
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α. 1151 
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου κληρο-

νομιάς κινητών και ακινήτων εντός αντικειμενι-

κού συστήματος (ΑΠΑΑ)-“Δήλωση κληρονομιάς 

μέσω της εφαρμογής my PROPERTY”. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 

λαθρεμπορίου  - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις 
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 242),

β) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), και ειδικότερα των 
άρθρων 4, 5,6, 18, 19, 20, 30, 32,34, 37, 53, 54 αυτού,

γ) του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παί-
γνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 
(Α’ 266), και ειδικότερα των άρθρων 82 και 119 αυτού,

δ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

ε) του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθι-
έρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 75), και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 22 αυτού,

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/
20-07-2022 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιε-
χομένου, του χρόνου, της διαδικασίας και κάθε άλλου 
θέματος σχετικού με την ηλεκτρονική υποβολή της δή-
λωσης φόρου κληρονομιάς κινητών και ακινήτων εντός 
αντικειμενικού συστήματος.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιπτώσεις υποβολής
ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς

1. Yποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής 
myPROPERTY της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (http//myproperty.aade.gov.gr), για θανάτους 
από 01/01/2022 και μετά οι ακόλουθες δηλώσεις φόρου 
κληρονομιάς:

α) oι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις 
φόρου κληρονομιάς, εφόσον δεν έχει προηγουμένως 
υποβληθεί άλλη δήλωση σε έντυπη μορφή, κινητών 
περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά χρημάτων, αυτο-
κινήτων, εταιρικών μεριδίων, εισηγμένων ή μη μετοχών, 
απαιτήσεων, έργων τέχνης κ.λπ.) και ακινήτων εντός 
αντικειμενικού συστήματος (Α.Π.Α.Α.), με κληρονόμους 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που 
έχουν εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο και είναι πι-
στοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
της ΑΑΔΕ και

β) οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς 
αρχικής δήλωσης (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) με τις 
οποίες είτε δηλώνονται νέα περιουσιακά στοιχεία είτε 
τροποποιούνται τα ήδη δηλωθέντα, εφόσον η αρχική 
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δήλωση (για θανάτους από 01/01/2022) έχει υποβληθεί 
μέσω της εφαρμογής αυτής.

Επισημαίνεται ότι γεωτρήσεις και κατασκευές επί ακι-
νήτων εντός Α.Π.Α.Α. η αξία των οποίων δεν προσδιο-
ρίζεται με τα έντυπα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, 
περιλαμβάνονται στην ψηφιακή δήλωση με αγοραία 
αξία, δηλούμενα στην κατηγορία των κινητών.

2. Ανά ζεύγος κληρονομούμενου - κληρονόμου και 
ανά αιτία επαγωγής συντάσσεται μία δήλωση, ανεξαρ-
τήτως του αριθμού των μεταβιβαζόμενων περιουσια-
κών στοιχείων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
κληρονόμων συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες 
δηλώσεις.

3. Δηλώσεις που αφορούν λοιπές περιπτώσεις επι-
βολής φόρου κληρονομιάς εξακολουθούν να υποβάλ-
λονται σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής «Τα 
αιτήματά μου», είτε με τη διαδικασία που καθορίζεται 
στην υπό στοιχεία Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως ισχύει μετά την Α. 1054/2022 
(Β’ 2154) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ. Ενδεικτικά σε έντυπη 
μορφή υποβάλλονται: α) κάθε τροποποιητική δήλωση 
(είτε για νέο περιουσιακό στοιχείο είτε για ήδη δηλω-
θέν), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί σε έντυπη μορφή άλλη 
δήλωση φόρου κληρονομιάς, β) οι δηλώσεις που αφο-
ρούν ακίνητα εκτός Α.Π.Α.Α., γ) οι δηλώσεις αναβολής 
φορολογίας, δ) οι δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε 
είδους ή μετρητά, για τα οποία, στην περίπτωση που δεν 
διασφαλίζεται η πληρωμή του φόρου από την περιουσία 
του υπόχρεου κληρονόμου, ο φορολογούμενος παρέχει 
ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου 
να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις, ε) οι δηλώσεις κληρο-
νομιάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται λόγω θανάτου 
του επικαρπωτή στον ψιλό κύριο που έχει αγοράσει την 
ψιλή κυριότητα, για την οποία υπόκειται σε φόρο για 
τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας 
(περ. ε’ παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Διατάξεων Φο-
ρολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και 
κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο 
άρθρο του ν. 2961/2001).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής
ηλεκτρονικής δήλωσης κληρονομιάς

1. Η δήλωση κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά 
στοιχεία, εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό 
έγγραφο αποδοχής αυτής, υποβάλλεται από τον υπό-
χρεο σε δήλωση (κληρονόμο ή νομίμως εξουσιοδο-
τημένο πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου) 
με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet, 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Δηλώσεις κληρονομιάς για κινητά περιουσιακά 
στοιχεία και ακίνητα εντός αντικειμενικού συστήματος 
με τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο 
αποδοχής συμπληρώνονται από τον πιστοποιημένο συμ-
βολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική 
πράξη της αποδοχής και υποβάλλονται από τον υπόχρεο 
σε δήλωση ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού με τη χρήση 
των προσωπικών του κωδικών TAXISnet, σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 
η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, 
η υποβολή αυτής από τον υπόχρεο συνεπάγεται την 
αποδοχή του περιεχομένου της και της ακρίβειας των 
δηλουμένων από τους κληρονόμους.

Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υπο-
βολή της δήλωσης κληρονομιάς επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα 
ψηφιακής υποβολής της δήλωσης κληρονομιάς, λόγω 
αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλ-
λεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για ακίνητο, 
συμπληρώνονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλ-
λα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των 
ακινήτων. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή 
μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, 
συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση 
τα έντυπα τα σχετικά με την εφαρμογή της υπό στοιχεία 
1031583/253/Α0013/1-4-2003 - ΠΟΛ 1055/2003 (Β’ 477) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 
Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η 
αγοραία αξία αυτών. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνο-
νται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγρά-
φονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που 
έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, 
καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση 
και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαι-
ολογητικά.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός του φόρου κληρονομιάς και 
διαχείριση εκκρεμών δηλώσεων

1. Με την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς εκδίδε-
ται η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου κατά περίπτωση, που έχει ως τα συνημμένα 
υποδείγματα 3 και 4, αντίστοιχα, και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στο 
υπόχρεο σε φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περ. α’ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
5 του ν. 4174/2013, καθώς και η ταυτότητα οφειλής. 
Εφόσον συντάσσεται πράξη αποδοχής κληρονομιάς 
ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα 
στοιχεία αυτής και να την επισυνάψει στην εφαρμογή 
myPROPERTY εντός 15 εργάσιμων ημερών.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέ-
σως μετά την υποβολή της δήλωσης κληρονομιάς και 
ελέγχει την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από 
την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρό-
σθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, καλείται από 
το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολο-
γουμένους, για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων 
δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών και εφό-
σον αυτά δεν μεταβάλλουν την φορολογητέα αξία της 
δήλωσης, αναρτώνται από τον φορολογούμενο στην 
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εφαρμογή myPROPERTY. Εάν η προσκόμισή τους μετα-
βάλλει την φορολογητέα αξία, απαιτείται και η υποβολή 
τροποποιητικής δήλωσης.

3. Η πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου που έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 3 και 4 
εκδίδεται κατά περίπτωση, είτε η δήλωση φόρου κλη-
ρονομιάς υποβάλλεται ψηφιακά είτε σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε 
αντίθετη ρύθμιση σχετικά με τον τρόπο υποβολής των 
δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

2. Οι αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς της παρ. 1 
του άρθρου 1 υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής myPROPERTY από τη δημοσίευση 

της παρούσας, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου 
κληρονομιάς της ίδιας παραγράφου και άρθρου υπο-
βάλλονται προαιρετικά από 01/12/2022.

Από την 01/01/2023 καθίσταται υποχρεωτική η υπο-
βολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς του άρθρου 
1 μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

3. Δηλώσεις κληρονομιάς που έχουν υποβληθεί στις 
Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και για 
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του 
φόρου, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. χωρίς 
να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω 
της εφαρμογής myPROPERTY. Εφόσον ο υπόχρεος σε 
δήλωση επιθυμεί να τις υποβάλει μέσω της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής, τότε υποχρεούται να ανακαλέσει τις 
υποβληθείσες δηλώσεις, σύμφωνα με την διαδικασία 
που ορίζεται στην Ε. 2233/2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02056030111220016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




