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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

     

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 1 και 3 του νόμου «Τροποποίηση του Κώδικα 
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από 
Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 

     

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του νόμου «Τροποποίηση του 

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

Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων 

καθώς και την αιτιολογική έκθεση για ενημέρωσή σας. 

Θα ακολουθήσει ερμηνευτική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
        ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

       ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 



 

 

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. α) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και Τοπικά Γραφεία αυτών (να σταλεί με e-mail) 
     β) Οικονομικές Επιθεωρήσεις - Όλους τους Επιθεωρητές  

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων (για καταχώρηση στο 
ΙΝΤΕRΝΕΤ) 

3. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (Ομήρου 18 – 106 72 Αθήνα) 
4. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (Σίνα 2 - 4 – 106 72 Αθήνα) 
5. Ομάδα Έργου Εφαρμογών του TAXIS 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών 
5. Όλες τις Φορολογικές Διευθύνσεις και Τμήματα 
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα) 
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
8. Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) - Τμήμα Α΄(20) B΄, ΦΜΑΠ (από 5) 



 

 

  
ΝΟΜΟΣ 

Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, 
Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα  

Άρθρο 1  

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 
(ΦΕΚ 266 Α΄),  αντικαθίσταται ως εξής: 

  «2. Η αιτία θανάτου κτήση περιουσιακών στοιχείων, πλην αυτών που ορίζονται στις 
επόμενες παραγράφους 3 και 4, από κληρονόμους που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία 
υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις εξής ανά κατηγορία φορολογικές 
κλίμακες:       

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 

Κλιμάκια  

(σε ευρώ) 

Συντελεστής 
κλιμακίου 

(%) 

Φόρος 
κλιμακίου (σε 

ευρώ) 

Φορολογητέα 
περιουσία  

(σε ευρώ) 

Φόρος που 
αναλογεί (σε 

ευρώ) 

150.000 --- --- 150.000 --- 
150.000 1   1.500 300.000   1.500 
300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπερβάλλον 10    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

Κλιμάκια 

(σε ευρώ) 

Συντελεστής 
κλιμακίου 

(%) 

Φόρος 
κλιμακίου (σε 

ευρώ) 

Φορολογητέα 
περιουσία 

 (σε ευρώ) 

Φόρος που 
αναλογεί (σε 

ευρώ) 

  30.000 --- ---   30.000 --- 
  70.000  5  3.500 100.000   3.500 
200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπερβάλλον   20    

 2. Οι παράγραφοι 4 και 5  του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίστανται ως εξής:  

 «4. Η αιτία θανάτου κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται 
αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για κληρονόμους που 
υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για 
κληρονόμους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία. 



 

 

  5. Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, ο φόρος 
που αναλογεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους μειώνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%).» 

 3. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, η οποία έχει ως εξής:  

 «9. Για τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4, 36 
και 47 του νόμου αυτού.» 

 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίσταται ως εξής: 

 «1. Το υπόλοιπο της περιουσίας που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο 
απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων των άρθρων 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται 
ανάλογα. Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτεται: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες 
δωρεές, γονικές παροχές ή προίκες, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με 
ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα 
καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές ή γονικές 
παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.» 

 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι 
του ίδιου άρθρου, αναριθμούνται αντίστοιχα.  

 6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίσταται 
ως εξής: 

 «Προκειμένου για κληρονόμους που υπάγονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 29, τα χρέη και τα βάρη που εκπίπτονται αφαιρούνται κατ’ αρχήν 
από την αξία των περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και, στην 
περίπτωση που η αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων υπολείπεται της αξίας των χρεών, 
αφαιρούνται κατά σειρά από την αξία των περιουσιακών στοιχείων των παραγράφων 3 και 4.» 

 7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίσταται 
ως εξής: 

 «ζ) Η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του 
άρθρου 29 του παρόντος, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά 
δικαιούχο, εφόσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα του κληρονομουμένου. Εφόσον 
παρέχεται η απαλλαγή αυτή, κατά τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το πρώτο 
αφορολόγητο κλιμάκιο της κλίμακας της ίδιας αυτής παραγράφου και περιορίζονται 
αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια. Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφόσον η 
έγγαμη συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών.» 



 

 

  8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του  Κώδικα Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία  καταργείται. 

 9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας 
Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία  αντικαθίσταται 
ως εξής: 

 «1. Ο φόρος που βεβαιώνεται ύστερα από δήλωση του υπόχρεου, ύστερα από πράξη 
προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης 
προσφυγής, ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου 
(1/5) ή ύστερα από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, 
καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες διμηνιαίες δόσεις.» 

 10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, 
Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίσταται ως εξής:  

 «Για την υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία δωρεών, γονικών παροχών και προικών 
και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των άρθρων 68, 69, 72, 73 παράγραφοι 1, 2 και 4 έως και 8, 74 έως και 81, 82 
παράγραφοι 1 έως και 5 και 7, 83 και 84.» 

 11. Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών στις οποίες η 
φορολογική υποχρέωση γεννάται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού, 
συνυπολογίζονται όλες οι δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου, οι γονικές παροχές και οι προίκες 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 4, 36 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία. 

 12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για κτήσεις περιουσίας αιτία δωρεάς ή 
γονικής παροχής στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 8η Ιανουαρίου 
2010. 

Άρθρο 3 

Έναρξη Ισχύος  

 Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.  



 

 

  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 του νόμου «Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 

Άρθρο 1 

 α) Καταργείται η ισχύουσα αυτοτελής φορολόγηση των ακινήτων με συντελεστή 1%, που 
ίσχυε ανεξαρτήτως αξίας και ευνοούσε τη μεγάλη ιδιοκτησία. Με τον τρόπο αυτόν 
επαναφέρεται ουσιαστικά σε ισχύ ο θεσμός της προοδευτικότητας του φόρου κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση κλιμάκων υπολογισμού του φόρου αυτού. Για 
καθεμιά από τις δύο κατηγορίες (Α΄ και Β΄) καθιερώνεται ιδιαίτερο αφορολόγητο όριο και 
ιδιαίτεροι ανά κλιμάκια φορολογικοί συντελεστές, με τους οποίους ο υπολογισμός του φόρου 
είναι ευνοϊκότερος για τους συγγενείς της Α΄ κατηγορίας, άμεση οικογένεια, και υψηλότερος 
για τους πιο μακρινούς συγγενείς της Β΄ κατηγορίας.  

 Ειδικότερα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο από 95.000 σε 150.000 ευρώ για την Α΄ 
κατηγορία και από 20.000 σε 30.000 ευρώ για τη Β΄ κατηγορία. Η κλίμακα υπολογισμού του 
φόρου για τη Γ΄ κατηγορία παραμένει ως έχει. Καθιερώνεται κλίμακα υπολογισμού του φόρου 
για την Α΄ κατηγορία με συντελεστές από 1% έως 10%, αντί 5% έως 20%, που ήταν οι 
συντελεστές της κλίμακας που ίσχυε παλαιότερα. Έτσι, αφ’ ενός μεν ικανοποιείται πάγιο και 
παλαιό αίτημα να μην επιβαρύνονται οι δωρεές προς συγγενείς, που υπάγονται στην Α΄ 
κατηγορία, και οι γονικές παροχές με συντελεστή ανώτερο από το συντελεστή του φόρου 
μεταβίβασης, και αφ’ ετέρου αποφεύγεται η μεθόδευση μεταβίβασης μεγάλης αξίας ακινήτων 
στις κατηγορίες αυτές φορολογουμένων με εικονικές πωλήσεις. Για τη Β΄ κατηγορία 
καθιερώνεται κλίμακα υπολογισμού του φόρου με συντελεστές από 5% έως 20%, αντί 10% 
έως 30%, που ήταν οι συντελεστές της κλίμακας που ίσχυε παλαιότερα. 

 Λόγω της καθιέρωσης χαμηλών φορολογικών συντελεστών και υψηλού αφορολόγητου 
στην Α΄ κατηγορία, κατά τη μεταβίβαση περιουσίας από τους γονείς προς τα τέκνα τους, ο 
υπολογισμός του φόρου γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την αιτία μεταβίβασης 
αυτής, δωρεά ή γονική παροχή. 

 Σε περίπτωση που κληρονόμος του αποβιώσαντος είναι επιζών σύζυγος ή ανήλικα τέκνα 
του, παραμένει αφορολόγητη η περιουσία που κληρονομείται από αυτούς μέχρι του ποσού των 
400.000 ευρώ κατά δικαιούχο. Για τα χρηματικά ποσά τα οποία μεταβιβάζονται σε συγγενείς 
που υπάγονται στις Α΄ και Β΄ κατηγορίες (άτυπα ή μη), παραμένει η αυτοτελής φορολόγηση με 
συντελεστή 10% για την Α΄ κατηγορία (και 20% για τη Β΄ κατηγορία) χωρίς αφορολόγητο 
όριο, γιατί χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για την καταστρατήγηση των διατάξεων της 
φορολογίας εισοδήματος και του θεσμού του πόθεν έσχες. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι με τη 
φορολόγηση αυτή ο φορολογούμενος δεν στερείται του αφορολογήτου των 150.000 ή των 
30.000 ευρώ (ανά κατηγορία), αφού το ποσό αυτό δεν χάνεται, αλλά χρησιμοποιείται στην 
ακίνητη περιουσία και στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Όμως, με την αυτοτελή φορολόγηση 



 

 

 κλείνει ένα μεγάλο «παράθυρο» μεθόδευσης, το οποίο οδηγούσε στην απόκτηση μεγάλης 
αξίας περιουσίας, χωρίς την καταβολή των αναλογούντων φόρων και τούτο γιατί «η μέθοδος 
των άτυπων δωρεών ή των άτυπων γονικών παροχών» αξιοποιείται ουσιαστικά για την κάλυψη 
τεκμηρίων αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται παράδειγμα, στο οποίο κάποιος που αγοράζει 
ακίνητο αξίας 660.000 ευρώ μπορεί να επικαλεσθεί - ως πηγή προέλευσης των χρημάτων – 
άτυπες παροχές από τους γονείς του (150.000 + 150.000 = 300.000 ευρώ) και άτυπες δωρεές 
από τους παππούδες / γιαγιάδες (150.000 + 150.000 = 300.000 ευρώ) ή και άτυπες δωρεές από 
δύο αδέλφια του ή θείους (30.000 + 30.000 = 60.000 ευρώ) και να αποφύγει με αυτόν τον 
τρόπο την καταβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ή και να καλύψει αδήλωτα 
εισοδήματα που προέρχονται από φοροδιαφυγή (π.χ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες). 

 Ρυθμίζεται ενιαίος τρόπος καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 
παροχών σε 12 ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας, ανεξάρτητα από το είδος του περιουσιακού στοιχείου που 
αποκτάται ή από τον τίτλο βεβαίωσης του φόρου (δήλωση, πράξη οριστική, απόφαση 
δικαστηρίου κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτόν, αφ’ ενός καθίσταται πλέον στους φορολογούμενους 
ευκολότερο να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αφού δεν θα έχουν 
διαφορετικές ημερομηνίες λήξης των δόσεών τους από τους φόρους αυτούς, και αφ’ ετέρου 
διευκολύνονται στην εξόφληση, αφού αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι ο αναλογών για τα ακίνητα φόρος βεβαιώνεται σήμερα σε τρεις ίσες διμηνιαίες 
δόσεις.  

 β) Προβλέπεται ότι στις υποθέσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι παρούσες ρυθμίσεις, ο 
συνυπολογισμός πλέον θα γίνεται με βάση τις βασικές διατάξεις των άρθρων 4, 36 και 47 του 
Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών 
παροχών, στις οποίες ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τα οριζόμενα στις προτεινόμενες 
διατάξεις, θα συνυπολογίζονται πλέον όλες οι προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές, για 
τις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει 
παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, δηλαδή σε υποθέσεις για τις οποίες 
η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί από 1.1.1990. Κατά το συνυπολογισμό αυτό θα τύχουν 
εφαρμογής και οι διατάξεις των άρθρων 31 και 121 του Κώδικα, για την έκπτωση του φόρου 
των συνυπολογιζόμενων δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και για την εκκαθάριση 
υποθέσεων με διαφορετικό φορολογικό καθεστώς. Με τη ρύθμιση αυτή συνεπώς καθίσταται 
ανενεργή και ουσιαστικά καταργείται για τις υποθέσεις αυτές η διάταξη περί συνυπολογισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3634/2008, η οποία στην πράξη θα εξακολουθεί να 
ισχύει μόνο κατά τον υπολογισμό του φόρου σε υποθέσεις, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι 
προϊσχύσασες διατάξεις. 

 γ) Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των ρυθμίσεων η 8η Ιανουαρίου 2010 για τις 
υποθέσεις φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών (ημερομηνία καταθέσεως στη Βουλή της 
τροπολογίας με την οποία διαφυλασσόταν από την ίδια ημερομηνία η υπαγωγή των υποθέσεων 
γονικής παροχής και δωρεών στο φορολογικό καθεστώς που θα προέκυπτε από την 
ολοκλήρωση της κοινωνικής διαβούλευσης) και η ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τις υποθέσεις κληρονομιών.  



 

 

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τα περιουσιακά στοιχεία που θα μεταβιβασθούν με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής, που θα καταρτισθεί από 8 Ιανουαρίου 
2010 (ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της οικείας φορολογικής δήλωσης στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.), για τις άτυπες δωρεές και γονικές παροχές που θα συσταθούν από την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπήρχε μετάθεση του χρόνου γένεσης της 
φορολογικής υποχρέωσης και αυτή γεννιέται από 8 Ιανουαρίου 2010, ο φόρος δωρεάς ή 
γονικής παροχής θα υπολογισθεί με βάση τους φορολογικούς συντελεστές και τις κλίμακες που 
ορίζονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.  

 Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, η ρύθμιση καταλαμβάνει τις υποθέσεις 
εκείνες στις οποίες η φορολογική υποχρέωση θα γεννηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του νόμου, δηλαδή καταλαμβάνει θανάτους από την ημερομηνία αυτή και μετά καθώς και 
υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών (π.χ. επιδικίες), στις οποίες ο θάνατος μεν έχει συμβεί 
προγενέστερα, όμως είχε μετατεθεί ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και αυτή 
γεννιέται μετά τη δημοσίευση του νόμου. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, τονίζεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 ο τρόπος φορολόγησης 
των κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθίσταται αναλογικός, δικαιότερος και 
ικανοποιεί τη συνταγματική επιταγή και το αίσθημα των φορολογουμένων για συμμετοχή τους 
στα δημόσια βάρη ανάλογα με την περιουσιακή τους κατάσταση και για την επιβάρυνση των 
μεγάλων περιουσιών με υψηλότερους συντελεστές.  

 Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας με παραδείγματα υπολογισμού του φόρου με το ισχύον 
και το προτεινόμενο σύστημα φορολόγησης: 

Αξία περιουσίας που 
μεταβιβάζεται με 
δωρεά, γονική 
παροχή ή 
κληρονομιά 

 

Φόρος με βάση την 
ισχύουσα κλίμακα  

 

(1% ανεξαρτήτως 
αξίας ) 

Φόρος με βάση την 
προτεινόμενη 
κλίμακα 

Διαφορά φόρου 

(%) 

  150.000       550 Ø -100,00 

  200.000   1.050        500 -52,38 

  300.000   2.050     1.500 -26,83 

  310.000   2.150     2.000 -6.98 

  315.000   2.200     2.250 +2.27 

  320.000   2.250     2.500 +11,11 

  350.000   2.550     4.000 +56,86 

  400.000   3.050     6.500 +113,11 



 

 

   500.000   4.050   11.500 +183,95 

  600.000   5.050   16.500 +226,73 

  800.000   7.050   36.500 +417,73 

1.000.000   9.050   56.500 +524,31 

1.500.000 14.050 106.500 +658,01 

 

 Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι, για περιουσίες μέχρι 315.000 ευρώ, ο φόρος που 
προκύπτει με τις προτεινόμενες κλίμακες είναι μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με το 
ισχύον καθεστώς. Αν δε, πρόκειται για περιουσία που ανήκει σε δύο γονείς και μεταβιβάζεται 
στο παιδί τους, η αξία αυτή ανέρχεται στις 630.000 ευρώ. Για τις μεγαλύτερης αξίας 
περιουσίες υπάρχει ανάλογη επιβάρυνση, όχι όμως υπέρμετρη. 
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