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Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ. 118/1973 (ήδη Ν.2961/2001) περί Κώδικος Φορο-
λογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Προικών και Κερδών εκ Λαχείων, ως ισχύει, ορίζονται
τα ακόλουθα: «1. Η φορολογική υποχρέωσις γεννάται κατά τον χρόνον θανάτου του κλη-
ρονομουμένου», ήτοι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι ο χρόνος
επαγωγής της κληρονομίας λόγω θανάτου του κληρονομουμένου.

Και από την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 983 ΑΚ, που ορίζει ότι η νομή μεταβι-
βάζεται στους κληρονόμους του νομέα, συνάγεται ότι ο κληρονόμος και χωρίς να απο-
κτήσει τη φυσική εξουσία επί των κληρονομιαίων πραγμάτων, ακόμη δε και χωρίς να
έχει γνώση της επαγωγής της κληρονομίας και των αντικειμένων αυτής, θεωρείται κα-
τά πλάσμα δικαίου από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου ως νομέας αυτών, δια-
δεχόμενος ολόκληρη την έννομη σχέση της νομής και τα εξ αυτής δικαιώματα (βλ. εν-
δεικτικά, ΑΠ 2110/2009, ΑΠ 1744/2009, ΑΠ 849/2007, ΑΠ 1526/06, ΑΠ 202/05).

Κατ’εξαίρεση, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ο χρόνος κατά τον οποίο
γεννάται η φορολογική υποχρέωση μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο από
αυτόν του χρόνου θανάτου του κληρονομουμένου και οι οποίες διακρίνονται σε δύο κα-
τηγορίες: (α) εκείνες για τις οποίες εκ του νόμου αυτοδίκαια και υποχρεωτικά μετατί-
θεται ο χρόνος (άρθρο 7 του ν.δ. 118/1973) και (β) εκείνες για τις οποίες η μετάθεση του
χρόνου είναι δυνητική και χορηγείται με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της αρμό-
διας ΔΟΥ (άρθρο 8 του ν.δ. 118/1973).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.118/1973, όπως ισχύει, μετατίθεται ο
χρόνος φορολογίας: «(β) Κατά τον χρόνον της με οιονδήποτε τρόπον λήξης της επιδι-
κίας, όταν τα αντικείμενα της κτήσης είναι κατά τον χρόνον του θανάτου του κληρονο-
μουμένου επίδικα και ο δικαιούχος δεν έχει τη νομή αυτών. Αν αυτά περιέλθουν στη νο-
μή του δικαιούχου πριν από τη λήξη της επιδικίας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται
κατά τον χρόνο αυτόν, (γ) Κατά τον χρόνον της με οποιονδήποτε τρόπο λήξης της επιδι-

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΡΙΤΙΚΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ

των Μαρίας Μ. Τοπακιτζιάν,
δικηγόρου, ΜΔ Αστικού Δικαίου & ΜΔ Φορολογικού Δικαίου1 και

Δέσποινας Π. Μαυρίδου
δικηγόρου, LLM International Economic Law & Μ.Δ. Φορολογικού Δικαίου
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κίας, όταν το δικαίωμα του κληρονόμου ή κληροδόχου κατέστη επίδικο, κατόπιν αμφι-
σβήτησής του από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και ο κληρονόμος ή κληροδόχος δεν
έχει τη νομή των αντικειμένων της κτήσης. Αν τα αντικείμενα περιέλθουν στη νομή του
κληρονόμου ή κληροδόχου που αξιώνει το δικαίωμα, η φορολογική υποχρέωση γεννιέ-
ται κατά τον χρόνον αυτόν”.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.118/1973, όπως ισχύει: «1. Η φορολογική υπο-
χρέωση για όλα ή μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μετατίθεται σε μετα-
γενέστερο χρόνο από αυτόν που ορίζεται στα άρθρα 6 και 7, με απόφαση του προϊστα-
μένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν τα αντι-
κείμενα της κτήσης κατέστησαν επίδικα μετά το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου
ή αν υφίσταται νομικό κώλυμα για την ελεύθερη διάθεση των αντικειμένων αυτών ή εί-
ναι δεσμευμένα στην αλλοδαπή και εφόσον στις περιπτώσεις αυτές ο υπόχρεος σε φό-
ρο δεν βρίσκεται στη νομή ή αν τα αντικείμενα της κτήσης κατέστησαν επίδικα πριν ή
μετά το θάνατο του κληρονομουμένου ή υφίσταται νομικό κώλυμα για την ελεύθερη διά-
θεση αυτών ή το δικαίωμα της κτήσης είναι επίδικο και εφόσον στις περιπτώσεις αυ-
τές ο υπόχρεος σε φόρο βρίσκεται μεν στη νομή των αντικειμένων, αλλά λόγω του απρο-
σόδου ή της μικρής προσόδου αυτών αδυνατεί να καταβάλει το φόρο. Ειδικά, σε περί-
πτωση αντικειμένων μικρής προσόδου, η μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογι-
κής υποχρέωσης μπορεί να αφορά μέρος ή ποσοστό αυτών. (....) (γ) Αν ο υπόχρεος σε
φόρο, κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, διέμενε μόνιμα στην αλλοδα-
πή, άσχετα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία».

Κατά τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 7 παρ.γ του Ν.118/1973, όπως ισχύει, ο
χρόνος της φορολογικής ενοχής μετατίθεται υποχρεωτικά κατά τον χρόνο της με οποι-
ονδήποτε τρόπο λήξης της επιδικίας, όταν τα αντικείμενα της κτήσης είναι συνεπεία αμ-
φισβητήσεως επίδικα και ο δικαιούχος δεν έχει τη νομή αυτών.

Μνημονεύεται στο εν λόγω άρθρο η επιδικία ως η συνήθης περίπτωση αμφισβητή-
σεως του κληρονομικού δικαιώματος, χωρίς να γίνεται αποκλειστική και περιοριστική
αναφορά σ’ αυτή, καθότι η διατύπωση της διάταξης διευρύνεται στη συνέχεια και ανα-
φέρεται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο κληρονόμος δεν ευρίσκεται στη
νομή των κληρονομιαίων στοιχείων.

Μία τέτοια περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία ο κληρονόμος αγνοεί το γεγονός
του θανάτου του κληρονομουμένου ή/και την έκταση του κληρονομικού του δικαιώμα-
τος και λόγω ιδιαίτερων συνθηκών προκύπτει αμφιβολία περί το κληρονομικό του δι-
καίωμα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο κληρονόμος αγνοεί τον θάνατο του κληρονο-
μουμένου είτε γιατί δεν είχαν εν ζωή καλές σχέσεις, είτε γιατί κατοικούσαν εν ζωή σε
διαφορετικές χώρες ή ακόμα γιατί υπάρχει και δυσχέρεια προσδιορισμού των εξ αδια-
θέτου κληρονόμων-πραγματικών δικαιούχων της κληρονομίας και επέρχεται σύγχυση
όταν οι ενδιαφερόμενοι είτε σπεύδουν να υποβάλλουν, ανεξαρτήτως τυχόν νομίμου δι-
καιώματός τους, δήλωση φόρου κληρονομίας, είτε παραλείπουν να προβούν σε δήλω-
ση φόρου κληρονομία, όπως όταν αγνοούν ότι έχει μεσολαβήσει δήλωση αποποίησης
των αμέσως προηγούμενων δικαιούχων.

Στην περίπτωση αυτή η φορολογική υποχρέωση θα πρέπει να γεννάται είτε όταν αρ-
θεί η αμφιβολία, όταν δηλαδή καταστεί γνωστή και βεβαία η ύπαρξη, αιτία και έκταση
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του κληρονομικού του δικαιώματος, είτε όταν τα κληρονομιαία περιέλθουν στη νομή του
υποχρέου.

Οι ανάγκες της βεβαιότητας δικαίου και της αντίστοιχης ασφάλειας των συναλλαγών
επιβάλλουν να υπάρχει κάποια μορφή δημοσιότητας ως προς τα κληρονομικά δικαιώ-
ματα. Εξάλλου, παράλληλα με τις ανάγκες καλλιέργειας αισθήματος βεβαιότητας δι-
καίου και ασφάλειας στις συναλλαγές, για χάρη των τρίτων, που συναλλάσσονται με τον
εμφανιζόμενο ως κληρονόμο, συντρέχει ανάγκη και για τον τελευταίο να διευκολυνθεί
στις συναλλαγές του, με το να μπορεί ευχερώς να ξεπερνά τη δυσπιστία εκείνων, με τους
οποίους συναλλάσσεται, αναφορικά με το κληρονομικό δικαίωμα που αυτός επικαλεί-
ται ότι έχει (βλ. Μπαλής, ΚληρΔ § 253 σελ. 412).

Τις δύο τούτες ανάγκες διευκόλυνσης της νομιμοποίησης του κληρονόμου και δια-
σφάλισης των τρίτων που συναλλάσσονται μαζί του επιδιώκει να ικανοποιήσει το κλη-
ρονομητήριο (βλ. Σπυριδάκης, ο.π. αριθ. 178 σελ. 175. Τούσης, ο.π. σελ. 617). Πρόκει-
ται για θεσμό που με αρκετή και εύλογη διστακτικότητα παρέλαβε ο έλληνας νομοθέ-
της από το γερμανικό κληρονομικό δίκαιο, ενόψει των κινδύνων που περιέχει για τον
αληθινό κληρονόμο να χάσει τα δικαιώματά του, εξαιτίας της προστασίας της καλόπι-
στης κτήσης, ακόμη και κληρονομιαίων ακινήτων, από ψευδοκληρονόμο, βάσει εσφαλ-
μένου κληρονομητηρίου. Σημειώνεται, ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δι-
καιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την απο-
δοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την
καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου θεσπίζει τη δυνατότητα έκδοσης ευρωπαϊ-
κού κληρονομητηρίου (άρθρο 62) το οποίο θα μπορεί να εκδοθεί και να παράγει αποτε-
λέσματά σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.

Με αυτό το πιστοποιητικό βεβαιώνεται ποια πρόσωπα είναι κληρονόμοι, καταπι-
στευματοδόχοι, κληροδόχοι ή εκτελεστές διαθήκης, όπως επίσης το αντικείμενο και η
έκταση των δικαιωμάτων ή εξουσιών καθενός από αυτούς. Το πιστοποιητικό τούτο δη-
μιουργεί (μαχητό) τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ’ αυτό δικαιωμάτων και εξου-
σιών (821, καθώς και ΑΚ 1962).

Και ναι μεν ο μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής, ο οποίος μπορεί να μη γνωρίζει το γε-
γονός του θανάτου, δύναται να υποβάλλει αίτηση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ
στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας για μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορο-
λογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. γ του Κώδικα περί Φορολογίας Κλη-
ρονομιών, δωρεών κ.λπ., αλλά τι γίνεται με τον κληρονόμο που δεν κατοικεί στην αλλο-
δαπή και απλώς τελεί σε άγνοια;

Χαρακτηριστική περίπτωση συνιστά η απόφαση με αριθμό 2449/2007 ΣΤΕ (ΔΦΝ
2008/629) με την οποία ο προσφεύγων ζήτησε με αίτησή του ενώπιον του προϊσταμέ-
νου της Α΄ ΔΟΥ Κέρκυρας να μετατεθεί ο χρόνος υποβολής της δηλώσεως από την ημε-
ρομηνία θανάτου του κληρονομουμένου στην ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε το
κληρονομητήριο και να γίνει νέα εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 61 παρ.8 του ν.δ.118/1973, με τον ισχυρισμό ότι υπήρχε άγνοια του θανάτου
του κληρονομούμενου και γενικότερα του κληρονομικού του δικαιώματος, αφετέρου δε
υπήρχε σύγχυση για τους πραγματικούς δικαιούχους της κληρονομίας, εξ ου και προέ-
βη σε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού κληρονομητηρίου. Ο προϊστάμενος με απόφα-
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σή του απέρριψε την αίτησή του με τη δικαιολογία ότι από όλο το ιστορικό της υποθέ-
σεως δεν προκύπτει ότι τα αντικείμενα της κληρονομιάς ήταν ποτέ επίδικα, ούτε υπήρ-
ξαν διάδικοι σε δίκη με αντικείμενο την κληρονομιά ή το κληρονομικό τους δικαίωμα.

Την απόφαση αυτή της φορολογικής Αρχής επεκύρωσε τελικά το Διοικητικό Εφε-
τείο με την αιτιολογία ότι ούτε η αίτηση εκδόσεως κληρονομητηρίου ή η υποβολή δη-
λώσεως φόρου κληρονομίας συνιστούν επιδικία, κατά την έννοια των άρθρων 7-8 του
ν.δ. 118/1973, ούτε η άγνοια του θανάτου του κληρονομουμένου και γενικότερα του κλη-
ρονομικού δικαιώματος επάγονται, κατ` αρχήν, μετάθεση του χρόνου φορολογίας της
κληρονομίας.

Με την ως άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η άγνοια του
κληρονομικού δικαιώματος συνιστά κατ` αρχήν περίπτωση αμφισβητήσεως του δικαι-
ώματος αυτού, κατά την έννοια της περιπτώσεως γ’ του άρθρου 7 του ν.δ. 118/1973 και
συνεπώς λόγο εκ του νόμου μεταθέσεως του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρε-
ώσεως.

Σε διαφορετική περίπτωση ο αγνοών υπόχρεος θα είχε παραβιάσει τη φορολογική
νομοθεσία και θα επιβάλλονταν από την αρμόδια ΔΟΥ σε βάρος του δυσμενείς πρόσθε-
τοι φόροι ή/και πρόστιμα, οι οποίοι, ανάλογα με τον χρόνο γένεσης της φορολογικής
υποχρέωσης, θα κυμαίνονταν σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης σε ποσοστό από
1,5% ανά μήνα έως 200% κατ’ ανώτατο όριο από 11-9-1997 έως 27-1-2004 (βλ. άρθρο
1 παρ.1 περ.α και άρθρο 2 παρ. 8 Ν.2523/1997)2, σε ποσοστό από 1,5% ανά μήνα έως
100% κατ’ ανώτατο όριο από 28-1-2004 έως 13-12-2004 (βλ. άρθρο 40 παρ. 11 και 12
Ν.3220/2004), σε ποσοστό από 1% ανά μήνα έως 100% κατ΄ανώτατο όριο από 14-12-
2004 έως 30-3-2011 (βλ. άρθρο 24 παρ.1 και 3 Ν.3296/2004) και σε ποσοστό από 1%
ανά μήνα έως 60% κατ’ ανώτατο όριο από 31-3-2011 (βλ. άρθρο 26 παρ.1 και 2 Ν.3943/
2011).

Μετά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης και σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 του
Συντάγματος η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με το περιεχόμενό της, κα-
θότι η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο. Εξάλ-
λου, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α΄ 8), οι Διοικητικές Αρχές
πρέπει, σε εκτέλεση της υποχρέωσης που απορρέει από το άρθρο 95 παρ. 5 του Συ-
ντάγματος, να συμμορφώνονται προς το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη με όσα κρίθηκαν από
αυτό. Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259
του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση (Χ. Διβάνη, Η συμ-
μόρφωση της διοικήσεως στις δικαστικές αποφάσεις κατά την νομολογία, Νομική Βι-
βλιοθήκη, 08/02/2011).

2 Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το δικαίωμα του Δημοσίου είναι παραγεγραμμένο για όλες τις υποθέσεις για
τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι 31-12-1994 (άρθρο 102 του Κώδικα, όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3842/2010).
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