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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Μαϊου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ: 1095

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174/2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.

Με αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην υπηρεσία µας σχετικά µε το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του Ν. 4174/2013 περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις
περιπτώσεις δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονοµίας, σας γνωρίζουµε τα εξής και παρακαλούµε για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή
τους :

Η δικαστική εκκαθάριση της κληρονοµίας διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1913-1922 του Αστικού Κώδικα. Από τη δηµοσίευση της
απόφασης που διατάζει τη δικαστική εκκαθάριση, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της κληρονοµίας αποχωρίζονται αυτοδικαίως από την
περιουσία του κληρονόµου και αποτελούν χωριστή οµάδα που διοικείται από τον εκκαθαριστή, χωρίς όµως η οµάδα αυτή να αποκτά ίδια
νοµική προσωπικότητα. Ο εκκαθαριστής κληρονοµίας διορίζεται από το δικαστήριο και διοικεί την οµάδα της κληρονοµίας. Ο εκκαθαριστής
είναι φορέας δηµόσιου λειτουργήµατος, που του απονέµει ο ίδιος ο νόµος προκειµένου να διοικήσει «ιδίω ονόµατι» την αλλότρια
κληρονοµική περιουσία και στα πρωταρχικά καθήκοντα του οποίου είναι η ρευστοποίηση της κληρονοµικής περιουσίας για την εξόφληση των
δανειστών της κληρονοµίας. Σε αυτή την περίπτωση, για να είναι έγκυρη η εκποίηση των ακινήτων της κληρονοµίας, θα πρέπει να προηγηθεί η
άδεια του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 4223/2013 , υποκείµενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κληρονοµιαία ακίνητα είναι ο
εκκαθαριστής της κληρονοµίας, διαχωρισµένα όµως από την ατοµική του περιουσία, από το έτος 2016, για όσο διάστηµα τη διαχειρίζεται και
τη διοικεί.

Σηµειώνουµε ότι, µε βάση τη νοµοθεσία για τις προηγούµενες του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογίες επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.,
Ε.Τ.Α.Κ. και Φ.Α.Π.), ο εκκαθαριστής της κληρονοµίας δεν ήταν υποκείµενος στους αντίστοιχους φόρους. Ειδικά δε για το Φόρο Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1204/1999 προβλέπεται ότι, σε κάθε περίπτωση που από την κείµενη νοµοθεσία
παρέχεται η αρµοδιότητα σε συγκεκριµένα πρόσωπα να αντιπροσωπεύουν τους κληρονόµους και να υποβάλλουν για λογαριασµό τους τη
δήλωση Φ.Μ.Α.Π., όπως π.χ. ο δικαστικός εκκαθαριστής, η βεβαίωση του φόρου γίνεται στο όνοµα των κληρονόµων και όχι στο όνοµα των
αντιπροσώπων αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α του Ν. 4174/2013 για τα έτη κατά τα οποία ο
εκκαθαριστής κληρονοµίας δεν ήταν από το νόµο υποκείµενος σε φόρο επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας, µπορεί αυτός να ζητήσει την
έκδοση χειρόγραφου πιστοποιητικού για λογαριασµό του κληρονόµου. Εάν το µεταβιβαζόµενο ακίνητο δεν περιλαµβάνεται στη δήλωση
Φ.Α.Π. των σχετικών ετών, ο εκκαθαριστής κληρονοµίας υποβάλει ο ίδιος χειρόγραφη δήλωση στοιχείων ακινήτων στον Α.Φ.Μ. του
κληρονόµου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πληρωµή του αναλογούντος φόρου και η έκδοση του απαιτούµενου για τη µεταβίβαση
πιστοποιητικού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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