο οποίο περιλαμβάνεται διακριτά και
παρεπόμενο δικαίωμα μίσθωσης, ως εισόδημα
από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το μίσθωμα
που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών όσο και το ποσό της άυλης αξίας (δικαίωμα
εμπορικής εκμετάλλευσης).
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο τρόπος αποτίμησης
του εισοδήματος ακίνητης περιουσίας.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι το εισόδημα σε είδος
αποτιμάται στην αγοραία αξία, όπως αυτή προκύπτει από κάθε πρόσφορο μέσο. Το εισόδημα
από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση
τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό
(3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’
εξαίρεση, το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση
κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200
τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος και εξ
αγχιστείας, απαλλάσσεται από το φόρο.
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό της
αγοραίας αξίας συγκεκριμένου είδους κατά το
χρόνο έναρξης της μίσθωσής του και δεδομένου
ότι δεν έχει λάβει χώρα η διάθεσή του, λαμβάνεται η αξία που έχει προϋπολογισθεί κατά το χρόνο
έναρξης της μίσθωσης και υποχρεωτικά καταχωρείται στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Στη συνέχεια, εφ’ όσον η αγοραία αξία, κατά
το χρόνο παράδοσης στον εκμισθωτή του συγκεκριμένου είδους διαφέρει από την προϋπολογισθείσα, η διαφορά προστίθεται να φορολογηθεί στα υπολειπόμενα έτη (διαιρούμενη με τον
αριθμό των υπολειπόμενων ετών μίσθωσης) σε
περίπτωση εφάπαξ παράδοσης του είδους ή αναπροσαρμόζει τα έσοδα κάθε έτους αν πρόκειται
για συνεχόμενη παράδοση.
Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις προσδιορισμού της αγοραίας αξίας εισοδήματος σε
είδος.
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• Σε περίπτωση προγενέστερου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας συγκεκριμένου αντικειμένου ή προϊόντος, που συμφωνείται ως καταβολή
μισθώματος σε είδος, ως αγοραία αξία λαμβάνεται
η μέση τιμή λιανικής πώλησης αυτού που ισχύει
στην αγορά κατά το χρόνο έναρξης της μίσθωσης.
• Σε περίπτωση προγενέστερου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παρεχόμενης υπηρεσίας, που συμφωνείται ως καταβολή μισθώματος σε
είδος, ως αγοραία αξία λαμβάνεται η μέση τιμή
της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά το χρόνο έναρξης της μίσθωσης.
• Σε περίπτωση προγενέστερου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας που συμφωνείται ως
καταβολή μισθώματος σε είδος και υπολογίζεται
σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων ή των
καθαρών κερδών της μισθώτριας επιχείρησης,
ως αγοραία αξία λαμβάνεται υπόψη το ύψος των
εσόδων ή των καθαρών κερδών που έχουν προϋπολογισθεί κατά το χρόνο έναρξης της μίσθωσης
και καταχωρούνται υποχρεωτικά στη δήλωση
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας.
• Σε περίπτωση προγενέστερου προσδιορισμού της αγοραίας αξίας, όταν συμφωνείται ως
καταβολή μισθώματος σε είδος η ανάληψη από
τον μισθωτή των δαπανών βελτίωσης, επισκευής
ακινήτου, λαμβάνεται το ποσό των πραγματικών
καταβαλλόμενων δαπανών που γίνονται από τον
μισθωτή και αποτελούν για τον εκμισθωτή εισόδημα ακίνητης περιουσίας (μίσθωμα σε είδος), το
οποίο κατανέμεται να φορολογηθεί στα έτη που
διαρκεί η μίσθωση, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος έναρξης της μίσθωσης.
Το ετήσιο εισόδημα προσδιορίζεται μετά τη
διαίρεση των δαπανών που έχουν προϋπολογισθεί και καταχωρηθεί υποχρεωτικά στη δήλωση
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας κατά το χρόνο έναρξης της μίσθωσης,
διά του αριθμού των ετών της μίσθωσης όπως
αυτά προκύπτουν από τη σύμβαση μίσθωσης ή
την προφορική συμφωνία. Για τα έτη που υπολείπονται από το πέρας των εργασιών μέχρι τη λήξη
της μίσθωσης, το κόστος των δαπανών επέκτασης ή βελτίωσης που προκύπτει από τα βιβλία του
μισθωτή ή από τα παραστατικά που εκδόθηκαν σε
περίπτωση μη τήρησης βιβλίων, μετά την αφαίρεση των δαπανών προϋπολογισμού που δηλώθηκαν μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης των εργα-
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σιών αυτών κατά περίπτωση, διαιρούμενο με τον
αριθμό των υπολειπόμενων ετών της μίσθωσης,
αναπροσαρμόζει το ετήσιο δηλούμενο εισόδημα
ακίνητης περιουσίας των υπολειπόμενων ετών.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προκύπτει ετήσιο εισόδημα σε χρήμα ή σε είδος από
την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα τεκμαίρεται εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση αυτής.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού καθορίζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό
εισόδημα ακίνητης περιουσίας.
Ειδικότερα:
• Με τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι αν φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, δικαιούται να εκπέσει από το
εισόδημα αυτό συνολικά ποσοστό 5% επί του
ακαθαρίστου εισοδήματος για δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης, ή άλλες πάγιες
και λειτουργικές δαπάνες του ίδιου του ακινήτου,
ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτού
(κατοικία, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη, κ.λπ.)
ή των αντίστοιχων δαπανών που αναλογούν στο
ακίνητο αυτό από τους κοινόχρηστους χώρους
του κτιρίου που στεγάζεται. Η έκπτωση αυτή διενεργείται για όλα τα ακίνητα που αποφέρουν
φορολογητέο εισόδημα του άρθρου αυτού. Αυτονόητο είναι ότι δεν διενεργείται η έκπτωση των
δαπανών αυτών για ακίνητα που δεν αποφέρουν
εισόδημα, π.χ. κενό ακίνητο ή ιδιοκατοικούμενη
κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μιας κύριας κατοικίας μέχρι
200 τ.μ. σε ανιόντες ή κατιόντες για χρήση σαν
κύρια κατοικία, που απαλλάσσεται του φόρου
εισοδήματος.
Στην έννοια του όρου δαπάνες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης ακινήτου, περιλαμβάνονται οι δαπάνες που συνίστανται στην αγορά
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών και γίνονται
με σκοπό: α) να επαναφέρουν κάποιο ακίνητο που
έχει υποστεί βλάβη ή αλλοίωση στην αρχική του
κατάσταση, β) να διατηρήσουν κάποιο ακίνητο σε
καλή κατάσταση, να προληφθούν ή να παρεμποδιστούν τυχόν βλάβες ή αλλοιώσεις του από τη
χρήση ή τη λειτουργία ή την πάροδο του χρόνου
και γ) την αποκατάσταση της αρχικής του φυσιογνωμίας (αρχιτεκτονικής, δομικής, μορφολογικής
και καλλιτεχνικής), καθώς και τη λειτουργική εξυ-
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πηρέτηση της χρήσης για την οποία προορίζεται
το ακίνητο, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την καταστροφή του. Στις δαπάνες αυτές
δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν
προσθήκες ή βελτιώσεις ακινήτου.
• Με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις
υπεκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται.
Αν υπεκμισθώνεται τμήμα γης ή ακινήτου, εκπίπτει το μίσθωμα που καταβάλλεται για το τμήμα
αυτού και όχι το μίσθωμα ολόκληρου του ακινήτου ή της γης.
• Με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1,
εκπίπτει ποσοστό 10% των δαπανών για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης.
• Με τις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1,
εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει βάσει νόμου ο εκμισθωτής στον μισθωτή του
ακινήτου για τη λύση της μισθωτικής σχέσης.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 εντάσσεται το εισόδημα της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη έννοια του εισοδήματος από κεφάλαιο και ορίζεται
η κλίμακα φορολογίας του.
Ειδικότερα ορίζεται ότι το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με την ακόλουθη
κλίμακα:
Εισόδημα από
ακίνητη περιουσία (ευρώ)		 Συντελεστής (%)
<12.000
11%
>12.000
33%

Διευκρινίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης
γ΄ του άρθρου 45 (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους
ιδρύματα) που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία
με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), καθόσον τα εν λόγω έσοδα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικά οι υπόχρεοι
των περιπτώσεων β΄ (προσωπικές εταιρείες που
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συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή), δ΄
(συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών), ε΄ (κοινωνίες
αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη
κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα), στ΄
(κοινοπραξίες) και ζ΄ (λοιπές νομικές οντότητες
που ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4172/2013)
του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία,
φορολογούνται με τους φορολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 29.
5. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα
ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45, τα
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 39 και επομένως, εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας. Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης
στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου για την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών, περιλαμβάνονται τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασκούν δραστηριότητα
στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος,
κ.λπ. (π.χ. αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα που
δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή). Διευκρινίζεται, ότι στο εν λόγω εισόδημα που αποκτούν τα
παραπάνω νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα περιλαμβάνεται και αυτό που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτου σε αντίθεση με τις
προϊσχύσασες διατάξεις του Ν. 2238/1994, με
βάση τις οποίες το παραπάνω εισόδημα δεν ήταν
αντικείμενο φόρου. Όσον αφορά την έκπτωση
των δαπανών, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 39. Δηλαδή, αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών τη χρήση γης ή ακινήτου είναι νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή ίδρυμα (το οποίο συστήνεται με
τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 ή με προεδρικό
διάταγμα), εκπίπτουν οι κάθε είδους δαπάνες που
αφορούν το ακίνητο, ήτοι, οι δαπάνες επισκευής,
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συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες
και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου, όπως
αυτές ορίζονται πιο πάνω στην παράγραφο 3 της
παρούσας, σε ποσοστό 75% και ειδικά για το Άγιο
Όρος σε ποσοστό 100%.
Επισημαίνεται, ότι στην έννοια των πάγιων
και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν από το
ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητη περιουσία που
αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις
του ακινήτου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013.
Επομένως, αν για παράδειγμα ένα κοινωφελές
ίδρυμα έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία 30.000
ευρώ, έσοδα από μερίσματα και τόκους καταθέσεων 15.000 ευρώ και έσοδα πραγματοποιούμενα
κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
του 10.000 ευρώ (συνδρομές, εισφορές, χορηγίες, κ.λπ.), τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο
φόρου και παράλληλα έχει πραγματοποιήσει δαπάνες ύψους 21.000 ευρώ μέσα στο φορολογικό
έτος, εκ των οποίων 10.000 ευρώ αφορούν την
επισκευή και τη συντήρηση εκμισθωμένου ακινήτου, 6.000 ευρώ αφορούν πάγιες και λειτουργικές
δαπάνες του ακινήτου (αποσβέσεις, ασφάλιστρα
ακινήτου, κ.λπ.) και 5.000 ευρώ δαπάνες που
πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του (χορήγηση υποτροφιών
και δωρεών, καταβολή νοσηλίων, κ.λπ.), το εν
λόγω ίδρυμα δικαιούται να εκπέσει από τα έσοδα
από ακίνητη περιουσία σε ποσοστό 75% το ποσό
των 12.000 ευρώ [(10.000 + 6.000) x 75%].
Το υπόλοιπο ποσό των πιο πάνω δαπανών
(25%) δεν εκπίπτει από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του εν λόγω ιδρύματος (μερίσματα, τόκοι καταθέσεων), καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι υπόψη δαπάνες
εκπίπτουν κατά ποσοστό 75%.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση
που ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών τη χρήση γης ή
ακινήτου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (περ. γ΄, παρ.3,
άρθρο 39).
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την έκπτωση
όλων των παραπάνω δαπανών θα έχουν εφαρμογή οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013
(ήτοι, δαπάνες που αντιστοιχούν σε πραγματική
συναλλαγή και αποδεικνύονται με κατάλληλα δι-
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καιολογητικά, κ.λπ.), καθόσον σε κάθε περίπτωση
τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται έσοδα
από επιχειρηματική δραστηριότητα.
6. Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα
ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 45, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται
ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, καθώς και τα
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, έχουν επίσης
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου 39 και επομένως, εφαρμόζονται
τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της
παρούσας. Το εισόδημα αυτό, αν και χαρακτηρίζεται εισόδημα από ακίνητη περιουσία ιδίως για τις
ανάγκες υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θεωρείται σε κάθε περίπτωση έσοδο από επιχειρηματική
δραστηριότητα και επομένως, για τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται και αφορούν τα ακίνητα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23, σε
συνδυασμό και με τις διατάξεις των περιπτώσεων
δ΄ και στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39.
Κατά συνέπεια, το εισόδημα που τεκμαίρεται
από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση
γης ή ακινήτου υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
χωρίς καμία εξαίρεση για αυτό που προκύπτει
από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων,
ξενοδοχείων, κ.λπ., ενώ ειδικά για την περίπτωση
της ιδιοχρησιμοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων, το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό
(3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με
βάση τις διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου
23 του ίδιου νόμου. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω
χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο
για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.
Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και νομικές
οντότητες που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα το υπόψη εισόδημα (από ακίνητη περιουσία) υπάγεται σε φορολόγηση ως εξής:
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Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός δικαιούχος
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει
Σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας,
εφαρμογή θα έχουν οι διατάξεις της αντίστοιχης
Σύμβασης που ισχύει. Έτσι, ακόμα και όταν το
εισόδημα από ακίνητα χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση
την εσωτερική νομοθεσία της χώρας πηγής του
εισοδήματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
της Ελλάδας, το εισόδημα από ακίνητα εξακολουθεί να φορολογείται στην χώρα πηγής (Ελλάδα),
όπως ορίζει το εσωτερικό δίκαιο, σύμφωνα με το
αντίστοιχο άρθρο περί εισοδήματος από ακίνητη
περιουσία των ΣΑΔΦ (συνήθως το άρθρο 6 των
εν λόγω συμβάσεων) και το άρθρο περί φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (συνήθως το άρθρο
7 των εν λόγω συμβάσεων), χωρίς να εξετάζεται
αν υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού
δικαιούχου στην Ελλάδα ή όχι.
Στην περίπτωση που αλλοδαπός δικαιούχος
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είναι κάτοικος
χώρας με την οποία η Ελλάδα δεν έχει σε ισχύ
σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας,
τότε ο εν λόγω αλλοδαπός αποκτά εκ της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 6 του Ν. 4172/2013. Και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις ο αλλοδαπός δικαιούχος
για το εισόδημά του αυτό φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 58 του Ν.
4172/2013 και για το σκοπό αυτό υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τις διατάξεις
του άρθρου 68 του ίδιου ως άνω νόμου.
Τέλος, επισημαίνεται, ότι εφόσον με βάση τις
διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας παρέχεται απαλλαγή του αντίστοιχου εισοδήματος, δεν
απαιτείται και η υποβολή μηδενικής δήλωσης από
τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
7. Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων αυτών
εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται
και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
ΠΟΛ. 1072/31.3.2015
Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αναφορικά
με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις
της παρ.1 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, οι
υπόχρεοι της παρ.1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου που είτε διενεργούν μηνιαίες πληρωμές σε
εργαζομένους ή υπαλλήλους τους, είτε καταβάλλουν συντάξεις, προβαίνουν σε παρακράτηση
φόρου με βάση την ακόλουθη κλίμακα της παρ. 1
του άρθρου 15 του ίδιου νόμου:
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μειώνεται αναλογικά κατά εκατό (100) ευρώ ανά
χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος (παράδειγμα: για ποσό εισοδήματος 30.000
ευρώ το ποσό μείωσης του φόρου είναι 1.200 ευρώ. (30.000-21.000=9.000, 9.000*100/1000=900,
2.100-900=1.200). Επίσης, στις διατάξεις της
παρ.3 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι
όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν
χορηγείται μείωση φόρου.
Επισημαίνεται, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι
φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την
προαναφερθείσα μείωση φόρου. Εξαιρετικά, όσοι
διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο
κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και εμπίπτουν
στην περίπτωση α΄ ή β΄ του εν λόγω άρθρου, δικαιούνται τις μειώσεις φόρου, αλλά αυτές δεν θα
τους χορηγούνται κατά τη διαδικασία παρακράτησης φόρου, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να

Κλιμάκιο

Φορολογικός

Φόρος

Σύνολο

Σύνολο

εισοδήματος

συντελεστής

κλιμακίου

Εισοδήματος

Φόρου

(ευρώ)

%

(ευρώ)

(ευρώ)

(ευρώ)

25.000

22

5.500

25.000

5.500

17.000

32

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42

2. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4172/2013 προκύπτει, ότι ο φόρος που
προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15
μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό
(2.100) ευρώ, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα
δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων
(21.000) ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή
ίσος με το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100)
ευρώ. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι
μικρότερο των δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ
τότε το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό
του αναλογούντος φόρου.
Στις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου
και νόμου ορίζεται, ότι για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός
χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης

εξακριβωθούν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους
αλλά θα υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση.
3. Ο υπολογισμός του φόρου που παρακρατείται
κατά την καταβολή μισθών-συντάξεων, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013, γίνεται με βάση την κλίμακα της
παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του
άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του
μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο.
Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας με τον υπολογισμό του τελικού
φόρου (μετά τις μειώσεις του άρθρου 16) που
αντιστοιχεί σε ετήσιο φορολογητέο εισόδημα (βάσει αναγωγής) μέχρι 43.000 ευρώ.
4. Με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.
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Ετήσιο φορολογητέο
Εισόδημα (βάσει
αναγωγής)

Φόρος
(βάσει κλίμακας παρ.1 άρθρου 15)

Τελικός φόρος
(μετά τις μειώσεις του άρθρου 16)

9.545,45

2.100

0 (2.100-2.100)

18.000

3.960

1.860 (3.960-2.100)

18.500

4.070

1.970 (4.070-2.100)

21.000

4.620

2.520 (4.620-2.100)

21.200

4.664

2.584 (4.664-2.080)

21.500

4.730

2.680 (4.730-2.050)

21.900

4.818

2.808 (4.818-2.010)

22.000

4.840

2.840 (4.840-2.000)

22.600

4.972

3.032 (4.972-1.940)

23.000

5.060

3.160 (5.060-1.900)

24.000

5.280

3.480 (5.280-1.800)

25.000

5.500

3.800 (5.500-1.700)

25.300

5.596

3.926 (5.596-1.670)

26.000

5.820

4.220 (5.820-1.600)

27.000

6.140

4.640 (6.140-1.500)

28.000

6.460

5.060 (6.460-1.400)

29.000

6.780

5.480 (6.780-1.300)

30.000

7.100

5.900 (7.100-1.200)

31.000

7.420

6.320 (7.420-1.100)

32.000

7.740

6.740 (7.740-1.000)

32.499

7.899,68

6.949,58 (7.899,68-950,10)

32.500

7.900

6.950 (7.900-950)

32.999

8.059,68

7.159.58 (8.059,68-900,10)

33.000

8.060

7.160 (8.060-900)

34.000

8.380

7.580 (8.380-800)

35.000

8.700

8.000 (8.700-700)

36.000

9.020

8.420 (9.020-600)

38.000

9.660

9.260 (9.660-400)

39.000

9.980

9.680 (9.980-300)

40.000

10.300

10.100 (10.300-200)

41.000

10.620

10.520 (10.620-100)

41.300

10.716

10.646 (10.716-70)

41.500

10.780

10.730 (10.780-50)
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41.900

10.908

10.898 (10.908-10)

42.000

10.940

10.940 (10.940-0)

42.700

11.234

11.234 (11.234-0)

43.000

11.360

11.360 (11.360-0)

4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, εκδόθηκε η
ΠΟΛ. 1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο,. με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος της παρ.1 του ίδιου άρθρου και νόμου σε
ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
5. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 προβλέπεται η εξαίρεση από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
πέραν των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών
ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο (περ.
δ΄), και των εισφορών εργαζομένου υπέρ των
επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με
νόμο (περ. ε΄) καθώς και των ασφαλίστρων που
καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου
στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ. ι΄).
Σε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεις συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά
συμβόλαια για λογαριασμό των εργαζομένων
τους και τα ασφάλιστρα για την καταβολή των
οποίων βαρύνεται ο εργαζόμενος, παρακρατούνται μέσω της μισθοδοσίας του κατ’ ανάλογο τρόπο όπως και οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο. Ανάλογη παρακράτηση μέσω μισθοδοσίας πραγματοποιείται πολλές
φορές και για εισφορές υπέρ επαγγελματικών
ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο για την καταβολή των οποίων βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος. Στις περιπτώσεις αυτές οι εκκαθαριστές
μισθοδοσίας προκειμένου να υπολογίσουν τον
παρακρατούμενο φόρο στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία, θα αφαιρέσουν από
το ακαθάριστο ποσό του μισθού, πέραν από τις
νόμιμες κρατήσεις για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, και τις ανωτέρω
κρατήσεις για ασφάλιστρα και εισφορές υπέρ
επαγγελματικών ταμείων που για την καταβολή
τους βαρύνεται επίσης ο εργαζόμενος.
6. Με τις διατάξεις της περ. δ΄ παρ. 2 άρθρου 12

του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς
του ΚΦΕ, εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα
φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
Κατά συνέπεια, όλες οι αμοιβές που δίνονται
σε διευθυντές ή μέλη του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα
αυτά προς τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή οντότητες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Στις παραπάνω αμοιβές που δίνονται εξαιτίας της
παροχής υπηρεσίας από τα ανωτέρω πρόσωπα
συμπεριλαμβάνονται αμοιβές που προβλέπονται
από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αμοιβές που προκύπτουν από
παραστάσεις σε συνεδριάσεις του ΔΣ. Ακόμα και
στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του
ΔΣ και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του προς την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος
και μέλος του ΔΣ αυτής, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή
στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου
ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα (παρ. 3
της ΠΟΛ. 1042/2015).
Διευκρινίζεται, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές
επί αμοιβών μελών ΔΣ εταιρειών ή κάθε άλλου
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.2 του
άρθρου 12 του ν. 4172/2013 αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και οι οποίες καταβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τα ίδια ως
άνω μέλη ΔΣ, εκπίπτουν από το εισόδημα αυτό.
Η έκπτωση αυτή γίνεται κατά την εκκαθάριση της
φορολογικής τους δήλωσης και όχι κατά τη διενέργεια παρακράτησης. Κατ’ ανάλογη εφαρμογή,
ίδια έκπτωση εφαρμόζεται και για τα ποσά που
μισθωτοί και συνταξιούχοι καταβάλλουν οι ίδιοι
στα ασφαλιστικά τους ταμεία και τα οποία προορίζονται για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, όπως
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χρόνου στρατιωτικής θητείας κ.λπ. καθώς δινόταν
η δυνατότητα από την ασφαλιστική νομοθεσία.
7. Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται ο μισθός, ή η σύνταξη και
οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου
(π.χ. επιδόματα), που καταβάλλονται τακτικά και
συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, στην ίδια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.
8. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου φορολογητέου
εισοδήματος, σε ετήσιο προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε
δικαιούχου και να προβούν στη συνέχεια στην
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την κλίμακα
της παρ. 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου
του άρθρου 16. Προκειμένου για νεοδιορισθέντες
υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα
γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης
της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως
αναλύθηκε και στην ΠΟΛ. 1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο.,
επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας τα οποία
αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο μισθούς, και όχι επί τον αριθμό των υπολειπόμενων
μηνών μέχρι τη λήξη του έτους. Η ίδια αναγωγή
(επί 12 ή επί 14) θα διενεργείται και στις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. 6 μηνών).
ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

1. Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, ο υπολογισμός του
παρακρατούμενου φόρου σε όλους όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, είτε αυτοί παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα
έτος στον ίδιο εργοδότη είτε παρέχουν υπηρεσίες
με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου είτε
παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, γίνεται με βάση την
κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις φόρου του
άρθρου 16 του ίδιου νόμου μετά από προηγούμενη
αναγωγή των ημερομισθίων σε ετήσιο ποσό. Διευκρινίζεται, ότι με τις νέες διατάξεις του ν. 4172/2013
δεν προβλέπεται η παρακράτηση με συντελεστή 3%
στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου που οριζόταν από τις διατάξεις του ν.2238/1994 (περ. β΄ παρ.
1 άρθρου 57) οι οποίες έπαψαν να ισχύουν.
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2. Ο ανωτέρω υπολογισμός παρακρατούμενου
φόρου, εφαρμόζεται και για τους ξεναγούς που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν.1545/1985 (ξεναγοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος και συμβάλλονται με τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, με
μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων
και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα
ή με τα παραρτήματα - πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν), καθόσον
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 1545/1985, οι ξεναγοί αυτοί συνδέονται με
σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες
τους και συνεπώς αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄
της παρ.2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ
ΠΑΡΟΧΕΣ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1. Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις
κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή εφάπαξ
παροχές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις
τακτικές αποδοχές, ο παρακρατούμενος φόρος
υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσό των ανωτέρω αμοιβών, σύμφωνα με
όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 60 του ν. 4172/2013.
2. Όσον αφορά στις παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά
τη στιγμή της χορήγησής τους, με την παρούσα
γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση
φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση
της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον
αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα
από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση
φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός
θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
3. Με τον ανωτέρω συντελεστή 20% διενεργείται
και η παρακράτηση του φόρου στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία που αποκτούν, κατά περίπτωση,
ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλοι αμειβόμενοι αθλητές, εξαι-
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τίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής
ή της ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας με
ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, καθόσον οι αμοιβές
των ανωτέρω προσώπων από τα συμβόλαια αυτά
αποτελούν πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές τους. Διευκρινίζεται, ότι με τον ανωτέρω συντελεστή δεν
επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Τέλος, η ισομερής κατανομή που προβλεπόταν από
τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 για
τα ανωτέρω εισοδήματα, που προέρχονται από
συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από 1.1.2010
μέχρι και 31.12.2013, προκειμένου να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά σε όλα τα έτη, για τα
οποία διαρκεί το εκάστοτε συμβόλαιο, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και στις περιπτώσεις που
η λήξη των συμβολαίων αυτών επεκτείνεται και
σε φορολογικά έτη από το 2014 και μετά. Κατ’
ανάλογη εφαρμογή, τα ανωτέρω περί ισομερούς
κατανομής, ισχύουν και για συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή γλύπτες
ή χαράκτες από τα έργα της πνευματικής τους
παραγωγής, που όπως προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994, το εισόδημα που αποκτούν από τα έργα της πνευματικής
τους παραγωγής κατανέμεται σε ίσα μέρη για να
φορολογηθεί στο έτος κτήσης του και στα τρία
επόμενα έτη. Τέλος, για όλους τους ανωτέρω
(ποδοσφαιριστές, συγγραφείς, κ.λπ.), και όσον
αφορά είτε νέα συμβόλαια που υπογράφονται
από 1.1.2014 και μετά είτε νέα έργα πνευματικής
παραγωγής που ξεκινούν από 1.1.2014 και μετά,
έχουν ισχύ οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ.4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, σύμφωνα
με τις οποίες χρόνος κτήσης του εισοδήματος
θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε
το δικαίωμα είσπραξής του.
IV. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που
καταβάλλονται αναδρομικά είτε βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή συλλογικής σύμβασης, είτε
για άλλη αιτία, διενεργείται παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 20% στο συνολικά καταβαλλόμενο
φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω, λαμβάνο-
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ντας υπόψη τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, διευκρινίζεται, ότι όταν καταβάλλονται αναδρομικά εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις για τα οποία
το δικαίωμα είσπραξης ανάγεται σε έτος όπου τα
εισοδήματα αυτά είτε απαλλάσσονταν από το φόρο είτε φορολογούνταν αυτοτελώς με ειδικό συντελεστή, τότε στις περιπτώσεις αυτές είτε δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου είτε παρακρατείται
φόρος με τον ίδιο ειδικό συντελεστή αντίστοιχα.
V. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, στις
αποδοχές που λαμβάνουν οι αξιωματικοί και το
κατώτερο πλήρωμα εξαιτίας των υπηρεσιών τους
σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, διενεργείται
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους αναλογικούς συντελεστές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου,
δηλαδή 15% για τους αξιωματικούς και 10% για
το κατώτερο πλήρωμα.
2. Επισημαίνεται, ότι με τις νέες διατάξεις του ν.
4172/2013 δεν προβλέπεται απαλλαγή από παρακράτηση φόρου στις αποδοχές των αλλοδαπών
κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.
Περαιτέρω, διευκρινίζονται και τα εξής:
i) Σε πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν
διεθνείς μεταφορές η ως άνω παρακράτηση διενεργείται τόσο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας όσο και σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται από την
ημεδαπή πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία,
ενώ σε περίπτωση αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, η
παρακράτηση διενεργείται από τη διαχειρίστρια
εταιρεία στην Ελλάδα.
ii) Σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές και η διαχείρισή τους γίνεται
από την Ελλάδα, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται μόνο σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Η παρακράτηση αυτή διενεργείται από την
ημεδαπή πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία,
ενώ σε περίπτωση αλλοδαπής πλοιοκτήτριας, η
παρακράτηση διενεργείται από τη διαχειρίστρια
εταιρεία στην Ελλάδα.
iii) Σε πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες
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είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται τόσο σε φορολογικούς
κατοίκους Ελλάδας όσο και σε φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού. Η παρακράτηση διενεργείται
από τις ημεδαπές ή αλλοδαπές πλοιοκτήτριες ή
διαχειρίστριες εταιρείες.
VI . ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ, ΑΡΩΓΗΣ
Ή ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

1. Με τις νέες διατάξεις του ν. 4172/2013 και όσον
αφορά την παρακράτηση φόρου στις συντάξεις
που καταβάλλονται από τα ανωτέρω ταμεία (επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας),
δεν προβλέπεται η χρήση των συντελεστών 5%,
10%, 15% που ορίζονταν από τις διατάξεις του
ν. 2238/1994 (περ. ε΄ παρ.1 άρθρου 57) οι οποίες
έπαψαν να ισχύουν.
2. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.» του ν.
3607/2007(Α΄247) όπως ισχύει, ως ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του
Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6. του Ν.4093/2012(Α 222)
όπως ισχύει, υποχρεούται να υπολογίζει την παρακράτηση φόρου ως ακολούθως:
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις καθώς και άλλες παροχές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά,
μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, σε μηνιαία
βάση, αθροιστικά λαμβανόμενο ανά δικαιούχο
αποδοχών, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την
κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τις
μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013
μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.
Ο προκύπτων φόρος (αναλογών και παρακρατηθείς) μερίζεται ανάλογα και με βάση τα ποσά του
φορολογητέου εισοδήματος κάθε σύνταξης ή
παροχής, που αθροιστικά λήφθηκαν για τον υπολογισμό του συνολικού αυτού φόρου.
3. Οι φορείς ανεξαρτήτως νομικής μορφής και
ονομασίας που καταβάλλουν συντάξεις και άλλες
παροχές παρόμοιας φύσης με τα ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, σε μηνιαία βάση και δεν εξυπηρετούνται από την «Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.» του ν. 3607/2007(Α 247), προβαίνουν
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σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 και τις μειώσεις
φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 μετά από
προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο, ξεχωριστά για
κάθε σύνταξη ή άλλη παρόμοια μηνιαίαπαροχή.
VII. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τα ανωτέρω,
μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
2. Η πρόσθετη μείωση του ποσού του φόρου κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 17 του ν. 4172/2013, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Η
μείωση αυτή θα υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων. Με τις διατάξεις
της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.
4172/2013 ορίζεται, ότι στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία, εντάσσεται και η απόκτηση εισοδήματος από άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ίδιες ως
άνω διατάξεις. Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται, ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν αλλάζουν την
κατηγορία-πηγή προέλευσης του εισοδήματος
και απλώς κρίνουν την κλίμακα (από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα) σύμφωνα με την οποία θα φορολογηθεί το εκάστοτε
εισόδημα κατά την εκκαθάριση των φορολογικών
δηλώσεων. Συνεπώς, για την παρακράτηση στα
εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
ακόμα και αν για αυτά τα εισοδήματα κριθεί ότι
φορολογούνται με την κλίμακα των εισοδημάτων
από μισθωτή εργασία, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 62 και 64
του ν. 4172/2013 και οι οδηγίες που δόθηκαν με
την ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκύκλιο.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12
του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι στην κατηγορία
εισοδήματος από μισθωτή εργασία εντάσσονται,
μεταξύ άλλων, και οι αμοιβές εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από διευθυντή ή μέλος του
ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας καθώς και η πάγια αντιμισθία
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δικηγόρου για την παροχή νομικών υπηρεσιών.
Διευκρινίζεται, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν
τίθενται προϋποθέσεις όπως αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 12 του ίδιου νόμου, δηλαδή το εισόδημα
που αποκτούν από τις υπηρεσίες που παρέχουν
τα πρόσωπα αυτά (διευθυντές ή μέλη ΔΣ, δικηγόροι με πάγια αντιμισθία) είναι σε κάθε περίπτωση εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς
έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για
την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.
στ΄ της παρ.3 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου,
στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εντάσσονται και οι συντάξεις
που χορηγούνται από επαγγελματικά ταμεία που
έχουν συσταθεί με νόμο και συνεπώς και στις συντάξεις αυτές έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν
πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από συντάξεις.
4. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 59 του
ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Συνεπώς, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία
που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν, καθόσον
τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄ παρ.2 άρθρου 14 του ίδιου νόμου. Ομοίως, δεν υπόκεινται
σε παρακράτηση φόρου και οι άλλες περιπτώσεις
εισοδημάτων που αναφέρονται στην παρ.2 του
άρθρου 14 (επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο
Ο.Α.Ε.Δ., 65% του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας κ.λπ.). Περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα ποσά που σύμφωνα με τις
περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 14 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από
μισθωτή εργασία και συντάξεις.
5. Βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
52 του ν. 4305/2014 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του ν.
3986/2011 επιβάλλεται και στα εισοδήματα που
αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και
2016 με μειωμένους τους συντελεστές των περ.
α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού
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κατά 30%. Συνεπώς, συνεχίζει να επιβάλλεται
και η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στο
εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
των ανωτέρω ετών, βάσει των οδηγιών που είχαν
δοθεί με την ΠΟΛ. 1010/25.1.2013 και την ΠΟΛ.
1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο., με την εφαρμογή των ως
άνω μειωμένων συντελεστών.
6. Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 60 του
ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι ο παρακρατούμενος
φόρος στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος
του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος και περαιτέρω με τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου
ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος
(είτε από μισθωτή εργασία είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα) θεωρείται ο χρόνος που ο
δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.
Συνεπώς το εισόδημα από μισθωτή εργασία, προκύπτει και καθίσταται απαιτητό με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε ανά μήνα
για τους παρέχοντες έμμισθη υπηρεσία είτε ανά
ημέρα για το ημερομίσθιο προσωπικό, δηλαδή
όταν ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξης.
Περαιτέρω, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου
αφορά αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος έχει
ιδία και αυτοτελή υποχρέωση όπως προβεί στην
παρακράτηση και απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική δήλωση. Επομένως θα πρέπει να αποδίδεται
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται από
τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 60 επί δεδουλευμένων αποδοχών μισθωτών ακόμα και αν
αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους
δικαιούχους (σχετ. το με Α.Π. Δ12Α 1126595 ΕΞ
2014/16.9.2014 έγγραφο). Μετά την παραπάνω
αποσαφήνιση γίνεται δεκτό, ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), για τις
δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
που υποβάλλονται ως 30.04.2015 και αφορούν
εισοδήματα για τα οποία ο χρόνος απόδοσης,
σύμφωνα με την παρούσα, έχει παρέλθει ως την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Με την ΠΟΛ.
1049/11.2.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1217/2.10.2014
Απόφαση ΓΓΔΕ δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με
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τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν.3986/2011.
Επισημαίνεται, ότι όπως είχε διευκρινιστεί και
στην Απόφαση αυτή, εργοδότες υπόχρεοι σε
υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν
εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους
ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση.
Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και
να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου. Για την υποβολή εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων ΦΜΥ δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).
Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 όπως αυτό προστέθηκε
με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου
22 ν. 4283/2014, η Ιερά Κοινότητα, οι Ιερές Μονές
του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης και
απόδοσης του φόρου στο εισόδημα από μισθωτή
εργασία, καθόσον την υποχρέωση της απόδοσης
του οφειλόμενου φόρου φέρουν τα ίδια τα πρόσωπα που παρέχουν πάσης φύσεως μισθωτή εργασία
στις ανωτέρω νομικές οντότητες. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι ανωτέρω νομικές οντότητες θα χορηγούν
τις σχετικές βεβαιώσεις στους δικαιούχους χωρίς
να αναγράφουν παρακρατηθέντα και αναλογούντα
φόρο, προκειμένου ο οφειλόμενος φόρος να τακτοποιηθεί κατά την εκκαθάριση της φορολογικής
δήλωσης των ως άνω δικαιούχων. Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν.
4172/2013 όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις
της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 ν. 4283/2014,
οι ανωτέρω νομικές οντότητες εξαιρούνται από
την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης του
φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον την υποχρέωση της απόδοσης του
οφειλόμενου φόρου φέρουν τα ίδια τα πρόσωπα
που λαμβάνουν πληρωμές εξαιτίας του ότι παρέχουν υπηρεσίες στις ανωτέρω νομικές οντότητες.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Φ.Α.Σ. που εκδίδονται από τους
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δικαιούχους των αμοιβών, δεν αναγράφουν παρακρατούμενο φόρο.
7. Περαιτέρω, διευκρινίζεται, ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στις περιπτώσεις που
ημεδαπή εταιρεία καταβάλλει αποδοχές σε εργαζόμενό της (φορολογικό κάτοικο Ελλάδας) για
μισθωτή υπηρεσία που ασκείται στο εξωτερικό,
καθόσον οι ανωτέρω αποδοχές αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης. Συνεπώς, το αλλοδαπό κράτος πηγής του εισοδήματος έχει ενδεχομένως, το πρωταρχικό δικαίωμα να επιβάλλει ή
όχι φόρο επί του εισοδήματος αυτού.
VΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΝΑΔΑ

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 (Συντάξεις και πρόσοδοι) της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη
της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους
εισοδήματος και κεφαλαίου μεταξύ Ελλάδας-Καναδά [ν. 3824/2010 (ΦΕΚ Α 27)], συντάξεις και
πρόσοδοι που προκύπτουν σ’ ένα Συμβαλλόμενο
Κράτος (Ελλάδα) και καταβάλλονται σε κάτοικο
του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους (Καναδά)
μπορούν να φορολογούνται σ’ αυτό το άλλο Κράτος (Καναδά). Επομένως, δικαίωμα φορολόγησης
της σύνταξης έχουν και τα δύο κράτη. Σύμφωνα
με την παρ. 2 του εν λόγω άρθρου το Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο η ανωτέρω σύνταξη
προκύπτει (Ελλάδα) μπορεί να φορολογεί τις συντάξεις αυτές σύμφωνα με τo δίκαιο του, αλλά
από το συνολικό ποσό των συντάξεων αυτών που
καταβάλλονται κάθε ημερολογιακό έτος σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους (Καναδά) το πρώτο αναφερόμενο Κράτος (Ελλάδα) θα
εξαιρεί από το φόρο δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια
Καναδά ή το ισότιμο ποσό σε Ευρώ. Περαιτέρω,
ορίζεται το ποσοστό του φορολογικού συντελεστή που θα επιβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση περιοδικών συνταξιοδοτικών
πληρωμών. (σχετ. το υπ. αριθ. ΔΟΣ Α 1088539 ΕΞ
2014/10.06.2014 έγγραφο της Δ/νσης Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων). Ειδικότερα, «στην περίπτωση περιοδικών συνταξιοδοτικών πληρωμών, ο
φόρος που θα επιβάλλεται κατ’ αυτόν τον τρόπο
δεν θα υπερβαίνει το κατώτερο του α) 15 τοις
εκατό του ακαθάριστου ποσού επί του συνόλου
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των πληρωμών αυτών για το οικείο ημερολογιακό έτος άνω των δεκαπέντε χιλιάδων δολαρίων
Καναδά ή του ισότιμου τους σε Ευρώ και β) του
συντελεστή που προσδιορίζεται με αναφορά στο
ποσό του φόρου, το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να πληρώσει ο λήπτης της πληρωμής για το
έτος επί του συνολικού ποσού των περιοδικών
συνταξιοδοτικών πληρωμών που εισπράττει το
φυσικό πρόσωπο εντός του έτους, εάν το φυσικό πρόσωπο ήταν κάτοικος του Συμβαλλόμενου
Κράτους, στο οποίο προκύπτει η πληρωμή.».
2. Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπόχρεοι της παρ.
1 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 θα πρέπει να
διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή
αυτοτελούς φορολόγησης 15% επί του ακαθάριστου ποσού του συνόλου των συντάξεων που
λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Καναδά, για
ποσά που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των
10.231 ευρώ (μέση ισοτιμία έτους 2014: 1 ευρώ =
1,4661 δολάρια Καναδά).
3. Επισημαίνεται, τέλος, ότι τα προαναφερθέντα
έχουν εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που ο
δικαιούχος της σύνταξης, φορολογικός κάτοικος
Καναδά, προσκομίσει την προβλεπόμενη Αίτηση
για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ Ελλάδας-Καναδά,
στην οποία είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας. (σχετ. η υπ. αριθ. ΠΟΛ.
1215/11.12.2012 εγκύκλιος της Δ/νσης Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων).
Η. Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου

ΕΓΓΡΑΦΟ Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.:
Δ12Α 1044256 ΕΞ. 2014/11.3.2014/Υπ. Οικ.
Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου
81 του ν. 2238/1994.
Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε
ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26
του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.
2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και
εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.
Συνεπώς, και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, κ.λπ., που προβλέπο-
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νταν στο άρθρο 81 του ν. 2238/1994, έπαψαν να
ισχύουν από 1-1-2014.
Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Πρωτ.:
Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015/Υπ. Οικ.
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα
ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην
υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα,
σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με το με Α.Π. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014 /
30.12.2014 έγγραφο και βάσει των αναφερομένων σε αυτό έγινε δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων που αφορούν
το φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή
μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού
έτους αυτού.
2. Επειδή τα αναφερόμενα στο ως άνω έγγραφο
ισχύουν γενικότερα για φυσικά πρόσωπα που
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των
ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που
αφορούν την περίοδο 1.1-31.12.2014 και τα οποία
καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και ειδικότερα
από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που
ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την
τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από
τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους
2014.
3. Επίσης σας γνωρίζουμε, ότι από το συνδυασμό
των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ (ν.
4172/2013) προκύπτει, ότι ειδικά για τις εισφορές
που αφορούν τις χρήσεις των ετών 2012 και μετά
και που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση θα εκπίπτουν
στο έτος που πραγματικά καταβάλλονται.
4. Το Αυτοτελές Τμήμα Β΄ ΚΦΑΣ προς το οποίο
κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τις τυ-
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χόν δικές του ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (πρώην Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Πρωτ.:
5285/16.1.2015
[ΑΔΑ: 6Κ02Φ-Θ95]
Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση
υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων
στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σχετικά:
1. Η µε Α.Π. Κ2-1244/2-5-2014 (Α∆Α: ΒΙΦ1Φ-ΟΜΝ) διευκρινιστική εγκύκλιος της Υπηρεσίας µας
2. Το µε Α.Π. Κ2-2859/5-6-2014 διευκρινιστικό
έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
των Επιμελητηρίων
3. Τα µε Α.Π. Κ2-3090/21-10-2014 και 1234/81-2015 έγγραφα της Υπηρεσίας µας προς το
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Τα µε Α.Π. ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆/Φ.15/26316 /
25-11-2014 & ∆ΙΑ∆ΙΠΥ∆/ΤΣΠΕΑ∆/Φ.15/387 / 9-12015 έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Όπως γνωρίζετε, µε το άρθρο 2 1 του Ν.
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Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 Κατάργηση της
υποχρέωσης δηµοσίευσης στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. του ν.
4250/2014:
«1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες
εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές
εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ΄,
ζ΄ και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005

4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1990 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», και στο
πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των Διοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις, καταργείται από
1-1-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ
των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις
ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, τις Ευρωπαϊκές
Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και

υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015,
ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από
την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή µε επιμέλεια του υπόχρεου.
Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται µε υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση
πραγματοποιείται µε επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή
θα πραγματοποιείται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά
μέσα. «Η δημοσίευση µε ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει
χώρα, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και
στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς.»
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε µε
το άρθρο 207 Ν. 4281/2014 ΦΕΚ Α 160/8.8.2014.
2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται
µε τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από
την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο
Γ.Ε.ΜΗ..
3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13
του ν. 3419/2005 και β. η περίπτωση γγ΄ της παρ. 1
του άρθρου 16 του ν. 3419/2005.
4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7
παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονοµάζεται
σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α’
πραγματοποιείται ατελώς.»
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πραγματοποιείται είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,
είτε µε επιμέλεια του υπόχρεου.
Η ανωτέρω καταργούμενη υποχρέωση προβλέπεται στα άρθρα 7β και 26 του Ν. 2190/1920,
στα άρθρα 8 και 8α του Ν. 3190/1955, στο άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, στο άρθρο 7 παρ. 7
του Ν. 3469/2006 και στα άρθρα 8, 13 και 16 του
Ν. 3419/2005. Από 1-1-2015 το άρθρο 13 του ν.
3419/2005 και η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 καταργούνται.
Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/2006
Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως μετονοµάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
Καθίσταται σαφές ότι σκοπός του νομοθέτη είναι ότι από την 1-1-2015 η ανάγκη για δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. να πραγματοποιείται αποκλειστικά µέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Στα πλαίσια λοιπόν ισχύος των
παραπάνω διατάξεων, και κατόπιν επικοινωνίας
µε το Υπ∆ιΜΗ∆ και το Εθνικό Τυπογραφείο για
την κατά το δυνατόν ορθότερη εφαρμογή τους
και υλοποίηση της βούλησης του νομοθέτη, κρίθηκε σκόπιμο να κωδικοποιηθούν οι περιπτώσεις
δημοσιότητας µε κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της εκάστοτε αίτησης καταχώρισης. Συνεπώς
διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε από την 1-12015 και μετά θα πρέπει να δημοσιευτούν στο
διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις ως άνω νέες διατάξεις. Για την απλοποίηση του έργου των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,
αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για τις πράξεις και τα
στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. από την 1-1-2015, οι διατυπώσεις δηµοσιότητας ολοκληρώνονται µε τη
δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
Ειδικά για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η δημοσίευση να πραγματοποιείται µε επιμέλεια του
υπόχρεου, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικά μέσα και ατελώς, σύμφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7
του Ν. 3419/2005 (βλ. και σχετικό έγγραφό µας µε
ΑΠ 7370/14-1-2015).
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2. Πράξεις ή στοιχεία των οποίων η υποχρέωση
καταχώρισης στο ΓΕΜΗ γεννήθηκε µέχρι και την
31-12-2014 θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ,
ακόμα και εάν η επεξεργασία αυτών από τις
αρμόδιες υπηρεσίες ολοκληρωθεί μετά την 1-12015. Επομένως, για τις αιτήσεις καταχώρισης
στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων (και δηµοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31-12-2014, η διαδικασία
δημοσιότητας ολοκληρώνεται µε τη δημοσίευση
στο ΦΕΚ. Η μετονοµασία του Τεύχους ΑΕ, ΕΠΕ
& ΓΕΜΗ σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και
στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα» δεν αποτελεί ουσιώδη αλλαγή που
να καθιστά απαγορευτική την δυνατότητα των
λόγω δημοσιεύσεων. Με άλλα λόγια για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε
αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την
31-12-2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει
να γίνεται σύμφωνα µε τις έως τότε ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση,
οι διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρούνται ως
µη ολοκληρωμένες.
Ειδικότερα για πράξεις, στοιχεία και ανακοινώσεις καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η υποχρέωση
δημοσιότητας των οποίων γεννήθηκε πριν τις 207-2014 και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη, τονίζουμε ότι η υποχρέωση
καταβολής του προβλεπόμενου τέλους δημοσίευσης εξακολουθεί να υφίσταται. Συνεπώς,
προκειμένου να υλοποιηθούν µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω, στις
περιπτώσεις όπου η υποχρέωση δημοσίευσης
γεννήθηκε πριν τις 30-6-2014 και η σχετική αίτηση κατατέθηκε μέχρι τις 31-12-2014, τέλος
δημοσίευσης πρέπει να καταβάλεται από τους
υπόχρεους ανεξάρτητα από το πότε ολοκλήρωσε
την επεξεργασία του φακέλου και προχώρησε
στη δημοσίευση η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Πρωτ. 20590/24.2.2015
Διάταξη του άρθρου 104 του ν. 4314/2014.
Με τη διάταξη του άρθρου 104 του ν. 4314/2014
(ΦΕΚ 265 A')2 καταργήθηκε κάθε τέλος υπέρ τρίτων που έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση,
και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.).
Κατόπιν τούτοις παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε ανάλογα οποιαδήποτε εγκύκλιο έχει
εκδοθεί από τις Υπηρεσίες σας προκειμένου να
μην επιβάλλεται σε καμία περίπτωση τέλος υπέρ
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (είτε για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών είτε γιο τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών) σε κάθε σύσταση, δημοσίευση
και τροποποίηση καταστατικού Ι.Κ.Ε..
Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης και οι
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στις οποίες επίσης απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως εφεξής δεν
εισπράττουν τα ως άνω τέλη όπου προβλεπόταν
τέτοια αρμοδιότητα από παλαιότερες διατάξεις
και όπως δεν απαιτούν θεώρηση των καταστατικών για την καταβολή τελών προς το ΕΤΑΑ - TAN.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

2

Συγκεκριμένα στο άρθρο 104 του ν. 4314/2014
(ΦΕΚ 265 Α') «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις"» προβλέπεται ότι:
«Στο άρθρο 116 του ν. 4072/2012 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
"12. Καταργείται οποιοδήποτε τέλος υπέρ τρίτων που
έχει σχέση με τη σύσταση, δημοσίευση και τροποποίηση του καταστατικού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρείας, καθώς και με τη μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία".»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Πρωτ. 21026/25.2.2015
Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο.
Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου
8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α')3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) γίνονται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά
περίπτωση αρμόδιο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ενώ και
η έκδοση αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Με την Υπουργική Απόφαση Κ1-4946 /
15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β') η οποία εκδόθηκε κατ'
εξουσιοδότηση της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 ρυθμίστηκε μεταξύ άλλων
ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των
αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλε-
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Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του Άρθρου 8 «Λοιπές
προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερίδας και
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χορήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών»
του ν. 3419/2005 όπως ισχύει:
«2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των
πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά
περίπτωση, στην αρμόδια για την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω αντιγράφων και αποσπασμάτων, καθώς και των
πιστοποιητικών ιστορικότητας ή των πιστοποιητικών
για τα οποία απαιτείται να γίνει σύνθετη αναζήτηση
στοιχείων εκτός του πληροφορικού συστήματος του
Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό
έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται
στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».
3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι
την 30ή Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή».
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κτρονική μορφή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την με Α.Π. 79760/30.12.2014 (ΦΕΚ Β'
3623) ΚΥΑ η προθεσμία υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και έκδοσης
πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ. με ηλεκτρονικά μέσα μετατίθεται για την 28-2-2015 (από 30-12-2014 που
προβλεπόταν αρχικά). Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω
αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με
ΑΔΑ 660ΝΦ-7ΛΦ και ΒΧΟΕΦ-Γ40 αντίστοιχα.
Συνεπώς από 1ης Μαρτίου 2015, οι αιτήσεις
για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και
αντιγράφων για στοιχεία καταχωρισμένα στο
Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα
για χορήγηση πρακτικού Γενικής Συνέλευσης
Ανωνύμου Εταιρείας είτε από παραστάντα στην
Γενική Συνέλευση μέτοχο είτε σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση με την επίκληση έννομου συμφέροντος, οπότε η σχετική αίτηση δεν υποβάλλεται
ηλεκτρονικά αλλά μόνο ενώπιον της αρμόδιας για
την τήρηση του φακέλου της ανώνυμης εταιρίας
Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν κατά περίπτωση το ειδικό έννομο συμφέρον. Επίσης από 1ης Μαρτίου 2015 τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αντίγραφα τα οποία
θα εκδίδονται από το Γ.Ε.ΜΗ. θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Πιο αναλυτικά:
1. Κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει πιστοποιητικό,
βεβαίωση ή αντίγραφο πράξεων ή στοιχείων καταχωρισμένων στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να εγγραφεί στο
σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.
(www.businessportal.gr), οπότε και δημιουργείται
προσωπικός του λογαριασμός στο εν λόγω σύστημα και του χορηγείται κωδικό όνομα χρήστη
και κωδικός πρόσβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικά που αφορούν
είτε τον ίδιο (εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο
Γ.Ε.ΜΗ.) είτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι διαδικασίες απόκτησης κωδικού πρόσβασης στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων περιγράφονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014.4

4

Όπως περιγράφεται στις παρ 1-3 του άρθρου 6
«Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης» της ΚΥΑ Κ2-
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2. Η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων προϋποθέτει την καταβολή σχετικού τέλους όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 10
της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014. Δε θα είναι δυνατή
σε καμία περίπτωση η ολοκλήρωση αιτήματος
χορήγησης πιστοποιητικών εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου το αίτημα για την έκδοση
πιστοποιητικού ή αντιγράφου υποβάλλεται από
δημόσια υπηρεσία ή δικαστική αρχή στο πλαίσιο
διερεύνησης για πιθανή τέλεση αδικημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση
αυτή το αιτηθέν αντίγραφο ή πιστοποιητικό αποστέλλεται είτε με ψηφιακή υπογραφή σε ηλεκτρονική διεύθυνση της απούσας Υπηρεσίας που θα
υποδείξει η ίδια είτε με τηλεομοιοτυπία, όχι όμως
ταχυδρομικά.
3. Τα αιτηθέντα πιστοποιητικά ή αντίγραφα εκδίδονται από την κατά περίπτωση αρμόδια για την
καταχώριση των πράξεων στοιχείων Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) είτε πλήρως αυτοματοποιημένα εφόσον το είδος της αίτησης και τα καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.

4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β'):
«1. Ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessportal.
gr). Η εγγραφή γίνεται άπαξ με αίτηση του ενδιαφερομένου. Στο όνομα του ενδιαφερομένου δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός στο σύστημα
διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων. Στον
ενδιαφερόμενο χορηγείται μέσω του συστήματος
κωδικός όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης ο
οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αίτηση
του ενδιαφερομένου για χορήγηση πιστοποιητικών
και αντιγράφων.
2. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόμενος είναι υπόχρεος,
χρησιμοποιεί για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων το ζεύγος κωδικών πρόσβασης και
χρήστη που έχει λάβει βάσει του Άρθρου 2 της παρούσας.
3. Ειδικά όταν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος, προκειμένου για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών
και αντιγράφων τα στοιχεία τα οποία υποχρεωτικά
καταχωρίζει είναι τα στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου (ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και Αριθμό
Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου».
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στοιχεία το επιτρέπουν, είτε, στην αντίθετη περίπτωση, με παρέμβαση της εκάστοτε Υ.Γ.Ε.ΜΗ
στο σύστημα διαχείρισης πιστοποιητικών και αντιγράφων. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή απάντησης εντός 10 ημερών από την υποβολή του
αιτήματος του ενδιαφερομένου. Μετά την πραγματοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για
την έκδοση πιστοποιητικού ή αντιγράφου, η διαδικασία έκδοσης αυτού ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή μηνύματος από την κατά
περίπτωση αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. προς τον ενδιαφερόμενο για την ηλεκτρονική λήψη εκ μέρους του
των εκδοθέντων αντιγράφων ή πιστοποιητικών σε
ψηφιακή μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένων.
Πιο συγκεκριμένα,
3.1 Στην περίπτωση πλήρως αυτοματοποιημένου πιστοποιητικού ή αντίγραφου στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο τίθεται
ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα (ήτοι της
εκάστοτε αρμόδιας Υ.Γ.Ε.ΜΗ.).
3.2 Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πλήρως αυτοματοποιημένη έκδοση, ήτοι έχει
παρεμβληθεί υπάλληλος της Υ.Γ.Ε.ΜΗ, το
ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα
φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό του αρμοδίου
να υπογράφει φυσικού προσώπου στελέχους
της Υ.Γ.Ε.ΜΗ..
Σημειώνεται εδώ ότι είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει την ταχυδρομική αποστολή
του ηλεκτρονικά εκδοθέντος πιστοποιητικού. Στην
περίπτωση αυτή η αίτηση επιβαρύνεται με το κόστος των ταχυδρομικών τελών όπως ορίζεται στο
σχετικό άρθρο 10 της ΚΥΑ Κ2-4946/15.10.2014
και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα της ταχυδρόμησης του αντιγράφου ή του πιστοποιητικού.
Τονίζουμε ότι, όπως ρητά ορίζεται στην
περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ Κ24946/15.10.2014, η εκτύπωση του πιστοποιητικού, που αποστέλλεται από την Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει προηγμένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
Σημειώνουμε δε ότι κάθε ψηφιακό πιστοποιητικό ή αντίγραφο θα φέρει ειδική σήμανση η οποία
θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας
του μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.
www.businessportal.gr.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ &
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. ΟΙΚ. 1502289/ΝΔ 247/16.2.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
«Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
των αναμορφωμένων κτηματολογικών
πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα
των κτηματογραφημένων περιοχών».
Σχετ.: 1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.: Οικ.1415053/
ΝΔ 1710/27-5-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. και
2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.: Οικ.1439754/ΝΔ
4470/30-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14085/12-3-2014
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Β 673) που εκδόθηκε κατά την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ.
11 του Ν. 2308/1995 και την υπ’ αριθμ. 50176/512-2014 ίδια απόφαση (Β 3363) δυνάμει της οποίας η πρώτη τροποποιήθηκε–συμπληρώθηκε, ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αναζήτηση από τους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών των στοιχείων
των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων
τους που συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα.
Συγκεκριμένα, στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων: α) από τους τελικούς κτηματολογικούς
πίνακες ανά κτηματογραφημένο ακίνητο, όπου
περιέχονται οι πρώτες (αρχικές) εγγραφές για τα
εγγραπτέα δικαιώματα, τους δικαιούχους και τα
στοιχεία του τίτλου κτήσης που καταχωρίστηκαν
στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από
τους ίδιους πίνακες και β) από τα τελικά κτηματολογικά διαγράμματα, όπου περιέχονται τα όρια
της ιδιοκτησίας, εμφαινόμενα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη σε ανάλογη κλίμακα.
Β. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η αναζήτηση
γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων
περιοχών και ειδικότερα:
1. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση
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μετά τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν.
3481/2006, δηλ. έχουν ενταχθεί σε (νέα) προγράμματα κτηματογράφησης από το έτος 2008
και μετά, όπου έχουν περατωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος
του Κτηματολογίου, απαιτείται η εισαγωγή των
κωδικών που αναγράφονται στο Αποδεικτικό
Υποβολής Δήλωσης που είχε εκδοθεί κατά το
χρόνο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει δήλωση
για το εγγραπτέο δικαίωμά του και συγκεκριμένα: α) του Αριθμού Πρωτοκόλλου Δήλωσης,
β) του Κωδικού Προσώπου και γ) του Κωδικού
Ιδιοκτησίας.
2. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε
περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφηση), δηλ. σε περιοχές που
κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006,
απαιτείται για τα φυσικά πρόσωπα η εισαγωγή
των κωδικών ασφαλείας που διαθέτουν για τη
χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η
έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα
που έτυχαν επεξεργασίας και συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες.
Εάν οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνά τους δεν
λαμβάνουν αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία
Κτηματολογικά Γραφεία για περαιτέρω έρευνα
στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και
αρχεία κτηματογράφησης.
Τυχόν εκτυπώσεις αποσπασμάτων του τελικού
αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του
κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης, δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε
αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.
Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται
καθ’ όλη τη διάρκειά της από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.» που λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαχείρισης της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε
απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.
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Σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση,
μετά την περαίωση της κτηματογράφησης στις
περιοχές που διενεργούνται ήδη σχετικές εργασίες, η ανάρτηση των τελικών κτηματολογικών
πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της
εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» διενεργείται εντός μηνός
από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην
οικεία κτηματογραφημένη περιοχή.
Κατόπιν τούτων για τις περιοχές αρμοδιότητας
που ορίστηκε η 15.1.2015 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, έχει διενεργηθεί
η ανάρτηση των τελικών κτηματολογικών πινάκων
και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας
«ΕΚΧΑ Α.Ε.» και για την ενεργοποίηση της αναζήτησης ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν υπό Β.1.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι ειδικά για περιοχές
αρμοδιότητας Κτηματολογικών Γραφείων Αλεξανδρούπολης, Δράμας και Ξάνθης που εμπίπτουν
σε παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης των
ετών 1997-1999, οι οικείοι τελικοί κτηματολογικοί
πίνακες και διαγράμματα είναι μόνιμα αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» και
για την ενεργοποίηση της αναζήτησης ισχύουν
όσα προαναφέρθηκαν υπό Β.2.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. Οικ. 1503819/ΝΔ 416/2.3.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών
εγγραφών στους ΟΤΑ Πολυκάστρου
και Πευκοδάσους του Νομού Κιλκίς –
Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών –
Έννομα αποτελέσματα.
Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας για το
Εθνικό Κτηματολόγιο με το ν. 4164/2013 (Α 156),
η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.
2664/1998, που άρχεται υπολογιζόμενη από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή, ορίζεται ως εξής:
α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 που
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κηρύχθηκαν δηλ. υπό κτηματογράφηση πριν τη
δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α 162), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού
και σε δεκατέσσερα (14) έτη για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και
τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά
την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (νέα προγράμματα κτηματογράφησης με έναρξη το έτος 2008), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη για
τους κατοίκους εσωτερικού και σε επτά (7) έτη
για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και τους εργαζόμενους μόνιμα
στο εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς
προθεσμίας.
Η άσκηση αγωγής κατά το ίδιο άρθρο για την
διόρθωση των περιεχομένων των αρχικών εγγραφών, διακόπτει την προθεσμία διόρθωσης, η
οποία άρχεται εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου ή των διαδίκων.
Αν η προθεσμία διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε
έως τότε δεν υπολογίζεται και, αφού περατώθηκε
η διακοπή, αρχίζει νέα προθεσμία. Επίσης, η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας να ασκήσει την
αγωγή. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν
υπολογίζεται στο χρόνο της προθεσμίας και, όταν
πάψει η αναστολή, η προθεσμία συνεχίζεται, σε
καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν
περάσουν έξι μήνες.
Με την υπ’ αριθμ. 170/2/30-7-2003 απόφαση
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β 1064/31-7-2003) είχε οριστεί
η 1-8-2003 ως ημερομηνία για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις κτηματογραφημένες
περιοχές των ΟΤΑ Πολυκάστρου και Πευκοδάσους του Νομού Κιλκίς που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου
Πολυκάστρου.
Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της 1-82015 οριστικοποιούνται οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές για τους κατοίκους εσωτερικού
που είναι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε
κτηματογραφημένα ακίνητα των παραπάνω περιοχών. Οι αρχικές εγγραφές των οποίων το περιε-
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χόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός της οριζόμενης
προθεσμίας, καθίστανται οριστικές και η οριστικοποίησή τους επάγεται εκ του νόμου τις προβλεπόμενες τις διατάξεις του νόμου 2664/1998
έννομες συνέπειες (άρθρα 7 § 2, 9). Το ίδιο ισχύει
και για τις αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο διορθώθηκε και αυτές πλέον ως διορθωμένες αρχικές εγγραφές υπόκεινται στις ίδιες
συνέπειες.
Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση των αρχικών
(πρώτων) κτηματολογικών εγγραφών επάγεται εκ
του ν. 2664/1998 (άρθρα 7 § 2, 9) τις ακόλουθες
έννομες συνέπειες:
1. Οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές μετά την
άπρακτη πάροδο της νόμιμης αποκλειστικής προθεσμίας για την αμφισβήτησή τους, παράγουν
αμάχητο τεκμήριο για την ακρίβειά τους υπέρ
των φερόμενων με αυτές τις πρώτες εγγραφές
ως δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφορούν, που οδηγεί σε απόσβεση των εμπράγματων
αξιώσεων του αληθούς δικαιούχου. Οι συναλλασσόμενοι και αποκτώντες από αυτούς (αρχικούς
εγγεγραμμένους) περιβάλλονται με καθεστώς
απόλυτης προστασίας, ακόμα και εάν γνωρίζουν
την ανακρίβεια της εγγραφής, καθόσον το αμάχητο κριτήριο της πρώτης εγγραφής αποτελεί
από τη σκοπιά του τρίτου που συναλλάσσεται με
τον εγγεγραμμένο, αμάχητο τεκμήριο της καλής
πίστης του που δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
Οι οριστικές πρώτες εγγραφές δεν καθιερώνουν πρωτότυπο τρόπο κτήσης των αναφερόμενων σε αυτές δικαιωμάτων, αλλά καθίστανται
εκ του νόμου δικαστικά απρόσβλητες, προκειμένου να αποτελέσουν μία απολύτως σταθερή
βάση εκκίνησης για την περαιτέρω λειτουργία του Κτηματολογίου και για την εγκυρότητα
των συναλλαγών σύμφωνα με τις κεντρικές για
το θεσμό αρχές της δημόσιας πίστης και της
ασφάλειας των συναλλαγών, με τη διαφορά ότι
εν προκειμένω η ύπαρξη της καλής πίστης του
αποκτώντος τεκμαίρεται κατά αμάχητο τρόπο.
2. Από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου
αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή λόγω διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών, που
αφορά στους δικαιούχους και τα καταχωρισθέντα
δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός
δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του
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αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την
απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του
αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 § 2 ν. 2664/1998).
Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά το χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου το οποίο αφορά (ολικά
ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή. Δεν αποκλείεται
επίσης αξίωση αποζημίωσης, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις ευθύνης από αδικοπραξία. Επίσης,
είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η αυτούσια απόδοση του ακινήτου στον
αληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχει ακολουθήσει μεταβίβαση από επαχθή αιτία
(π.χ. πώληση) και εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης μεταξύ υπόχρεου και δικαιούχου
γίνεται με σύμβαση και ακολουθεί εγγραφή της
στα κτηματολογικά βιβλία, που δεν συνιστά όμως
διόρθωση των αρχικών εγγραφών, αλλά επιγενόμενη (μεταγενέστερη) εγγραφή κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 2664/1998. Η σύμβαση αυτή και η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία
δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. Η
δαπάνη για τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου
βαρύνει τον υπόχρεο.
3. Παρεπόμενα δικαιώματα (π.χ. υποθήκες, δουλείες) και λοιπές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης (π.χ. κατασχέσεις) που υφίστανται στα
βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και δεν έχουν μεταφερθεί στα κτηματολογικά βιβλία εντός της
νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών με τους τρόπους που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα καταληφθούν από
το αμάχητο τεκμήριο ως «ανύπαρκτα» και συνεπώς δεν μπορεί να αξιωθεί η αναγνώρισή τους
και η άσκησή τους. Τούτο διότι η εγγραφή δεν
παράγει τεκμήριο μόνο του ότι το εγγεγραμμένο
δικαίωμα υπάρχει, ή ότι τα διαγεγραμμένα βάρη
και δικαιώματα δεν υφίστανται, αλλά πολύ περισσότερο παράγει τεκμήριο και περί του ότι άλλα
εγγραπτέα δικαιώματα, που δεν εμφαίνονται, δεν
υπάρχουν. Πρόκειται για το τεκμήριο πληρότητας των κτηματολογικών εγγραφών που δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας των συναλλαγών προς
δύο κατευθύνσεις: Τόσο ότι το εγγραπτέο δικαίωμα υπάρχει (θετική δημοσιότητα), όσο και ότι
άλλα, υποκείμενα σε εγγραφή δικαιώματα ή υποκείμενοι σε εγγραφή περιορισμοί της εξουσίας
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διάθεσης που δεν εμφαίνονται στο κτηματολογικό
βιβλίο, δεν βαρύνουν το ακίνητο.
4. Ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα
σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η
πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριο
και ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν υπό (1-2). Τα
αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία μεριμνούν για
τη σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία της εν λόγω έννομης συνέπειας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, μετά την παρέλευση της 1-8-2015 και εφεξής αμέσως δηλαδή μόλις παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για
τους κατοίκους εσωτερικού που είναι δικαιούχοι
εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα
ακίνητα των ΟΤΑ Πολυκάστρου και Πευκοδάσους του νομού Κιλκίς και εμπίπτουν στην τοπική
αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Πολυκάστρου, θα συντρέξουν οι προαναφερόμενες
έννομες συνέπειες, διακρίνοντας ως εξής:
α) Για τους δικαιούχους κατοίκους εσωτερικού
που θα έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές εγγραφές ή θα έχουν πετύχει τη διόρθωσή τους επί
των ακινήτων κυριότητάς τους εντός της νόμιμης
προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές θα παράξουν
αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας.
β) Για τους αληθείς δικαιούχους κατοίκους
εσωτερικού που δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στις
αρχικές εγγραφές και δεν θα έχουν επιδιώξει τη
διόρθωσή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι
αρχικές εγγραφές επί των ακινήτων κυριότητάς
τους θα οριστικοποιηθούν είτε υπέρ των τυχόν
τρίτων ανακριβώς αναγραφομένων προσώπων ως
δικαιούχων, είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
όταν πρόκειται για ακίνητα με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Στις περιπτώσεις αυτές οι αληθείς δικαιούχοι
εσωτερικού θα δύνανται να εγείρουν μόνο ενοχικές αξιώσεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού
κατά των τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου, ή και
λόγω αποζημίωσης, εάν συντρέχει αδικοπραξία
(βλ. παραπάνω αριθμούς 2 και 4).
Επίσης, θα δύνανται να αιτηθούν την αυτούσια

1098

απόδοση του ακινήτου τους, υπό τις ειδικότερες
προϋποθέσεις του άρθρου 7 § 2 ν. 2664/1998, που,
εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, θα εκπληρωθεί
με σχετική σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου,
για να ακολουθήσει η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία ως μεταγενέστερη εγγραφή.
Ειδικά για τις δίκες αδικαιολόγητου πλουτισμού που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί
εναγόμενο λόγω αγωγών που τυχόν θα εγείρουν
ιδιώτες σε βάρος του μετά την παρέλευση της
προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών
με αίτημα την αυτούσια απόδοση του ακινήτου,
θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
να αναπτύξουν διοικητικούς μηχανισμούς για την
διεκπεραίωση της αυτούσιας απόδοσης των ακινήτων στους ιδιοκτήτες αυτούς. Συγκεκριμένα,
όταν λόγω προσφυγής των ιδιωτών στα Δικαστήρια θα διατάσσεται η αυτούσια απόδοση λόγω
επιδίκασης σχετικής απαίτησής τους, το Ελληνικό
Δημόσιο θα απαιτείται να συμπράττει διά νομίμου
εκπροσώπου του κατά τη σύνταξη της σχετικής
σύμβασης, ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Αντίστοιχα, τα ίδια προαναφερόμενα έννομα
αποτελέσματα θα επέλθουν μετά την παρέλευση
της 1-8-2017 και για τους μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού, τους εργαζόμενους μόνιμα στο
εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι
δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα των ΟΤΑ Πολυκάστρου και
Πευκοδάσους του νομού Κιλκίς και εμπίπτουν
στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού
Γραφείου Πολυκάστρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχουν καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές επί
ακινήτων στις περιοχές των προγραμμάτων
κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλ. σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006, όπως στην προκειμένη περίπτωση
των ΟΤΑ Πολυκάστρου και Πευκοδάσους, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
50176/5-12-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β
3363), για την ηλεκτρονική αναζήτηση των εγγραφών τους στην κτηματολογική βάση. Η αναζήτη-
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ση ενεργοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών
ασφαλείας που διαθέτει κάθε φυσικό πρόσωπο
για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).
Πρόκειται για αναβαθμισμένη και παρεχόμενη
ατελώς προς τους πολίτες ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της
εύκολης, γρήγορης και ανέξοδης ενημέρωσής
τους, ώστε να προβούν σε τυχόν αναγκαία διορθωτική ενέργεια εντός της προθεσμίας αυτής.
Η ηλεκτρονική έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και
συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες. Σε όσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνά τους δεν λαμβάνουν
αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές
εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους,
θα πρέπει να απευθύνονται στο Κτηματολογικό
Γραφείο Πολυκάστρου για περαιτέρω έρευνα
στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και
αρχεία κτηματογράφησης.
Τυχόν εκτυπώσεις αποσπασμάτων του τελικού
αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του
κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε
αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.
Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται
καθ’ όλη τη διάρκειά της από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.» που λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαχείρισης της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε
απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Υποδ/ντρια Νομικής Δ/νσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. ΟΙΚ. 1505836/ΝΔ 746/17.3.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών
εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Μαρτίνου (πρώην Κοινότητα Μαρτίνου) του
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Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδος
– Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών –
Έννομα αποτελέσματα.
Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας για το
Εθνικό Κτηματολόγιο με το ν. 4164/2013 (Α 156),
η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.
2664/1998, που άρχεται υπολογιζόμενη από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή, ορίζεται ως εξής:
α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 που
κηρύχθηκαν δηλ. υπό κτηματογράφηση πριν τη
δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α 162), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού
και σε δεκατέσσερα (14) έτη για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και
τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά
την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (νέα προγράμματα κτηματογράφησης με έναρξη το έτος 2008), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη για
τους κατοίκους εσωτερικού και σε επτά (7) έτη
για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και τους εργαζόμενους μόνιμα
στο εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς
προθεσμίας.
Η άσκηση αγωγής κατά το ίδιο άρθρο για την
διόρθωση των περιεχομένων των αρχικών εγγραφών, διακόπτει την προθεσμία διόρθωσης, η
οποία άρχεται εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου ή των διαδίκων.
Αν η προθεσμία διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε
έως τότε δεν υπολογίζεται και, αφού περατώθηκε
η διακοπή, αρχίζει νέα προθεσμία. Επίσης, η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας να ασκήσει την
αγωγή. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν
υπολογίζεται στο χρόνο της προθεσμίας και, όταν
πάψει η αναστολή, η προθεσμία συνεχίζεται, σε
καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν
περάσουν έξι μήνες.
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Με την απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β 1351/199-2003) είχε οριστεί η 22-9-2003 ως ημερομηνία
για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην
κτηματογραφημένη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου (πρώην Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδος που υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του
Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης.
Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της 20-92015 –τελευταία ημέρα της αποκλειστικής δωδεκαετούς προθεσμίας για τη διόρθωση των αρχικών
εγγραφών, που υπολογίζεται αρξάμενη από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος
του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή (199-2003)– οριστικοποιούνται οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές για τους κατοίκους εσωτερικού
που είναι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε
κτηματογραφημένα ακίνητα της παραπάνω περιοχής. Οι αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός της οριζόμενης
προθεσμίας, καθίστανται οριστικές και η οριστικοποίησή τους επάγεται εκ του νόμου τις προβλεπόμενες τις διατάξεις του νόμου 2664/1998 έννομες
συνέπειες (άρθρα 7 § 2, 9). Το ίδιο ισχύει και για
τις αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο
διορθώθηκε και αυτές πλέον ως διορθωμένες αρχικές εγγραφές υπόκεινται στις ίδιες συνέπειες.
Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση των αρχικών
(πρώτων) κτηματολογικών εγγραφών επάγεται εκ
του ν. 2664/1998 (άρθρα 7 § 2, 9) τις ακόλουθες
έννομες συνέπειες:
1. Οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές μετά την
άπρακτη πάροδο της νόμιμης αποκλειστικής προθεσμίας για την αμφισβήτησή τους, παράγουν
αμάχητο τεκμήριο για την ακρίβειά τους υπέρ
των φερόμενων με αυτές τις πρώτες εγγραφές
ως δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφορούν, που οδηγεί σε απόσβεση των εμπράγματων
αξιώσεων του αληθούς δικαιούχου. Οι συναλλασσόμενοι και αποκτώντες από αυτούς (αρχικούς
εγγεγραμμένους) περιβάλλονται με καθεστώς
απόλυτης προστασίας, ακόμα και εάν γνωρίζουν
την ανακρίβεια της εγγραφής, καθόσον το αμάχητο κριτήριο της πρώτης εγγραφής αποτελεί
από τη σκοπιά του τρίτου που συναλλάσσεται με
τον εγγεγραμμένο, αμάχητο τεκμήριο της καλής
πίστης του που δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
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Οι οριστικές πρώτες εγγραφές δεν καθιερώνουν πρωτότυπο τρόπο κτήσης των αναφερόμενων σε αυτές δικαιωμάτων, αλλά καθίστανται
εκ του νόμου δικαστικά απρόσβλητες, προκειμένου να αποτελέσουν μία απολύτως σταθερή
βάση εκκίνησης για την περαιτέρω λειτουργία του Κτηματολογίου και για την εγκυρότητα
των συναλλαγών σύμφωνα με τις κεντρικές για
το θεσμό αρχές της δημόσιας πίστης και της
ασφάλειας των συναλλαγών, με τη διαφορά ότι
εν προκειμένω η ύπαρξη της καλής πίστης του
αποκτώντος τεκμαίρεται κατά αμάχητο τρόπο.
2. Από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου
αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή λόγω διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών, που
αφορά στους δικαιούχους και τα καταχωρισθέντα
δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης
εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός
δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του
αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου για την
απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του
αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 § 2 ν. 2664/1998).
Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι η κατά το χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου το οποίο αφορά (ολικά
ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή. Δεν αποκλείεται
επίσης αξίωση αποζημίωσης, αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις ευθύνης από αδικοπραξία. Επίσης,
είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η αυτούσια απόδοση του ακινήτου στον
αληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχει ακολουθήσει μεταβίβαση από επαχθή αιτία
(π.χ. πώληση) και εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης μεταξύ υπόχρεου και δικαιούχου
γίνεται με σύμβαση και ακολουθεί εγγραφή της
στα κτηματολογικά βιβλία, που δεν συνιστά όμως
διόρθωση των αρχικών εγγραφών, αλλά επιγενόμενη (μεταγενέστερη) εγγραφή κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 2664/1998. Η σύμβαση αυτή και η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία
δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. Η
δαπάνη για τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου
βαρύνει τον υπόχρεο.
3. Παρεπόμενα δικαιώματα (π.χ. υποθήκες, δουλείες) και λοιπές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης (π.χ. κατασχέσεις) που υφίστανται στα
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βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και δεν έχουν μεταφερθεί στα κτηματολογικά βιβλία εντός της
νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών με τους τρόπους που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα καταληφθούν από
το αμάχητο τεκμήριο ως «ανύπαρκτα» και συνεπώς δεν μπορεί να αξιωθεί η αναγνώρισή τους
και η άσκησή τους. Τούτο διότι η εγγραφή δεν
παράγει τεκμήριο μόνο του ότι το εγγεγραμμένο
δικαίωμα υπάρχει, ή ότι τα διαγεγραμμένα βάρη
και δικαιώματα δεν υφίστανται, αλλά πολύ περισσότερο παράγει τεκμήριο και περί του ότι άλλα
εγγραπτέα δικαιώματα, που δεν εμφαίνονται, δεν
υπάρχουν. Πρόκειται για το τεκμήριο πληρότητας των κτηματολογικών εγγραφών που δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας των συναλλαγών προς
δύο κατευθύνσεις: Τόσο ότι το εγγραπτέο δικαίωμα υπάρχει (θετική δημοσιότητα), όσο και ότι
άλλα, υποκείμενα σε εγγραφή δικαιώματα ή υποκείμενοι σε εγγραφή περιορισμοί της εξουσίας
διάθεσης που δεν εμφαίνονται στο κτηματολογικό
βιβλίο, δεν βαρύνουν το ακίνητο.
4. Ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα
σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η
πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριο
και ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν υπό (1-2). Τα
αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία μεριμνούν για
τη σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία της εν λόγω έννομης συνέπειας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, μετά την παρέλευση της 20-9-2015 και εφεξής αμέσως δηλαδή μόλις παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για
τους κατοίκους εσωτερικού που είναι δικαιούχοι
εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα
ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου
(πρώην Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδος και εμπίπτουν στην
τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης, θα συντρέξουν οι προαναφερόμενες έννομες συνέπειες, διακρίνοντας ως εξής:
α) Για τους δικαιούχους κατοίκους εσωτερικού
που θα έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές εγ-
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γραφές ή θα έχουν πετύχει τη διόρθωσή τους επί
των ακινήτων κυριότητάς τους εντός της νόμιμης
προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές θα παράξουν
αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας.
β) Για τους αληθείς δικαιούχους κατοίκους
εσωτερικού που δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στις
αρχικές εγγραφές και δεν θα έχουν επιδιώξει τη
διόρθωσή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι
αρχικές εγγραφές επί των ακινήτων κυριότητάς
τους θα οριστικοποιηθούν είτε υπέρ των τυχόν
τρίτων ανακριβώς αναγραφομένων προσώπων ως
δικαιούχων, είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
όταν πρόκειται για ακίνητα με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Στις περιπτώσεις αυτές οι αληθείς δικαιούχοι
εσωτερικού θα δύνανται να εγείρουν μόνο ενοχικές αξιώσεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού
κατά των τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου, ή και
λόγω αποζημίωσης, εάν συντρέχει αδικοπραξία
(βλ. παραπάνω αριθμούς 2 και 4).
Επίσης, θα δύνανται να αιτηθούν την αυτούσια
απόδοση του ακινήτου τους, υπό τις ειδικότερες
προϋποθέσεις του άρθρου 7 § 2 ν. 2664/1998, που,
εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, θα εκπληρωθεί
με σχετική σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου,
για να ακολουθήσει η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία ως μεταγενέστερη εγγραφή.
Ειδικά για τις δίκες αδικαιολόγητου πλουτισμού που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί
εναγόμενο λόγω αγωγών που τυχόν θα εγείρουν
ιδιώτες σε βάρος του μετά την παρέλευση της
προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών
με αίτημα την αυτούσια απόδοση του ακινήτου,
θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
να αναπτύξουν διοικητικούς μηχανισμούς για την
διεκπεραίωση της αυτούσιας απόδοσης των ακινήτων στους ιδιοκτήτες αυτούς. Συγκεκριμένα,
όταν λόγω προσφυγής των ιδιωτών στα Δικαστήρια θα διατάσσεται η αυτούσια απόδοση λόγω
επιδίκασης σχετικής απαίτησής τους, το Ελληνικό
Δημόσιο θα απαιτείται να συμπράττει διά νομίμου
εκπροσώπου του κατά τη σύνταξη της σχετικής
σύμβασης, ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Αντίστοιχα, τα ίδια προαναφερόμενα έννομα
αποτελέσματα θα επέλθουν μετά την παρέλευση
της 20-9-2017 και για τους μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού, τους εργαζόμενους μόνιμα στο
εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς προθε-
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σμίας, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι
δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου (πρώην Κοινότητα Μαρτίνου)
του Δήμου Οπουντίων του Νομού Φθιώτιδος και
εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Αταλάντης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχουν καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές επί
ακινήτων στις περιοχές των προγραμμάτων
κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλ. σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006, όπως στην προκειμένη περίπτωση του
Δημοτικού Διαμερίσματος Μαρτίνου (πρώην
Κοινότητα Μαρτίνου) του Δήμου Οπουντίων του
Νομού Φθιώτιδος, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50176/5-12-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Β 3363), για την ηλεκτρονική
αναζήτηση των εγγραφών τους στην κτηματολογική βάση. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την
εισαγωγή των κωδικών ασφαλείας που διαθέτει
κάθε φυσικό πρόσωπο για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (taxisnet).
Πρόκειται για αναβαθμισμένη και παρεχόμενη
ατελώς προς τους πολίτες ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της
εύκολης, γρήγορης και ανέξοδης ενημέρωσής
τους, ώστε να προβούν σε τυχόν αναγκαία διορθωτική ενέργεια εντός της προθεσμίας αυτής.
Η ηλεκτρονική έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και
συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες. Σε όσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνά τους δεν λαμβάνουν
αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές
εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους,
θα πρέπει να απευθύνονται στο Κτηματολογικό
Γραφείο Αταλάντης για περαιτέρω έρευνα στα
τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και αρχεία κτηματογράφησης.
Τυχόν εκτυπώσεις αποσπασμάτων του τελικού
αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του
κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης δεν επέχουν θέση πι-
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στοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε
αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.
Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται
καθ’ όλη τη διάρκειά της από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.» που λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαχείρισης της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε
απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Υποδ/ντρια Νομικής Δ/νσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. ΟΙΚ. 1507570/ΝΔ 747/23.3.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης
αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Παράλιου Άστρους (πρώην
Κοινότητα Παράλιου Άστρους) του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
– Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών –
Έννομα αποτελέσματα.
Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας για το
Εθνικό Κτηματολόγιο με το ν. 4164/2013 (Α 156),
η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.
2664/1998, που άρχεται υπολογιζόμενη από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή, ορίζεται ως εξής:
α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 που
κηρύχθηκαν δηλ. υπό κτηματογράφηση πριν τη
δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α 162), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού
και σε δεκατέσσερα (14) έτη για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και
τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά
την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας.

β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (νέα προγράμματα κτηματογράφησης με έναρξη το έτος 2008), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη για
τους κατοίκους εσωτερικού και σε επτά (7) έτη
για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και τους εργαζόμενους μόνιμα
στο εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς
προθεσμίας.
Η άσκηση αγωγής κατά το ίδιο άρθρο για την
διόρθωση των περιεχομένων των αρχικών εγγραφών, διακόπτει την προθεσμία διόρθωσης, η
οποία άρχεται εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου ή των διαδίκων.
Αν η προθεσμία διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε
έως τότε δεν υπολογίζεται και, αφού περατώθηκε
η διακοπή, αρχίζει νέα προθεσμία. Επίσης, η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας να ασκήσει την
αγωγή. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν
υπολογίζεται στο χρόνο της προθεσμίας και, όταν
πάψει η αναστολή, η προθεσμία συνεχίζεται, σε
καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν
περάσουν έξι μήνες.
Με την υπ’ αριθμ. 181/24-10-2003 (Β 1588/2710-2003) απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας είχε οριστεί
η 29-10-2003 ως ημερομηνία για την έναρξη
ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος
Παράλιου Άστρους (πρώην Κοινότητα Παράλιου Άστρους) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας
του Νομού Αρκαδίας που υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου
Άστρους.
Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της 2810-2015 –τελευταία ημέρα της αποκλειστικής
δωδεκαετούς προθεσμίας για τη διόρθωση των
αρχικών εγγραφών, που υπολογίζεται αρξάμενη
από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη
ισχύος του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή (27-10-2003)– οριστικοποιούνται οι αρχικές
κτηματολογικές εγγραφές για τους κατοίκους
εσωτερικού που είναι δικαιούχοι εγγραπτέων
δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα των
παραπάνω περιοχών. Οι αρχικές εγγραφές των
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οποίων το περιεχόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός
της οριζόμενης προθεσμίας, καθίστανται οριστικές και η οριστικοποίησή τους επάγεται εκ του
νόμου τις προβλεπόμενες τις διατάξεις του νόμου
2664/1998 έννομες συνέπειες (άρθρα 7 § 2, 9). Το
ίδιο ισχύει και για τις αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο διορθώθηκε και αυτές πλέον
ως διορθωμένες αρχικές εγγραφές υπόκεινται
στις ίδιες συνέπειες.
Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση των αρχικών
(πρώτων) κτηματολογικών εγγραφών επάγεται εκ
του ν. 2664/1998 (άρθρα 7 § 2, 9) τις ακόλουθες
έννομες συνέπειες.
1. Οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές μετά την
άπρακτη πάροδο της νόμιμης αποκλειστικής προθεσμίας για την αμφισβήτησή τους, παράγουν
αμάχητο τεκμήριο για την ακρίβειά τους υπέρ
των φερόμενων με αυτές τις πρώτες εγγραφές
ως δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφορούν, που οδηγεί σε απόσβεση των εμπράγματων
αξιώσεων του αληθούς δικαιούχου. Οι συναλλασσόμενοι και αποκτώντες από αυτούς (αρχικούς
εγγεγραμμένους) περιβάλλονται με καθεστώς
απόλυτης προστασίας, ακόμα και εάν γνωρίζουν
την ανακρίβεια της εγγραφής, καθόσον το αμάχητο κριτήριο της πρώτης εγγραφής αποτελεί
από τη σκοπιά του τρίτου που συναλλάσσεται με
τον εγγεγραμμένο, αμάχητο τεκμήριο της καλής
πίστης του που δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
Οι οριστικές πρώτες εγγραφές δεν καθιερώνουν πρωτότυπο τρόπο κτήσης των αναφερόμενων σε αυτές δικαιωμάτων, αλλά καθίστανται
εκ του νόμου δικαστικά απρόσβλητες, προκειμένου να αποτελέσουν μία απολύτως σταθερή
βάση εκκίνησης για την περαιτέρω λειτουργία του Κτηματολογίου και για την εγκυρότητα
των συναλλαγών σύμφωνα με τις κεντρικές για
το θεσμό αρχές της δημόσιας πίστης και της
ασφάλειας των συναλλαγών, με τη διαφορά ότι
εν προκειμένω η ύπαρξη της καλής πίστης του
αποκτώντος τεκμαίρεται κατά αμάχητο τρόπο.
2. Από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου
αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή λόγω διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών,
που αφορά στους δικαιούχους και τα καταχωρισθέντα δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς
πρώτης εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κα-
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τά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου
για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 § 2 ν.
2664/1998). Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι
η κατά το χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου
τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου το οποίο
αφορά (ολικά ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή.
Δεν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζημίωσης, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ευθύνης από αδικοπραξία. Επίσης, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού
αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η αυτούσια απόδοση
του ακινήτου στον αληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει μεταβίβαση
από επαχθή αιτία (π.χ. πώληση) και εγγραφή
της στα κτηματολογικά βιβλία. Η εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης μεταξύ υπόχρεου και δικαιούχου γίνεται με σύμβαση και ακολουθεί εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία,
που δεν συνιστά όμως διόρθωση των αρχικών
εγγραφών, αλλά επιγενόμενη (μεταγενέστερη)
εγγραφή κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 2664/1998. Η σύμβαση αυτή και η εγγραφή
της στα κτηματολογικά βιβλία δεν υπόκειται σε
οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα
δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνει τον
υπόχρεο.
3. Παρεπόμενα δικαιώματα (π.χ. υποθήκες, δουλείες) και λοιπές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης (π.χ. κατασχέσεις) που υφίστανται στα
βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και δεν έχουν μεταφερθεί στα κτηματολογικά βιβλία εντός της
νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών με τους τρόπους που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα καταληφθούν από
το αμάχητο τεκμήριο ως «ανύπαρκτα» και συνεπώς δεν μπορεί να αξιωθεί η αναγνώρισή τους
και η άσκησή τους. Τούτο διότι η εγγραφή δεν
παράγει τεκμήριο μόνο του ότι το εγγεγραμμένο
δικαίωμα υπάρχει, ή ότι τα διαγεγραμμένα βάρη
και δικαιώματα δεν υφίστανται, αλλά πολύ περισσότερο παράγει τεκμήριο και περί του ότι άλλα
εγγραπτέα δικαιώματα, που δεν εμφαίνονται, δεν
υπάρχουν. Πρόκειται για το τεκμήριο πληρότητας των κτηματολογικών εγγραφών που δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας των συναλλαγών προς
δύο κατευθύνσεις: Τόσο ότι το εγγραπτέο δικαίωμα υπάρχει (θετική δημοσιότητα), όσο και ότι
άλλα, υποκείμενα σε εγγραφή δικαιώματα ή υπο-
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κείμενοι σε εγγραφή περιορισμοί της εξουσίας
διάθεσης που δεν εμφαίνονται στο κτηματολογικό
βιβλίο, δεν βαρύνουν το ακίνητο.
4. Ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα
σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η
πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριο
και ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν υπό (1-2). Τα
αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία μεριμνούν για
τη σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία της εν λόγω έννομης συνέπειας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν,
μετά την παρέλευση της 28-10-2015 και εφεξής
αμέσως δηλαδή μόλις παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για τους κατοίκους εσωτερικού που είναι
δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Παράλιου Άστρους (πρώην Κοινότητα
Παράλιου Άστρους) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας και εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου
Άστρους, θα συντρέξουν οι προαναφερόμενες
έννομες συνέπειες, διακρίνοντας ως εξής:
α) Για τους δικαιούχους κατοίκους εσωτερικού
που θα έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές εγγραφές ή θα έχουν πετύχει τη διόρθωσή τους επί
των ακινήτων κυριότητάς τους εντός της νόμιμης
προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές θα παράξουν
αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας.
β) Για τους αληθείς δικαιούχους κατοίκους
εσωτερικού που δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στις
αρχικές εγγραφές και δεν θα έχουν επιδιώξει τη
διόρθωσή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι
αρχικές εγγραφές επί των ακινήτων κυριότητάς
τους θα οριστικοποιηθούν είτε υπέρ των τυχόν
τρίτων ανακριβώς αναγραφομένων προσώπων ως
δικαιούχων, είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
όταν πρόκειται για ακίνητα με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Στις περιπτώσεις αυτές οι αληθείς δικαιούχοι
εσωτερικού θα δύνανται να εγείρουν μόνο ενοχικές αξιώσεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού
κατά των τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου, ή και
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λόγω αποζημίωσης, εάν συντρέχει αδικοπραξία
(βλ. παραπάνω αριθμούς 2 και 4).
Επίσης, θα δύνανται να αιτηθούν την αυτούσια
απόδοση του ακινήτου τους, υπό τις ειδικότερες
προϋποθέσεις του άρθρου 7 § 2 ν. 2664/1998, που,
εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, θα εκπληρωθεί
με σχετική σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου,
για να ακολουθήσει η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία ως μεταγενέστερη εγγραφή.
Ειδικά για τις δίκες αδικαιολόγητου πλουτισμού που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί
εναγόμενο λόγω αγωγών που τυχόν θα εγείρουν
ιδιώτες σε βάρος του μετά την παρέλευση της
προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών
με αίτημα την αυτούσια απόδοση του ακινήτου,
θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
να αναπτύξουν διοικητικούς μηχανισμούς για την
διεκπεραίωση της αυτούσιας απόδοσης των ακινήτων στους ιδιοκτήτες αυτούς. Συγκεκριμένα,
όταν λόγω προσφυγής των ιδιωτών στα Δικαστήρια θα διατάσσεται η αυτούσια απόδοση λόγω
επιδίκασης σχετικής απαίτησής τους, το Ελληνικό
Δημόσιο θα απαιτείται να συμπράττει διά νομίμου
εκπροσώπου του κατά τη σύνταξη της σχετικής
σύμβασης, ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Αντίστοιχα, τα ίδια προαναφερόμενα έννομα
αποτελέσματα θα επέλθουν μετά την παρέλευση
της 1-8-2017 και για τους μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού, τους εργαζόμενους μόνιμα στο
εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι
δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Παράλιου Άστρους (πρώην Κοινότητα
Παράλιου Άστρους) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας και εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου
Άστρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχουν καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές επί
ακινήτων στις περιοχές των προγραμμάτων
κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλ. σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006, όπως στην προκειμένη περίπτωση του
Δημοτικού Διαμερίσματος Παράλιου Άστρους
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(πρώην Κοινότητα Παράλιου Άστρους) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50176/5-12-2014
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 3363), για την
ηλεκτρονική αναζήτηση των εγγραφών τους στην
κτηματολογική βάση. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών ασφαλείας που
διαθέτει κάθε φυσικό πρόσωπο για τη χρήση των
εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).
Πρόκειται για αναβαθμισμένη και παρεχόμενη
ατελώς προς τους πολίτες ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της
εύκολης, γρήγορης και ανέξοδης ενημέρωσής
τους, ώστε να προβούν σε τυχόν αναγκαία διορθωτική ενέργεια εντός της προθεσμίας αυτής.
Η ηλεκτρονική έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και
συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες. Σε όσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνά τους δεν λαμβάνουν
αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές
εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, θα
πρέπει να απευθύνονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Άστρους για περαιτέρω έρευνα στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και αρχεία
κτηματογράφησης.
Τυχόν εκτυπώσεις αποσπασμάτων του τελικού
αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του
κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε
αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.
Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται
καθ’ όλη τη διάρκειά της από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.» που λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαχείρισης της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε
απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Υποδ/ντρια Νομικής Δ/νσης
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. ΟΙΚ. 1505826/ΝΔ 748/23.3.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών
εγγραφών στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Άστρους (πρώην Δήμος Άστρους) του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
– Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών –
Έννομα αποτελέσματα.
Μετά την τροποποίηση της νομοθεσίας για το
Εθνικό Κτηματολόγιο με το ν. 4164/2013 (Α 156),
η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του ν.
2664/1998, που άρχεται υπολογιζόμενη από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή, ορίζεται ως εξής:
α) Για τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 που
κηρύχθηκαν δηλ. υπό κτηματογράφηση πριν τη
δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006
(Α 162), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη για τους κατοίκους εσωτερικού
και σε δεκατέσσερα (14) έτη για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και
τους εργαζόμενους μόνιμα στο εξωτερικό κατά
την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας.
β) Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη
ισχύος του ν. 3481/2006 (νέα προγράμματα κτηματογράφησης με έναρξη το έτος 2008), η προθεσμία διόρθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη για
τους κατοίκους εσωτερικού και σε επτά (7) έτη
για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού και τους εργαζόμενους μόνιμα
στο εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς
προθεσμίας.
Η άσκηση αγωγής κατά το ίδιο άρθρο για την
διόρθωση των περιεχομένων των αρχικών εγγραφών, διακόπτει την προθεσμία διόρθωσης, η
οποία άρχεται εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη του Δικαστηρίου ή των διαδίκων.
Αν η προθεσμία διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε
έως τότε δεν υπολογίζεται και, αφού περατώθηκε
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η διακοπή, αρχίζει νέα προθεσμία. Επίσης, η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών αναστέλλεται για όσο διάστημα ο δικαιούχος εμποδίστηκε από λόγους ανωτέρας βίας να ασκήσει την
αγωγή. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν
υπολογίζεται στο χρόνο της προθεσμίας και, όταν
πάψει η αναστολή, η προθεσμία συνεχίζεται, σε
καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν
περάσουν έξι μήνες.
Με την υπ’ αριθμ. 172/2/11-9-2003 απόφαση
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β 1303/12-9-2003) είχε οριστεί η 15-9-2003 ως ημερομηνία για την έναρξη
ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος
Άστρους (πρώην Δήμος Άστρους) του Δήμου
Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας που
υπάγεται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Άστρους.
Κατόπιν τούτου, μετά την παρέλευση της 139-2015 –τελευταία ημέρα της αποκλειστικής δωδεκαετούς προθεσμίας για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών, που υπολογίζεται αρξάμενη από
την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης της απόφασης για την έναρξη
ισχύος του Κτηματολογίου στην παραπάνω περιοχή (12-9-2003)– οριστικοποιούνται οι αρχικές
κτηματολογικές εγγραφές για τους κατοίκους
εσωτερικού που είναι δικαιούχοι εγγραπτέων
δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα των
παραπάνω περιοχών. Οι αρχικές εγγραφές των
οποίων το περιεχόμενο δεν αμφισβητήθηκε εντός
της οριζόμενης προθεσμίας, καθίστανται οριστικές και η οριστικοποίησή τους επάγεται εκ του
νόμου τις προβλεπόμενες τις διατάξεις του νόμου
2664/1998 έννομες συνέπειες (άρθρα 7 § 2, 9). Το
ίδιο ισχύει και για τις αρχικές εγγραφές των οποίων το περιεχόμενο διορθώθηκε και αυτές πλέον
ως διορθωμένες αρχικές εγγραφές υπόκεινται
στις ίδιες συνέπειες.
Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση των αρχικών
(πρώτων) κτηματολογικών εγγραφών επάγεται εκ
του ν. 2664/1998 (άρθρα 7 § 2, 9) τις ακόλουθες
έννομες συνέπειες:
1. Οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές μετά την
άπρακτη πάροδο της νόμιμης αποκλειστικής προθεσμίας για την αμφισβήτησή τους, παράγουν
αμάχητο τεκμήριο για την ακρίβειά τους υπέρ
των φερόμενων με αυτές τις πρώτες εγγραφές
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ως δικαιούχων για τα δικαιώματα που αυτές αφορούν, που οδηγεί σε απόσβεση των εμπράγματων
αξιώσεων του αληθούς δικαιούχου. Οι συναλλασσόμενοι και αποκτώντες από αυτούς (αρχικούς
εγγεγραμμένους) περιβάλλονται με καθεστώς
απόλυτης προστασίας, ακόμα και εάν γνωρίζουν
την ανακρίβεια της εγγραφής, καθόσον το αμάχητο κριτήριο της πρώτης εγγραφής αποτελεί
από τη σκοπιά του τρίτου που συναλλάσσεται με
τον εγγεγραμμένο, αμάχητο τεκμήριο της καλής
πίστης του που δεν επιδέχεται ανταπόδειξη.
Οι οριστικές πρώτες εγγραφές δεν καθιερώνουν πρωτότυπο τρόπο κτήσης των αναφερόμενων σε αυτές δικαιωμάτων, αλλά καθίστανται
εκ του νόμου δικαστικά απρόσβλητες, προκειμένου να αποτελέσουν μία απολύτως σταθερή
βάση εκκίνησης για την περαιτέρω λειτουργία του Κτηματολογίου και για την εγκυρότητα
των συναλλαγών σύμφωνα με τις κεντρικές για
το θεσμό αρχές της δημόσιας πίστης και της
ασφάλειας των συναλλαγών, με τη διαφορά ότι
εν προκειμένω η ύπαρξη της καλής πίστης του
αποκτώντος τεκμαίρεται κατά αμάχητο τρόπο.
2. Από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου
αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή λόγω διόρθωσης του περιεχομένου των αρχικών εγγραφών,
που αφορά στους δικαιούχους και τα καταχωρισθέντα δικαιώματα. Σε περίπτωση ανακριβούς
πρώτης εγγραφής που κατέστη οριστική, ο πραγματικός δικαιούχος έχει ενοχική μόνο αξίωση κατά του αναφερόμενου ανακριβώς ως δικαιούχου
για την απόδοση του πλουτισμού από τη δημιουργία του αμάχητου τεκμηρίου (άρθρο 7 § 2 ν.
2664/1998). Αντικείμενο της αξίωσης αυτής είναι
η κατά το χρόνο της δημιουργίας του αμάχητου
τεκμηρίου χρηματική αξία του ακινήτου το οποίο
αφορά (ολικά ή μερικά) η ανακριβής εγγραφή.
Δεν αποκλείεται επίσης αξίωση αποζημίωσης, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ευθύνης από αδικοπραξία. Επίσης, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού
αιτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η αυτούσια απόδοση
του ακινήτου στον αληθή δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ακολουθήσει μεταβίβαση
από επαχθή αιτία (π.χ. πώληση) και εγγραφή
της στα κτηματολογικά βιβλία. Η εκπλήρωση της
υποχρέωσης αυτούσιας απόδοσης μεταξύ υπόχρεου και δικαιούχου γίνεται με σύμβαση και ακολουθεί εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία,
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που δεν συνιστά όμως διόρθωση των αρχικών
εγγραφών, αλλά επιγενόμενη (μεταγενέστερη)
εγγραφή κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 2664/1998. Η σύμβαση αυτή και η εγγραφή
της στα κτηματολογικά βιβλία δεν υπόκειται σε
οποιοδήποτε φόρο ή τέλος. Η δαπάνη για τα
δικαιώματα του συμβολαιογράφου βαρύνει τον
υπόχρεο.
3. Παρεπόμενα δικαιώματα (π.χ. υποθήκες, δουλείες) και λοιπές δεσμεύσεις της εξουσίας διάθεσης (π.χ. κατασχέσεις) που υφίστανται στα
βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και δεν έχουν μεταφερθεί στα κτηματολογικά βιβλία εντός της
νόμιμης προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών
κτηματολογικών εγγραφών με τους τρόπους που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα καταληφθούν από
το αμάχητο τεκμήριο ως «ανύπαρκτα» και συνεπώς δεν μπορεί να αξιωθεί η αναγνώρισή τους
και η άσκησή τους. Τούτο διότι η εγγραφή δεν
παράγει τεκμήριο μόνο του ότι το εγγεγραμμένο
δικαίωμα υπάρχει, ή ότι τα διαγεγραμμένα βάρη
και δικαιώματα δεν υφίστανται, αλλά πολύ περισσότερο παράγει τεκμήριο και περί του ότι άλλα
εγγραπτέα δικαιώματα, που δεν εμφαίνονται, δεν
υπάρχουν. Πρόκειται για το τεκμήριο πληρότητας των κτηματολογικών εγγραφών που δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας των συναλλαγών προς
δύο κατευθύνσεις: Τόσο ότι το εγγραπτέο δικαίωμα υπάρχει (θετική δημοσιότητα), όσο και ότι
άλλα, υποκείμενα σε εγγραφή δικαιώματα ή υποκείμενοι σε εγγραφή περιορισμοί της εξουσίας
διάθεσης που δεν εμφαίνονται στο κτηματολογικό
βιβλίο, δεν βαρύνουν το ακίνητο.
4. Ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ»
Ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί ως ανήκοντα
σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ», θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του
Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η
πρώτη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται υπέρ του Δημοσίου το αμάχητο τεκμήριο
και ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν υπό (1-2). Τα
αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία μεριμνούν για
τη σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία της εν λόγω έννομης συνέπειας.
Σύμφωνα λοιπόν με όσα προαναφέρθηκαν, μετά την παρέλευση της 1-8-2015 και εφεξής αμέ-
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σως δηλαδή μόλις παρέλθει η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για
τους κατοίκους εσωτερικού που είναι δικαιούχοι
εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα
ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Άστρους
(πρώην Δήμος Άστρους) του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας και εμπίπτουν
στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού
Γραφείου Άστρους, θα συντρέξουν οι προαναφερόμενες έννομες συνέπειες, διακρίνοντας ως
εξής:
α) Για τους δικαιούχους κατοίκους εσωτερικού
που θα έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές εγγραφές ή θα έχουν πετύχει τη διόρθωσή τους επί
των ακινήτων κυριότητάς τους εντός της νόμιμης
προθεσμίας, οι αρχικές εγγραφές θα παράξουν
αμάχητο τεκμήριο ακρίβειας.
β) Για τους αληθείς δικαιούχους κατοίκους
εσωτερικού που δεν θα έχουν συμπεριληφθεί στις
αρχικές εγγραφές και δεν θα έχουν επιδιώξει τη
διόρθωσή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας, οι
αρχικές εγγραφές επί των ακινήτων κυριότητάς
τους θα οριστικοποιηθούν είτε υπέρ των τυχόν
τρίτων ανακριβώς αναγραφομένων προσώπων ως
δικαιούχων, είτε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
όταν πρόκειται για ακίνητα με την ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ».
Στις περιπτώσεις αυτές οι αληθείς δικαιούχοι
εσωτερικού θα δύνανται να εγείρουν μόνο ενοχικές αξιώσεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού
κατά των τρίτων ή του Ελληνικού Δημοσίου, ή και
λόγω αποζημίωσης, εάν συντρέχει αδικοπραξία
(βλ. παραπάνω αριθμούς 2 και 4).
Επίσης, θα δύνανται να αιτηθούν την αυτούσια
απόδοση του ακινήτου τους, υπό τις ειδικότερες
προϋποθέσεις του άρθρου 7 § 2 ν. 2664/1998, που,
εάν γίνει δεκτή από το Δικαστήριο, θα εκπληρωθεί
με σχετική σύμβαση ενώπιον συμβολαιογράφου,
για να ακολουθήσει η εγγραφή της στα κτηματολογικά βιβλία ως μεταγενέστερη εγγραφή.
Ειδικά για τις δίκες αδικαιολόγητου πλουτισμού που το Ελληνικό Δημόσιο θα καταστεί
εναγόμενο λόγω αγωγών που τυχόν θα εγείρουν
ιδιώτες σε βάρος του μετά την παρέλευση της
προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών
με αίτημα την αυτούσια απόδοση του ακινήτου,
θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου
να αναπτύξουν διοικητικούς μηχανισμούς για την
διεκπεραίωση της αυτούσιας απόδοσης των ακι-

1108

νήτων στους ιδιοκτήτες αυτούς. Συγκεκριμένα,
όταν λόγω προσφυγής των ιδιωτών στα Δικαστήρια θα διατάσσεται η αυτούσια απόδοση λόγω
επιδίκασης σχετικής απαίτησής τους, το Ελληνικό
Δημόσιο θα απαιτείται να συμπράττει δια νομίμου
εκπροσώπου του κατά τη σύνταξη της σχετικής
σύμβασης, ενώπιον συμβολαιογράφου σύμφωνα
με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.
Αντίστοιχα, τα ίδια προαναφερόμενα έννομα
αποτελέσματα θα επέλθουν μετά την παρέλευση
της 1-8-2017 και για τους μόνιμους κατοίκους
εξωτερικού, τους εργαζόμενους μόνιμα στο
εξωτερικό κατά την λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο, που είναι
δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε κτηματογραφημένα ακίνητα του Δημοτικού Διαμερίσματος Άστρους (πρώην Δήμος Άστρους) του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας
και εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου Άστρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους δικαιούχους (φυσικά πρόσωπα) εγγραπτέων δικαιωμάτων που
έχουν καταχωριστεί στις αρχικές εγγραφές επί
ακινήτων στις περιοχές των προγραμμάτων
κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλ. σε
περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν.
3481/2006, όπως στην προκειμένη περίπτωση περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Άστρους
(πρώην Δήμος Άστρους) του Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, παρέχεται η
δυνατότητα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50176/512-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 3363), για
την ηλεκτρονική αναζήτηση των εγγραφών τους
στην κτηματολογική βάση. Η αναζήτηση ενεργοποιείται με την εισαγωγή των κωδικών ασφαλείας
που διαθέτει κάθε φυσικό πρόσωπο για τη χρήση
των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisnet).
Πρόκειται για αναβαθμισμένη και παρεχόμενη
ατελώς προς τους πολίτες ηλεκτρονική υπηρεσία αναζήτησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες της
εύκολης, γρήγορης και ανέξοδης ενημέρωσής
τους, ώστε να προβούν σε τυχόν αναγκαία διορθωτική ενέργεια εντός της προθεσμίας αυτής.
Η ηλεκτρονική έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και συ-
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μπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς
πίνακες. Σε όσες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι
κατά την έρευνά τους δεν λαμβάνουν αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές των
εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, θα πρέπει να απευθύνονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Άστρους
για περαιτέρω έρευνα στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και αρχεία κτηματογράφησης.
Τυχόν εκτυπώσεις αποσπασμάτων του τελικού
αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του
κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε
αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.
Η πορεία αναζήτησης και θέασης εποπτεύεται
καθ’ όλη τη διάρκειά της από την εταιρεία «ΕΚΧΑ
Α.Ε.» που λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικά πρόσφορο μέτρο για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαχείρισης της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε
απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται άμεσα.
Με εκτίμηση
Ρένα Κουκούτση
Υποδ/ντρια Νομικής Δ/νσης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.
Α.Π. ΟΙΚ. 1510864/ΝΔ 1262/22.4.2015
Νομική Δ/νση
(Yποδ/νση Λειτουργούντος Κτηματολογίου)
«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του
άρθρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει
σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον ν.
4164/2013 για τη σύνταξη συμβολαίων
για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή
κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων
ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά
βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των
Δήμων α) Ασπροπύργου και Μάνδρας της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής, β) Ιλίου, Πετρουπόλεως
και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
γ) Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου
της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα
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Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) Δάφνης
και Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και
για την αίτηση καταχώρισης της πράξης
στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του
αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου».
Σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
το άρθρο 5 του Ν. 2308/1995 για τη σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή
κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων
εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών:
α) των Δήμων Ασπροπύργου και Μάνδρας
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
β) των Δήμων Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής
γ) των Δήμων Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου
και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου
Τομέα Αθηνών και
δ) των Δήμων Δάφνης και Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
και τη διεξαγωγή δικών, από την έναρξη της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές και την αίτηση
καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών
και υποθηκών στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία
αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 636/2/31-3-2015
και 636/3/31-3-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ
Α.Ε. ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των
προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα
ακίνητα των ανωτέρω περιοχών ορίσθηκε η 27η
Απριλίου 2015.
Α. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 5 παρ. 1 του
Ν. 2308/1995, όπως ισχύει από την ημερομηνία
έναρξης της ανάρτησης και έως τις πρώτες εγγραφές απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η
σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση,
αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά
βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και
δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που εκδίδεται από
το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
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1. Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη συμβολαίων, το άρθρ.
5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προβλέπει
ρητή ακυρότητα και η παρ. 3 του ίδιου άρθρου απαγορεύει στον Υποθηκοφύλακα να καταχωρίσει ένα
τέτοιο άκυρο συμβόλαιο. Κρίσιμος χρόνος προσκόμισης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου είναι όχι ο χρόνος ελέγχου από
τον υποθηκοφύλακα αλλά ο χρόνος σύνταξης
του συμβολαίου. Αν συνεπώς ο χρόνος σύνταξης
του συμβολαίου είναι προγενέστερος της έναρξης
περιόδου των απαγορεύσεων του άρθρ. 5 του Ν.
2308/1995 δεν τίθεται θέμα ελέγχου της ύπαρξης ή
όχι πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου.
2. Επί του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου
ακινήτου: αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου που
αφορά η συμβολαιογραφική πράξη, όπως αυτό
(το ακίνητο) έχει κτηματογραφηθεί μέχρι τη στιγμή της ανάρτησης των στοιχείων και περιέχονται
στοιχεία εκ του προσωρινού κτηματολογικού
διαγράμματος της ανάρτησης.
3. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου αφορά μόνον στο γεωτεμάχιο και όχι στις
διηρημένες ιδιοκτησίες ανεξαρτήτως αν η υπό
σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη αφορά σε γεωτεμάχιο ή σε διηρημένη ιδιοκτησία.
Σε περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο για
το οποίο ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου δεν έχει εντοπιστεί
ή έχει εντοπιστεί λανθασμένα στα στοιχεία της
ανάρτησης, τότε ο/οι αιτούμενος/οι οφείλει/ουν να
εντοπίσει/ουν ορθά επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και να λάβει/ουν το/τα πιστοποιητικό/ά κτηματογραφούμενου ακινήτου, στο οποίο
θα αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αφορά στο ορθώς εντοπισμένο ακίνητο, το οποίο άλλωστε περιγράφεται
στην υπό σύνταξη συμβολαιογραφική πράξη.
Εάν το εντοπισθέν ακίνητο είχε αποτυπωθεί
εντός ευρύτερης περιοχής τότε χορηγείται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου με τον
Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
της ευρύτερης περιοχής με τα στοιχεία του αντίστοιχου προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος της ευρύτερης περιοχής.
Σε καμμιά περίπτωση δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου για ανεντόπιστο ακίνητο.
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4. Το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και χορηγείται σε
οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή στους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στους συμβολαιογράφους ή νόμιμους αναπληρωτές τους ή σε
οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
των προαναφερθέντων προσώπων. Για την έκδοση
του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου καταβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης
πάγιο τέλος πέντε (5) ευρώ υπέρ ΕΚΧΑ κατά τα
οριζόμενα στο άρθρ. 2 παρ. 10γ΄ του Ν. 2308/1995.
Β. Ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στο τελ. εδάφιο
του άρθρ. 2 παρ. 9 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει,
μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης
εμπράγματου δικαιώματος με αιτία κτήσης έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το
οποίο καταχωρίσθηκε στα προσωρινά στοιχεία
της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περίπτωση δε αυτή, απαιτείται η υποβολή ένστασης
(άρθρ. 7 του Ν. 2308/1995), για την απόδειξη της
κατάθεσης της οποίας, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει, αντί του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, πιστοποιητικό υποβολής
ένστασης. Η ένσταση επιδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο επί ποινή απαραδέκτου και το αποδεικτικό
της επιδόσεως αυτής από κοινού μετά του πιστοποιητικού υποβολής ένστασης, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή
δικών και τις εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία στα
αρμόδια υποθηκοφυλακεία.
Η ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε προκειμένου να
αποκλειστεί ο κίνδυνος επιτήδειοι να σπεύσουν μετά την ανάρτηση να δηλώσουν ακίνητα με έκτακτη
χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί στα
στοιχεία της ανάρτησης ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 2308/1995,
όπως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της
ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές δεν επιτρέπεται χωρίς προσκόμιση του πιστοποιητικού
κτηματογραφούμενου ακινήτου η συζήτηση
ενώπιον του δικαστηρίου υπόθεσης, που έχει
ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά
βιβλία δικαίωμα, εφόσον τη συζήτηση επισπεύδει ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης.
Για την έκδοση και τη χορήγηση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου ισχύουν
τα αναφερόμενα στο σημείο Α4 κατά αναλογία.
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Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή δικών, που έχουν
ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά
στοιχεία δικαίωμα, η ρύθμιση δεν διακρίνει το
είδος του δικαστηρίου, ούτε τη δικαιοδοσία, ούτε
το βαθμό, ούτε τη διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με τα συμβόλαια για τα οποία προβλέπεται αυτοδίκαιη ακυρότητα στην παρ. 1 του άρθ. 5 του Ν. 2308/1995,
στη διεξαγωγή δικών η μη προσκόμιση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου είναι
δικονομικό ελάττωμα, το οποίο μόνο δικαστικά
μπορεί να ελεγχθεί (με ένδικα μέσα) ή στο μέτρο
που αφορά ασφαλιστικά μέτρα με ανάκληση της
απόφασης.
Δ. Σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου,
όπως ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της
ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές, «...δεν
επιτρέπεται η καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών οποιασδήποτε εγγραπτέας
πράξης, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος
ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, αν δεν μνημονεύεται σε αυτήν ότι επισυνάπτεται τα πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 1,
καθώς και, αν δεν επισυνάπτεται στη σχετική
αίτηση προς τον υποθηκοφύλακα, έντυπο δήλωσης... και αντίγραφο της πράξης.
Εάν στη μεταγραπτέα δικαιοπραξία έχει επισυναφθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του
συνοδεύει τη δήλωση αυτή.». Επιπλέον σύμφωνα
με το άρθ. 2 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο του ίδιου
νόμου «Μετά την έναρξη της προθεσμίας που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 απαγορεύεται η μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση
οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία, εφόσον στην αίτηση που
υποβάλλεται προς τον υποθηκοφύλακα δεν επισυνάπτεται δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος
της παραγράφου 1, απευθυνόμενη προς τον
αρμόδιο για την κτηματογράφιση φορέα που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 1 σε σχέση με το δικαίωμα, στο οποίο
αφορά η πράξη».
Κατά συνέπεια, μετά τη σύνταξη οποιασδήποτε πράξης που αφορά στη σύσταση, μετάθεση,
αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω
περιοχών, θα πρέπει στην αίτηση που υποβάλ-
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λεται στον Υποθηκοφύλακα να επισυνάπτεται
δήλωση/δηλώσεις συμπληρωμένη/νες από τον/
τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης με απλό
αντίγραφο της πράξης, καθώς και αντίγραφο
του τοπογραφικού (αν έχει επισυναφθεί στη
μεταγραπτέα πράξη κατά την ισχύουσα νομοθεσία), καθώς και το «Έντυπο εκτύπωσης οφειλών παγίου τέλους κτηματογράφησης» και το
αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 εδάφιο γ’ του
ίδιου νόμου: «Μετά την καταχώριση της πράξης
οι φύλακες μεταγραφών και υποθηκών συμπληρώνουν στα οικεία πεδία του εντύπου της δήλωσης τα στοιχεία της μεταγραφής ή εγγραφής
ή σημείωσης της πράξης, αντίστοιχα, και χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση, τη διαβιβάζουν μαζί με
το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο
αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος
στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η ανωτέρω
συμπλήρωση των στοιχείων της μεταγραφής ή
εγγραφής ή σημείωσης της πράξης μπορεί να
γίνει στα οικεία πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης. Στην τελευταία περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση των οικείων πεδίων
της ηλεκτρονικής εφαρμογής της δήλωσης, ο
υποθηκοφύλακας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,
αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης την πράξη και τυχόν τοπογραφικό
διάγραμμα».
Επιπλέον ο αρμόδιος Υποθηκοφύλακας από
την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων αποστέλλει στο αρμόδιο
γραφείο κτηματογράφησης διαβιβαστικό, συνοδευόμενο από κατάσταση των μεταγεγραμμένων/
εγγεγραμμένων πράξεων, στην οποία αποτυπώ-
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νεται ανά πράξη ο αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
καταχώρισης της πράξης, με συνημμένες τις αντίστοιχες δηλώσεις του Ν. 2308/1995 με τα κατά
το άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει,
συνυποβαλλόμενα έγγραφα καθώς και το «έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού τέλους» και το αποδεικτικό καταβολής
του παγίου τέλους κτηματογράφησης. Υπενθυμίζεται ότι το ανωτέρω διαβιβαστικό περιλαμβάνει
υποχρεωτικά τον αριθμό των δηλώσεων και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο αναφοράς.
Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντων δικαιωμάτων π.χ. άρση
υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση
δουλείας, πράξη εξόφλησης, εγγραπτέα δικαιώματα του Δήμου λόγω εξόφλησης αποζημίωσης
προς αυτόν κ.λπ. υποβάλλεται η δήλωση Δ2. Για
την εν λόγω δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος
κτηματογράφησης. Ο Υποθηκοφύλακας επί της
ως άνω δήλωσης σημειώνει στον προβλεπόμενο
χώρο τον τόμο, αριθμό, και την ημερομηνία μεταγραφής/εγγραφής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησης καταχώρισης της πράξης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, η οποία αποσκοπεί στη διαρκή
ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή σας στο δύσκολο έργο
της κτηματογράφησης, της οποίας στόχος είναι
οι ορθές και ακριβείς εγγραφές.
Για την επίτευξη άλλωστε του σκοπού αυτού
εργαζόμαστε όλοι στην κτηματογράφηση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση
ή πληροφορία.
[Ακολουθεί έντυπο]
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ΕΘΝΙΚΟ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΠΤΕΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (Δ.2’)
ΟΤΑ:…………………….……..………………….……
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:……………………….……………………….…………………

ΚΑΕΚ
Αρ. Πρωτ. Δήλ.:
Κωδικός Ιδιοκτησίας:

Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ
Α.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επώνυμο
Όνομα

Α.Φ.Μ.

Τόπος γέννησης

Ημ/νία Γέννησης
(Ημέρα./ Μήνας/ Έτος

Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου
Επώνυμο Πατρός

Ημερομηνία Έκδοσης
(Ημέρα./ Μήνας/
Έ
)
Όνομα Πατρός

Επώνυμο Μητρός

Όνομα Μητρός

Α.1.2

Εκδούσα Αρχή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία

Είδος Νομικού Προσώπου

Διακριτικός Τίτλος

Ημερομηνία σύστασης

Έδρα

Α.Φ.Μ.

Α. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ/ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΚΛΗΤΟY
Επώνυμο

Όνομα

Επώνυμο Πατρός

Οδός

Αριθμός

Τηλέφωνο σταθερό

Τηλέφωνο κινητό

Ταχ. Κώδικας

Δήμος / Κοινότητα

Όνομα Πατρός

Νομός

FAX

Χώρα

Ε-mail

Με την παρούσα δηλώνω προς το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ότι με την συνυποβαλλόμενη πράξη
καταργείται εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα. (άρθρο 5 παρ3 εδ.γ του Ν
2308/1995 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 παρ 6 του ιδίου νόμου)
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
Α/Α

Είδος Πράξης

Αρ. Πράξης

Ημερ/νία Πράξης

Εκδούσα Αρχή / Στοιχεία Συμβολαιογράφου

Αρ. Τεύχους ΦΕΚ

1
Υποθηκοφυλακείο
Μεταγραφής / Εγγραφής

Α/Α

Τόμος

Αριθμός

Ημερ/νία

1

Για την παρούσα δήλωση δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης
Για το Γραφείο Κτηματογράφησης
Υπογραφή

Σφραγίδα

Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ
Τόπος / Ημερομηνία:
Υπογραφή
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
6/14.10.2014 / Εισαγ. Αρείου Πάγου
Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο
9 του Συντάγματος, των προβλέψεων
των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).
Σε απάντηση του υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ
2014 ΕΜΠ εγγράφου σας, με το οποίο διατυπώνεται το ερώτημα «Περί της συμβατότητας ή μη με
το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων
των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013)» σας γνωρίζουμε
τα ακόλουθα:
Προς το Υπουργείο Οικονομικών – Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Με την υπ’ αριθμ. 256/2014 γνωμοδότησή της η
Α΄ Τακτική Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία ότι
κείνται εντός των πλαισίων του ισχύοντος Συντάγματος οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 και
40 παρ. 3 του Ν. 4174/2013 που προβλέπουν την
είσοδο οργάνων της φορολογικής διοίκησης στην
κατοικία φορολογουμένων, με απλή εντολή του
Εισαγγελέα και χωρίς την παρουσία δικαστικού
λειτουργού, προκειμένου να διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και να προβαίνουν σε έρευνες
που αποσκοπούν στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων. Το σκεπτικό της πλειοψηφίας στην
γνωμοδότηση αυτή, έχει κατά τα ενδιαφέροντα,
εν προκειμένω, σημεία του, ως εξής: «Παρά την
απόλυτη και αδιάστικτη διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 9§1 εδάφιο α' του Συντάγματος, γίνεται δεκτό ότι η προβλεπόμενη σε αυτήν
προστασία του ασύλου, αφορά μόνο στην κατ’
οίκον έρευνα, που αποσκοπεί στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την διαπίστωση εγκλημάτων, στην ανακάλυψη ή σύλληψη του δράστη και,
εν γένει, στην πρόληψη ή καταστολή ενεργειών
που συνιστούν ποινικά αδικήματα (βλ. και άρθρο
253 Κ.ΠΔ). Αντιθέτως, κατά την κρατούσα και
ορθοτέρα άποψη, γίνεται δεκτό ότι λιγότερο επαχθείς περιορισμοί, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για
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τον έλεγχο της τηρήσεως των νόμων, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση παρουσίας εκπροσώπου
της δικαστικής εξουσίας για την διενέργεια κατ’
οίκον έρευνας. Πρόκειται για τους ελέγχους και
τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται με σκοπό την
άσκηση εποπτείας και ελέγχου στα πλαίσια της
υγειονομικής, εργατικής, οικονομικής-επαγγελματικής και φορολογικής νομοθεσίας… Υπό τα ως
άνω γενόμενα δεκτά, η διενέργεια φορολογικών
ελέγχων και ερευνών στην κατοικία του φορολογούμενου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 25 και
40 του Κ.Φ.Δ., με μόνη την εντολή του εισαγγελέα
και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας, δεν έρχεται αντιμέτωπη με το άρθρο 9 του Συντάγματος…». Η γνωμοδότηση αυτή
μας διαβιβάστηκε εν αντιγράφω με το υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγραφό σας
για ενημέρωση, ενώ ταυτόχρονα μας ζητείτε να
εκφέρουμε τις απόψεις μας επί του ιδίου θέματος. Κατόπιν αυτών, η γνώμη μας επί του ζητήματος αυτού είναι η εξής:
Με το άρθρο 9 του ισχύοντος Συντάγματος
ορίζεται ότι: «1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου
είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε
κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος
και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της
δικαστικής εξουσίας. 2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παράβαση
του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας
και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει».
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται το άσυλο της
κατοικίας και το απαραβίαστο της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής, με την απειλή ποινικών κυρώσεων κατά των παραβατών (άρθρα 239 και 251
του Π.Κ.) και την υποχρέωσή τους να αποζημιώσουν τον παθόντα. Ως κατοικία κατά το πιο πάνω
άρθρο, θεωρείται κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για διαβίωση, διαμονή, ακόμη και για εργασία,
που δεν είναι προσιτός σε όλους, στην έννοια δε
αυτή εμπίπτει τόσο η αμιγής, όσο και η μικτή κατοικία, αυτή δηλαδή που χρησιμοποιείται και ως
έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του
ατόμου. Οι εγγυήσεις του ασύλου της κατοικίας
κατά το ισχύον Σύνταγμα, είναι δραστικότερες
από εκείνες που παρείχαν τα Συντάγματα του
1952 και 1968, τα οποία προέβλεπαν κατ’ οίκον
έρευνα με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη σχε-
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τικού νόμου (τυπικού ή ουσιαστικού), χωρίς να
απαιτούν την παρουσία κατ’ αυτήν εκπροσώπου
της δικαστικής αρχής. Ειδικότερα με το άρθρο
12 του Συντάγματος του 1952 οριζόταν ότι « Η
κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται, ειμή ότε και όπως ο νόμος
διατάσσει. Οι παραβάται των διατάξεων τούτων
τιμωρούνται επί καταχρήσει της εξουσίας της αρχής, υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του
παθόντος και προσέτι εις ικανοποίησιν αυτού διά
χρηματικού ποσού, ως νόμος ορίζει.». Ταυτόσημη
ήταν και η διατύπωση του άρθρου 13 του Συντάγματος του 1968, με το οποίο οριζόταν ότι «Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον. Ουδεμία κατ’ οίκον
έρευνα ενεργείται ειμή όταν και όπως ο νόμος
ορίζει. 2. Οι παραβάται της ανωτέρω διατάξεως
τιμωρούνται επί παραβιάσει του οικιακού ασύλου,
υποχρεούνται δε εις πλήρη αποζημίωσιν του παθόντος και εις ικανοποίησιν αυτού διά χρηματικού
ποσού, ως νόμος ορίζει». Χρήσιμο είναι να σημειωθεί ότι η πρόβλεψη της παρουσίας εκπροσώπου
της δικαστικής αρχής κατά την κατ’ οίκον έρευνα,
υπήρχε και στο Σύνταγμα του 1925 (άρθρο 12)
σύμφωνα με το οποίο αυτή διεξαγόταν «πάντοτε
παρούσης της δικαστικής αρχής».
Έρευνα κατ’ οίκον είναι, είναι η πράξη που
ενεργείται από όργανα της δημόσιας αρχής και
αποσκοπεί στην αναζήτηση προσώπων ή αντικειμένων, σε μια κατοικία. Μια τέτοια έρευνα επιτρέπεται μόνο «όταν και όπως ο νόμος ορίζει» και
πάντοτε παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής
αρχής. Διατάξεις νόμων που την προβλέπουν,
ευρίσκονται διάσπαρτες στην νομοθεσία. Κυρίως όμως και πρωτίστως περιλαμβάνονται στον
Κ.Π.Δ. (άρθρα 253, 254, 255 και 256), χωρίς να
παραβλέπεται το ότι και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 929, αλλά και ο Κ.Ε.Δ.Ε. (άρθρο
11 του ΝΔ 356/1974), προβλέπουν τέτοιου είδους
έρευνες στα πλαίσια της αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 253
του Κ.Π.Δ. έρευνα διενεργείται όταν διεξάγεται
ανάκριση για κακούργημα ή πλημμέλημα, στην
έννοια της οποίας πρέπει να συμπεριληφθεί και
η προανάκριση, είτε αυτή γίνεται με παραγγελία
του Εισαγγελέα (άρθρο 243 παρ.1 Κ.Π.Δ.), είτε
χωρίς αυτήν (άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ.), όταν μπορεί βάσιμα να υποτεθεί ότι η βεβαίωση του εγκλήματος ή η αποκάλυψη ή η σύλληψη των δραστών
ή τέλος η βεβαίωση ή η αποκατάσταση της ζημίας
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που προκλήθηκε, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ή να διευκολυνθεί μόνο με αυτήν, ενώ το
άρθρο 254 του Κ.Π.Δ. καθορίζει τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η έρευνα σε
κατοικία κατά την διάρκεια της νύκτας. Από την
τελευταία αυτή διάταξη και υπό την ισχύ του άρθρου 9 του Συντάγματος, πρέπει να θεωρείται σιωπηρά καταργηθέν το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου, το οποίο, σε περίπτωση απουσίας δικαστικών λειτουργών, επιτρέπει την κατ’
οίκον έρευνα σε αξιωματικό της αστυνομίας ή
της ήδη καταργηθείσης χωροφυλακής, χωρίς την
παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ για τους
ίδιους λόγους καταργηθέν πρέπει να θεωρείται
και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του
άρθρου 255, το οποίο προβλέπει την διενέργεια
έρευνας από αξιωματικό η υπαξιωματικό της χωροφυλακής ή της αστυνομίας πόλεων (βλ. σχετ.
την υπ’ αριθμ. 4007/1975 Γνωμοδ. Εισαγγ. Α.Π.
ΝοΒ 23.823). Η παρουσία δικαστικού λειτουργού
στις κατ’ οίκον έρευνες, αποτελεί προϋπόθεση
εκ των ουκ άνευ σε όλες τις περιπτώσεις, είτε
πρόκειται περί ερευνών στα πλαίσια ανάκρισης,
είτε περί τοιούτων στα πλαίσια αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, τούτο δε προκύπτει σαφώς
από την αδιάστικτη διατύπωση του άρθρου 9 του
Συντάγματος, στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση. Συνεπώς οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων, νόμων προγενέστερων του ισχύοντος
Συντάγματος, που προβλέπουν την διενέργεια
τέτοιου είδους ερευνών, πρέπει να ερμηνεύονται
υπό το πρίσμα της ως άνω συνταγματικής επιταγής, που απαιτεί αυτές να πραγματοποιούνται με
την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής
(βλ. σχετ. Π. Δαγτόγλου: Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδοση 1991 σελίδα 342, Γνωμ.
Εισαγγ. Πρωτ. Πατρών 12/1975 ΝοΒ 23.1116,
contra Γνωμ. Εισαγγ. Πρωτ. Πατρών 19/1975 ΝοΒ
23.1117).
Στη συνταγματική θεωρία γίνεται δεκτό ότι
λιγότερο επαχθείς περιορισμοί του ασύλου της
κατοικίας, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τηρήσεως του νόμου, όπως οι έλεγχοι και
επιθεωρήσεις που διενεργούνται από όργανα της
διοίκησης, με σκοπό την διαπίστωση της συμμόρφωσης των πολιτών στην κείμενη διοικητική
νομοθεσία, στην έννοια της οποίας υπάγεται και
η φορολογική τοιαύτη, δεν εμπίπτουν στο άρθρο
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9 παρ.1 εδάφιο 3 του Συντάγματος, η έκφραση
του οποίου «καμία έρευνα», πρέπει να ερμηνευθεί
συσταλτικά. Διότι διαφορετικά, κατά την άποψη
αυτή, καθίσταται σχεδόν αδύνατη η εποπτεία της
τήρησης της εργατικής, υγειονομικής, φορολογικής κ.λπ. νομοθεσίας (βλ. σχετ. Δαγτόγλου:
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδοση 1991,
σελίδα 344, Χρυσόγονου: Ατομικά και Κοινωνικά
Δικαιώματα, έκδοση 2006, σελίδα 249, Σκουρής
–Τάχος: Δίκαιο Δημόσιας Τάξης, έκδοση 1990,
σελίδα 68). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, την
οποία αποδέχεται και η υπ’ αριθμ. 10/1992 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Α.Π. (βλ. αυτήν
σε Δικαιοσύνη 33.1532), οι διοικητικές έρευνες
συνιστούν εγγενείς περιορισμούς του ατομικού
δικαιώματος του ασύλου και διενεργούνται χωρίς την υποχρεωτική παρουσία εκπροσώπου της
δικαστικής αρχής, ενώ οι έρευνες του άρθρου 9
του Συντάγματος, αναφέρονται αποκλειστικά στις
ανακριτικές τοιαύτες. Η άποψη αυτή, πέραν του
ότι έρχεται σε αντίθεση με τους ενδοιασμούς που
εκφράζονται από τους ίδιους συγγραφείς σχετικά
με την νομιμότητα των κατ’ οίκον ερευνών στα
πλαίσια της αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, χωρίς την παρουσία δικαστικών λειτουργών,
κάτι το οποίο αποτελεί παγίως εφαρμοζόμενη
πρακτική, όπως και οι ίδιοι συνομολογούν (ενθ.
ανωτ.), δεν είναι πειστική. Γιατί αφ’ ενός μεν δεν
στηρίζεται στο γράμμα του άρθρου 9 του Συντάγματος, στο οποίο δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ποινικών ή διοικητικών ερευνών, κυρίως όμως
και προεχόντως γιατί δεν εξηγεί πειστικά, γιατί είναι λιγότερο επαχθείς οι περιορισμοί του οικιακού
ασύλου που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τήρησης της διοικητικής νομοθεσίας, ή γιατί το άσυλο της κατοικίας εκείνου ο οποίος είναι ύποπτος
τέλεσης μιας εγκληματικής πράξης, που μπορεί
να είναι και ιδιαζόντως ειδεχθής, ή διώκεται γι’
αυτήν (π.χ. ενός δολοφόνου ή ενός τρομοκράτη), ή έστω εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση (ενός δηλαδή
ασυνεπούς οφειλέτη, η οφειλή του οποίου έχει
βεβαιωθεί με εκτελεστή δικαστική απόφαση ή
εκτελεστή διοικητική πράξη), πρέπει να προστατεύεται περισσότερο και πιο αποτελεσματικά από
το άσυλο της κατοικίας εκείνου που ελέγχεται
απλά και μόνο για την συμμόρφωσή του ή μη
στην διοικητική νομοθεσία. Εάν με την αποδοχή
της άποψης ότι η παρουσία εκπροσώπων της
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δικαστικής αρχής είναι υποχρεωτική σε οποιασδήποτε μορφής έρευνα κατ’ οίκον, οδηγούμεθα
σε αδυναμία να εποπτεύσουμε την τήρηση της
διοικητικής νομοθεσίας, είναι έργο της νομοθετικής εξουσίας και δη μιας Αναθεωρητικής Βουλής,
να παρέμβει και να επιλύσει το πρόβλημα και όχι
του ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου (εν
προκειμένω του Εισαγγελέα), ο οποίος κάνοντας
συσταλτική ερμηνεία της σχετικής Συνταγματικής
Διάταξης και περιορίζοντας το εύρος προστασίας
ενός ατομικού δικαιώματος, ευρίσκεται πάντοτε
προ της πιθανότητας αναζήτησης από αυτόν ποινικών ευθυνών, ακόμη και ευθυνών αποζημίωσης.
Τέλος, τα όρια μεταξύ προληπτικού και κατασταλτικού διοικητικού ελέγχου, ιδιαίτερα στο πεδίο της φορολογικής νομοθεσίας, είναι εντελώς
δυσδιάκριτα. Πράγματι η αθρόα ποινικοποίηση
της φορολογικής νομοθεσίας, και η καθιέρωση
των φορολογικών εγκλημάτων ως διαρκώς αυτόφωρων, έχει δημιουργήσει ένα θολό νομικό τοπίο,
εντός του οποίου ο οποιοσδήποτε έλεγχος αυτού
του είδους, μπορεί να προσλάβει χαρακτήρα ποινικό, με τον εντοπισμό και κατάσχεση πλαστών
ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ανεπίσημων φορολογικών εγγράφων ή και χρημάτων που
μπορεί να θεωρηθούν ότι αποτελούν προϊόντα
εγκλήματος, όπως μη αποδοθέντος (υπεξαιρεθέντος) Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση μη επίτευξης διοικητικού συμβιβασμού (άρθρο 24 παρ. 2 του
Ν. 2523/1997), ο εντοπισμός και η κατάσχεση
τέτοιου είδους στοιχείων, οδηγεί αναπόφευκτα
στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς (άρθρο 21
του Ν. 2523/1997) κατά του υπαιτίου, οπότε τα
στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
αποδεικτικά στοιχεία σε μια ποινική διαδικασία.
Για την διασφάλιση συνεπώς της εγκυρότητάς
τους και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν
ως νόμιμα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 19 του Συντάγματος), επιβάλλεται οι κατ’ οίκον έρευνες
που διενεργούνται στα πλαίσια αυτά, να περιβληθούν με τις ίδιες δικαιοκρατικές εγγυήσεις που
περιβάλλονται και οι ανακριτικές έρευνες, αυτές
δηλαδή που αποσκοπούν στην διακρίβωση της
τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, περί των οποίων
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι διενεργούνται
πάντοτε με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, κατά την γνώμη μας, η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Ν.
4174/2013, με την οποία ορίζεται ότι «…. η Φο-
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ρολογική Διοίκηση δύναται να διενεργεί επιτόπιο
φορολογικό έλεγχο και εκτός του επίσημου ωραρίου εργασίας εφόσον απαιτείται από το είδος
των δραστηριοτήτων του φορολογούμενου. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται ειδική μνεία
στην εντολή φορολογικού ελέγχου. Η είσοδος
στην κατοικία του φορολογούμενου επιτρέπεται μόνο με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.»,
καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 40 του
αυτού ως άνω νόμου, με το οποίο ορίζεται ότι «ο
Γενικός Γραμματέας (Δημοσίων Εσόδων) ή τα
νομίμως εξουσιοδοτημένα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν
σε κάθε δικαστική ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη
ενέργεια που αποσκοπεί, άμεσα ή έμμεσα, στην

είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της κατάθεσης αίτησης
πτώχευσης του οφειλέτη του Δημοσίου της άσκησης αγωγής διάρρηξης. Κατά την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25
του Κώδικα.», με τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών από όργανα της φορολογικής διοίκησης, με απλή εντολή του εισαγγελέα
και χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού,
για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνονται αυτές και
οποιονδήποτε σκοπό και αν εξυπηρετούν, κείνται
εκτός του πλαισίου της συνταγματικής μας τάξης.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

(επικυρώνει την αριθμ. 1135/2008 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 288/2014 (Τμ. Β΄)
Φορολογία κληρονομιών. Η γένεση
της υποχρεώσεως καταβολής φόρου
κληρονομίας για ακίνητο που έχει κηρυχθεί
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο πριν από
την επαγωγή μετατίθεται στο χρόνο
καταβολής της αποζημιώσεως ή άρσεως
της απαλλοτριώσεως. Η ρύθμιση αυτή είναι
υποχρεωτική για τη φορολογική αρχή και
για τον κληρονόμο και δεν αντίκειται στο
άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος. Εν
προκειμένω αντικείμενο της κληρονομίας
είναι η αποζημίωση που αναλογούσε σε
καθέναν από τους συγκληρονόμους κατά το
χρόνο που τους καταβλήθηκε και όχι η κτήση
του ακινήτου κατά το χρόνο της επαγωγής και
ορθά η φορολογική αρχή προσδιόρισε τον
οφειλόμενο φόρο. Απορρίπτεται η αναίρεση

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Παντελής

[…] 2. Επειδή, το Σύνταγμα στο άρθρο 4 παρ. 1 και
5 ορίζει ότι: «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του
νόμου. ... 5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν
χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με
τις δυνάμεις τους. ...». Εξάλλου, το εφαρμοστέο
εν προκειμένω, κατά τον κρίσιμο χρόνο θανάτου
της κληρονομουμένης ν.δ. 118/1973 (ΦΕΚ Α 202)
περί φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ. ορίζει στο μεν άρθρο 6 ότι: «1. Η φορολογική υποχρέωσις γεννάται κατά τον χρόνον θανάτου του κληρονομουμένου. 2. ...», στο δε άρθρο 7 ότι: «Κατ’
εξαίρεσιν η φορολογική υποχρέωσις γεννάται:
...ι) Κατά τον χρόνον καταβολής του τιμήματος
των αναγκαστικώς απαλλοτριούμενων κτημάτων
ή κατά τον χρόνον άρσεως της απαλλοτριώσεως,
εφ’ όσον η απαλλοτρίωσις εκηρύχθη προ της κτήσεως. ...», ενώ στο άρθρο 9 ότι «Ως αξία των αντικειμένων της κτήσεως, διά τον υπολογισμόν του
φόρου λαμβάνεται η κατά το χρόνον γενέσεως
της φορολογικής υποχρεώσεως αγοραία αξία …».
Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η γένεση
της υποχρεώσεως καταβολής φόρου κληρονο-
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μίας για ακίνητο το οποίο έχει κηρυχθεί αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο πριν από τη μεταβίβασή
του, λόγω κληρονομίας, μετατίθεται στο χρόνο
καταβολής της αποζημιώσεως ή της άρσεως της
απαλλοτριώσεως. Η μετάθεση αυτή του χρόνου
γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως είναι
υποχρεωτική όχι μόνο για τη φορολογική αρχή,
αλλά και για τον κληρονόμο, ο οποίος για το λόγο
αυτό δεν έχει την ευχέρεια να ζητήσει την κατά το
χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου υποβολή
του σε φόρο κληρονομίας για το εν λόγω ακίνητο
(πρβλ. ΣτΕ 3664/1989, 1054/1977, 2767/1970).
Η αναβολή, υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, της
γενέσεως της φορολογικής υποχρεώσεως και η
μετάθεσή της σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο
στο μέλλον αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του κληρονόμου, που υπόκειται σε
φόρο κληρονομίας, προκειμένου αυτός να μην
φορολογηθεί αμέσως, κατά την επαγωγή, για περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν έχει την πλήρη απόλαυση. Τούτο δε διότι η κήρυξη της απαλλοτριώσεως συνιστά νομικό βάρος του ακινήτου,
με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να στερείται του δικαιώματος της ελευθέρας διαθέσεως αυτού στην
πραγματική του (εμπορική) αξία και την ελεύθερη οικονομική εκμετάλλευσή του (πρβλ. ΣτΕ
1542/2001), εξουσίες που αναμφισβήτητα έχουν
οι κληρονόμοι ακινήτων, τα οποία δεν έχουν κηρυχθεί, πριν από την επαγωγή της κληρονομίας,
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα. Κατ’ ακριβολογία,
ο κληρονόμος ακινήτου που έχει κηρυχθεί, πριν
από την επαγωγή, αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο,
κληρονομεί ουσιαστικά την προσδοκία καταβολής
της αποζημιώσεως, δεδομένου ότι η επ’ αυτού
κυριότητά του, με τα περιορισμένα κατά τα ανωτέρω δικαιώματα, τελεί υπό την διαλυτική αίρεση
της συντελέσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ομοιότητα
των δικαιωμάτων του κληρονόμου ακινήτου που
έχει κηρυχθεί αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο πριν
από την μεταβίβαση σε αυτόν της κυριότητας λόγω κληρονομικής διαδοχής, με τα δικαιώματα του
κληρονόμου επί ακινήτου ελευθέρου του βάρους
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με συνέπεια,
να δικαιολογείται η διαφορετική μεταχείριση των
εν λόγω κληρονόμων, ως προς το χρόνο γενέσεως της φορολογικής τους υποχρεώσεως για καταβολή του αναλογούντος φόρου κληρονομίας.
Εξάλλου, η τυχόν μεταβολή της αξίας του ακι-
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νήτου στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του
χρόνου θανάτου του κληρονομουμένου και του
χρόνου καταβολής της αποζημίωσης ή της άρσης
της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, δεν δημιουργεί ζήτημα αντίθεσης της ως άνω ρύθμισης στις
προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις, δοθέντος ότι αυτή οφείλεται στις εκάστοτε επικρατούσες αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες, που
δεν είναι εκ των προτέρων προβλέψιμες.

3 . Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως
δέχεται η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, οι αναιρεσείοντες, κληρονόμοι εξ αδιαθέτου κατά ποσοστό 1/3 ο καθένας τους της μητέρας τους...,
που απεβίωσε στις 21.8.2001, κατέθεσαν την υπ’
αριθμ. 14/16.1.2002 κοινή δήλωση φόρου κληρονομίας, με την οποία δήλωσαν το εξ αδιαιρέτου
οικοπέδου, εκτάσεως 6.001 τ.μ. περίπου, που
βρίσκεται στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, οδός...
αρ. ... (ΟΤ 102), ζήτησαν δε παράλληλα την αναβολή της φορολογίας, σύμφωνα με το νόμο, λόγω
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του ακινήτου.
Στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 118/20-2-2002
συμπληρωματική τους δήλωση διατύπωσαν, μεταξύ άλλων, την επιφύλαξη ως προς τον τρόπο
φορολογήσεως του ως άνω κληρονομιαίου ακινήτου. Ωστόσο, το ακίνητο αυτό είχε κηρυχθεί
απαλλοτριωτέο υπέρ της ανώνυμης εταιρείας
«Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.», με την υπ’
αριθμ. 1109546/11364/27.1.2000 κοινή απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β
67), πριν αποβιώσει η ως άνω κληρονομούμενη,
με συνέπεια, τη μετάθεση του χρόνου γενέσεως
της φορολογικής υποχρεώσεως και την αναβολή
της φορολογίας. Περαιτέρω, ο «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.», με το 6857/12.9.2002 γραμμάτιο παρακατέθεσε υπέρ των αναιρεσειόντων
και για το ποσοστό που τους αναλογεί την οριστική αποζημίωση, η οποία, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 3593/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ανερχόταν στο ποσό των 5.460.658,50 ευρώ, ενώ το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχούσε στον καθέναν τους ανερχόταν στο ποσό
των 1.820.219,50 ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό
3% αποτελούσε δικηγορική αμοιβή, σύμφωνα
με το 125175/27.9.2002 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων. Τέλος, οι αναιρεσείοντες με την 728/2.10.2002 συμπληρωματική
δήλωση φόρου κληρονομίας, δήλωσαν το ποσό
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της οριστικής αποζημίωσης, που αναλογούσε
στον καθένα τους, ταυτοχρόνως, όμως, διατύπωσαν επιφύλαξη, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να φορολογηθούν με βάση την αντικειμενική
αξία του κληρονομιαίου ακινήτου, κατά το χρόνο
θανάτου (21.8.2001) της μητέρας τους. Με βάση
την ως άνω δήλωση, προέκυψε φόρος ύψους
93.250,73 ευρώ για καθέναν τους, για την εξόφληση του οποίου παρακρατήθηκε από έναν έκαστο
υπέρ της ΔΟΥ, κατόπιν εκπτώσεως ποσοστού 5%,
το ποσό 88.588,19 ευρώ. Παράλληλα, αυτοί υπέβαλαν την 28331/8.10.2002 αίτηση στη ΔΟΥ Αμαρουσίου, ισχυριζόμενοι ότι, εσφαλμένα λήφθηκε
υπόψη ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό
του φόρου κληρονομίας το ποσό που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 3593/2002 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών και όχι η αντικειμενική αξία που
είχε το κληρονομιαίο ακίνητο κατά το χρόνο του
θανάτου (21.8.2001) της μητέρας τους, λόγος
για τον οποίο ζήτησαν την επιστροφή του επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου που
αναλογεί σε καθέναν τους. Το αίτημά τους αυτό
απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 28331/19.12.2002
αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ
Αμαρουσίου. Κατ’ αυτής άσκησαν προσφυγή,
η οποία απορρίφθηκε. Με έφεση που άσκησαν,
στη συνέχεια, κατά της αποφάσεως του διοικητικού πρωτοδικείου προέβαλαν ότι η διάταξη του
άρθρου 7 περ. ι΄ του ν. 2691/2001, με την οποία
εισάγεται εξαίρεση από τη γενική αρχή της παρ.
1 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με την
οποία η γένεση της φορολογικής ενοχής ανάγεται
στο χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, αντίκειται στις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου
4 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι με τη διάταξη
του άρθρου 7 περ. ι´ του πιο πάνω νόμου εισάγεται εξαιρετικά δυσμενής διάκριση σε βάρος
εκείνων που κληρονομούν ακίνητα, τα οποία είχαν
κηρυχθεί απαλλοτριωτέα πριν από το θάνατο του
κληρονομουμένου, με συνέπεια, την αναβολή της
φορολογίας, για το χρόνο που καταβάλλεται η
αποζημίωση στους δικαιούχους κληρονόμους και
την επιβάρυνσή τους με την καταβολή επιπλέον
φόρου, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή τους,
την καταβολή του οποίου θα απέφευγαν εάν φορολογούνταν με βάση την αντικειμενική αξία του
κληρονομιαίου ακινήτου κατά το χρόνο θανάτου
της μητέρας τους. Ο λόγος αυτός απορρίφθηκε
με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, ως στηρι-
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ζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση, δεδομένου
ότι στην εξεταζόμενη περίπτωση αντικείμενο της
κληρονομίας και κατ’ επέκταση και της φορολογίας είναι η αποζημίωση [τίμημα] που αναλογούσε
σε καθέναν από αυτούς κατά το χρόνο που τους
καταβλήθηκε, όπως αυτή προσδιορίστηκε με την
υπ’ αριθμ. 3593/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και όχι η κτήση του κληρονομιαίου ακινήτου
κατά το χρόνο της επαγωγής, δηλαδή κατά το
χρόνο του θανάτου της μητέρας τους, κατά το
ποσοστό που τους αναλογούσε. Ενόψει αυτών, το
διοικητικό εφετείο έκρινε ότι ορθώς η φορολογική
αρχή προσδιόρισε τον οφειλόμενο φόρο κληρονομίας στο ποσό των 93.250,73 ευρώ για καθέναν
από τους αναιρεσείοντες, με βάση την αποζημίωση που καταβλήθηκε σε αυτούς, όπως αυτή
προσδιορίστηκε με την 3593/2002 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών, απορρίπτοντας ως αβάσιμο το
αίτημά τους για απόδοση σε αυτούς του επιπλέον
αχρεωστήτως καταβληθέντος. Η κρίση αυτή του
διοικητικού εφετείου είναι νόμιμη, ανεξαρτήτως
της ειδικότερης αιτιολογίας της. Τα δε προβαλλόμενα περί παράλειψης του διοικητικού εφετείου
ν’ απαντήσει στον κατ’ έφεση προταθέντα ισχυρισμό των αναιρεσειόντων περί αντίθεσης της
διάταξης του άρθρου 7 περ. ι΄ του ν. 2691/2001
στο άρθρο 4 του Συντάγματος, είναι απορριπτέα
ως αβάσιμα, δοθέντος ότι, ενόψει των γενομένων
δεκτών στην προηγούμενη σκέψη, ο ισχυρισμός
αυτός ήταν νόμω αβάσιμος, και επομένως, δεν
ήταν ουσιώδης. […]

AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1201/2012 (Τμ. Γ΄ Πολ.)
Διεκδικητική αγωγή. Κτήση κυριότητας
ακινήτου με σύμβαση. Στοιχεία για το
ορισμένο της σχετικής αγωγής. Κτήση
κυριότητας με κληρονομική διαδοχή. Η
επαγωγή της κληρονομίας δεν συνεπάγεται
την κατάλυση των δικαιωμάτων τρίτων που
αποκτήθηκαν νόμιμα μετά το θάνατο του
κληρονομουμένου, όπως της κυριότητας που
κτήθηκε με πρωτότυπο τρόπο, δηλαδή με
έκτακτη χρησικτησία, που είχε συμπληρωθεί
μέχρι το χρόνο της μεταγραφής της
κληρονομίας. Αντίκλητος. Ποιος φέρει τη
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σχετική ιδιότητα. Ένορκες βεβαιώσεις. Στην
περίπτωση που οι αντίδικοι είναι πλείονες,
ακόμη και αν μεταξύ τους υπάρχει απλή
ομοδικία, πρέπει να κλητευθούν όλοι,
εκτός αν τα, με την ένορκη βεβαίωση,
εκτιθέμενα αρμόζουν αποκλειστικά και
μόνο στο πρόσωπο ορισμένου από τους
ομοδίκους. Διαφορετικά η ένορκη βεβαίωση
δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και έναντι
εκείνου που τυχόν κλητεύθηκε να παραστεί.
(Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ.
229/2009 απόφασης ΕφετΔωδ).
[…] [Κ]ατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για
τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που
την αποκτά, ότι μετατίθεται σ’ αυτόν η κυριότητα
για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε
μεταγραφή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει,
ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται
για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου με σύμβαση είναι, ότι ο μεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που μεταβιβάστηκε. Κατά δε τη διάταξη του
άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγματος δικαιούται
να απαιτήσει από το νομέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του
πράγματος. Αναγκαία, επομένως, στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είναι, κατά την αμέσως πιο πάνω διάταξη, η κυριότητα του ενάγοντα στο διεκδικούμενο ακίνητο και η νομή ή κατοχή του τελευταίου από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της
αγωγής. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 1710 παρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199
ΑΚ, η κληρονομική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από το
νόμο, είτε από διαθήκη, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας των κινητών και ακινήτων
κληρονομιαίων πραγμάτων, η κυριότητα όμως των
ακινήτων που περιλαμβάνονται στην κληρονομία,
όπως και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτά
μεταβιβάζεται στον κληρονόμο αναδρομικά από το
χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, μόνο
εάν αυτός (κληρονόμος) αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την κληρονομία και η αποδοχή αυτή μεταγραφεί ή εκδοθεί κληρονομητήριο και μεταγραφεί
αυτό. Με την επαγωγή, δηλαδή της κληρονομίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1846, 1198
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και 1199 ΑΚ, δεν επέρχεται αυτοδικαίως μεταβίβαση της κυριότητας στα ακίνητα της κληρονομίας,
αλλά απαιτείται και μεταγραφή, η οποία, οποτεδήποτε και αν γίνει, ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, δηλαδή έχει αναδρομική ενέργεια. Η τελευταία δεν συνεπάγεται
πάντως και την κατάλυση των δικαιωμάτων τρίτων,
τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα μετά το θάνατο του
κληρονομουμένου, όπως της κυριότητας που κτήθηκε με πρωτότυπο τρόπο, δηλαδή με έκτακτη
χρησικτησία, που είχε συμπληρωθεί μέχρι το χρόνο της μεταγραφής.
[…] Επειδή, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142
και 143 του ΚΠολΔ, η επίδοση προς διάδικο μπορεί να γίνεται και προς τον νόμιμα διορισμένο
αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή
την ιδιότητα. Ο διορισμός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 4, είτε
με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε με ρήτρα
σε σύμβαση (που καλύπτει μόνο τις σχετικές με
τη σύμβαση αυτή πράξεις). Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόμιμα διορισμένος
πληρεξούσιος δικηγόρος, στον οποίο μπορούν να
γίνονται μόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης της οριστικής απόφασης. Περαιτέρω, με το άρθρο 559 αριθμ. 11
περ. γ’ ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το
δικαστήριο παρά τον νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και
προσκόμισαν. Εξάλλου, κατά το άρθρο 270 παρ.
2 εδάφ. β’ ΚΠολΔ: «Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον
ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά
και μόνο, αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευσή
του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες
πριν από τη βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν
στην αλλοδαπή οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν
από αυτή». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
η προηγούμενη εμπρόθεσμη κλήτευση του αντιδίκου του αποδεικνύοντος, για να παραστεί κατά
την εξέταση του μάρτυρος, αποτελεί στοιχείο
του υποστατού των ενόρκων βεβαιώσεων που
λαμβάνονται ενόψει της δίκης, κατά τη διεξαγωγή
της οποίας προσκομίζονται, και δεν μπορούν να
ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικά μέσα, αν λείπει
το στοιχείο αυτό, του οποίου η έλλειψη λαμβά-
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νεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Επίσης, από τη
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι στην περίπτωση που
οι αντίδικοι είναι πλείονες, ακόμη και αν μεταξύ
τους υπάρχει απλή και όχι αναγκαστική ομοδικία,
πρέπει να κλητευθούν όλοι, εκτός αν τα με την
ένορκη βεβαίωση εκτιθέμενα αρμόζουν αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο ορισμένου από τους
ομοδίκους. Διαφορετικά η ένορκη βεβαίωση δεν
λαμβάνεται υπόψη ούτε και έναντι εκείνου που
τυχόν κλητεύθηκε να παραστεί. […]

AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23/2015 (Τμ. Γ΄ Πολ.)
Αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Σε
μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που
προστίθενται στην κληρονομία. Όταν με
αγωγή μέμψης προσβάλλεται γονική παροχή
που έγινε προς μεριδιούχο είτε για τη
δημιουργία οικονομικής και οικογενειακής
αυτοτέλειάς του είτε για την έναρξη ή
την εξακολούθηση επαγγέλματος, για να
είναι ορισμένη η αγωγή αυτή, πρέπει να
εκτίθενται σαφώς τα στοιχεία από τα οποία
προκύπτει, ότι η γονική παροχή είναι δωρεά
στο σύνολό της ή μερικώς, δηλαδή ότι
υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν
οι περιστάσεις. Υπολογισμός νόμιμης
μοίρας. Όταν δεν υπάρχει διαφορετική
βούληση του κληρονομούμενου, στη νόμιμη
μοίρα καταλογίζεται και η δωρεά προς το
μεριδούχο που έγινε από ιδιαίτερο ηθικό
καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας, αφού
και αυτή δεν παύει να είναι παροχή από
ελευθεριότητα. Στις προστιθέμενες στην
κληρονομία παροχές του κληρονομουμένου
προς τους μεριδούχους, περιλαμβάνονται
οι χωρίς αντάλλαγμα γενόμενες προς
αυτούς παροχές, έστω και αν έγιναν από
λόγους ευπρέπειας ή από ιδιαίτερο ηθικόν
καθήκον. Στις παροχές χωρίς αντάλλαγμα
υπάγονται και οι γονικές παροχές, οι οποίες
συνυπολογίζονται στην κληρονομιά σε όλη
τους την έκταση με την αξία που είχαν κατά
το χρόνο της παροχής, οποτεδήποτε και
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αν έγιναν, ενώ η δωρεά προς μεριδούχο ή
προς τρίτο μπορεί να καλύπτεται και υπό
εικονική σύμβαση πώλησης. (Απορρίπτει
την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 2088/2013
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου
Θεσσαλονίκης).
[…] Με τη διάταξη του άρθρου 1835 παρ. 1 του
ΑΚ ορίζεται, ότι κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομουμένου, η οποία κατά το άρθρο 1831 υπολογίζεται στην κληρονομιά, μπορεί να ανατραπεί,
εφόσον η κληρονομιά που υπάρχει κατά το χρόνο
του θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί
για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Περαιτέρω, με τη
διάταξη του άρθρου 1509 εδ. α’ του πιο πάνω κώδικα ορίζεται, ότι η παροχή περιουσίας στο τέκνο
από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής
αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως
προς το ποσόν που υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο
επιβάλλουν οι περιστάσεις. Από το συνδυασμό
των αμέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι
σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές, οι οποίες
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831 παρ. 2
ΑΚ, προστίθενται στην κληρονομιά, όπως αυτό
ορίζεται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 1835
του ίδιου Κώδικα, η οποία δεν τροποποιήθηκε με
το ν. 1329/1983. Το γεγονός ότι η παροχή του γονέα προς το τέκνο, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 1509 εδ. α’ ΑΚ, δεν αποτελεί δωρεά, όταν
είναι μέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, έχει ως συνέπεια, ότι η τελευταία δεν προσβάλλεται ως άστοργη, έστω και αν θίγει τη νόμιμη μοίρα, αφού, κατά τη διάταξη του άρθρου
1835 ΑΚ, σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές. Με
τα δεδομένα αυτά, όταν με αγωγή μέμψης προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδιούχο είτε για τη δημιουργία οικονομικής και οικογενειακής αυτοτέλειάς του είτε για την έναρξη
ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, κατά την έννοια του άρθρου 1509 ΑΚ, πρέπει, για να είναι
ορισμένη η αγωγή αυτή, να εκτίθενται σαφώς τα
στοιχεία από τα οποία προκύπτει, ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολό της ή μερικώς, δηλαδή ότι υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις, το οποίο κρίνεται σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση με βάση την περιουσια-
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κή κατάσταση των γονέων, τον αριθμό των τέκνων, τις ανάγκες των τέκνων, την οικονομική κατάσταση των άλλων τέκνων κ.λπ. Εξάλλου, η νομική αοριστία της αγωγής, εκείνη δηλαδή που συνδέεται με την εκτίμηση του κανόνα ουσιαστικού
δικαίου που πρέπει να εφαρμοσθεί, ελέγχεται ως
παράβαση από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ, αν το
δικαστήριο για την κρίση του ως προς το νόμω
βάσιμο της αγωγής, είτε αξίωσε περισσότερα
στοιχεία από όσα ο νόμος απαιτεί είτε αρκέστηκε
σε λιγότερα, ενώ αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική
αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν
αναφέρονται σ’ αυτή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματος της αγωγής, ελέγχεται ως παράβαση από
τους αρ. 8 και 14 του ίδιου άρθρου. Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 20/1/2011 (υπ’ αριθ.
έκθ. καταθ. Δικογρ. 3214/2011) αγωγή της, η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, εξέθετε ότι η ίδια και η
εναγομένη είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της μητέρας τους Ε. χήρα Π. Κ., που απεβίωσε στις
20/8/2010, χωρίς να αφήσει διαθήκη, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου η καθεμία. Ότι κατά το χρόνο του θανάτου της η άνω κληρονομούμενη άφησε ως κληρονομιαία περιουσία ένα ακίνητο (αγροτεμάχιο και ήδη, μετά την ένταξή του στο ρυμοτομικό σχέδιο, οικόπεδο), που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Ασπροβάλτας του Δήμου
Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφεται με λεπτομέρεια στην αγωγή, πραγματικής
αξίας κατά τον άνω το χρόνο 30.300 ευρώ, καθώς
και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Ότι η άνω
κληρονομούμενη, όσο ζούσε, είχε μεταβιβάσει
στην εναγομένη τα περιγραφόμενα με λεπτομέρεια στην αγωγή ακίνητα και, συγκεκριμένα: α)
δυνάμει του υπ’ αριθ. …/2000 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μεταγράφηκε νόμιμα, την πλήρη κυριότητα ενός ισογείου καταστήματος, που βρίσκεται στην οδό… στη Θεσσαλονίκη, αξίας 6.000.000
δρχ. κατά το χρόνο της μεταβίβασής του και
59.520,60 ευρώ κατά το χρόνο θανάτου της κληρονομουμένης β) δυνάμει του υπ’ αριθ. …/2-22010 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης που μεταγράφηκε νόμιμα, την ψιλή κυριότητα, παρακρατώντας για τον
εαυτό της την επικαρπία, 1) ενός διαμερίσματος
που βρίσκεται επί της οδού … στη Θεσσαλονίκη
και 2) ενός ισογείου καταστήματος που βρίσκεται
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επί των οδών… και… του Δήμου Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης, γ) δυνάμει του υπ’ αριθ. .../12-72010 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μεταγράφηκε νόμιμα, την ψιλή κυριότητα, παρακρατώντας για τον
εαυτό της την επικαρπία, ενός διαμερίσματος που
βρίσκεται επί της οδού... του Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης αξίας (της ψιλής κυριότητας
καθενός από τα πιο πάνω ακίνητα) 45.315, 45.000
και 52.740 ευρώ, αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα
εκτιθέμενα στην αγωγή και δ) δυνάμει του υπ’
αριθ. …/2005 συμβολαίου πώλησης της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μεταγράφηκε
νόμιμα, τρεις (3) αγρούς, που βρίσκονται στην
κτηματική περιοχή του Δ.Δ. Ασκού του Δήμου Σοχού Θεσσαλονίκης, αξίας 11.295 ευρώ. Ότι η παραπάνω σύμβαση πώλησης είναι εικονική και υποκρύπτει σύμβαση δωρεάς από τη μητέρα της
προς την εναγομένη, για τους αναφερόμενους
στην αγωγή λόγους. Περαιτέρω, εξέθετε ότι το
σύνολο της πλασματικής κληρονομιαίας περιουσίας της άνω αποβιώσασας με το συνυπολογισμό
(συνεισφορά) και των άνω συνεισενεκτέων παροχών, που έγιναν χωρίς αντάλλαγμα προς την εναγομένη, ανέρχεται σε [34.300 ευρώ (πραγματική
κληρονομιά) + 59.520,60 + 45.315 + 45.000 +
52.740 + 11.295 =] 248.170,60 ευρώ και, συνακόλουθα, η πλασματική κληρονομιαία μερίδα, τόσο
της ίδιας όσο και της εναγομένης, ανέρχεται σε
[248.170,60 : 2 =] 124.085,30 ευρώ για την καθεμία. Ότι ενόψει του ότι η αξία των άνω συνεισενεκτέων παροχών προς την εναγομένη υπερβαίνει
το ποσό που αντιστοιχεί στο κληρονομικό της δικαίωμα (124.085,30 ευρώ), δεν δικαιούται αυτή
(εναγομένη) πραγματική κληρονομική μερίδα και,
ως εκ τούτου, όλη η πραγματική κληρονομιά θα
περιέλθει στην ίδια (ενάγουσα), αφού η μερίδα
της επί της πραγματικής κληρονομίας δεν μπορεί
να καλύψει την εξ αδιαθέτου μερίδα της, όπως
υπολογίστηκε με βάση την πλασματική κληρονομιά. Περαιτέρω, εξέθετε το άνω κληρονομιαίο
ακίνητο (αγροτεμάχιο στην Ασπροβάλτα) βαρύνεται, μετά τη ρυμοτόμησή του, με χρέη από την
άνω αιτία που ανέρχονται στο ποσό των 12.232
ευρώ, και επομένως η αξία της πραγματικής κληρονομιάς, μετά την αφαίρεση των άνω χρεών, που
βαρύνουν την κληρονομιά, ανέρχεται σε 34.300 12.232 = 22.068 ευρώ. Άλλως, σε περίπτωση που
ήθελε κριθεί ότι το ποσό των 12.232 ευρώ δεν
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αποτελεί χρέος που βαρύνει την κληρονομιά, η
αξία του κληρονομιαίου ακινήτου ανέρχεται στο
ποσό των (30.300 - 12.232 =) 18.068 ευρώ, καθόσον λόγω των υποχρεώσεων αυτών μειώνεται η
αγοραστική του αξία κατά το άνω ποσό των
12.232 ευρώ. Ότι με βάση τα παραπάνω, η νόμιμη
μοίρα της ενάγουσας (1/2 της εξ αδιαθέτου μερίδας της) ανέρχεται σε (235.938,60 x 1/4 =)
58.984,65 ευρώ, δηλαδή υπερβαίνει κατά
(58.916,65 - 22.068 =) 36.916,65 ευρώ την κατά
τα ανωτέρω αξία της πραγματικής κληρονομιάς,
κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή. Ότι
όλες οι προαναφερθείσες γονικές παροχές, που
έγιναν χωρίς αντάλλαγμα προς την εναγομένη,
συνιστούν δωρεές, καθώς δεν έγιναν για τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου
1509 ΑΚ, άλλως, έγιναν καθ’ υπέρβαση του μέτρου που ορίζεται στην άνω διάταξη, και ειδικότερα, δεν έγιναν για την επαγγελματική αποκατάσταση της εναγομένης, καθόσον κατά το έτος
2010 αυτή ήταν 62 ετών και η κληρονομούμενη 83
ετών και είχε ήδη προχωρημένη ηλικία για την
έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δεν
αφορούσαν τη συνέχιση επαγγελματικής δραστηριότητας, διότι αυτή ασχολούνταν με τα οικιακά
και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επαγγελματική ενασχόληση, όσον αφορά δε τους αγρούς δεν ασχολείτο με γεωργικές εργασίες. Ότι επίσης, δεν έγιναν για την οικογενειακή της αυτοτέλεια, αλλά
ούτε και για την οικονομική της αυτοτέλεια, καθόσον λόγω της ηλικίας της δεν ήταν δυνατόν να την
επιδιώκει, αλλά και λόγω του ότι η ίδια η εναγομένη είχε μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα, λόγω
δωρεάς κατά το έτος 2004 προς τη μητέρα της το
1/2 εξ αδιαιρέτου στο ισόγειο κατάστημα στους
Αμπελόκηπους. Ότι οι παροχές αυτές έγιναν,
προκειμένου να καταστρατηγηθούν οι διατάξεις
περί νομίμου μοίρας, λαμβανομένου υπόψη ότι η
κληρονομούμενη δεν προέβη σε κάποια παροχή
προς την ενάγουσα. Ότι εν όψει του ότι δεν επαρκεί η πραγματική κληρονομιαία περιουσία (18.068
+ 4.000 =) 22.068 ευρώ για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας της (58.916,65 ευρώ), πρέπει να ανατραπεί η τελευταία δωρεά, ήτοι αυτή της ψιλής
κυριότητας επί του διαμερίσματος που βρίσκεται
στην οδό της..., που έγινε με το υπ’ αριθ. …/12-72010 συμβόλαιο γονικής παροχής, ώστε να καλυφθεί η νόμιμη μοίρα της κατά το υπόλοιπο ποσό
(58.916,65 - 22.068 =) 36.916,65 ευρώ, και συγκε-
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κριμένα, να ανατραπεί κατά ποσοστό (36.916,65 x
100/52.750 =) 70%. Ότι παρόλο που το κληρονομικό της δικαίωμα αφορά ολόκληρη την (πραγματική) κληρονομιαία περιουσία, η εναγομένη κατακρατεί το σύνολο των χρημάτων (4.000 ευρώ),
καθώς και ολόκληρο το κληρονομιαίο ακίνητο,
που βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, θεωρώντας τον
εαυτό της κληρονόμο κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου
στην άνω κληρονομιαία περιουσία, αρνούμενη να
της αποδώσει αυτήν (κληρονομιαία περιουσία)
κατά το άνω ποσοστό. Ότι επίσης, κατακρατεί παράνομα και χωρίς καμία αιτιολογία και το ποσό
των 2.000 ευρώ, εν γνώσει της ότι όφειλε να της
το αποδώσει αμέσως μετά την εύρεσή του, ως
κληρονόμο της μητέρας της, με αποτέλεσμα να
ζημιωθεί (η ενάγουσα) κατά το άνω ποσό. Με βάση τα παραπάνω, ζητούσε: α) να αναγνωρισθεί το
κληρονομικό της δικαίωμα στο σύνολο της άνω
κληρονομιαίας περιουσίας της μητέρας της, που
αποτελείται από το άνω ακίνητο και το ποσό των
4.000 ευρώ και να υποχρεωθεί η εναγομένη να
της αποδώσει τη νομή κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου επί του άνω ακινήτου, καθώς και το ποσό
των 2.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, τα οποία κατακρατεί ως κληρονόμος αυτών, β) να υποχρεωθεί η εναγομένη να της
αποδώσει το υπόλοιπο ποσό των 2.000 ευρώ
(πλέον του ανωτέρω), το οποίο κατακρατεί παράνομα, με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας,
άλλως του αδικαιολογήτου πλουτισμού, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, γ) να ανατραπεί, ως άστοργη, η γονική παροχή που αποτελεί δωρεά, η οποία έγινε με το υπ’ αριθ. .../2010
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μεταγράφηκε νόμιμα, με το οποίο μεταβιβάσθηκε στην εναγομένη η ψιλή κυριότητα
του αναφερομένου σ’ αυτό διαμερίσματος και της
υπόγειας αποθήκης ως παρακολουθήματος αυτού, το οποίο βρίσκεται επί της οδού... στους
Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, δ) να καταδικαστεί
η εναγομένη σε δήλωση βουλήσεως, με την οποία
θα της μεταβιβάζει την κυριότητα του άνω διαμερίσματος και της αποθήκης κατά 70% εξ αδιαιρέτου, άλλως, την ψιλή κυριότητα κατά το άνω ποσοστό, ε) να υποχρεωθεί η εναγομένη να της αποδώσει τη νομή του άνω ακινήτου κατά ποσοστό
70% εξ αδιαιρέτου. Η αγωγή αυτή είναι ορισμένη
και νόμιμη, μεταξύ άλλων, και ως προς το αίτημά
της περί ανατροπής της γονικής παροχής που
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έγινε με το άνω συμβόλαιο, κατά το αναφερόμενο
ποσοστό 70% εξ αδιαιρέτου (υπό στοιχ. γ’ αίτημα), αφού αναφέρονται σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη θεμελίωσή του και, συγκεκριμένα, ότι αυτή (γονική παροχή) αποτελεί στο σύνολό της δωρεά, διότι δεν έγινε για τους σκοπούς
του άρθρου 1509 ΑΚ, δηλαδή για τη δημιουργία ή
διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας ή για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος της εναγομένης, αλλά ότι έγινε, στο σύνολό της, καθ’ υπέρβαση του μέτρου που επιβάλλουν οι περιστάσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν
παραπάνω. Επομένως, το Εφετείο που δεν κήρυξε απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, την ένδικη αγωγή ως προς το ανωτέρω αίτημά της δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 1509 ΑΚ και δεν υπέπεσε στις αναιρετικές πλημμέλειες των αρ.1 και 14
του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Συνεπώς, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι πρώτος και δεύτερος πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, αντίστοιχα, με τους οποίους η αναιρεσείουσα υποστηρίζει τα αντίθετα.
Από τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827,
1831 και 1834 του ΑΚ συνάγεται ότι για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας οποιουδήποτε μεριδιούχου, η οποία συνίσταται στο ήμισυ της εξ
αδιαθέτου μερίδας, λαμβάνεται ως βάση η κατάσταση και η αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, δηλαδή όλα
τα υπάρχοντα στην κληρονομιά, κατά το χρόνο
αυτόν, περιουσιακά στοιχεία (πραγματική κληρονομική ομάδα), από την οποία αφαιρούνται
τα χρέη της κληρονομιάς, οι δαπάνες κηδείας
του κληρονομουμένου, ως και οι δαπάνες απογραφής, προστίθενται δε ακολούθως σε αυτά
και θεωρούνται, ως υπάρχουσες στην κληρονομιά (πλασματική κληρονομική ομάδα) κατά την
αξία του χρόνου της πραγματοποιήσεώς τους, οι
παροχές των άρθρων 1831 παρ. 2 και 1833 του
ΑΚ, που έγιναν από τον κληρονομούμενο, όσο
ζούσε, προς τους μεριδούχους ή τρίτους, επί
της δε προσδιοριζόμενης κατά τον τρόπο αυτόν
αυξημένης (πλασματικής) κληρονομικής ομάδας,
εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του κληρονόμου.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου: α) εκτιμάται η αξία όλων των
αντικειμένων της κληρονομιάς κατά το χρόνο του
θανάτου του κληρονομουμένου, β) αφαιρούνται
από την αξία αυτή της πραγματικής ομάδας της
κληρονομιάς τα χρέη της και οι δαπάνες κηδείας
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του κληρονομουμένου και απογραφής της κληρονομιάς, γ) στο ποσό που απομένει μετά την
αφαίρεση των παραπάνω χρεών, προσθέτονται
με την αξία που είχαν κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι πιο πάνω παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους ή τρίτους, δ)
με βάση την αυξημένη (πλασματική) κληρονομική
ομάδα, που προσδιορίζεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, εξευρίσκεται η νόμιμη μοίρα του
μεριδούχου, ε) από το ποσό αυτής (νόμιμης μοίρας) αφαιρείται η αξία των πραγμάτων, στα οποία
τυχόν έχει εγκατασταθεί ο μεριδιούχος, καθώς
και η αξία της παροχής που τυχόν είχε λάβει και
υπόκειται σε συνεισφορά και στ) σχηματίζεται ένα
κλάσμα με αριθμητή το ποσό της εξευρισκόμενης
με τον πιο πάνω τρόπο νόμιμης μοίρας του και
παρονομαστή την αξία εκείνων των στοιχείων της
πραγματικής ομάδας, από τα οποία, χωρίς αφαίρεση χρεών και δαπανών, θα λάβει ο μεριδούχος
το απαιτούμενο ποσοστό για τη νόμιμη μοίρα
του. Το κλάσμα αυτό ή δεκαδικός αριθμός που
προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμητή με τον
παρονομαστή παριστά το ποσοστό που πρέπει να
πάρει ο μεριδούχος αυτούσιο σε κάθε αντικείμενο
της πραγματικής ομάδας της κληρονομιάς, για να
λάβει έτσι τη νόμιμη μοίρα του (474/2010). Όπως
προαναφέρθηκε, στη νόμιμη μοίρα κάθε μεριδούχου καταλογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 1831 παρ. 2 και 1833 του ΑΚ, κάθε
παροχή από ελευθεριότητα που έγινε από τον
κληρονομούμενο στο μεριδούχο, αφού, μετά το
ν. 1329/1983, αυτή είναι κατά νόμο καταλογιστέα,
εκτός αν ο κληρονομούμενος όρισε διαφορετικά.
Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει διαφορετική βούληση του κληρονομουμένου, στη νόμιμη μοίρα
καταλογίζεται και η δωρεά προς το μεριδούχο
που έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας, αφού και αυτή δεν παύει να
είναι παροχή από ελευθεριότητα, που δόθηκε,
δηλαδή, από τον κληρονομούμενο χωρίς νόμιμη
υποχρέωση (ΑΠ 171/2003). Ενόψει αυτών, στις
προστιθέμενες, κατά το άρθρο 1831 παρ. 2 ΑΚ,
στην κληρονομιά παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους, περιλαμβάνονται οι
χωρίς αντάλλαγμα γενόμενες προς αυτούς παροχές, έστω και αν έγιναν από λόγους ευπρέπειας
ή από ιδιαίτερο ηθικόν καθήκον. Στις παροχές
χωρίς αντάλλαγμα υπάγονται και οι γονικές παροχές, οι οποίες συνυπολογίζονται στην κληρονομιά
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σε όλη τους την έκταση με την αξία που είχαν
κατά το χρόνο της παροχής, οποτεδήποτε και
αν έγιναν, ενώ η δωρεά (προς μεριδούχο ή προς
τρίτο) μπορεί να καλύπτεται και υπό εικονική σύμβαση πώλησης. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1832
παρ. 1 ΑΚ, η αξία της κληρονομιάς, εφόσον είναι
αναγκαία, βρίσκεται «με εκτίμηση». Σε περίπτωση
που επήλθε μετά την παροχή και μέχρι το χρόνο
του θανάτου του κληρονομούμενου, ο οποίος
είναι και ο κρίσιμος, κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, για
τον υπολογισμό της αξίας της κληρονομιάς, ουσιώδης υποτίμηση της δραχμής, τότε πρέπει,
κατ’ εφαρμογή και της κατά το άρθρο 288 ΑΚ
αρχής της καλής πίστεως, να αναχθεί η αξία της
παροχής, την οποία αυτή είχε κατά το χρόνο που
πραγματοποιήθηκε, στο ισάξιο του ποσού αυτού
σε δραχμές κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομούμενου, οπότε και αποτιμάται η κληρονομιά, με βάση τη μεταξύ των δύο αυτών χρονικών
σημείων σχέση της αξίας της δραχμής, η οποία
(αξία) εξευρίσκεται με αναγωγή σε χρυσές λίρες
Αγγλίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 138 ΑΚ, δήλωση βούλησης που δεν έγινε
στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη την
ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται
για τη σύστασή της. Επομένως, εικονική είναι η
δήλωση βούλησης, η οποία, σε γνώση του δηλούντος, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Σκοπός της εν λόγω δήλωσης είναι να δημιουργηθεί στους άλλους η εντύπωση μεταβολής της
νομικής κατάστασης, χωρίς να υπάρχει πρόθεση
τέτοιας πραγματικής μεταβολής στον δηλούντα.
Εικονική μπορεί να είναι η δήλωση βούλησης όχι
μόνο σε μονομερή δικαιοπραξία, αλλά και σε σύμβαση, στην τελευταία δε αυτή περίπτωση για την
αντίστοιχη ακυρότητα της σύμβασης προϋποτίθεται γνώση της εικονικότητας από τον αντισυμβαλλόμενο του δηλούντος.
Τέλος, κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 513
ΑΚ ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης πώλησης είναι το πράγμα, το τίμημα και η συμφωνία των συμβαλλομένων για τη μετάθεση της κυριότητας και
την πληρωμή του τιμήματος, η οποία, προκειμένου για ακίνητο, πρέπει να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο (άρθρο 369 ΑΚ). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ουσιώδες στοιχείο για
την εικονικότητα μίας σύμβασης είναι η γνώση και
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η συμφωνία όλων των κατά το χρόνο της κατάρτισής της συμβαλλομένων για το ότι η σύμβαση
που συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννομες συνέπειες. Περαιτέρω από τη διάταξη του
άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι λόγος
αναιρέσεως για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
του, ή αν εφαρμόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς
και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή.
Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’
ουσίαν την υπόθεση η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγματικές παραδοχές
της αποφάσεως καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συμβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά
για την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο,
παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε
αρκούσαν για την εφαρμογή του καθώς και όταν
προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των περιστατικών στη διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. Τέλος κατά το άρθρο 559 αρ.
19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν
έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης,
που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν, κατά τρόπο
πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, σύμφωνα με το νόμο,
είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριμένη
περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι εφαρμογής
της διάταξης που εφαρμόστηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της
απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν
ορθώς εφαρμόστηκε ή όχι ορισμένη ουσιαστική
διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορί-
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σματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις
αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από αυτές,
αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήματα δε, των οποίων η μη
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόμιμη βάση, νοούνται μόνο οι ισχυρισμοί που έχουν
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεμελίωση ή την κατάλυση του δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι
όμως και τα πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα
που συνέχονται με την αξιολόγηση και στάθμιση
των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. Στην προκείμενη περίπτωση, το
Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του,
μετ’ ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων, δέχθηκε τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: «Στις
20.8.2010 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη η Ε., χήρα
Π. Κ., κάτοικος εν ζωή Θεσσαλονίκης χωρίς να
αφήσει διαθήκη και κληρονομήθηκε από τις θυγατέρες της, μοναδικές εξ αδιαθέτου κληρονόμους
της, ήχοι την ενάγουσα και την εναγομένη, κατά
ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου από την καθεμία. Κατά
το χρόνο του θανάτου της η άνω κληρονομουμένη άφησε ως κληρονομιαία περιουσία ένα αγροτεμάχιο με αριθμό 6, εμβαδού 200,34 τ.μ., το
οποίο κατά τον αρχικό τίτλο κτήσης αποτελεί διαιρετό τμήμα του 537 κληροτεμαχίου Α’ κατηγορίας, βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δ.Δ.
Ασπροβάλτας του Δήμου Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης και συνορεύει βόρεια με το με αριθμό 5
τεμάχιο κλήρου, το οποίο αποτελούσε επίσης
τμήμα του 537 κληροτεμαχίου, σε πλευρά 16,81
γραμμικών μέτρων, νότια με το με αριθμό 7 αγροτεμάχιο, ομοίως τμήμα του ως άνω 537 κληροτεμαχίου, επί πλευράς 16,81 γραμμικών μέτρων,
ανατολικά με ιδιωτικό δρόμο πλάτους 5 μέτρων
επί πλευράς 11,89 τ.μ. και δυτικά με το 547 κληροτεμάχιο επί πλευράς 11,89 γραμμικών μέτρων.
Ήδη, μετά την ένταξη της περιοχής σε ρυμοτομικό σχέδιο, το ως άνω αγροτεμάχιο μετατράπηκε
σε οικόπεδο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 71/2005 πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης ένταξης
σε ρυμοτομικό σχέδιο περιοχών β’ κατοικίας του
Δ.Δ. Ασπροβάλτας, η οποία έχει κυρωθεί με την
υπ’ αριθμ. 29/13237/1-8-2005 απόφαση του Νο-
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μάρχη Θεσσαλονίκης, που μεταγράφηκε νόμιμα
στις 26-10-2005 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λαγκαδά, στον τόμο 1323 και με
α.α.55 και εντάχθηκε στο 579 οικοδομικό τετράγωνο με διακριτικό αριθμό 00 και αριθμό κτηματογράφησης.... Το οικόπεδο αυτό είχε υποχρέωση
εισφοράς σε γη έκτασης 10,02 τ.μ. και θεωρητική
εισφορά σε χρήμα αντίστοιχη με την αξία 1,90 τ.μ.
πριν την τακτοποίηση. Μετά την ρυμοτόμηση, λόγω της δημιουργίας κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, η οφειλόμενη εισφορά σε γη ανήλθε
σε 10,57 τ.μ. και η επιφάνεια της ιδιοκτησίας μετά
τη ρυμοτόμηση έπρεπε να είναι 189,76 τ.μ. και η
οφειλόμενη προς την ιδιοκτησία επιφάνεια ήταν
0,56 τ.μ. Επίσης, μετά την τακτοποίηση προσκυρώθηκε από όμορη ιδιοκτησία στο ως άνω οικόπεδο έκταση εμβαδού 146,6.4 τ.μ. και το τελικό εμβαδόν του οικοπέδου σήμερα ανέρχεται σε
336,41 τ.μ., οι υποχρεώσεις σε χρήμα ανέρχονται
στην αξία των 146,64 τ.μ., τα οποία προσκυρώθηκαν στο ως άνω οικόπεδο και στην αξία 6,82 τ.μ.,
που είναι η συνολική εισφορά σε χρήμα μετά την
τακτοποίηση. Το οικόπεδο αυτό, όπως διαμορφώθηκε μετά την κατά τα άνω ρυμοτόμησή του, συνορεύει νότια με την οδό Αμύντα σε πρόσοψη μέτρων γραμμικών 16,02, ανατολικά με ανώνυμη
οδό σε πρόσοψη μέτρων γραμμικών 21, βόρεια με
το υπ’ αριθμ. 002 οικόπεδο και δυτικά με το υπ’
αριθμ. 004 οικόπεδο του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου. Η κληρονομούμενη απέκτησε την πλήρη
κυριότητα του ως άνω ακινήτου (αγροτεμαχίου
και ήδη οικοπέδου), δυνάμει του .../30.11.1978
συμβολαίου αγοραπωλησίας του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα σια βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο… και με α.α.48. Η
αξία του άνω ακινήτου, κατά το χρόνο θανάτου
της άνω κληρονομουμένης ανέρχονταν σε 90 ευρώ ανά τ.μ. και επομένως, η συνολική πραγματική
αξία του, υπολογιζόμενη χωρίς τις άνω υποχρεώσεις, ανέρχονταν σε (336,41 τ.μ. x 90 ευρώ=)
30.276,90 ευρώ. Για τον καθορισμό όμως της
πραγματικής αξίας του, κατά τον άνω χρόνο, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί το
γεγονός ότι αυτό βαρύνεται με εισφορά σε χρήμα
ίση με (6,82 τ.μ. x 90 ευρώ=) 613,80 ευρώ και
αποζημίωση λόγω προσκύρωσης ίση με (146,64
τ.μ. x 90 ευρώ=) 13.197,60 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις
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άνω υποχρεώσεις που βαρύνουν το άνω κληρονομιαίο ακίνητο, εκτιμά ότι η πραγματική του αξία,
κατά τον άνω χρόνο, ανέρχονταν σε (30.276,90
-13.197,60=) 17.079,30 ευρώ, καθόσον κατά τα
διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής η αξία
του μειώνεται λόγω των άνω υποχρεώσεων που
το βαρύνουν κατά το αντίστοιχο ποσό, αφού για
να αποκτήσει αυτό την αξία των 30.276, 90 ευρώ
θα πρέπει να καταβληθούν τα άνω ποσά από τον
υπόχρεο ιδιοκτήτη, διαφορετικά οποιοσδήποτε
μελλοντικός αγοραστής θα λάβει υπόψη του τις
άνω υποχρεώσεις και θα αφαιρέσει το αντίστοιχο
ποσό από τίμημα. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η άνω
κληρονομουμένη κατέλειπε κατά το χρόνο του
θανάτου της το ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο
είχε στην οικία της σε δύο πορτοφόλια. Περί της
ύπαρξης του άνω χρηματικού ποσού στην κληρονομιαία περιουσία, είναι σαφής η κατάθεση του
μάρτυρα απόδειξης (συζύγου της ενάγουσας), ο
οποίος κατέθεσε ότι η εναγομένη είπε στην ενάγουσα ότι ψάχνοντας στην οικία της μητέρας της
βρήκε ένα πορτοφόλι με 3.500 ευρώ και ένα άλλο
με 500 ευρώ, γεγονός που δεν αναιρείται από την
κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης, ο οποίος
δεν κατέθεσε κάτι σχετικό με το θέμα αυτό, αλλά
ούτε και από κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο.
Επομένως, η αξία της πραγματικής κληρονομιάς,
κατά το χρόνο θανάτου της άνω κληρονομουμένης, ανέρχονταν στο συνολικό πόσο των (17.079,
30 + 4.000 =) 21.079, 30 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η άνω κληρονομουμένη, όσο ζούσε,
είχε μεταβιβάσει στην εναγομένη τα παρακάτω
ακίνητα: α) Δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/29-2-2000
συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης... που μεταγράφηκε νόμιμα,
την πλήρη κυριότητα, ενός ισογείου καταστήματος, που βρίσκεται σε πολυώροφη οικοδομή επί
της οδού... αριθμ. … στη Θεσσαλονίκη, με πρόσοψη στην άνω οδό, εμβαδού 18,20 τ.μ., που φέρει
αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα (1) και συμμετέχει στην εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία όλου του
οικοπέδου και των λοιπών κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων όλης
της οικοδομής με το ποσοστό των 2,28%. Η εν
λόγω οικοδομή κτίσθηκε με την υπ’ αριθ.
20104/1969 άδεια του Γ.Π. Θεσ/νίκης, σε ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 237 τ.μ. Περαιτέρω,
το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, τη θέση, το εμ-
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βαδόν και την παλαιότητα του άνω καταστήματος,
καθώς και το γεγονός ότι η αντικειμενική του αξία
προσδιορίσθηκε στο ποσό των 3.336.476 δρχ. ευρώ, οδηγείται στην κρίση ότι η πραγματική αξία
του, κατά το χρόνο που έγινε η μεταβίβαση ανέρχονταν στο ποσό των 6.000.000 δρχ. (330 ευρώ
ανά τ.μ.). Περαιτέρω, από τον ανωτέρω χρόνο,
κατά τον οποίο η προαναφερόμενη αποβιώσασα
προέβη στην ανωτέρω γονική παροχή (29-2-2000)
και μέχρι το θάνατό της (20-8-2010), το νόμισμα
έχει υποστεί ουσιώδη υποτίμηση, ώστε να επιβάλλεται από την αρχή της καλής πίστης (άρθρο 288
ΑΚ) ο υπολογισμός της αξίας της παροχής αυτής
να γίνει σε ευρώ της ίδιας πραγματικής αξίας με
εκείνη κατά το χρόνο του θανάτου της. Για τον
υπολογισμό αυτό λαμβάνεται υπόψη η τιμή της
χρυσής λίρας Αγγλίας κατά το χρόνο της παροχής και του θανάτου της κληρονομούμενης. Ειδικότερα, στις 29-2-2000, που είναι ο χρόνος της ως
άνω παροχής προς την εναγόμενη, η μέση τιμή
της χρυσής λίρας Αγγλίας ανερχόταν στο ποσό
των 24.250 δρχ. και η αξία της παροχής σε
(6.000.0000/ 24.250=) 247,42 χρυσές λίρες Αγγλίας. Την 20-8-2010 που απεβίωσε η κληρονομούμενη, η μέση τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας ανερχόταν στο ποσό των 240,565 ευρώ. Επομένως, η
αξία της παροχής προς την εναγόμενη κατά το
χρόνο που έγινε, αναγόμενη σε χρηματική αξία
κατά το χρόνο του θανάτου της κληρονομούμενης, ανέρχεται σε {247,42 (η αξία κατά το χρόνο
της παροχής) x 240,565 (η μέση τιμή της λίρας
κατά το χρόνο του θανάτου) =} 59.520,60 ευρώ.
β) Δυνάμει του υπ’ αριθ. …/2-2-2010 συμβολαίου
γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, μεταβίβασε στην εναγομένη την ψιλή κυριότητα (παρακρατώντας για τον εαυτό της την επικαρπία) 1) ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται
στον τρίτο όροφο άνωθεν του ανωγείου ορόφου,
ο οποίος (ανώγειος όροφος) βρίσκεται άνωθεν
του ημιυπόγειου ορόφου της πολυκατοικίας, έχει
πρόσοψη στην οδό..., αριθμός …, εμβαδού 53 τ.μ.
μικτών, καθαρών δε 47,7 τ.μ., το οποίο αποτελείται από ένα δωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, μαγειρείο,
αποχωρητήριο και χωλ, με το αναλογούν σε αυτό
ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου
και των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης οικοδο-
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μής 41‰ μιας πολυωρόφου οικοδομής - πολυκατοικίας, κτισμένης επί ενός οικοπέδου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεοοαλονίκης, στην οδό..., εκτάσεως 157,90 τ.μ. και 2) ενός ισογείου καταστήματος, υπ’ αριθ. …, του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας, γωνιαίου με προσόψεις στις οδούς...,
αριθ. 22-28 και... (πρώην Ηλιουπόλεως) του Δήμου Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης, εμβαδού
κατά το μεν υπ’ αριθ. …/23-11-1977 προσύμφωνο
δωρεάς του Συμβ/φου Θεσσαλονίκης... 17,92 τ.μ.,
κατά τη δε υπ’ αριθμ. …/2000 δήλωση αποδοχής
κληρονομιάς της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης...,
22,30 τ.μ., με το αναλογούν σε αυτό ποσοστό 7%
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, μερών και εγκαταστάσεων της όλης πολυωρόφου
οικοδομής - πολυκατοικίας, κτισμένης σε ένα οικόπεδο εκτάσεως κατά το μεν υπ’ αριθ. …/1977
προσύμφωνο 124,70 τ.μ. κατά δε την υπ’ αριθ.
…/2000 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς 141 τ.μ.,
κειμένου επί της διασταυρώσεως των οδών... του
Δήμου Αμπελοκήπων. Περαιτέρω, το Δικαστήριο
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα
αποδεικτικά στοιχεία, τη θέση, το εμβαδόν και την
παλαιότητα των άνω δύο ακινήτων (διαμερίσματος και καταστήματος), καθώς και το γεγονός ότι
η αντικειμενική τους αξία προσδιορίσθηκε στο
συνολικό ποσό των 68.827,85 ευρώ (δεν διευκρινίζεται στο άνω συμβόλαιο η αντικειμενική αξία
εκάστου ακινήτου), οδηγείται στην κρίση ότι η
πραγματική αξία του διαμερίσματος, κατά το χρόνο που έγινε η μεταβίβαση (2-2-2010), ανέρχονταν
σε 950 ευρώ ανά τ.μ και συνολικά σε (950 x 53=)
50.350 ευρώ, η πραγματική αξία δε της ψιλής κυριότητας, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας
της παρέχουσας μητέρας της, που κατά τον άνω
χρόνο είχε υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας της,
σε (50.350 ευρώ x 9/10=) 45.315 ευρώ και η πραγματική αξία του καταστήματος, κατά το χρόνο
που έγινε η μεταβίβαση (2-2-2010), ανέρχονταν
σε 50.000 ευρώ (2.250 ευρώ ανά τ.μ. περίπου), η
πραγματική αξία δε της ψιλής κυριότητας, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της παρέχουσας μητέρας της, που κατά τον άνω χρόνο είχε υπερβεί
το 80ό έτος της ηλικίας της, σε (50.000 ευρώ x
9/10=) 45.000 ευρώ. γ) Δυνάμει του υπ’ αριθ.
.../12-7-2010 συμβολαίου γονικής παροχής της
Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης..., που μετα-
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γράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε στην εναγομένη την
ψιλή κυριότητα (παρακρατώντας για τον εαυτό
της την επικαρπία) ολοκλήρου του τρίτου πάνω
από το ισόγειο ορόφου μιας οικοδομής ανεγερθείσης βάσει της υπ’ αριθ. …./2004 αδείας οικοδόμησης της Πολεοδομίας Δυτικής Θεσσαλονίκης σε ένα οικόπεδο εμβαδού 125,034 τ.μ., που
βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου του Δήμου Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης και επί της οδού... Ο προαναφερθείς τρίτος
όροφος της οικοδομής είναι διαμορφωμένος σε
ένα διαμέρισμα κατοικίας, εμβαδού 62 τ.μ. μικτών
και 35,52 τ.μ. καθαρών, με το αναλογούν σε αυτό
ποσοστό 15% εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο και
στους λοιπούς κοινόκτητους και κοινόχρηστους
χώρους, μέρη και εγκαταστάσεις της όλης οικοδομής. Παρακολούθημα του διαμερίσματος αποτελεί μια αποθήκη, η υπ’ αριθ. 4, του υπογείου
ορόφου της οικοδομής εμβαδού 3,69 τ.μ., την ψιλή κυριότητα στην οποία επίσης μεταβίβασε αιτία
γονικής παροχής η κληρονομουμένη στην εναγομένη. Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, τη θέση, το εμβαδόν και την παλαιότητα του
άνω διαμερίσματος, καθώς και το γεγονός ότι η
αντικειμενική του αξία προσδιορίσθηκε στο ποσό
των 41.639,72 ευρώ, οδηγείται στην κρίση ότι η
πραγματική αξία του, κατά το χρόνο που έγινε η
μεταβίβαση (12-7-2010) ανέρχονταν σε 58.600
ευρώ (1.100 ευρώ ανά τ.μ. περίπου), η πραγματική αξία δε της ψιλής κυριότητας, λαμβανομένης
υπόψη και της ηλικίας της παρέχουσας μητέρας
της, που κατά τον άνω χρόνο είχε υπερβεί το 80ό
έτος της ηλικίας της, σε (58.600 ευρώ x 9/10=)
52.740 ευρώ. ε) Δυνάμει του υπ’ αριθ. …/23-22005 συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης μεταβίβασε αιτία πώλησης στην εναγομένη τα παρακάτω αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος
Ασκού του Σοχού Θεσσαλονίκης ήτοι: 1) Τον υπ’
αριθ. … αγρό στη θέση "Ράπινα", εμβαδού 1.250
τ.μ., που συνορεύει γύρω ανατολικά με δρόμο,
βόρεια με αγρό Δ. Γ. και νότια με δρόμο, βόρεια
με αγρό Δ. Γ. και νότια με δρόμο, 2) τον υπ’ αριθ.
348 αγρό επίσης στη θέση "Ράπινα", εμβαδού
6.250 τ.μ., που συνορεύει γύρω ανατολικά με
αγρούς ... Κ. και Κ. Σ., δυτικά με δρόμο, βόρεια με
χέρσο και νότια με αγρό Π. Ε., 3) τον υπ’ αριθ. …
αγρό, τρίτης κατηγορίας, στη θέση "Κουρί", επί
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της επαρχιακής οδού Ασκού - Ανοιξιάς, εμβαδού
3.795 τ.μ., που συνορεύει γύρω ανατολικά με
αγρούς Β. Π. και Θ. Κ., δυτικά με αγρό Ν. Δ., βόρεια με δρόμο και νότια με δρόμο. Περαιτέρω, το
Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία, τη θέση και το
εμβαδόν των άνω αγρών, καθώς και το γεγονός
ότι η αντικειμενική τους αξία προσδιορίσθηκε στο
συνολικό ποσό των 3.365,39 ευρώ, οδηγείται στην
κρίση ότι η πραγματική αξία τους, κατά το χρόνο
που έγινε η μεταβίβαση (23-2-2005), ανέρχονταν
σε 700 ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά σε {(1.250
τ.μ. + 6.250 τ.μ + 3.795 τ.μ. =) 11.295 τ.μ. x 7,00
ευρώ =} 7.906,5 ευρώ. Η παραπάνω σύμβαση
πώλησης είναι εικονική και υποκρύπτει σύμβαση
δωρεάς από την φερόμενη ως πωλήτρια προς την
εναγομένη. Η πραγματική βούληση των συμβληθεισών ήταν η άνευ ανταλλάγματος και ειδικότερα λόγω δωρεάς, μεταβίβαση των αγρών αυτών
στην εναγομένη και όχι η μεταβίβαση αιτία πώλησης αντί τιμήματος 3.365,59 ευρώ, όπως δηλώθηκε κατά την κατάρτιση της άνω σύμβασης. Στην
κρίση αυτή οδηγείται το Δικαστήριο από το γεγονός ότι η φερόμενη ως πωλήτρια κατά τον άνω
χρόνο ήταν κυρία και άλλων ακινήτων, ήτοι αυτών
που μεταβιβάσθηκαν στην εναγομένη μεταγενέστερα (κατά ψιλή κυριότητα) με γονικές παροχές,
τα οποία της απέφεραν εισόδημα μέχρι το θάνατό
της (αφού είχε παρακρατήσει την επικαρπία
τους), επιπλέον δε εισέπραττε και σύνταξη και ως
εκ τούτου δεν είχε ανάγκη να πωλήσει τους άνω
αγρούς ώστε να εισπράξει τίμημα. Άλλωστε, η
μητέρα της εναγομένης μεταβίβασε όλη την υπόλοιπη περιουσία της στην ίδια (εναγομένη), λόγω
γονικής παροχής, όπως ήδη προαναφέρθηκε, με
συμβόλαια που καταρτίστηκαν τόσο πριν (κατά το
έτος 2000) όσο και μετά (κατά το έτος 2010) την
κατάρτιση της άνω σύμβασης (2005), πράξη που
καταδεικνύει ότι η πρόθεσή της ήταν να μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα το σύνολο της περιουσίας
της στην εναγομένη, δεν προέκυψε δε ότι άλλαξε
κάτι στις σχέσεις μεταξύ της εναγομένης και της
μητέρας της κατά τον άνω χρόνο (2005) ώστε να
προβεί η τελευταία σε μεταβίβαση των άνω αγρών
προς την εναγομένη αιτία πώλησης έναντι τιμήματος (και όχι σε μεταβίβαση αυτών χωρίς αντάλλαγμα, όπως έγινε σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις). Εξάλλου, κατά τα διδάγματα της κοινής
πείρας και λογικής, η εναγομένη δεν θα δαπανού-
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σε χρήματα για την αγορά των άνω αγρών, καθόσον, όπως και η ίδια ισχυρίζεται, δεν είχε εισοδήματα πέραν της σύνταξης χηρείας που ελάμβανε,
επιπλέον δε κατά τον άνω χρόνο (23-2-2005) διήνυε το 57ο έτος της ηλικίας της, ήταν και μέχρι
σήμερα εξακολουθεί να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, ασχολούνταν με τα οικιακά και όχι με γεωργικές εργασίες και επομένως δεν είχε λόγο, υπό
αυτές τις συνθήκες, να προβεί στην αγορά των
αγρών είτε για ιδιόχρηση είτε ως "επένδυση".
Όλες οι παραπάνω παροχές, που έγιναν χωρίς
αντάλλαγμα προς την εναγομένη, πρέπει να συνεισφερθούν για τον υπολογισμό του κληρονομικού μεριδίου των διαδίκων, δεδομένου ότι δεν
αποδείχθηκε, αλλά ούτε και η εναγομένη επικαλείται ότι η κληρονομουμένη όρισε αυτές ως μη
συνεισενεκτέες κατά το χρόνο που έγινε η κάθε
παροχή (άρθρ. 1895 ΑΚ). Πρέπει να σημειωθεί ότι
η άνω κληρονομουμένη δεν προέβη σε καμία παροχή προς την ενάγουσα θυγατέρα της. Επομένως, η αξία των άνω συνεισενεκτέων παροχών
προς την εναγομένη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των (59.520,60 + 45.315 + 45.000 + 52.740 +
7.906,5=) 210.482,10 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο της πλασματικής κληρονομιαίας
περιουσίας της άνω αποβιώσασας, με το συνυπολογισμό και των άνω συνεισενεκτέων παροχών
που έγιναν χωρίς αντάλλαγμα προς την εναγομένη, ανέρχεται σε {21.079,30 ευρώ (πραγματική
κληρονομία) + 210.482,10 ευρώ (οι συνεισενεκτέες παροχές)=} 231.561,40 ευρώ και συνακόλουθα, οι πλασματικές κληρονομικές μερίδες των
κληρονόμων – διαδίκων ανέρχονται σε (231.561,40
x 1/2 =) 115.780,70 ευρώ, για την καθεμία. Ενόψει
δε του ότι η αξία των άνω συνεισενεκτέων παροχών προς την εναγομένη (210.482,10 ευρώ) υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο κληρονομικό
της δικαίωμα (115.780,70 ευρώ), δεν δικαιούται
αυτή (εναγομένη) μερίδιο από την πραγματική
κληρονομιαία περιουσία και ως εκ τούτου, όλη η
πραγματική κληρονομιά θα περιέλθει στην ενάγουσα, αφού το μερίδιο της επί της πραγματικής
κληρονομιάς (21.079,30 / 2 =) 10.539,65 ευρώ
δεν επαρκεί για να καλύψει το εξ αδιαθέτου μερίδιο της (115.780,70 ευρώ), όπως αυτό υπολογίστηκε με βάση την πλασματική κληρονομιά (άρθρ. 1399 παρ. 1 και 1900 ΑΚ). Περαιτέρω, η νόμιμη μοίρα της ενάγουσας (1/2 της εξ αδιαθέτου
μερίδας της), υπολογιζόμενη επί της πλασματικής
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κληρονομιαίας περιουσίας {21.079,30 ευρώ (η
πραγματική κληρονομιά) + 210.482,10 ευρώ (οι
συνεισενεκτέες και καταλογιστέες παροχές που
έγιναν προς την εναγομένη)=} 231.561,40 ευρώ,
ανέρχεται σε (231.561,40 x 1/4 =) 57.890,35 ευρώ, δηλαδή υπερβαίνει κατά (57.890,35 -21.079,30
=) 36.811,05 ευρώ την κατά τα ανωτέρω αξία της
πραγματικής κληρονομιάς, η οποία (πραγματική
κληρονομιά), όπως προαναφέρθηκε, περιέρχεται
εξ ολοκλήρου στην ενάγουσα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η τελευταία γονική παροχή προς την
εναγομένη, ήτοι αυτή της ψιλής κυριότητας επί
του διαμερίσματος που βρίσκεται στην οδό..., που
έγινε με το υπ’ αριθμ. …/12-7-2010 συμβόλαιο γονικής παροχής, συνιστά δωρεά στο σύνολό της,
καθόσον δεν έγινε για τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 1509 ΑΚ, σε κάθε δε
περίπτωση έγινε καθ’ υπέρβαση του μέτρου που
ορίζεται στην άνω διάταξη. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι αυτή δεν έγινε για την επαγγελματική
αποκατάσταση της εναγομένης, καθόσον κατά το
έτος 2010 αυτή ήταν 62 ετών (και η κληρονομουμένη 83 ετών) και ήταν ήδη προχωρημένης ηλικίας για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, ενώ δεν αφορούσε την εξακολούθηση επαγγελματικής δραστηριότητας, διότι αυτή ασχολούνταν με τα οικιακά και δεν είχε κάποια ιδιαίτερη
επαγγελματική ενασχόληση. Επίσης, δεν έγινε για
την οικογενειακή της αυτοτέλεια, διότι είχε αποκτήσει προ πολλού οικογενειακή αυτοτέλεια, αλλά ούτε και για την οικονομική της αυτοτέλεια,
καθόσον, λόγω της ηλικίας της, δεν ήταν δυνατόν
να επιδιώκει την οικονομική της αυτοτέλεια, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η ίδια η εναγομένη
είχε μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα, λόγω
δωρεάς, κατά το έτος 2004 προς τη μητέρα της
το 1/2 εξ αδιαιρέτου στο ισόγειο κατάστημα
στους Αμπελόκηπους. Εξάλλου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η άνω κληρονομουμένη είχε ήδη μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα (με γονικές παροχές
και δωρεά) σε προγενέστερους χρόνους (29-22000, 23-2-2005 και 2-2-2010) το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας της προς την εναγομένη (έξι από τα οκτώ ακίνητα που είχε) και επομένως, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι η εν λόγω τελευταία γονική παροχή έγινε για τους σκοπούς
του άρθρου 1509 ΑΚ, άποψη που δεν δέχεται το
Δικαστήριο, λαμβανομένου υπόψη και του ότι η
κληρονομουμένη δεν προέβη σε καμία παροχή
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προς την ενάγουσα, η παροχή αυτή υπερβαίνει
στο σύνολό της το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, και
συνεπώς, αποτελεί στο σύνολό της δωρεά, η
οποία δεν αποδείχθηκε ότι έγινε από λόγους ευπρεπείας ή ιδιαίτερου καθήκοντος της κληρονομουμένης προς την εναγόμενη. Κατά συνέπεια, εν
όψει του ότι δεν επαρκεί η πραγματική κληρονομιαία περιουσία (21.079,30 ευρώ) για την κάλυψη
της νόμιμης μοίρας της ενάγουσας (57.890,35
ευρώ), πρέπει να ανατραπεί η τελευταία αυτή γονική παροχή, που συνιστά δωρεά κατά τα προαναφερθέντα, ήτοι αυτή της ψιλής κυριότητας επί του
διαμερίσματος και της αποθήκης που αποτελεί
παρακολούθημα αυτού, το οποίο βρίσκεται στην
οδό..., που έγινε με το υπ’ αριθμ. …/12-7-2010
συμβόλαιο γονικής παροχής, η αξία της οποίας
(ψιλής κυριότητας) ανέρχεται σε (58.600 x 9/10=)
52.750 ευρώ, ώστε να καλυφθεί (συμπληρωθεί) η
νόμιμη μοίρα της κατά το υπόλοιπο ποσό
(57.890,35 – 21.079,30 =) 36.811,05 ευρώ και συγκεκριμένα να ανατραπεί αυτή κατά ποσοστό
(36.811,05 x 100 / 52.750=) 69,78%. Περαιτέρω,
αποδείχθηκε ότι παρόλο που το κληρονομικό δικαίωμα της ενάγουσας αφορά ολόκληρη την
(πραγματική) κληρονομιαία περιουσία, η εναγομένη αμφισβητεί το δικαίωμά της αυτό και επιπλέον κατακρατεί ολόκληρο το κληρονομιαίο ακίνητο
που βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, καθώς και το
σύνολο των χρημάτων (4.000 ευρώ), θεωρώντας
τον εαυτό της εξ αδιαθέτου κληρονόμο της μητέρας της κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου, αρνούμενη να
αποδώσει στην ενάγουσα την κληρονομιαία περιουσία κατά το άνω ποσοστό. Επίσης, κατακρατεί
παράνομα και χωρίς καμία αιτιολογία και το ποσό
των 2.000 ευρώ (4.000 x 1/2), εν γνώσει της ότι
όφειλε να το αποδώσει, αμέσως μετά την εύρεση
του, στην ενάγουσα ως κληρονόμο της μητέρας
της, ζημιώνοντας έτσι αυτήν (ενάγουσα) κατά το
αντίστοιχο ποσό". Με βάση τις παραδοχές αυτές,
το Εφετείο έκρινε ότι η ένδικη αγωγή της αναιρεσίβλητης ως προς: α) την αναγνώριση του κληρονομικού της δικαιώματος στο σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας της μητέρας της, β) την υποχρέωση της αναιρεσείουσας να της αποδώσει το
ποσό των 4.000 ευρώ, γ) την ανατροπή, ως άστοργης δωρεάς, της γονικής παροχής που έγινε με το
…/2010 συμβόλαιο, δ) την καταδίκη της αναιρεσείουσας σε δήλωση βουλήσεως για τη μεταβίβα-
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ση της ψιλής κυριότητας του αναφερόμενου στο
πιο πάνω συμβόλαιο ακινήτου, κατά ποσοστό
69,78% εξ αδιαιρέτου και ε) την απόδοση της νομής, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου, επί του οικοπέδου στην Ασπροβάλτα, είναι εν μέρει ουσιαστικά βάσιμη και αφού δέχθηκε την έφεση της αναιρεσίβλητης, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση
που είχε κρίνει (εν μέρει) αντίθετα. Έτσι που έκρινε και με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1509, 1831 εδ. 2, 1835 ΑΚ, τις οποίες ορθά
ερμήνευσε και εφάρμοσε, περιέλαβε δε στην
προσβαλλόμενη απόφασή του πλήρεις, σαφείς
και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που επιτρέπουν
τον αναιρετικό έλεγχο ως προς τα ουσιώδη (μεταξύ άλλων) ζητήματα: α) της αναγνώρισης του δικαιώματος νόμιμης μοίρας της αναιρεσίβλητης
στην κληρονομιά της μητέρας της, στην οποία
(νόμιμη μοίρα) καταλογίζεται και κάθε δωρεά
προς την αναιρεσείουσα (μεριδούχο), έστω και αν
έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον β) της ανατροπής, ως άστοργης δωρεάς, της γονικής παροχής
που έλαβε η αναιρεσείουσα με το …/2010 συμβόλαιο και γ) της εικονικότητας της σύμβασης πώλησης που καταρτίσθηκε δυνάμει του …/2005 πωλητηρίου συμβολαίου, ως υποκρύπτουσας σύμβαση δωρεάς από τη φερόμενη ως πωλήτρια (μητέρα των διαδίκων) προς την αναιρεσείουσα. […]

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2044/2012
Είναι επιτρεπτή η συμφωνία ότι η επικαρπία
μεταβιβάζεται σε τρίτο με την αναβλητική
προθεσμία του θανάτου του επικαρπωτή.
Η σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου
δικαιώματος με δικαιοπραξία εν ζωή
υπόκειται στον τύπο του συμβολαιογραφικού
εγγράφου, ενώ απαιτείται και μεταγραφή
του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Αν
πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται
συμβολαιογραφικά, η αποδοχή της
πρότασης δεν χρειάζεται να περιέλθει
στον προτείνοντα, αλλά αρκεί η σύνταξη
του συμβολαιογραφικού εγγράφου για
την αποδοχή της πρότασης. Η πρόταση
παραμένει ισχυρή παρά το θάνατο του
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προτείνοντος, εκτός αν συνάγεται από
την πρόταση το αντίθετο. Η συμφωνία
για σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου
δικαιώματος μπορεί να καταρτισθεί και
υπέρ τρίτου, οπότε ο τρίτος θα αποκτήσει το
δικαίωμα από τη στιγμή που θα μεταγραφεί
στο όνομά του η εμπράγματη σύμβαση υπέρ
τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για
αναβλητική αίρεση ή προθεσμία. Η δωρεά
αιτία θανάτου αποτελεί δικαιοπραξία εν ζωή
και, συγκεκριμένα, σύμβαση δωρεάς με την
αναβλητική αίρεση της προαποβίωσης του
δωρητή ή της ταυτόχρονης αποβίωσης των
συμβαλλόμενων. Μπορεί να ολοκληρωθεί
και μετά το θάνατο του δωρητή με την
αποδοχή της πρότασης από το δωρεοδόχο.
Η επικαρπία, που αποσβέστηκε με το θάνατο
του δωρητή, συστήνεται εκ νέου με την
αποδοχή της πρότασης του δωρητή από το
δωρεοδόχο.
[...] Β) Περαιτέρω από το συνδυασμό των άρθρων
1142, 1143, 1166 και 1167 του ΑΚ, συνάγεται ότι
εγκύρως μπορεί να συμφωνηθεί, ότι η επικαρπία
επί ακινήτου που, κατ' αρχήν, συμφωνήθηκε εφ'
όρου ζωής του επικαρπωτή, δεν θα αποσβεσθεί
με το θάνατο του τελευταίου, αλλά ότι θα μεταβιβαστεί, στη συνέχεια, σε τρίτο πρόσωπο. Ετσι,
επιτρεπτή είναι η συμφωνία ότι μεταβιβάζεται η
επικαρπία σε τρίτον, υπό την αναβλητική προθεσμία του θανάτου του τωρινού επικαρπωτή, εφόσον κατά τα λοιπά, τηρηθούν αναλόγως οι νόμιμες
διατυπώσεις περί μεταβιβάσεως της κυριότητας
επί ακινήτου (Ρούσσος εις Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ 1166 αριθμ. 2 και 1167 αριθμ. 12). Εξάλλου,
κατά την ορθότερη άποψη, όσον αφορά τη σύσταση ή μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος (π.χ.
σύσταση επικαρπίας, μεταβίβαση κυριότητας),
η αναγκαία συμφωνία μπορεί να καταρτισθεί και
υπέρ τρίτου (άρθρ. 410 επ. ΑΚ), οπότε ο τρίτος θα
αποκτήσει το δικαίωμα από τη στιγμή που θα μεταγραφεί στο όνομά του η εμπράγματη σύμβαση
υπέρ τρίτου, επιφυλασσομένων των περί αναβλητικής αιρέσεως ή προθεσμίας διατάξεων (Γεωργιάδης, σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ Εισαγ.
παρατηρήσεις στα άρθρα 410-415 αριθμ. 24 επ,
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28, Σταθόπουλος, ό.π, αρ., 1993 αριθμ. 6) Εξάλλου
από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων και των
άρθρων 185, 187, 188, 189, 192, 194, 438, 2032 ΑΚ
συνάγονται τα ακόλουθα:
1) Η σύσταση ή η μεταβίβαση επικαρπίας με δικαιοπραξία εν ζωή απαιτεί σύμβαση, η κατάρτιση
της οποίας, ελλείψει ειδικών διατάξεων, απόκειται
στις ρυθμίσεις των γενικών διατάξεων του ΑΚ,
τόσο σε σχέση προς τις προϋποθέσεις συνάψεως
της συμβάσεως όσο και ως προς τον απαιτούμενο
τύπο, προκειμένου περί ακινήτου, κατ' άρθρο 369
ΑΚ (ήτοι συμβολαιογραφικό έγγραφο), ενώ απαιτείται και μεταγραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου, κατ' αρθρ. 1192 ΑΚ.
2) Η σύμβαση καταρτίζεται, εφ' όσον συμπέσουν οι δηλώσεις βουλήσεως των συμβαλλομένων, ενώ η πρόταση παραμένει ισχυρή παρά το
θάνατο του προτείνοντος, αν δεν συνάγεται το
εναντίον από την πρόταση.
3) Ειδικά όμως, επί συμβάσεως που καταρτίζεται συμβολαιογραφικά, η αποδοχή της προτάσεως προς κατάρτιση της συμβάσεως δεν απαιτείται να περιέλθει στον προτείνοντα, αλλά αρκεί η
σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου περί
αποδοχής της προτάσεως.
4) Τα παραπάνω δεν μεταβάλλονται από το γεγονός ότι ο δωρεοδόχος δεν είναι άμεσα συμβαλλόμενος στη σχετική σύμβαση, αλλά τρίτος, καθόσον και πάλιν απαιτείται η αποδοχή από αυτόν της
συμβάσεως μεταξύ κυρίου και ψιλού κυρίου, στην
οποία συμφωνήθηκε παρακράτηση της επικαρπίας
υπέρ του δωρητή και μετά το θάνατο του υπέρ τρίτου (βλ. Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, «Εμπράγματο
Δίκαιο» σελ. 63 επ.). Από τα παραπάνω προκύπτει
ότι η δωρεά αιτία θανάτου -η οποία τυγχάνει εν ζωή
δικαιοπραξία και η οποία αποτελεί σύμβαση δωρεάς από την αναβλητική αίρεση της προαποβιώσεως
του δωρητή ή της ταυτόχρονης αποβιώσεως αμφοτέρων των συμβαλλομένων- μπορεί να τελειωθεί
και μετά τον θάνατο του δωρητή διά της αποδοχής,
κατά τον χρόνο αυτό, της προτάσεως του δωρητή
από τον δωρεοδόχο, κατά την γνώμη, που θεωρείτο
παρόν Δικαστήριο ως ορθότερη, καθόσον από καμία διάταξη δεν απαγορεύεται η ως άνω αποδοχή
μετά τον θάνατο του δωρητή. Αντιθέτως, ρητώς
αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 188 ΑΚ ότι, και
μετά τον θάνατο του προτείνοντος, η πρόταση παραμένει ισχυρή παρά τον επισυμβάντα θάνατό του.
Πράγματι δεν θα είχε νόημα η μετά θάνατο ισχύς
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της προτάσεως, αν δεν ήταν δυνατή η αποδοχή αυτής από το δωρεοδόχο μετά το θάνατο του δωρητή.
Και είναι μεν αληθές ότι η επικαρπία παύει με το
θάνατο του αρχικού επικαρπωτή, πλην, όμως, τούτο
δεν αποκλείει τη μεταγενέστερη σύσταση αυτής διά
της αποδοχής της προτάσεως του δωρητή από τον
δωρεοδόχο (Γνωμ. ΟλΝΣΚ 562/2004 Νόμος, όπου
και παραπομπές). [...]

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28050/2012 (Τακτ. Διαδ.)
Κληρονομία. Διαθήκες. Εγκατάσταση σε
μέρος της κληρονομίας. Σύνταξη τριών
διαθηκών (δύο μυστικών και μιας δημόσιας).
Ανάκληση της πρώτης μυστικής με τη
δεύτερη μυστική. Δεν ανακλήθηκε η δημόσια,
αλλά ίσχυε παράλληλα με τη μυστική.
Εγκατάστατοι σε δήλα. Εγκατάστατοικληρονόμοι. Εγκατάστατοι-κληροδόχοι.
Ερμηνεία. Πότε ο διαθέτης είχε σκοπό να
καταστήσει κληρονόμο του τον επί δήλου
τιμώμενο και πότε κληροδόχο. Εν προκειμένω
οι εγκατάστατοι κατέστησαν κληρονόμοι,
καθ’ όσον τα δήλα αποτελούσαν το
σπουδαιότερο μέρος της όλης κληρονομίας.
Αδιάθετα κληρονομιαία ακίνητα, τα οποία
και αποτελούσαν σημαντικό μέρος της
περιουσίας του κληρονομουμένου. Έμειναν
αδιάθετα εν γνώσει του κληρονομουμένου.
Εξ αδιαθέτου διαδοχή ως προς το υπόλοιπο.
Αν ο διαθέτης δεν όρισε διαφορετικά ή
δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη διάταξη
τελευταίας βουλήσεώς του, τότε εφαρμόζεται
το άρθρ. 1801 ΑΚ (εξ αδιαθέτου διαδοχή).
(Απορρίπτει την αγωγή).
[…] Ι. Η διάταξη του άρθρου 1801 του ΑΚ ορίζει
ότι «§1 Αν έχει εγκατασταθεί ένας μόνο κληρονόμος και έχει περιοριστεί σε ποσοστό της κληρονομίας, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η
εξ αδιαθέτου διαδοχή. § 2 Το ίδιο ισχύει και όταν
έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι κληρονόμοι,
καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί σε
ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλή-
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ρο». Η ως άνω διάταξη (άρθρ. 1801 ΑΚ) είναι ο
σημαντικότερος από τους κανόνες των ΑΚ 1801
- 1806. Το ζήτημα που ρυθμίζεται με τη διάταξη
αυτή αποτελεί την κυριότερη περίπτωση εφαρμογής της αρχής που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 1710 § 2 του ΑΚ, ότι δηλαδή είναι δυνατό να
κληρονομηθεί κάποιος εν μέρει από διαθήκη και
εν μέρει εξ αδιαθέτου. Προϋποθέσεις εφαρμογής
της ΑΚ 1801 είναι οι εξής, ήτοι: 1) εγκατάσταση
σε ποσοστό της κληρονομίας, 2) μη εξάντληση
του κλήρου και 3) ανυπαρξία αντίθετης βούλησης
του διαθέτη. Πιο συγκεκριμένα, για την εφαρμογή
της ως άνω διατάξεως απαιτείται καταρχήν ο διαθέτης να εγκατέστησε είτε έναν μόνο κληρονόμο
σε ποσοστό της κληρονομίας, είτε, με μία ή περισσότερες διαθήκες, περισσότερους κληρονόμους
σε ποσοστό της κληρονομίας. Η εγκατάσταση αυτή μπορεί βέβαια να γίνει και με εγκατάσταση σε
δήλα πράγματα (που δεν εξαντλούν τον κλήρο),
όταν, κατά τη βούληση του διαθέτη (ΑΚ 1800 §
2), οι εγκατάστατοι σε δήλα είναι κληρονόμοι και
όχι κληροδόχοι. Ακολούθως, με την παραπάνω
εγκατάσταση των περισσότερων κληρονόμων σε
ποσοστά της κληρονομίας (ή σε δήλα πράγματα)
θα πρέπει να μην εξαντλείται ο κλήρος. Στην πράξη, περίπτωση εφαρμογής της ΑΚ 1801 εμφανίζεται συνήθως, είτε όταν ο διαθέτης εγκατέστησε
κληρονόμους μόνο στα πιο σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία, είτε όταν –μετά τη σύνταξη της
διαθήκης του (με εγκαταστάσεις σε δήλα)– αποκτήσει και άλλη περιουσία. Ενόψει του ότι δεν
είναι πάντοτε εύκολο να διαπιστωθεί το τι ήθελε ο
διαθέτης για το υπόλοιπο μέρος της κληρονομίας
του, η ΑΚ 1801 ορίζει ότι - εφόσον συντρέχουν οι
παραπάνω προϋποθέσεις - «επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή».
Σχετικώς δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, αν
για την εφαρμογή της ΑΚ 1801 απαιτείται προσθέτως να συναχθεί και βούληση του διαθέτη
για περιορισμό των εγκαταστάτων στα ποσοστά
που τους έχουν καταλειφθεί ή, ακόμη, βούληση
του διαθέτη για επέλευση - ως προς το υπόλοιπο
μέρος της κληρονομίας του - της εξ αδιαθέτου
διαδοχής. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, αν δεν
συναχθεί μια τέτοια βούληση, εφαρμόζεται η ΑΚ
1802 και, αντί να επέλθει η εξ αδιαθέτου διαδοχή,
επέρχεται ανάλογη αύξηση των ποσοστών των
εγκαταστάτων. Η παραπάνω άποψη δεν είναι ορθή και ανάγει τη ratio της ρύθμισης της ΑΚ 1801
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(ο νομοθέτης θεωρεί φυσική και ανταποκρινόμενη
στη βούληση του διαθέτη την επέλευση της εξ
αδιαθέτου διαδοχής ως προς το αδιάθετο μέρος
της κληρονομίας) σε προϋπόθεση εφαρμογής
της. Η εξ αδιαθέτου διαδοχή επέρχεται δυνάμει
της αναγκαστικού δικαίου διατάξεως του άρθρου
1710 § 2 του ΑΚ όχι όταν (και επειδή) υπάρχει σχετική βούληση του διαθέτη, αλλά όταν δεν υπάρχει
αντίθετη βούλησή του. Συνεπώς, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1801 και 1802
ΑΚ προκύπτει, κατά την ορθότερη άποψη, την
οποία υιοθετεί και το παρόν Δικαστήριο, ότι, αν ο
διαθέτης δεν όρισε διαφορετικά ή δεν προκύπτει
κάτι άλλο από τη διάταξη τελευταίας βουλήσεώς
του (διαθήκη), τότε εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 1801 ΑΚ, δηλαδή χωρεί η εξ αδιαθέτου
διαδοχή. Αν, αντιθέτως, προκύπτει ότι ο διαθέτης
θέλησε τους εγκαταστάτους ως μόνους κληρονόμους του, τότε αντί για την ΑΚ 1801 εφαρμόζεται
η διάταξη του άρθρου 1802 ΑΚ, δηλαδή οι εγκατάστατοι παίρνουν, κατ’ ανάλογη προσαύξηση,
και το υπόλοιπο μέρος της κληρονομίας. Με βάση
την ορθότερη αυτή άποψη, ο κανόνας της ΑΚ
1801 είναι συμπληρωτικός της βούλησης του διαθέτη και όχι απλώς ερμηνευτικός.
Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των ως άνω δύο
απόψεων εντοπίζεται στην κατανομή του υποκειμενικού και αντικειμενικού βάρους αποδείξεως
του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη. Ο
επικαλούμενος την εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρου 1801 ΑΚ βαρύνεται να αποδείξει μόνον
την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων κληρονόμων σε ποσοστά που δεν εξαντλούν τον κλήρο.
Ο μαχόμενος κατά της εφαρμογής της ΑΚ 1801
βαρύνεται να αποδείξει ότι ο διαθέτης θέλησε
τους εγκαταστάτους ως μόνους κληρονόμους
του, οπότε εφαρμόζεται η ΑΚ 1802. Κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1801 ΑΚ επέρχεται
ως προς το αδιάθετο μέρος της κληρονομίας η εξ
αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (βλ. Κορνηλάκη
σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο, ΑΚ, τ. ΙΧ, Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, υπό άρθρο 1801 αριθμ.
1 - 13, Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, τ. ΣΤ΄, ημίτομος Α΄, Κληρονομικό Δίκαιο, Αθήνα, 2009, υπό
άρθρο 1801 αριθμ. 1 - 4).
ΙΙ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1802
ΑΚ, «Αν, σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη, οι
εγκατάστατοι γράφηκαν ως οι μόνοι κληρονόμοι
και καθένας απ’ αυτούς εγκαταστάθηκε σε πο-
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σοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο,
επέρχεται ανάλογη αύξηση των ποσοστών». Ο
ως άνω κανόνας είναι ερμηνευτικός, αφού τυχόν
αντίθετη με το περιεχόμενό του βούληση του
διαθέτη, συναγόμενη ερμηνευτικά, θα υπερισχύσει. Για την εφαρμογή της ως άνω διατάξεως
απαιτείται καταρχήν ως προϋπόθεση ο διαθέτης
να εγκατέστησε, με μία ή περισσότερες διαθήκες
(εφόσον ο νόμος δεν διακρίνει) περισσότερους
κληρονόμους σε ποσοστά της κληρονομίας που
δεν εξαντλούν τον κλήρο. Η εγκατάσταση αυτή
μπορεί βεβαίως να γίνει και με εγκατάσταση σε
δήλα πράγματα (που δεν εξαντλούν τον κλήρο),
όταν, κατά τη βούληση του διαθέτη (ΑΚ 1800 §
2), οι εγκατάστατοι σε δήλα είναι κληρονόμοι και
όχι κληροδόχοι. Η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων προσώπων, ως μοναδικών κληρονόμων, σε
ποσοστά (ή δήλα) που δεν εξαντλούν τον κλήρο
είναι πιθανή. Μεταξύ δε άλλων μπορεί να συμβεί, όταν ο διαθέτης (από υπολογιστικό σφάλμα)
εγκατέστησε καθένα από τους τρεις μοναδικούς
υιούς του στο 1/4 της κληρονομίας ή όταν εγκαθιστά το μοναδικό υιό του κληρονόμο σε ένα ή
περισσότερα δήλα, παραλείποντας από πλάνη
να αναφέρει στη διαθήκη του και άλλα υπαρκτά
περιουσιακά του στοιχεία ή όταν, μετά τη σύνταξη
της διαθήκης, αποκληρώνει κάποιον από τους
εγκαταστάτους ή αποκτά και άλλα περιουσιακά
στοιχεία ή εκπίπτει κάποιος από τους εγκαταστάτους. Επίσης, από τη διατύπωση, αλλά και
το πνεύμα της ως άνω διατάξεως συνάγεται ότι
για την εφαρμογή της απαιτείται ως δεύτερη (και
τελευταία) προϋπόθεση να αποδειχθεί (πραγματική ή υποθετική) βούληση του διαθέτη να είναι οι
εγκατάστατοι «οι μόνοι κληρονόμοι» του. Όπως
ήδη προεκτέθηκε, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1801 και 1802 ΑΚ προκύπτει,
κατά την ορθότερη άποψη, ότι, αν ο διαθέτης δεν
όρισε διαφορετικά ή δεν προκύπτει κάτι άλλο από
τη διαθήκη του, τότε εφαρμόζεται η διάταξη του
άρθρου 1801 ΑΚ (εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή), ενώ αν προκύπτει ότι ο διαθέτης θέλησε
τους εγκατάστατους ως μόνους κληρονόμους
του, τότε αντί για την ΑΚ 1801 εφαρμόζεται η
διάταξη του άρθρου 1802 ΑΚ. Η διαπίστωση της
υπάρξεως τέτοιας βουλήσεως του διαθέτη συνιστά πραγματικό ζήτημα, που εκφεύγει τον αναιρετικό έλεγχο του Αρείου Πάγου, με την επιφύλαξη
της παράβασης ερμηνευτικών κανόνων των δια-
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θηκών και της παραμόρφωσης του περιεχομένου
της διαθήκης (βλ. Κορνηλάκη σε Γεωργιάδη Σταθόπουλο, ΑΚ, τ. ΙΧ, Κληρονομικό Δίκαιο, εκδ.
Σάκκουλα, υπό άρθρο 1802 αριθμ. 2, 4 - 6, 8, 9,
Β. Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, τ. ΣΤ΄, ημίτομος
Α΄, Κληρονομικό Δίκαιο, Αθήνα, 2009, υπό άρθρο
1802 αριθμ. 1, 2, 4, βλ. και ΕφΑθ 2194/1983 ΝοΒ
1983, 1201).
ΙΙΙ. Εξάλλου, από το άρθρο 1800 παρ. 2 ΑΚ, που
ορίζει ότι, αν έχουν αφεθεί μόνο ειδικά αντικείμενα στον τιμώμενο, σε περίπτωση αμφιβολίας
θεωρείται κληροδόχος, ακόμη και αν ονομάσθηκε
κληρονόμος, προκύπτει ότι είναι ισχυρή εγκατάσταση κληρονόμου επί δήλου πράγματος, υφίσταται δε τέτοια, αν προκύπτει από τη διαθήκη
θέληση του διαθέτη, με τη μνεία του δήλου, να
εγκαταστήσει τον τιμώμενο ως κληρονόμο, και
ότι, αν δεν προκύπτει τέτοια θέληση, ο με το δήλο
τιμώμενος λογίζεται κληροδόχος. Όταν ο διαθέτης τον επί δήλου τιμώμενο ήθελε να καταστήσει
κληρονόμο, τότε η μνεία του δήλου ενέχει και
προσδιορισμό του ποσοστού (κλάσματος) της
κληρονομίας, στο οποίο καλείται ο τιμώμενος.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί εγκαταστάσεως ποσοστού διατάξεις του ΑΚ, μεταξύ
των οποίων είναι και οι διατάξεις των άρθρων
1801 και 1802 του ΑΚ (βλ. ΕφΑθ 3285/2000 ΑρχΝ 2000.650 και εκεί περαιτέρω παραπομπές σε
AΠ 234/1996 ΕλλΔνη 37.1581, AΠ 52/1982 ΑρχΝ
33.11, ΑΠ 398/1981 ΝοΒ 29.1553). Όταν έχομε
εγκατάσταση μοναδικού κληρονόμου επί δήλων,
το τυχόν περισσεύον μέρος του κλήρου περιέρχεται κατ’ επαύξηση σ’ αυτόν, οπότε προκύπτει
θέληση του διαθέτη ότι εγκαταστάθηκε ως μόνος
κληρονόμος (AΚ 1802), όπως π.χ. όταν ο διαθέτης
με τη μνεία των δήλων υπέλαβε ότι περιέγραψε το
σύνολο της περιουσίας του. Αντιθέτως, αν προκύπτει ότι μνεία των δήλων έγινε με περιοριστικό
σκοπό, το απομένον μέρος του κλήρου περιέρχεται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους (βλ. ΕφΑθ
3285/2000 ΑρχΝ 2000.650 και εκεί περαιτέρω παραπομπές σε Μπαλή, Κληρονομικό δίκαιο, παρ. 97
- καθώς και σε σχετ. AΠ 816/1995 ΕλλΔνη 38.592).
Το πότε ο διαθέτης είχε σκοπό να καταστήσει
κληρονόμο του τον επί δήλου τιμώμενο αποτελεί
ζήτημα ερμηνείας της διαθήκης. Προς εξακρίβωση της θελήσεως του διαθέτη κατά το σημείο
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ότι τα κύρια
διαγνωστικά στοιχεία της ιδιότητας του κληρονό-
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μου είναι: α) ότι ο διαθέτης ήθελε αυτόν καθολικό
διάδοχό του, δηλαδή και ως προς τα χρέη, είτε σε
ολόκληρη την περιουσία του, είτε σε μέρος αυτής
και β) ότι ο διαθέτης ήθελε να λάβει ο τιμώμενος
αμέσως και απ’ ευθείας εκ της κληρονομίας, ήτοι
χωρίς τη μεσολάβηση άλλου ως βαρυνόμενου και
διά μέσου αυτού. Επίσης πρέπει να γίνεται δεκτό
ότι η θέληση του διαθέτη να εγκαταστήσει κληρονόμο του επί δήλου ή δήλων τιμηθέντα υφίσταται,
όταν το δήλον ή τα δήλα αποτελούν το σπουδαιότερο μέρος της όλης κληρονομίας (ΕφΑθ
3285/2000 ΑρχΝ 2000.650).
Από… αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά
περιστατικά: […] Από το περιεχόμενο, λοιπόν, των
ανωτέρω δύο διαθηκών και λαμβανομένων υπόψιν ως κύριων διαγνωστικών στοιχείων, σύμφωνα
και με τα διαλαμβανόμενα στην οικεία μείζονα
σκέψη, ότι: α) ο διαθέτης ήθελε τους ενάγοντες
και... καθολικούς διαδόχους του, δηλαδή και ως
προς τα χρέη της κληρονομιαίας περιουσίας του,
σε μέρος όμως της συνολικής ιδιαίτερα σημαντικής περιουσίας του, δεδομένου ότι όπως θα εκτεθεί κατωτέρω άφησε αδιάθετα σημαντικότατα
από άποψη αξίας κληρονομιαία ακίνητα, β) ο ίδιος
ήθελε οι άνω τιμώμενοι με τις δύο διαθήκες του
να λάβουν τα προμνησθέντα κληρονομιαία στοιχεία αμέσως και απ’ ευθείας εκ της κληρονομίας,
δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση άλλου προσώπου
ως βαρυνόμενου και διά μέσου αυτού, καθώς
και γ) τα προεκτεθέντα δήλα πράγματα (ακίνητα
και μετοχές) αποτελούν το σπουδαιότερο μέρος
της όλης κληρονομίας, προκύπτει σαφέστατα η
θέληση του διαθέτη να εγκαταστήσει τους ως
άνω τιμώμενους ως κληρονόμους του –και όχι ως
κληροδόχους– επί των προαναφερθέντων δήλων
πραγμάτων, απορριπτομένης ως ουσιαστικά αβάσιμης της σχετικής ανατρεπτικής ενστάσεως της
εναγομένης, η οποία κρίθηκε νόμιμη, με την υπ’
αριθμ. 5238/2010 μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1800 εδ. β΄ του ΑΚ. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι έχουν παραμείνει αδιάθετα, με τις προαναφερθείσες δύο διαθήκες, όπως προκύπτει από τα
προεκτεθέντα αποδεικτικά μέσα, αλλά και όλοι
οι διάδικοι συνομολογούν, τα εξής τρία ακίνητα,
τα οποία και είναι τα επίδικα στην παρούσα δίκη,
ήτοι: α) το επί της οδού... αγροτεμάχιο, κείμενο
στην κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας, στη
θέση «Λυγαριά», εμβαδού 7.019,65 τ.μ., αγοραίας
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αξίας του αγροτεμαχίου 1.403.930 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση πραγματογνωμοσύνης αμφοτέρων των πραγματογνωμόνων, δεδομένου ότι το
ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Αμερικανικής
Σχολής, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το
σχέδιο πόλεως του Δήμου Καλαμαριάς, πλησίον
της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής,
της λεωφόρου αεροδρομίου και της περιφερειακής οδού, η μεγάλη πλευρά του ακινήτου εφάπτεται στην οδό... και είναι σήμερα εκμισθωμένο σε
βενζινάδικο με πλυντήρια και λιπαντήρια, στην ως
άνω δε περιοχή υφίστανται πολλά εμπορικά κέντρα, καταστήματα με εκθεσιακούς χώρους, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, στην ως άνω δε αξία
πρέπει να προστεθεί και η αξία των επικειμένων
που ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, ήτοι συνολικής
αγοραίας αξίας 1.503.930 ευρώ, β) το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της οικοδομής επί της
οδού... αριθμ. …, στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 64
τ.μ. μικτών και 54 τ.μ. καθαρών, αποτελούμενο
από δωμάτιο, σαλοτραπεζαρία, χωλ και λουτρό,
συνολικής αγοραίας αξίας 172.800 ευρώ, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα..., και 160.000 ευρώ,
σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα..., και γ) το
διαμέρισμα του 6ου ορόφου της οικοδομής επί
της οδού..., στη Θεσσαλονίκη, εμβαδού 85 τ.μ.,
αποτελούμενο από δύο δωμάτια, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, χωλ, λουτροαποχωρητήριο, έχοντας
ως παρακολούθημα μία αποθήκη στο υπόγειο της
οικοδομής, συνολικής αγοραίας αξίας 225.250
ευρώ, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα..., και
255.000 ευρώ, σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα.... Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι
εξής προϋποθέσεις, όπως ήδη προεκτέθηκε, ήτοι:
1) ο διαθέτης... εγκατέστησε, με περισσότερες
(ήτοι τις προαναφερθείσες δύο) διαθήκες, περισσότερους κληρονόμους, ήτοι τους ενάγοντες και
το καθ’ ου η προσεπίκληση - ανακοίνωση δίκης...,
στα προαναφερθέντα λεπτομερώς περιουσιακά
στοιχεία (δήλα πράγματα), στα οποία και τους περιόρισε με τις διαθήκες του, όπως προκύπτει από
τη διατύπωση της διαθήκης και την περιοριστική
απαρίθμηση και περιγραφή τούτων, και τα οποία
δεν εξαντλούν τον συγκεκριμένο κλήρο του, δεδομένου ότι, κατά τη βούληση του ιδίου (διαθέτη), οι ως άνω εγκατάστατοι στα δήλα πράγματα,
όπως ήδη προεκτέθηκε, είναι κληρονόμοι και όχι
κληροδόχοι.
2) Ακολούθως, με την παραπάνω εγκατάστα-
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ση των ως άνω κληρονόμων στα δήλα πράγματα
της κληρονομίας δεν εξαντλείται ο κλήρος του
διαθέτη, καθόσον υφίστανται τα ως άνω τρία αδιάθετα κληρονομιαία ακίνητα, την ύπαρξη των
οποίων ο διαθήκης πολύ καλώς γνώριζε και η
συνολική αγοραία αξία των οποίων ανέρχεται,
με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς των
πραγματογνωμόνων, στο ποσό του 1.889.180
ευρώ, περίπου. Εν προκειμένω, λοιπόν, συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου περίπτωση
εφαρμογής της ΑΚ 1801, καθόσον ο διαθέτης...,
εγκατέστησε τους ως άνω κληρονόμους του μόνο
σε κάποια από τα πιο σημαντικά περιουσιακά του
στοιχεία, που ωστόσο δεν εξαντλούν τον κλήρο
του, και άφησε αδιάθετα τρία από άποψη αξίας
σημαντικά ακίνητα, γνωρίζοντας ότι με τα ως άνω
δήλα αντικείμενα, που κατέλειπε, δεν εξαντλούσε
το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας του.
3) Ως προς το υπόλοιπο μέρος της κληρονομίας του (ήτοι τα τρία αδιάθετα κληρονομιαία
ακίνητα, συνολικής αγοραίας αξίας 1.889.180 ευρώ) ο ως άνω διαθέτης δεν όρισε διαφορετικά και
δεν προκύπτει κάτι άλλο από τις δύο ισχύουσες
διατάξεις τελευταίας βουλήσεώς του (διαθήκες),
δεδομένου ότι η πρώτη διαθήκη ανακλήθηκε εξ
ολοκλήρου με τη δεύτερη, και επομένως, σύμφωνα και με τα προεκτεθέντα στις οικείες μείζονες
σκέψεις, χωρεί εν προκειμένω υποχρεωτικά η εξ
αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (άρθρ. 1801 και
1710 § 2 ΑΚ). Η κρίση του Δικαστηρίου για τα ως
άνω αποδειχθέντα συνάγεται από την αξιολόγηση
του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και η ένορκη κατάθεση
της μάρτυρος ανταπόδειξης... . Σύμφωνα δε με
την κατάθεση της μάρτυρος αυτής, ο διαθέτης
συμβουλευόταν τον επί σειρά ετών νομικό του
σύμβουλο, δικηγόρο..., τον οποίο όρισε και..., για
τα ζητήματα της διαθήκης του και εξ αυτού του
λόγου γνώριζε πως όσα περιουσιακά στοιχεία δεν
μνημονεύει ρητώς στις διαθήκες του περιέρχονται στην αδελφή του, καθώς επίσης γνώριζε και
τη σχετική διαδικασία συντάξεως και καταθέσεως
ενώπιον του συμβολαιογράφου μυστικών διαθηκών. Αντίθετη δε κρίση δεν συνάγεται από κανένα
στοιχείο της δικογραφίας. Εξάλλου εξετάζοντας
και από την άλλη όψη του το ως άνω ζήτημα, πρέπει να επισημανθεί ότι ουδόλως προέκυψε ότι ο
διαθέτης θέλησε τους ως άνω εγκαταστάτους ως
«μόνους κληρονόμους του», έτσι ώστε να τύχει
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εφαρμογής η ΑΚ 1802. Το γεγονός ότι ο διαθέτης
δεν μνημόνευσε ρητώς στις ισχύουσες διαθήκες
του και τελικώς άφησε αδιάθετα τα ως άνω τρία
σημαντικότατα από άποψη αξίας ακίνητά του,
εξεταζόμενα τόσο αυτοτελώς, όσο και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα ακίνητα και μετοχές που
διέθεσε με τις ισχύουσες διαθήκες του, σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται
σε παραδρομή ή παράλειψη εκ μέρους του, αλλά
πρόκειται για ηθελημένη πράξη του και την αληθινή βούλησή του, προκειμένου να επέλθει ως προς
αυτά η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή και
συνεπώς να περιέλθουν στη νυν εναγομένη μοναδική αδελφή του και γιαγιά των τετιμημένων με
τις διαθήκες εναγόντων, με την οποία διατηρούσε
πολύ καλές οικογενειακές σχέσεις και τη βοηθούσε οικονομικά, σε κάθε περίσταση, όπως σαφώς
κατέθεσαν αμφότεροι οι μάρτυρες αποδείξεως
και ανταποδείξεως, και την οποία, λόγω της βλάχικης καταγωγής του, θεωρούσε ηθική υποχρέωσή του να φροντίζει, όπως κατέθεσε με σαφήνεια
και κατηγορηματικότητα η μάρτυρας ανταποδείξεως. Το γεγονός δε ότι ο ως άνω διαθέτης δε
λησμόνησε τα επίδικα ακίνητα προκύπτει και από
το ότι, ακόμη και όταν συνέταξε την πρώτη από
27-11-2002 μυστική διαθήκη του, το έτος 2002,
η οποία και ανακλήθηκε με τη νεότερη διαθήκη
του, και τότε πάλι είχε πράξει ομοίως, δηλαδή
είχε αφήσει αδιάθετα, όπως προαναφέρθηκε,
περισσότερα κληρονομιαία στοιχεία και συγκεκριμένα συνολικά επτά (7) ακίνητα, ενώ επίσης, με...
αγροτεμάχιο) στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου του
Αγίου Όρους. Επίσης, με δεδομένο ότι ο διαθέτης
ήταν άνθρωπος υψηλού μορφωτικού επιπέδου,
διακεκριμένος νευρολόγος - ψυχίατρος (σημειωτέον ότι αποφοίτησε πρώτος στην ειδικότητά του
και με βαθμό άριστα από την Ιατρική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέρος δε της ειδικότητάς του πραγματοποίησε στο
Παρίσι, ενώ υπήρξε, μεταξύ πολλών άλλων, επιστημονικός συνεργάτης τεσσάρων Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων, ήτοι της Βιέννης, της Ουτρέχτης,
του Μονάχου και του Καρολίνσκα Ινστιτούτ), ήταν
Πρόεδρός του..., Πρόεδρος και διευθύνων της
ως άνω Κλινικής, διατηρούσε δε την πνευματική του διαύγεια και βρισκόταν σε καλή ψυχική,
πνευματική και διανοητική κατάσταση, κατά το
χρόνο σύνταξης των διαθηκών του, γεγονός που
ελέγχθηκε και από τη συμβολαιογράφο που συνέ-
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ταξε την τελευταία (δημόσια) διαθήκη του, αλλά
και επιβεβαιώνεται ακόμη και από την κατάθεση
του μάρτυρα αποδείξεως, αποκλείεται να «λησμόνησε να διαθέσει» ή να μην «συμπεριέλαβε στη
διάταξη τελευταίας βούλησης» «πεπλανημένα» ή
«εκ παραδρομής» τα ως άνω τρία σημαντικότατα
και μεγάλης αξίας ακίνητα, όπως παντελώς αβάσιμα ισχυρίζονται οι ενάγοντες. Ακόμη δε και ο
μάρτυρας των τελευταίων κατέθεσε με σαφήνεια
και κατηγορηματικότητα σε σχετική ερώτηση του
Εισηγητή Δικαστή ότι αποκλείεται ο διαθέτης να
ξέχασε να ρυθμίσει τα τρία επίδικα περιουσιακά
στοιχεία. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, μόλις
δύο χρόνια πριν τη σύνταξη της δεύτερης διαθήκης, το ίδιο σημαντικό υπό στοιχείο α΄ ακίνητο...,
ενώ και τις μετοχές, που άφησε αρχικώς αδιάθετες με τη δεύτερη διαθήκη του, τις συμπεριέλαβε
ρητώς στη συνέχεια στην τελευταία διαθήκη του.
Σε κάθε δε περίπτωση, αν η επιθυμία του ήταν να
περιέλθουν τα ως άνω ακίνητα στους εκ διαθήκης κληρονόμους του και όχι στην εξ αδιαθέτου
κληρονόμο του, θα όριζε στη διαθήκη του ότι
οποιοδήποτε άλλο κινητό ή ακίνητο καταλείπεται
κατ’ ισομοιρίαν στους εκ διαθήκης κληρονόμους
του (ενάγοντες και Ίδρυμα) ή και μόνο στους ενάγοντες ή ότι ονομάζει μοναδικούς κληρονόμους
του τους ανωτέρω ή ακόμη θα μπορούσε να τα
συμπεριλάβει στην τελευταία διαθήκη του, όπως
έπραξε για τις προαναφερθείσες μετοχές. Η ως
άνω δε κρίση ενισχύεται και από το νομίμως προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως τόσο από την εναγομένη, όσο και από το καθ’ ου η προσεπίκληση
- ανακοίνωση δίκης..., υπ’ αριθμ. 13/12-11-2008
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω
Ιδρύματος, στο οποίο, μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων για τα οποία ελήφθησαν αποφάσεις,
ελήφθη και απόφαση για το αν το Ίδρυμα θα παρασταθεί στην παρούσα δίκη, προκειμένου να
διεκδικήσει ποσοστά επί των επιδίκων, αναφέρεται αυτολεξεί ότι «Η πρόσκληση προς το Ίδρυμα
να διεκδικήσει τυχόν ποσοστά επί ακινήτων, που
περιήλθαν, κληρονομικώ δικαιώματι, στην αδελφή
του αποβιώσαντος δωρητού και ιδρυτού αυτού
(Ιδρύματος)..., βρίσκει αντίθετο το Συμβούλιο, το
οποίο σέβεται, τιμά και υποτάσσεται στη βούληση
του δωρητού, ιδρυτού και τ. Προέδρου του...,
του οποίου το κύρος και το όνομα ουδέποτε θα
διασύρει». Από το κείμενο αυτό προκύπτει ότι και
το..., το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει στην
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προκειμένη (ανοιγείσα μεταξύ των εναγόντων
και της εναγομένης γιαγιάς τους) δίκη ποσοστά
συγκυριότητας επί των τριών επιδίκων ακινήτων,
ως κληρονόμος εκ της δεύτερης διαθήκης του
ως άνω διαθέτη, θεωρεί όχι μόνον ότι η αληθινή
βούληση του διαθέτη ήταν τα επίδικα ακίνητα να
περιέλθουν, κατά την εξ αδιαθέτου κληρονομική
διαδοχή στην αδελφή του διαθέτη..., αλλά και ότι
οποιαδήποτε αμφισβήτηση του γεγονότος αυτού
συνιστά διασυρμό του κύρους και του ονόματος
του διαθέτη. Συνεπώς, εν προκειμένω τυγχάνει
περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του άρθρου
1801 ΑΚ, η οποία αποτελεί την κυριότερη περίπτωση εφαρμογής της αρχής που καθιερώνει η
διάταξη του άρθρου 1710 § 2 του ΑΚ, και ο άνω
διαθέτης..., κληρονομήθηκε εν μέρει εκ των ως
άνω δύο διαθηκών και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Ως
προς δε τα τρία επίδικα ακίνητα που περιγράφηκαν λεπτομερώς ανωτέρω, επήλθε η εξ αδιαθέτου
διαδοχή και αυτά περιήλθαν, κατά πλήρη κυριότητα, στην εναγομένη - αδελφή του διαθέτη ως
μοναδική πλησιέστερη συγγενή και εξ αδιαθέτου
κληρονόμο του, καλούμενη κατά την δεύτερη
τάξη του ημετέρου συστήματος της εξ αδιαθέτου
διαδοχής, που προβλέπεται από τη διάταξη του
άρθρου 1813 του AΚ, στα κληρονομιαία αυτά
στοιχεία […]

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 222/2014
Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο από τους
κληρονόμους του δωρητή. Η ανάκληση
δωρεάς, λόγω υπαίτιας μη εκτέλεσης του
τρόπου, δεν γίνεται με δικαστική απόφαση
μετά από άσκηση διαπλαστικής αγωγής του
δωρητή, αλλά με άτυπη μονομερή δήλωση
του τελευταίου, έστω και αν αφορά ακίνητο.
Αν μεταβιβάστηκε ακίνητο στο δωρεοδόχο
κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της
κυριότητας, μετά τη νόμιμη ανάκληση
της δωρεάς, εφόσον αρνείται αυτήν ο
δωρεοδόχος, επιτυγχάνεται με την καταδίκη
του τελευταίου σε δήλωση βούλησης
και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης
απόφασης και της δήλωσης του δωρητή
ενώπιον συμβολαιογράφου για αποδοχή της
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απόφασης αυτής. Η αγωγή αυτή είναι ενοχική
και όχι εμπράγματη. Η τιθέμενη ετήσια
αποσβεστική προθεσμία προς ανάκληση
της δωρεάς βάσει του άρθρου 510 β΄ ΑΚ δεν
αρχίζει, εφόσον τα πραγματικά περιστατικά
που συνιστούν το λόγο της ανάκλησης
είναι εξακολουθητικά και φθάνουν μέχρι
την πράξη ανάκλησης της δωρεάς, η οποία
μπορεί να γίνει και με την άσκηση της
αγωγής ανάκλησης, διότι στην περίπτωση
αυτή τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται
και λαμβάνονται υπόψη ως ενιαίο σύνολο,
οπότε η προθεσμία προς ανάκληση δεν
αρχίζει ωσότου ο δωρεοδόχος συνεχίζει
να παραλείπει υπαιτίως την εκτέλεση του
τρόπου.
Κατά το άρθρο 507 ΑΚ ο δωρητής ή ο κληρονόμος
του έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την δωρεά αν ο
δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον
τρόπο υπό τον οποίο αυτή (η δωρεά) έγινε. Ειδικότερα, το σχετικό δικαίωμα το έχει ο κληρονόμος εξ ιδίου δικαίου και δεν το κληρονομεί από το
δωρητή, αν δε οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι,
καθένας από αυτούς μπορεί αυτοτελώς να προβεί
σε ανάκληση (βλ. Απ. Γεωργιάδη, ό.π., σελ 286 και
ειδικότερα αριθμ. 1.1 και υποσημ. 21). Εξάλλου,
κατά το άρθρο 509 του ιδίου κώδικα η ανάκληση
της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς τον δωρεοδόχο. Αφού γίνει η ανάκληση αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή για παροχή και αναζητείται
η παροχή που εκπληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Από τον
συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει
ότι, από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, η ανάκληση δωρεάς, λόγω υπαίτιας μη εκτέλεσης του
τρόπου, δεν γίνεται με δικαστική απόφαση μετά
από άσκηση διαπλαστικής αγωγής του δωρητή,
αλλά με μονομερή δήλωση του τελευταίου, η
οποία είναι άτυπη, έστω και αν αφορά ακίνητο και
επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της από την
περιέλευσή της στον δωρεοδόχο. Μετά την δήλωση αυτή ο δωρητής δικαιούται να αναζητήσει
το δωρηθέν πράγμα, εγείροντας αγωγή με βάση
τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού
(άρθρα 904 επ. ΑΚ) και ειδικότερα λόγω λήξεως
της αιτίας για την οποία δόθηκε το πράγμα. Έτσι,
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αν το αντικείμενο της δωρεάς είναι ακίνητο και
μεταβιβάστηκε στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα,
η αναμεταβίβαση της κυριότητας, μετά τη νόμιμη
ανάκληση της δωρεάς, εφόσον αρνείται αυτήν ο
δωρεοδόχος, επιτυγχάνεται με την καταδίκη του
τελευταίου σε δήλωση βούλησης και μεταγραφή
της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου
για αποδοχή της απόφασης αυτής. Η αγωγή αυτή
είναι προσωπική (ενοχική) και όχι εμπράγματη,
στηρίζεται δε στην ενοχική υποχρέωση του δωρεοδόχου προς απόδοση του άνευ αιτίας κατεχομένου πράγματος μετά την ανάκληση της δωρεάς,
μπορεί δε να σωρευτεί στο αυτό δικόγραφο, με
την αγωγή που διώκει την, κατά τα προεκτεθέντα, καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως του εναγομένου δωρεοδόχου, με το σκοπό αναμεταβίβασης της κυριότητας του δωρηθέντος ακινήτου
στο δωρητή (ΑΠ 840/1994 ΕλλΔνη 37.100, ΕφΑθ
6002/2009, ΕφΠειρ 5205/2007, ΕφΛαρ 361/2001
Δημοσιευμένες στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Τέλος, κατά το άρθρο 510 περ. β'
AK η ανάκληση της δωρεάς αποκλείεται -μεταξύ
άλλων- και αν πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής έχοντας δικαίωμα να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε το λόγο της ανάκλησης. Κατά την έννοια
της εν λόγω διάταξης, η τιθέμενη με αυτή ετήσια
αποσβεστική προθεσμία προς ανάκληση της δωρεάς, η οποία εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από
το Δικαστήριο δεν αρχίζει, εφόσον τα πραγματικά
περιστατικά που συνιστούν το λόγο της ανάκλησης είναι εξακολουθητικά και φθάνουν μέχρι την
πράξη ανάκλησης της δωρεάς, η οποία μπορεί να
γίνει και με την άσκηση της αγωγής ανάκλησης,
διότι στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται και λαμβάνονται υπόψη ως ενιαίο
σύνολο, οπότε η προθεσμία προς ανάκληση δεν
αρχίζει ωσότου ο δωρεοδόχος συνεχίζει να παραλείπει υπαιτίως την εκτέλεση του τρόπου (ΑΠ
1043/2000 Δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών NOMOS).
Με την υπό κρίση αγωγή τους οι ενάγοντες
εκθέτουν ότι δυνάμει του υπ' αριθμ. 4.645/1.7-081994 συμβολαίου μεταβίβασης και παραχώρησης
ακινήτου άνευ ανταλλάγματος της συμβολαιογράφου Κορίνθου..., το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Β' Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου (Κλεώνων - Περαχώρας),
η γιαγιά (από τη μητρική γραμμή) του πρώτου
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και μητέρα του δευτέρου αυτών, ... χήρα..., το γένος... και... μεταβίβασε στο Δήμο …-…, του οποίου καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο εναγόμενος,
το λεπτομερώς περιγραφόμενο σ' αυτή (αγωγή)
κατά θέση, έκταση και όρια ακίνητο (οικόπεδο),
που βρίσκεται στο Λουτράκι Κορινθίας, με σκοπό
την ανέγερση σε αυτό από τον δωρεοδόχο ενός
μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος - παραρτήματος
του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στη μνήμη
της θυγατέρας της δωρήτριας (μητέρας του πρώτου των εναγόντων και αδελφής του δευτέρου
αυτών), ... συζ. ... το γένος... και... που απεβίωσε
στις 03-04-1992. Περαιτέρω, ιστορεί ότι μολονότι
ο παραπάνω όρος ανέγερσης του προμνησθέντος οικοδομήματος περιλήφθηκε ρητώς στο
δωρητήριο συμβόλαιο και ο εναγόμενος Δήμος
αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα την ανωτέρω δωρεά
με την με αριθμό 29/18-05-1994 απόφασή του,
εντούτοις από αποκλειστική του υπαιτιότητα δεν
εκτέλεσε τον ανωτέρω συμφωνηθέντα τρόπο, με
αποτέλεσμα να εξαναγκάσει την δωρήτρια μετά
την άπρακτη παρέλευση 14 περίπου ετών από την
υπογραφή του δωρητηρίου συμβολαίου να ανακαλέσει την ανωτέρω δωρεά εγείροντας σχετική
προς τούτο αγωγή, αφού προηγουμένως διαμαρτυρήθηκε γραπτώς στον εναγόμενο για την ολιγωρία του σχετικά με την εκτέλεση του όρου της
δωρεάς αποστέλλοντάς του την από 07-11-2007
εξώδικη δήλωση - πρόσκλησή της, με την οποία
τον καλούσε να συμμορφωθεί στις ανειλημμένες
με το δωρητήριο συμβόλαιο υποχρεώσεις του
εντός των αναφερόμενων σε αυτήν προθεσμιών,
οι οποίες παρήλθαν άπρακτες, κατά τα ανωτέρω
εκτεθέντα.
Κατόπιν τούτων ζητούν κατ' εκτίμηση των αγωγικών αιτημάτων α) να αναγνωρισθεί ότι η δωρεά
αυτή έχει ανακληθεί από την ανωτέρω δικαιοπάροχό τους... χήρα..., το γένος... και... η οποία απεβίωσε την 25-04-2009 και της οποίας εκ διαθήκης
κληρονόμοι αναφορικά με το επίδικο ακίνητο τυγχάνουν οι ενάγοντες, β) να καταδικασθεί ο εναγόμενος σε δήλωση βουλήσεως προκειμένου –σε
περίπτωση αρνήσεώς του– να αναμεταβιβασθεί
σε αυτούς (τους ενάγοντες) και κατά ποσοστό ½
εξ αδιαιρέτου σε έκαστο, κατά τη βούληση της
κληρονομούμενης - δωρήτριας το δωρηθέν ακίνητο, άλλως, και σε περίπτωση αδυναμίας του να
τους μεταβιβάσει κατά τα ανωτέρω ποσοστά το
επίδικο ακίνητο για οποιονδήποτε λόγο γ) να υπο-
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χρεωθεί αυτός (ο εναγόμενος) να τους καταβάλει
το ισόποσο της αξίας του δωρηθέντος ακινήτου
που ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ κατά
το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής και ειδικότερα το ποσό των 50.000 ευρώ σε έκαστο αυτών (των εναγόντων), με το νόμιμο τόκο από την
επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής και
μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, ζητούν να
καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική τους
δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η
αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς
συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά
την προκείμενη τακτική διαδικασία (άρθρα 18 αρ.
1, 25 ΚΠολΔικ). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 496, 498, 507, 509, 904, 345,
346 ΑΚ, 1 και 283 Ν. 3852/2010, 70, 949 και 176
ΚΠολΔικ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, καθώς έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις
όσον αφορά αγωγή περί καταδίκης σε δήλωση
βουλήσεως, η οποία ούσα καταψηφιστική υπόκειται στην καταβολή δικαστικού ενσήμου (βλ. το υπ'
αριθμ. 13728174 Σειρά VI διπλότυπο είσπραξης
της ΔΟΥ Κορίνθου με τα επικολληθέντα επ' αυτού
ένσημα υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ σε συνδυασμό με
το υπ' αριθμ. 718372 έντυπο απόδειξης καταβολής των δικαιωμάτων του ως άνω αναφερόμενου Ταμείου). Σημειωτέον ότι η αγωγή αυτή δεν
υπόκειται σε εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων
(άρθρο 220 ΚΠολΔικ), δεδομένου ότι -ως εκτέθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας- πρόκειται
για ενοχική και όχι εμπράγματη αγωγή και κατά
συνέπεια ως εκ του περισσού προσκομίζεται από
τους ενάγοντες το υπ' αριθμ. 1383/02-07-2013 πιστοποιητικό του Β' Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου
(Κλεώνων και Περαχώρας) περί εγγραφής αυτής
στα ως άνω βιβλία.
Ο εναγόμενος αρνείται αιτιολογημένα την ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής. Από τη συνεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων...
του... και... του... στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου που περιέχονται στα ταυτάριθμα προς
την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
δημόσιας συνεδρίασής του, των εγγράφων που οι
διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν,
ως αποδεικτικά μέσα τα οποία λαμβάνονται υπ'
όψιν είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (βλ. ΟλΑΠ 8/1987, ΑΠ
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631/2004, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 370/2004, Δνη 2005,1408), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και από όλη γενικά τη
διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ' αριθμόν
4.645/1.7-08-1994 δωρητηρίου εν ζωή συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου..., το οποίο
μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Β' Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου (Κλεώνων - Περαχώρας) στον τόμο 239 υπ' αύξοντα
αριθμό 314, η γιαγιά (από τη μητρική γραμμή) του
πρώτου και μητέρα του δευτέρου των εναγόντων... χήρα... το γένος... και... μεταβίβασε στο
Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας, του οποίου καθολικός διάδοχος τυγχάνει ο εναγόμενος, ένα ακίνητο (οικόπεδο) της αποκλειστικής της κυριότητας,
εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 480 τ.μ., κατά
νεότερη δε και ακριβέστερη καταμέτρηση 502
τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Λουτρακίου
Κορινθίας στο υπ' αριθμόν 186 Ο.Τ. αυτού, με
σκοπό την ανέγερση σε αυτό από τον δωρεοδόχο
ενός μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος - παραρτήματος του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στη
μνήμη της θυγατέρας της δωρήτριας (μητέρας
του πρώτου των εναγόντων και αδελφής του δευτέρου αυτών), ... συζ. ... το γένος... και... που απεβίωσε στις 03-04-1992. Το ανωτέρω ακίνητο εμφαίνεται με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Γ-ΔΕ-Ζ-Α στο από Αυγούστου του έτους 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου
μηχανικού..., το οποίο προσαρτάται στο δωρητήριο συμβόλαιο και συνορεύει σύμφωνα με αυτό
βόρεια με ιδιοκτησία..., νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων..., ανατολικά εν μέρει με τη δημοτική οδό
Καραϊσκάκη και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου
και δυτικά με ιδιοκτησία... . Το επίδικο δε δωρηθέν
ακίνητο είναι - σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως και
το ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται σε αυτόν - άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά την παραχώρηση στην κοινή χρήση
ρυμοτομούμενου τμήματος εκτάσεως 20 τ.μ. (που
εμφαίνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό με τα περιμετρικά στοιχεία Α-Β-Ζ-Α), κατά δήλωση του ανωτέρω αναφερόμενου τοπογράφου μηχανικού, που
περιέχεται στο προμνησθέν τοπογραφικό διάγραμμα (βλ. το μετ' επικλήσεως προσκομιζόμενο
υπ' αριθμ. .../17-08-1994 δωρητήριο εν ζωή συμβόλαιο και το τοπογραφικό διάγραμμα που προ-
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σαρτάται σε αυτό). Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από το ίδιο το δωρητήριο συμβόλαιο, η δωρεά αυτή τελούσε υπό τον όρο (τρόπο) ανέγερσης στο δωρηθέν ακίνητο ενός μεγαλοπρεπούς
οικοδομήματος προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη
της θυγατέρας της δωρήτριας (μητέρας του πρώτου των εναγόντων και αδελφής του δευτέρου
αυτών), ... συζ. ... το γένος... και... που απεβίωσε
στις 03-04-1992, γεγονός το οποίο περιλαμβάνεται στην από 10-05-1994 πρόταση δωρεάς της
δωρήτριας προς τον εναγόμενο Δήμο, η οποία
προσαρτάται στο ανωτέρω δωρητήριο συμβόλαιο
και αποτελεί ενιαίο με αυτήν σώμα. Ειδικότερα,
στο επίδικο υπ' αριθμ. 4.645/17-08-1994 δωρητήριο εν ζωή συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου... αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Στη συνέχεια η δωρήτρια... χήρα... το γένος... και... η...
δήλωσε ότι ολόκληρο το παραπάνω περιγραφόμενο ακίνητό της, εκτάσεως 502 τ.μ. με τα συστατικά και τα παραρτήματά του δωρίζει σήμερα με
το συμβόλαιο αυτό με δωρεά εν ζωή ισχυρή και
αμετάκλητη, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς
τον αφετέρου συμβαλλόμενο εκπροσωπούμενο
Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας, ο οποίος στη συνέχεια του παρόντος θα αποκαλείται για συντομία
«δωρεοδόχος» στη μνήμη της θυγατέρας της...
συζ. ... το γένος... και... προς το σκοπό όπως σε
αυτό ανεγερθεί μεγαλοπρεπές οικοδόμημα παράρτημα του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου
και προς εκπλήρωση του σκοπού που αναφέρεται
στην προσαρτώμενη στο παρόν σε επικυρωμένο
αντίγραφο πρόταση δωρεάς και σύμφωνα με τις
περιεχόμενες σε αυτήν επιθυμίες και προϋποθέσεις, που αποτελούν με το παρόν συμβόλαιο ενιαίο σύνολο, τις οποίες η Δημαρχιακή Επιτροπή
του δωρεοδόχου Δήμου ανεπιφύλακτα με την
ανωτέρω αναφερόμενη απόφασή της (ήτοι την
υπ' αριθμ. 29/1,8-05-1994) αποδέχτηκε... . Η δωρήτρια δήλωσε επίσης ότι παραιτείται από κάθε
γενικά δικαίωμα αγωγής και ένστασής της για διάρρηξη, ακύρωση και γενικά προσβολή της σύμβασης αυτής και ανάκλησης της παραπάνω δωρεάς για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο
και αιτία, εκτός από την περίπτωση της δωρήτριας περί ανέγερσης στο δωρηθέν ακίνητο μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος - παραρτήματος του
Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στο οποίο θα
στεγαστούν η Φιλαρμονική και οι Μαζορέτες Λου-
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τρακίου, το Δημοτικό Ωδείο και γενικά τα μουσικά
και χορευτικά τμήματα του Πνευματικού Κέντρου,
κατά τα ειδικώς σε αυτήν διαλαμβανόμενα καθώς
και της ανάρτησης στην είσοδο του ως άνω ανεγερθέντος κτιρίου αναμνηστικής πλάκας στην
οποία θα αναγράφεται -σύμφωνα με την επιθυμία
της δωρήτριας- το κάτωθι κείμενο: «Το οικόπεδο
στο οποίο ανεγέρθη το παρόν κτίριο δωρίθηκε
στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας από τη... το
γένος... και... εις μνήμη της αγαπημένης της θυγατέρας... συζ. ... το γένος... και... αποθανούσης
την 3ην Απριλίου του έτους 1992». Εξ όλων των
ανωτέρω εκτεθέντων συνάγεται ότι ο τρόπος υπό
τον οποίο έλαβε χώρα η ανωτέρω δωρεά περιγράφηκε με σαφήνεια και πληρότητα στο δωρητήριο συμβόλαιο, περιβλήθηκε δε τον (συστατικό)
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, ως
απαιτεί ο νόμος, και ως εκ τούτου δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία στο δωρεοδόχο περί των
υποχρεώσεων που του τέθηκαν από την δωρήτρια αναφορικά με την ανωτέρω δωρεά απορριπτόμενου ως ουσιαστικά αβάσιμου του σχετικού
ισχυρισμού του ότι δεν δικαιούται η δωρήτρια ή οι
κληρονόμοι αυτής να προβούν σε ανάκληση της
επίμαχης δωρεάς λόγω μη εκπλήρωσης του τρόπου που ετέθη από την τελευταία, ένεκα του ότι ο
πρόσθετος όρος υπό τον οποίο τελέστηκε η δωρεά δεν περιβλήθηκε τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ως εκ τούτου κείται εκτός
συμβολαίου. Άλλωστε, το γεγονός ότι ο δωρεοδόχος Δήμος είχε κατανοήσει πλήρως τους όρους
υπό τους οποίους πραγματώθηκε η ανωτέρω δωρεά προκύπτει δίχως άλλο τόσο από την υπ'
αριθμ. 29/18095/1994 ομόφωνη απόφαση της Δημαρχιακής του Επιτροπής, με την οποία αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα την από 10-05-1994 πρόταση
δωρεάς της παραπάνω δωρήτριας στην οποία λεπτομερώς αναφέρονται οι επιθυμίες της, η οποία
αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του δωρητηρίου
συμβολαίου, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, όσο και
από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4642/31-05-1994 ευχαριστήρια επιστολή του τότε Δημάρχου του εναγόμενου κ. ... προς την δωρήτρια, στην οποία - μεταξύ άλλων - αναφέρεται επί λέξει: «...Σας κάνουμε
γνωστό ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή μας με την
υπ' αριθμ. 29 απόφασή της στη συνεδρίαση της
18ης Μαΐου 1994 ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς σας προς το Δήμο μας του οικοπέδου σας στο Ο.Τ. ... του σχεδίου Λουτρακίου
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για την ανέγερση μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος - παραρτήματος του Πνευματικού Κέντρου
Λουτρακίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για
τους σκοπούς που ορίζετε στην πρόταση δωρεάς. Η Δημαρχιακή Επιτροπή απεδέχθη όλους
τους όρους που έχετε θέσει στη αίτηση - πρόταση
δωρεάς και σας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενική σας χειρονομία» (βλ.
την ως άνω αναφερόμενη υπ' αριθμ. 29/18-051994 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής καθώς και την ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου προς την δωρήτρια). Συνεπώς, στο ως άνω
δωρητήριο συμβόλαιο εκτέθηκε ρητώς ο τρόπος
υπό τον οποίο τελούσε η ανωτέρω δωρεά, τον
οποίο αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα ο εναγόμενος
Δήμος και περαιτέρω περιλήφθηκε ειδική μνεία
ότι η μη εκτέλεση του ανωτέρω τρόπου θα παρείχε στη δωρήτρια το δικαίωμα να προβεί σε ανάκλησή της. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο δωρεοδόχος εναγόμενος Δήμος δεν προέβη σε καμία
ενέργεια για την πραγμάτωση του σκοπού για τον
οποίο τελέστηκε η δωρεά του ανωτέρω οικοπέδου παρά τις κατ' επανάληψη (προφορικές) οχλήσεις της δωρήτριας, η οποία τελικά όντας άκρως
δυσαρεστημένη από την πολυετή ολιγωρία του
εναγόμενου απέστειλε σε αυτόν μετά την πάροδο
13 ετών από την κατάρτιση του επίμαχου δωρητηρίου συμβολαίου την από 07-11-2007 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία της, η οποία του επιδόθηκε
την 14-11- 2007, όπως προκύπτει από την μετ'
επικλήσεως προσκομισθείσα υπ' αριθμ. 9458/1411-2007 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου..., με την οποία
τον καλούσε να συμμορφωθεί στις ανειλημμένες
με το δωρητήριο συμβόλαιο υποχρεώσεις του
εντός των αναφερόμενων σε αυτήν προθεσμιών,
δηλώνοντάς του ταυτόχρονα ότι αν και αυτές οι
ύστατες προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες θα
ασκήσει το δικαίωμα της ανάκλησης της επίδικης
δωρεάς θεωρώντας τον τελευταίο ως μόνο υπαίτιο για τη μη τέλεση του τρόπου υπό τον οποίο
αυτή τελέστηκε. Ειδικότερα, με την ως άνω εξώδικη πρόσκλησή της η δωρήτρια έταξε στον εναγόμενο τις ακόλουθες ύστατες προθεσμίες: «1.
Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσης (εξώδικης δήλωσης - πρόσκλησης) να
συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει τη
σχετική απόφαση για την εκπλήρωση του όρου, 2.
Εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης
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αυτής να φροντίσετε ώστε να εκδοθεί η σχετική
άδεια οικοδομής, 3. Εντός οκτώ (8) μηνών από
την έκδοση της οικοδομικής αδείας να έχει αποπερατωθεί ο εκ μπετόν αρμέ σκελετός του κτιρίου
και 4. Εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση
του σκελετού να έχει πλήρως αποπερατωθεί το
κτίριο». Ωστόσο, ο εναγόμενος δεν ανταποκρίθηκε ούτε στις ανωτέρω τεθείσες από τη δωρήτρια
ύστατες προθεσμίες υλοποίησης του τρόπου υπό
τον οποίο τελέστηκε η δωρεά, αφού εκτός του ότι
δεν προέβη σε καμία θετική υλική πράξη από την
οποία να προκύπτει εμπράκτως η βούλησή του
για την έναρξη των εργασιών της ανέγερσης του
κτιρίου που είχε οραματιστεί η δωρήτρια, δεν
φρόντισε να αποστείλει σε αυτήν έστω μια τυπική
έγγραφη απάντηση στην ανωτέρω εξώδικη δήλωσή της, προκειμένου δικαιολογήσει την επί μακρό
χρόνο αδρανή στάση του και να επεξηγήσει τους
λόγους για τους οποίους για 13 και πλέον έτη μετά την απόκτηση της κυριότητας του δωρηθέντος
ακινήτου δεν έχει προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια
υλοποίησης του τρόπου υπό τον οποίο τελέστηκε
η επίμαχη δωρεά.
Εξ αυτού λοιπόν του λόγου η δωρήτρια μετά
την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 23-09-2008 και με αριθμό έκθεσης
κατάθεσης 487/ΤΠ487/25-09-2008 αγωγή της με
την οποία ανακαλούσε την ανωτέρω δωρεά, κατά
τα ειδικώς σε αυτήν οριζόμενα, δικάσιμος της
οποίας ορίστηκε η 14-10-2009, η οποία επιδόθηκε
στον εναγόμενο Δήμο στις 15-10-2008, όπως προκύπτει από την μετ' επικλήσεως προσκομισθείσα
υπ' αριθμ. 5.195/15-10-2008 έκθεση επίδοσης
του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου..., ήτοι εντός ενός έτους από τον ακριβή
χρόνο πληροφόρησής της για το λόγο της ανάκλησης που συνίσταται στην θετική γνώση της για
την υπαίτια παράλειψη της εκτέλεσης του τρόπου
υπό τον οποίο τελέστηκε η επίμαχη δωρεά, κατά
τα ανωτέρω εκτεθέντα. Εντούτοις, αποδείχθηκε
ότι κατά την ανωτέρω ορισθείσα δικάσιμο η δίκη
διακόπηκε βιαίως λόγω του θανάτου της ενάγουσας - δωρήτριας... χήρας... το γένος... και... που
έλαβε χώρα την 25-04-2009 (βλ. την μετ' επικλήσεως προσκομισθείσα υπ’ αριθμ. 341/Τόμος 395/
Ετος 2009 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Ζωγράφου) και τελικά καταργήθηκε μετά από τη νομότυπη παραίτηση των νυν
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εναγόντων κληρονόμων της από το δικόγραφο
τόσο αυτής όσο και της από 12-06-2011 κλήσης
με την οποία την επανέφεραν προς συζήτηση (βλ.
την από 06-03-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 10/06-03-2012 δήλωσης παραίτησης από
την ως άνω από 23-09-2008 αγωγή της δωρήτριας
κληρονομούμενης, αλλά και την κλήση με την
οποία επαναφέρθηκε προς συζήτηση, η οποία επιδόθηκε στον εναγόμενο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων
Θεοδώρων την 06-03 2012, όπως προκύπτει από
την μετ' επικλήσεως προσκομισθείσα υπ' αριθμ.
1418Β/06-03-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου...).
Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι η ως άνω δωρήτρια...
χήρα...το γένος... και... κατέλιπε κατά το χρόνο
του θανάτου της την υπ' αριθμ. 2108/28-11-2007
δημόσια διαθήκη της η οποία συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών... και δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του την 13-11-2009
με το υπ' αριθμ. 5922/13-11-2009 πρακτικό του,
δυνάμει της οποίας εγκατέστησε ως κληρονόμους της στο επίδικο ακίνητό τους ενάγοντες κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο αυτών,
εφόσον μετά την ως άνω εκ μέρους της γενόμενη
ανάκληση της δωρεάς του επίδικου ακινήτου, ο
δωρεοδόχος υποχρεούτο να αναμεταβιβάσει την
κυριότητά του σε αυτήν (και τους κληρονόμους
της) λόγω λήξεως της αιτίας για την οποία δόθηκε
το πράγμα, κατά τα λεπτομερώς εκτιθέμενα στη
μείζονα της παρούσας σκέψη, οι δε κληρονόμοι
αυτής αποδέχτηκαν την κληρονομιά αυτή με την
υπ' αριθμ. 2305/27-09-2010 πράξη αποδοχής κληρονομιάς της ως άνω αναφερόμενης συμβολαιογράφου Αθηνών..., που έχει μεταγραφεί νόμιμα
στα βιβλία μεταγραφών του Β' Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου (Κλεώνων - Περαχώρας) στον τόμο...
υπ' αύξοντα αριθμό... Συγκεκριμένα στην ως άνω
δημόσια διαθήκη της η διαθέτιδα... χήρα... το
γένος... και... αναφέρει επί λέξει ότι στους κληρονόμους της... (εγγονό της - πρώτο ενάγοντα)
και... (υιό της - δεύτερο ενάγοντα) αφήνει -μεταξύ άλλων- «... και δ) το δικαίωμα ανακλήσεως
κατ' άρθρο 507 ΑΚ της δωρεάς που έγινε με το
υπ' αριθμ. 4.645/17-08-1994 δωρητήριο εν ζωή
συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου...,
με το οποίο εδώρησα στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο,
που βρίσκεται στην πόλη Λουτρακίου στο... Ο.Τ
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και επί της οδού Κ... . Η δωρεά αυτή τελεί υπό τον
όρο της ανεγέρσεως εκ μέρους του δωρεοδόχου
μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος - παραρτήματος
του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου στη μνήμη
της θυγατέρας μου... συζ. ... ..., το γένος... και...,
που απεβίωσε την 3-04-1992. Μέχρι σήμερα όμως
ο όρος αυτός δεν έχει πραγματωθεί. Ήδη όχλησα
τον δωρεοδόχο Δήμο για την εκπλήρωση των εν
λόγω υποχρεώσεών του, δηλώνοντάς του ότι σε
περίπτωση μη συμμορφώσεώς του, θα ασκήσω
το, κατά τα άνω, σύμφωνα με το άρθρο 507 ΑΚ,
δικαίωμά μου. Σε περίπτωση δε κατά την οποία
η εν λόγω δωρεά ανακληθεί το ανωτέρω ακίνητο
θα περιέρχεται στους εν λόγω κληρονόμους μου
κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου σε έκαστο αυτών». Εκ των υστέρων βέβαια αποδείχθηκε ότι η
ως άνω δωρήτρια άσκησε η ίδια το δικαίωμά της
αυτό με την ως άνω αναφερόμενη από 23-09-2008
και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 487/ΤΠ487/2509-2008 αγωγή της, με την οποία και ανακάλεσε
εμπρόθεσμα την ανωτέρω δωρεά -όπως ανωτέρω
εκτέθηκε- ήτοι εντός ενός έτους από τον ακριβή
χρόνο πληροφόρησής της για το λόγο της ανάκλησης που συνίστατο στην θετική γνώση της
για την υπαίτια παράλειψη της εκτέλεσης του
τρόπου υπό τον οποίο αυτή τελέστηκε, μετά την
άπρακτη παρέλευση των ύστατων προθεσμιών
που έθεσε στον δωρεοδόχο με την από 07-112007 εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία της, κατά
τα ανωτέρω εκτεθέντα. Το γεγονός δε της βίαιης
διακοπής της εν λόγω δίκης και της μετέπειτα
νομότυπης παραίτησης των κληρονόμων της (και
νυν εναγόντων) από το δικόγραφο της εν λόγω
αγωγής, προκειμένου οι τελευταίοι να ασκήσουν
στη συνέχεια την κρινόμενη αγωγή τους, ουδεμία
επιρροή ασκεί στην ήδη συντελεσθείσα ανάκληση
της επίμαχης δωρεάς η οποία επέφερε τα έννομα
αποτελέσματά της και δη την αυτοδίκαιη ανατροπή για το μέλλον (ex nunc) των αποτελεσμάτων
της ενοχικής συμβάσεως της δωρεάς αφ' ης στιγμής περιήλθε η ανωτέρω δήλωση της δωρήτριας
στον δωρεοδόχο Δήμο, ήτοι την 15-10-2008, κατά
την οποία επιδόθηκε η εν λόγω αγωγή στον τελευταίο, καθώς η μεταγενέστερη παραίτηση από το
αγωγικό δικόγραφο καταλύει μεν αναδρομικά τη
διαδικαστική πράξη της αγωγής επιφέροντας την
αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης, σε καμία περίπτωση όμως δεν αναιρεί τη δήλωση βουλήσεως
που εμπεριέχεται σε αυτήν ανατρέποντας τα έν-
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νομα αποτελέσματά της, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του εναγομένου. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση οι ενάγοντες, οι οποίοι
τυγχάνουν νόμιμοι εκ διαθήκης κληρονόμοι του
επίδικου ακινήτου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, έχουν ως εκ του περισσού επαναλάβει τη δήλωση ανάκλησης της επίμαχης δωρεάς και με την
κρινόμενη αγωγή τους, η αποσβεστική προθεσμία
της οποίας δεν αναλώθηκε, όπως σθεναρά αλλά
αβάσιμα διατείνεται ο εναγόμενος, καθώς καθ' ο
χρόνο ο δωρεοδόχος συνεχίζει υπαιτίως την παράλειψη του τρόπου υπό τον οποίο τελέστηκε η
δωρεά το δικαίωμα ανάκλησης δεν αποσβήνεται
αλλά εξακολουθεί να υφίσταται φθάνοντας μέχρι
την πράξη της ανάκλησης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στην προπαρατεθείσα
μείζονα σκέψη.
Τέλος, αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος Δήμος
από την κατάρτιση του επίδικου δωρητηρίου συμβολαίου με το οποίο απέκτησε κατά κυριότητα το
ανωτέρω ακίνητο και μέχρι σήμερα ήτοι μετά την
πάροδο είκοσι (20) και πλέον ετών δεν έχει πράξει
καμία ουσιαστική ενέργεια για την υλοποίηση του
οικοδομήματος που οραματίστηκε η δωρήτρια,
γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την κατάθεση του ίδιου του μάρτυρα ανταποδείξεως,
ο οποίος κατέθεσε ότι ο εναγόμενος Δήμος είχε
δώσει έμφαση σε έργα υποδομής και ως εκ τούτου τα όποια κονδύλια στο παρελθόν διέθετε τα
ανάλωσε για τέτοιου είδους έργα, τα οποία εξασφάλιζαν την προσβασιμότητα των κατοίκων στην
πόλη του Λουτρακίου και είχαν προτεραιότητα
έναντι των πολιτιστικών έργων, όπως το επίδικο,
το οποίο ελπίζει ότι θα υλοποιηθεί μέσω των νέων
ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
του ΕΣΠΑ που θα εκπονηθούν την επόμενη πενταετία 2015 - 2020.
Ο εν λόγω ισχυρισμός του εναγομένου θα μπορούσε να τύχει αποδοχής εάν η δωρήτρια απαιτούσε την άμεση υλοποίηση του έργου εντός
στενού χρονοδιαγράμματος, ενώ γνώριζε ότι ο
Δήμος υλοποιεί άλλα ζωτικής σημασίας και μεγαλύτερης σπουδαιότητας έργα υποδομής στην πόλη του Λουτρακίου, σε κάθε όμως περίπτωση δεν
είναι δυνατό να γίνει αποδεκτός μετά την πάροδο
είκοσι (20) και πλέον ετών από την κατάρτιση της
επίμαχης δωρεάς. Ο δε ύστατος ισχυρισμός του
εναγομένου ότι σε κάθε περίπτωση δεν υποχρεούται να εκτελέσει τον τεθέντα με το δωρητήριο
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συμβόλαιο τρόπο, διότι η δαπάνη ανεγέρσεως
ενός τέτοιου μεγαλοπρεπούς κτιρίου που επιθυμούσε η δωρήτρια υπερβαίνει καταφανώς την
αξία του δωρηθέντος σε αυτόν ακινήτου, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, όπως συνομολογούν με το αγωγικό τους δικόγραφο και οι
ενάγοντες, ληφθέντος υπόψη ότι το κόστος κατασκευής του εν λόγω οικοδομήματος αγγίζει το
ποσό των 2.000.000 ευρώ, δεν κρίνεται πειστικός
υπό του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς αφενός η
εκτίμηση του ως άνω κόστους τυγχάνει παντελώς
αυθαίρετη και δεν ενισχύεται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο και αφετέρου διότι ο δωρεοδόχος
έχει υποχρέωση να εκτελέσει, έστω και εν μέρει
τον τρόπο υπό τον οποίο τελέστηκε η δωρεά και
δη μέχρι του σημείου που η αξία του δωρηθέντος
επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης εκτελέσεώς του και μόνον για το υπόλοιπο μέρος έχει τη
γνήσια αναβλητική ένσταση που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 504 ΑΚ, στην οποία επιχειρεί
ανεπιτυχώς να εδράσει τον ανωτέρω ισχυρισμό
του ο εναγόμενος. Τέτοια μερική όμως εκτέλεση
του τρόπου μέχρι της, κατά τους ισχυρισμούς του
εναγομένου, ως άνω αξίας του δωρηθέντος δεν
επικαλείται ο τελευταίος, αλλά αντιθέτως επιβεβαιώνει μέσω της κατάθεσης του μάρτυρά του
τη μη έναρξη της εκτέλεσης του ως άνω έργου,
που συνιστά στη συγκεκριμένη περίπτωση τον
τρόπο υπό τον οποίο τελούσε η επίμαχη δωρεά
(ΕφΛαρ361/2001 Δημοσιευμένη στην Τράπεζα
Νομικών Πληροφοριών NOMOS). Η ανωτέρω κρίση του παρόντος Δικαστηρίου περί της παντελούς ολιγωρίας του εναγόμενου Δήμου για την
εκτέλεση έστω και άκρως προπαρασκευαστικών
εργασιών για την εκτέλεση του τρόπου υπό τον
οποίο τελούσε η ως άνω δωρεά δεν είναι δυνατό
να αντικρουσθεί από την ανυπόγραφη, αχρονολόγητη και ουδέποτε κατατεθείσα στην αρμόδια Πολεοδομία Λουτρακίου φερόμενη ως άδεια οικοδομής του επίδικου έργου ούτε βέβαια από τις προσκομισθείσες από το εναγόμενο φωτογραφίες
που -κατά τα λεγόμενά του- απεικονίζουν το υπό
κατασκευή έργο στις εξωτερικές του όψεις και
στο εσωτερικό του, αφού οι εν λόγω φωτογραφίες θα μπορούσαν να απεικονίζουν μια οιαδήποτε
υποθετική κατασκευή και δεν συναρτώνται απαραίτητα με την υλοποίηση του έργου που τέθηκε
ως όρος στο δωρητήριο συμβόλαιο. Εξάλλου, την
αγωνιώδη προσπάθεια του εναγομένου να διατη-
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ρήσει την κυριότητα του δωρηθέντος ακινήτου
παρά την επί είκοσι (20) συναπτά έτη παραβίαση
του τεθέντος με το δωρητήριο συμβόλαιο όρου
καταμαρτυρεί άνευ άλλου τινός και η κατάθεση
του ίδιου του μάρτυρα ανταπόδειξης, ο οποίος
κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου
ότι «μετά από την όχληση της κυρίας... (η οποία
κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα έλαβε χώρα μετά την
πάροδο 13 ετών από την κατάρτιση του επίμαχου
δωρητηρίου συμβολαίου και συγκεκριμένα το Νοέμβριο του έτους 2007) ο Δήμος θορυβήθηκε με
το ενδεχόμενο ότι ίσως χαθεί η δωρεά και (τότε)
ξεκίνησε άμεσα τη διαδικασία συμπληρωματικής
πίστωσης 150.000 ευρώ για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο... . Ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία
από το έτος 2009 και μέχρι σήμερα προσπαθεί
με όλες του τις δυνάμεις... ώστε να εκδώσει την
οικοδομική άδεια... και όποτε προκηρυχτεί μέσα
από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων που στηρίζουν τις πολιτιστικές δομές, να το
εντάξει...».
Κατόπιν των ανωτέρω αποδειχθέντων και με
δεδομένη την υπαίτια εκ μέρους του εναγόμενου
παράλειψη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο
τελέστηκε η επίμαχη δωρεά, θα πρέπει να γίνει
δεκτή η κρινόμενη αγωγή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη κατά το κύριο αίτημά της, παρελκομένης
της εξέτασης του επικουρικού της αιτήματος,
αφού δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει αδυναμία του
εναγόμενου προς απόδοση στους ενάγοντες του
επίδικου ακινήτου και αφού αναγνωριστεί ότι η
αναφερόμενη στο σκεπτικό της απόφασης αυτής
δωρεά ακινήτου έχει ανακληθεί, να υποχρεωθεί ο
εναγόμενος να αναμεταβιβάσει συμβολαιογραφικώς την κυριότητα του ως άνω περιγραφόμενου
ακινήτου κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε έκαστο των εναγόντων και σε περίπτωση αρνήσεώς
του να καταδικαστεί σε δήλωση βουλήσεως προς
τούτο, αρνούμενου δε να προβεί στην ανωτέρω
δήλωση να θεωρηθεί ότι η εν λόγω δήλωση βουλήσεως προς αναμεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώθηκε με την τελεσιδικία της παρούσας. […]

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 341/2013
Οριζόντιος ιδιοκτησία. Άρνηση του
αρμόδιου υποθηκοφύλακα να προβεί στη
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μεταγραφή της πράξης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας. Ισχυρισμοί υποθηκοφύλακα ότι
η επίδικη πράξη σύστασης δεν συγκέντρωνε
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το
χαρακτηρισμό της ως οριζόντιας σύστασης.
Η ύπαρξη και διαφορετικών εισόδων επί
των επίδικων οριζόντιων ιδιοκτησιών δεν
αναιρούσε το γεγονός ότι οι συνιστώμενες
με την επίδικη πράξη οριζόντιες ιδιοκτησίες
αποτελούσαν μέρη ενός ενιαίου συνόλου,
ενώ έκαστη εξ αυτών είχε ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του εδάφους. Επί
κάθετης ιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτης έχει
το εδαφικό τμήμα που του ανήκει, το οποίο
και δύναται να διαθέσει ελεύθερα, ενώ οι
κοινόχρηστοι χώροι σπάνια προβλέπονται.
Μη νόμιμη η άρνηση του υποθηκοφύλακα.
Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.
[...] Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 § 1, 3 § 1, 5
εδ. α’, 7 § 1, 8 και 13 του ν. 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» που διατηρήθηκε σε ισχύ
και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, συνάγεται ότι επί
οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα
ορόφου, ενώ υπάρχει αναγκαστική συγκυριότητα
που αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ ανάλογη μερίδα
στα μέρη του όλου ακινήτου που χρησιμεύουν
σε κοινή χρήση από όλους τους οροφοκτήτες.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά το
έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, οι
καπνοδόχοι, οι αυλές, τα φρεάτια ανελκυστήρων,
οι κεντρικοί είσοδοι, οι εγκαταστάσεις κεντρικής
θέρμανσης κ.λπ..
Από το σύνολο των προσκομιζόμενων και επικαλούμενων εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’
αριθ. .../4.3.2004 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Σ.Π., νόμιμα μεταγραμμένου στα
οικεία βιβλία μεταγραφών (τόμος ..., α.α....) και
του υπ’ αριθ. .../4.3.2004 συμβολαίου του ίδιου
ως άνω Συμβολαιογράφου, νόμιμα μεταγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών (τόμος ...,
α.α....), οι αιτούντες απέκτησαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, κοινώς, ισομερώς και αδιαιρέτως εξ αγοράς από τον Α.Ο., δύο συνεχόμενα
αγροτεμάχια, εκτάσεως 9.285, 35 τ.μ. και 2.805,35
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τ.μ., αντίστοιχα, τα οποία σήμερα κατόπιν συνενώσεως αποτελούν ένα ενιαίο αγροτεμάχιο, το
οποίο βρίσκεται στη θέση «Κ.» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Π. και ήδη ……
του Δήμου Ω. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, εκτός
σχεδίου και εκτός ζώνης των 500,00 μ. από τα
όρια του οικισμού, στη συμβολή αγροτικών οδών,
ονομαζόμενων κατά δήλωση των εμφανισθέντων
Ε. αριθ. ... και Ρ.. Κατά νεώτερη δε καταμέτρηση
το παραπάνω ενιαίο αγροτεμάχιο, εμφαινόμενο
με τα κεφαλαία γράμματα ΑΑ1ΒΒ1ΓΔΕΕ1Ζ1ΗΗ1Θ1Ι1ΚΚ1ΛΛ1Μ Μ1ΝΟΠΡΣΣ1ΤΤ1Υ ΦΦ1ΧΨΩΩ1Α
στο από Δεκεμβρίου 2012 με αριθμό σχεδίου Α-1
τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Κ.Θ.Γ., έχει επιφάνεια 12.090,88 τ.μ., στο
οποίο υπάρχει μία διώροφη οικοδομή με υπόγειο
και πισίνα, όπως τα ανωτέρω ανεγέρθησαν με
επιμέλεια των αιτούντων δυνάμει της υπ’ αριθ.
.../29.7.2004 άδειας οικοδομής του πολεοδομικού
γραφείου Κ., Νομαρχίας Ανατ. Αττικής. Δυνάμει
της υπ’ αριθ. .../31.12.2012 πράξης σύστασης
οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου
Μαραθώνα Π.Λ. οι αιτούντες επιχειρούν να υπάγουν το προπεριγραφέν ακίνητό τους μετά της
διωρόφου οικοδομής με υπόγειο και πισίνα στις
διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002
και 1117 ΑΚ, σε συνδυασμό με το ν.δ. 1024/1971
και να συστήσουν οριζόντια ιδιοκτησία κατ’ ορόφους ή κατά τμήματα ορόφων στην παραπάνω
διώροφη οικοδομή και συγκεκριμένα: α) την υπό
στοιχεία ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου, επιφανείας 84,14 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί
του οικοπέδου 133,62/1000 εξ αδιαιρέτου, β) την
υπό στοιχεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ αυτοτελή και ανεξάρτητη
οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, επιφανείας
100,58 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 183,83/1000 εξ αδιαιρέτου και γ) την υπό
στοιχεία ΜΕΖΟΝΕΤΑ αυτοτελή και ανεξάρτητη
οριζόντια ιδιοκτησία που εκτείνεται σε τμήμα του
υπογείου επιφανείας 127,55 τ.μ., σε τμήμα του
ισογείου επιφανείας 116,40 τ.μ. και καταλαμβάνει
ολόκληρο τον Α’ όροφο επιφανείας 155,74 τ.μ. με
ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 682,55/
1000 εξ αδιαιρέτου. Ακολούθως, οι αιτούντες
ζήτησαν από τον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα Μαραθώνα την μεταγραφή της εν λόγω πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, πλην όμως ο τελευ-
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ταίος αρνήθηκε να το πράξει, ισχυριζόμενος με
την υπ’ αριθ. πρωτ. .../12.3.2013 βεβαίωση του ότι
η πράξη σύστασης δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της
ως οριζόντιας σύστασης. Όπως δε προκύπτει από
την επίδικη συμβολαιογραφική πράξη και την υπ’
αριθ. .../2004 άδεια οικοδομής οι αιτούντες ανήγειραν μία διώροφη οικοδομή μετά του υπογείου,
ενώ έγινε σύσταση οριζόντιων αυτοτελών ιδιοκτησιών (υπόγειο, ισόγειο, 1ος όροφος), οι οποίες
συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς να γίνεται λόγος
για διαίρεση της κοινής οικοπεδικής έκτασης σε
συγκεκριμένα εδαφικά τμήματα, όπως απαιτείται
επί κάθετης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, αναφέρεται
ότι στο υπόγειο βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως κοινόχρηστη είσοδος, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστο λεβητοστάσιο, επιφανείας 19,35 τ.μ.. Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες
επικοινωνούν με ανελκυστήρα και με κοινόχρηστη
είσοδο. Η ύπαρξη και διαφορετικών εισόδων δεν
αναιρεί το γεγονός ότι οι συνιστώμενες με την
επίδικη πράξη οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελούν
μέρη ενός ενιαίου συνόλου από πλευράς στατι-

κότητας, η καθεμία δε (οριζόντια ιδιοκτησία) έχει
ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εδάφους, ενώ
στην περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας υπάρχει ουσιαστικά μία άτοπη διανομή του εδάφους,
εφόσον ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει το εδαφικό
τμήμα που του ανήκει και μπορεί να το διαθέτει
χωρίς την σύμφωνη γνώμη των άλλων συνιδιοκτητών, οι δε κοινόχρηστοι χώροι σπάνια προβλέπονται. Η αναφορά των παραπάνω στοιχείων στην
επίδικη συμβολαιογραφική πράξη υποδηλώνει
την συνδρομή των εννοιολογικών στοιχείων της
οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως αυτή προβλέπεται
από τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ. Με τα δεδομένα αυτά, ο
Υποθηκοφύλακας Μαραθώνα μη νόμιμα αρνείται
την μεταγραφή της εν λόγω πράξης και συνεπώς
πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και κατά
την ουσιαστική της βασιμότητα, να διαταχθεί ο
Υποθηκοφύλακας Μαραθώνα να μεταγράψει την
υπ’ αριθ. .../31.12.2012 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα
Π.Λ. και να χορηγήσει στους αιτούντες σχετικό
πιστοποιητικό μεταγραφής. […]

ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

τος 284/1993 ΦΕΚ 123/27-7-2003 (τευχ. Α΄), η
εταιρεία συμβολαιογράφων Αθηνών με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παναγιώτης
Δ. Σιάγκας – Αδαμάντιος Π. Σιάγκας» λόγω συνταξιοδότησης του εκ των εταίρων Παν. Σιάγκα.

Με την από 9/1/2014 απόφαση των εταίρων, η
οποία καταχωρήθηκε στις 13/1/2015 στο βιβλίο
εταιρειών του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/
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και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β)
Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) Δάφνης και Υμηττού της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τη διεξαγωγή δικών καθώς και για την αίτηση καταχώρισης της πράξης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών του
αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου». ..................................................................................................
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μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 288/2014 (Τμ. Β΄). Φορολογία κληρονομιών. Η
γένεση της υποχρεώσεως καταβολής φόρου κληρονομίας για ακίνητο που έχει κηρυχθεί
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέο πριν από την επαγωγή μετατίθεται στο χρόνο καταβολής της
αποζημιώσεως ή άρσεως της απαλλοτριώσεως. Η ρύθμιση αυτή είναι υποχρεωτική για τη
φορολογική αρχή και για τον κληρονόμο και δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος. Εν προκειμένω αντικείμενο της κληρονομίας είναι η αποζημίωση που αναλογούσε σε καθέναν από τους συγκληρονόμους κατά το χρόνο που τους καταβλήθηκε και όχι η
κτήση του ακινήτου κατά το χρόνο της επαγωγής και ορθά η φορολογική αρχή προσδιόρισε
τον οφειλόμενο φόρο. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την αριθμ. 1135/2008 απόφαση
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). ...........................................................................................

1116

AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1201/2012 (Τμ. Γ΄ Πολ.). Διεκδικητική αγωγή. Κτήση κυριότητας
ακινήτου με σύμβαση. Στοιχεία για το ορισμένο της σχετικής αγωγής. Κτήση κυριότητας
με κληρονομική διαδοχή. Η επαγωγή της κληρονομίας δεν συνεπάγεται την κατάλυση των
δικαιωμάτων τρίτων που αποκτήθηκαν νόμιμα μετά το θάνατο του κληρονομουμένου, όπως
της κυριότητας που κτήθηκε με πρωτότυπο τρόπο, δηλαδή με έκτακτη χρησικτησία, που είχε συμπληρωθεί μέχρι το χρόνο της μεταγραφής της κληρονομίας. Αντίκλητος. Ποιος φέρει
τη σχετική ιδιότητα. Ένορκες βεβαιώσεις. Στην περίπτωση που οι αντίδικοι είναι πλείονες,
ακόμη και αν μεταξύ τους υπάρχει απλή ομοδικία, πρέπει να κλητευθούν όλοι, εκτός αν τα,
με την ένορκη βεβαίωση, εκτιθέμενα αρμόζουν αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο ορισμένου από τους ομοδίκους. Διαφορετικά η ένορκη βεβαίωση δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε
και έναντι εκείνου που τυχόν κλητεύθηκε να παραστεί. (Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ’
αριθμ. 229/2009 απόφασης ΕφετΔωδ). ......................................................................................
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AΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 23/2015 (Τμ. Γ΄ Πολ.). Αγωγή μέμψης άστοργης δωρεάς. Σε μέμψη υπόκεινται μόνο οι δωρεές που προστίθενται στην κληρονομία. Όταν με αγωγή μέμψης
προσβάλλεται γονική παροχή που έγινε προς μεριδιούχο είτε για τη δημιουργία οικονομικής
και οικογενειακής αυτοτέλειάς του είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος,
για να είναι ορισμένη η αγωγή αυτή, πρέπει να εκτίθενται σαφώς τα στοιχεία από τα οποία
προκύπτει, ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολό της ή μερικώς, δηλαδή ότι υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας. Όταν δεν
υπάρχει διαφορετική βούληση του κληρονομούμενου, στη νόμιμη μοίρα καταλογίζεται και η
δωρεά προς το μεριδούχο που έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας,
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αφού και αυτή δεν παύει να είναι παροχή από ελευθεριότητα. Στις προστιθέμενες στην κληρονομία παροχές του κληρονομουμένου προς τους μεριδούχους, περιλαμβάνονται οι χωρίς
αντάλλαγμα γενόμενες προς αυτούς παροχές, έστω και αν έγιναν από λόγους ευπρέπειας
ή από ιδιαίτερο ηθικόν καθήκον. Στις παροχές χωρίς αντάλλαγμα υπάγονται και οι γονικές
παροχές, οι οποίες συνυπολογίζονται στην κληρονομιά σε όλη τους την έκταση με την αξία
που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οποτεδήποτε και αν έγιναν, ενώ η δωρεά προς μεριδούχο ή προς τρίτο μπορεί να καλύπτεται και υπό εικονική σύμβαση πώλησης. (Απορρίπτει
την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 2088/2013 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης). .............................................................................................................................................
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ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2044/2012. Είναι επιτρεπτή η συμφωνία ότι η επικαρπία μεταβιβάζεται σε τρίτο με την αναβλητική προθεσμία του θανάτου του επικαρπωτή. Η
σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος με δικαιοπραξία εν ζωή υπόκειται στον
τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, ενώ απαιτείται και μεταγραφή του μεταβιβαστικού
συμβολαίου. Αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικά, η αποδοχή της
πρότασης δεν χρειάζεται να περιέλθει στον προτείνοντα, αλλά αρκεί η σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου για την αποδοχή της πρότασης. Η πρόταση παραμένει ισχυρή παρά
το θάνατο του προτείνοντος, εκτός αν συνάγεται από την πρόταση το αντίθετο. Η συμφωνία
για σύσταση ή μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος μπορεί να καταρτισθεί και υπέρ τρίτου, οπότε ο τρίτος θα αποκτήσει το δικαίωμα από τη στιγμή που θα μεταγραφεί στο όνομά
του η εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για αναβλητική
αίρεση ή προθεσμία. Η δωρεά αιτία θανάτου αποτελεί δικαιοπραξία εν ζωή και, συγκεκριμένα, σύμβαση δωρεάς με την αναβλητική αίρεση της προαποβίωσης του δωρητή ή της ταυτόχρονης αποβίωσης των συμβαλλόμενων. Μπορεί να ολοκληρωθεί και μετά το θάνατο του
δωρητή με την αποδοχή της πρότασης από το δωρεοδόχο. Η επικαρπία, που αποσβέστηκε
με το θάνατο του δωρητή, συστήνεται εκ νέου με την αποδοχή της πρότασης του δωρητή
από το δωρεοδόχο. .....................................................................................................................

1130

ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 28050/2012 (Τακτ. Διαδ.). Κληρονομία. Διαθήκες. Εγκατάσταση σε μέρος της κληρονομίας. Σύνταξη τριών διαθηκών (δύο
μυστικών και μιας δημόσιας). Ανάκληση της πρώτης μυστικής με τη δεύτερη μυστική. Δεν
ανακλήθηκε η δημόσια, αλλά ίσχυε παράλληλα με τη μυστική. Εγκατάστατοι σε δήλα. Εγκατάστατοι-κληρονόμοι. Εγκατάστατοι-κληροδόχοι. Ερμηνεία. Πότε ο διαθέτης είχε σκοπό να
καταστήσει κληρονόμο του τον επί δήλου τιμώμενο και πότε κληροδόχο. Εν προκειμένω οι
εγκατάστατοι κατέστησαν κληρονόμοι, καθ’ όσον τα δήλα αποτελούσαν το σπουδαιότερο
μέρος της όλης κληρονομίας. Αδιάθετα κληρονομιαία ακίνητα, τα οποία και αποτελούσαν
σημαντικό μέρος της περιουσίας του κληρονομουμένου. Έμειναν αδιάθετα εν γνώσει του
κληρονομουμένου. Εξ αδιαθέτου διαδοχή ως προς το υπόλοιπο. Αν ο διαθέτης δεν όρισε
διαφορετικά ή δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη διάταξη τελευταίας βουλήσεώς του, τότε
εφαρμόζεται το άρθρ. 1801 ΑΚ (εξ αδιαθέτου διαδοχή). (Απορρίπτει την αγωγή). . ................
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ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 222/2014. Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο από τους κληρονόμους του δωρητή. Η ανάκληση δωρεάς, λόγω υπαίτιας μη εκτέλεσης
του τρόπου, δεν γίνεται με δικαστική απόφαση μετά από άσκηση διαπλαστικής αγωγής του
δωρητή, αλλά με άτυπη μονομερή δήλωση του τελευταίου, έστω και αν αφορά ακίνητο. Αν
μεταβιβάστηκε ακίνητο στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας,
μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς, εφόσον αρνείται αυτήν ο δωρεοδόχος, επιτυγχάνεται
με την καταδίκη του τελευταίου σε δήλωση βούλησης και μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου για αποδοχή της
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απόφασης αυτής. Η αγωγή αυτή είναι ενοχική και όχι εμπράγματη. Η τιθέμενη ετήσια αποσβεστική προθεσμία προς ανάκληση της δωρεάς βάσει του άρθρου 510 β΄ ΑΚ δεν αρχίζει,
εφόσον τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το λόγο της ανάκλησης είναι εξακολουθητικά και φθάνουν μέχρι την πράξη ανάκλησης της δωρεάς, η οποία μπορεί να γίνει και με
την άσκηση της αγωγής ανάκλησης, διότι στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω περιστατικά
θεωρούνται και λαμβάνονται υπόψη ως ενιαίο σύνολο, οπότε η προθεσμία προς ανάκληση
δεν αρχίζει ωσότου ο δωρεοδόχος συνεχίζει να παραλείπει υπαιτίως την εκτέλεση του τρόπου. ..............................................................................................................................................

1136

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 341/2013. Οριζόντιος ιδιοκτησία. Άρνηση του
αρμόδιου υποθηκοφύλακα να προβεί στη μεταγραφή της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ισχυρισμοί υποθηκοφύλακα ότι η επίδικη πράξη σύστασης δεν συγκέντρωνε τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό της ως οριζόντιας σύστασης. Η ύπαρξη και
διαφορετικών εισόδων επί των επίδικων οριζόντιων ιδιοκτησιών δεν αναιρούσε το γεγονός
ότι οι συνιστώμενες με την επίδικη πράξη οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελούσαν μέρη ενός
ενιαίου συνόλου, ενώ έκαστη εξ αυτών είχε ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εδάφους. Επί
κάθετης ιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτης έχει το εδαφικό τμήμα που του ανήκει, το οποίο
και δύναται να διαθέσει ελεύθερα, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι σπάνια προβλέπονται. Μη
νόμιμη η άρνηση του υποθηκοφύλακα. Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση. .............................
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ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Λύση της εταιρείας συμβολαιογράφων Αθηνών με την επωνυμία «Εταιρεία Συμβολαιογράφων Παναγιώτης Δ. Σιάγκας – Αδαμάντιος Π. Σιάγκας». ..........................................................
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