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ΑΠΟΦΑΗ

Α. ΠΟΤΓΙΟΤΡΟΤ, Δ: Δπί ηεο πεξηνπζίαο ηεο Μηξάληαο άξδνπ, πνπ
απεβίσζε ζηηο 25/5/1999, επηβιήζεθε ζηηο 15/3/10 Φόξνο Κιεξνλνκίαο
εθ €28.913,00 επί πεξηνπζίαο θαζαξήο αμίαο εθ €200.736,00 κε ηόθν 8%
εηεζίσο από 6/3/09 κέρξη 31/12/09 θαη 5,35% από 1/1/10 κέρξη
εμόθιεζεο.

Ο ηειηθόο θαζνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηνπ θόξνπ ήηαλ επεηζνδηαθόο θαη
πξνέθπςε κεηά από ελζηάζεηο, ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγή επηζηνιώλ
κεηαμύ ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο ηεο απνβηώζαζαο θαη ηνπ
Γξαθείνπ Φόξνπ Κιεξνλνκίαο.

Σν ηζηνξηθό ηεο δηαθνξάο είλαη

παξαδεθηό από ηα εκπιεθόκελα κέξε. Η δηαθσλία πξνέθπςε κε ηελ
ακθηζβήηεζε από κέξνπο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο πεξηνπζίαο (εθεζείνληα)
ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηελ θαζαξή αμία ηεο πεξηνπζίαο πνπ,
θαηά ηε γλώκε ηνπ, εμαηξνύλην θαζώο θαη ησλ εθπηώζεσλ πνπ δηθαηνύην
ε πεξηνπζία. Γηα ζθνπνύο θαιύηεξεο θαηαλόεζεο θξίλνπκε ζθόπηκν λα
παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά ηα γεγνλόηα ηεο ππόζεζεο.

ηηο 14/2/00 ππνβιήζεθε από ηνλ εθεζείνληα Γήισζε Πεξηνπζίαο ζην
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Γξαθείν Φόξνπ Κιεξνλνκίαο ζ’ όζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία ηεο
απνβηώζαζαο θαη ηελ ίδηα εκέξα κε επηζηνιή (Έληππν 131) ηνπ
δεηήζεθε

λα

παξνπζηάζεη

Βεβαίσζε

από

ην

Γξαθείν

Φόξνπ

Δηζνδήκαηνο όηη όιεο νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο απνβηώζαζαο
έρνπλ δηεπζεηεζεί. Γελ ππήξμε αληαπόθξηζε θαη ην Γξαθείν Φόξνπ
Κιεξνλνκίαο επαλήιζε κε ηελ επηζηνιή ηνπ, εκεξ. 31/1/08. Σειηθά ην
Γξαθείν Δίζπξαμεο Φόξσλ Λεκεζνύ κε επηζηνιή ηνπ εκεξ. 21/5/08
πιεξνθόξεζε όηη δελ νθείιεηαη νπνηνζδήπνηε θόξνο, κεηά από εμέηαζε
ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο απνβηώζαζαο. Αθνινύζεζε ζηηο
9/10/08 ε απνζηνιή επηζηνιήο ζηνλ εθεζείνληα λα παξνπζηάζεη ζην
γξαθείν Φόξνπ Κιεξνλνκίαο ζηνηρεία γηα πεξηνπζία πνπ είρε εληνπηζηεί
επ’ νλόκαηη ηεο απνβηώζαζαο θαη δελ είρε δεισζεί κε ηελ αξρηθή
δήισζε πεξηνπζίαο από ηνλ ίδην. Αθνύ έγηλε έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ
πεξηνπζία ηεο απνβηώζαζαο εθδόζεθε ε εηδνπνίεζε επηβνιήο θόξνπ
θιεξνλνκίαο γηα ην πνζό ησλ €65.784,00 επί πεξηνπζίαο θαζαξήο αμίαο
εθ €390.000,00 (ε πξώηε εηδνπνίεζε).

ηηο 14/11/08 ππεβιήζε έλζηαζε από ηνλ εθεζείνληα θαη θαηόπηλ
παξάθιεζεο ηνπ ηδίνπ ηνπ απνζηάιεθαλ από ην Γξαθείν Φόξνπ
Κιεξνλνκίαο ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνπζίαο πνπ δελ είρε δειώζεη, καδί κε
ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

Σν Γξαθείν Φόξνπ
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Κιεξνλνκίαο δήηεζε ζηε ζπλέρεηα από ηνλ εθεζείνληα, ζηε βάζε ηνπ
άξζξνπ 39 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ησλ Κιεξνλνκηώλ Νόκνπ, ηελ
παξνπζίαζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο έλζηαζεο ηνπ.
ηηο 30/1/09, αθνύ πξνεγήζεθε ε εμέηαζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ,
απνζηάιεθε ζηνλ εθεζείνληα λέα εηδνπνίεζε επηβνιήο θνξνινγίαο γηα
ην πνζό ησλ €27.937,00 επί θαζαξήο αμίαο πεξηνπζίαο Λ.Κ. 135.193,00
(ε δεύηεξε εηδνπνίεζε).

Ο εθεζείσλ πξνθαλώο κε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ αλαζεσξεκέλε
θνξνινγία επαλήιζε κε ηελ επηζηνιή ηνπ εκεξ. 2.2.09 πξνβάιινληαο
δηάθνξα ζρόιηα θαη ηζρπξηζκνύο, νπόηε ην Γξαθείν Φόξνπ Κιεξνλνκίαο
κεηά από κειέηε ησλ ηζρπξηζκώλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ εθεζείνληα,
κε ηελ επηζηνιή ηνπ εκεξ. 6.2.09 πξνέβε ζε αλάθιεζε ηεο απόθαζεο ηνπ
εκεξ. 30.1.09. Με ηελ ίδηα επηζηνιή πιεξνθνξνύζε ηαπηόρξνλα ηνλ
εθεζείνληα γηα ηε λέα ηνπ απόθαζε επί ηεο έλζηαζεο (ε ηξίηε
εηδνπνίεζε), όπνπ ε θαζαξή αμία ηεο πεξηνπζίαο παξέκεηλε κελ ε ίδηα
δειαδή ζην πνζό ησλ Λ.Κ. 135.93,00 αιιά ν νθεηιόκελνο θόξνο
απμήζεθε ζε €35.870,00, ιόγσ αθαίξεζεο ηεο έθπησζεο ησλ €7.933,00
γηα ζύληνκε θιεξνλνκηθή δηαδνρή πνπ είρε γίλεη ζηε δεύηεξε
εηδνπνίεζε. Δπί ηνπ ππνινγηζζέληα θόξνπ ησλ €35.870,00 επηβιήζεθε
ηόθνο πξνο 9% εηεζίσο από 25/11/00 κέρξη 31/12/06 θαη 8% από 1/1/07
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κέρξη 21/5/08 καδί κε πνζνζηό εθ 8% από 3/3/09 κέρξη πιήξνπο
εμόθιεζεο. Δπί ηεο απόθαζεο απηήο θαηαρσξήζεθε ε πξνζθπγή κε αξ.
396/09 ε νπνία όκσο ζηε ζπλέρεηα απνζύξζεθε, σο άλεπ αληηθεηκέλνπ,
εθόζνλ κεηά από επαλεμέηαζε εθδόζεθε ζηηο 15/3/10 λέα εηδνπνίεζε
ηξνπνπνηεκέλεο θνξνινγίαο (ε ηέηαξηε εηδνπνίεζε), απηή ηε θνξά γηα
ην πνζό ησλ €28.913,00 επί θαζαξήο αμίαο πεξηνπζίαο Λ.Κ.117.486,00
(ηζάμην ζε €200.736), πιένλ ηόθνη. Καηά ηεο ηειεπηαίαο θνξνινγίαο
θαηαρσξήζεθε ε πξνζθπγή κε αξ. 665/10 ε νπνία θαη απνξξίθζεθε από
ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην κε ηελ απόθαζε ηνπ εκεξ. 13/10/11.

Η

απόθαζε απηή ζπληζηά ην αληηθείκελν ηεο ππό θξίζε έθεζεο.

Με ηελ έθεζε ηίζεληαη δεθαέμη ζπλνιηθά ιόγνη έθεζεο πξνο αλαηξνπή
ηεο πξσηόδηθεο θξίζεο πνπ πεξηζηξέθνληαη θπξίσο γύξσ από ηελ
θαηάιεμε ηνπ Γηθαζηεξίνπ λα απνδερζεί δηάθνξα ζηνηρεία πεξηνπζίαο
όηη εκπίπηνπλ εληόο ηεο ελλνίαο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο γηα ζθνπνύο
επηβνιήο θόξνπ θιεξνλνκίαο θαη λα ζεσξήζεη ηνλ εθεζείνληα ππεύζπλν
γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ επηβνιή θνξνινγίαο, αληί
ηελ εθεζίβιεηε.

Γηα ζθνπνύο επθνιίαο ζα εμεηάζνπκε, όπνπ είλαη

δπλαηό, ηνπο ιόγνπο θαηά νκάδεο αλάινγα κε ην ζέκα πνπ εγείξεη ν θάζε
έλαο.
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Με ηνπο ιόγνπο έθεζεο 2 θαη 3 ακθηζβεηείηαη ε θξίζε ηνπ πξσηόδηθνπ
Γηθαζηεξίνπ όηη ζην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ έγηλαλ απνδεθηά από ηνλ
εθεζείνληα ην θνλδύιη ησλ Λ.Κ. 10.010 πνπ αθνξά ζε θαηάζεζε ηεο
απνβηώζαζαο ζην εμσηεξηθό θαη άιια δύν θνλδύιηα εθ Λ.Κ. 10.010 ην
θαζέλα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ δσξεέο ζηα δπν παηδηά ηεο απνβηώζαζαο
ζε ινγαξηαζκό ηνπ εμσηεξηθνύ.

εκεηώλεηαη όηη ηα πνζά απηά ζπληζηνύλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο
απνβηώζαζαο, ζύκθσλα κε ηελ Βεβαίσζε Φνξνινγίαο εκεξ. 15/3/10
(ηέηαξηε εηδνπνίεζε).

Παξαζέηνπκε απηνύζην ην απόζπαζκα από ηελ πξσηόδηθε απόθαζε
πνπ αλαθέξεηαη ζηα πην πάλσ θνλδύιηα:
«2. Πνζό 10.010 πνπ αθνξά θαηάζεζε εμσηεξηθνύ, ην νπνίν αλαθέξεη
ν Έθνξνο αιιά δελ αλαθέξεη ν Αηηεηήο. Καηά ηηο δηεπθξηλίζεηο ν
Αηηεηήο δελ ακθηζβήηεζε ην πνζό απηό, ην νπνίν θαη ελ πάζε
πεξηπηώζεη δηθαηνινγείηαη από ηα Κπαλά 109(α)(δ)(ε) ζην θάθειν ηα
νπνία απνηεινύλ επηζηνιή ηεο απνβηώζαζαο ζηελ Σξάπεδα θαη
επηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο πξνο ηελ απνβηώζαζα θαη ηνλ Αηηεηή. Ούηε
απηό ην ζηνηρείν ινηπόλ ζα κε απαζρνιήζεη πεξαηηέξσ.

3. Σα ίδηα ηζρύνπλ σο πξνο δύν δσξεέο 10.010 εθάζηε ζε ινγαξηαζκό
εμσηεξηθνύ, ηηο νπνίεο αλαθέξεη ν Έθνξνο αιιά δελ αλαθέξεη ν
Αηηεηήο. Καηά ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη πάιη ν Αηηεηήο δελ ακθηζβήηεζε
ηηο δσξεέο θαη ηα πνζά απηά, ηα νπνία επίζεο βεβαηώλνληαη από ηα
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Κπαλά 109(α)(δ)(ε) αθνύ αθνξνύλ ηνλ ίδην ινγαξηαζκό. Ούηε κε απηό
ην ζηνηρείν ζα αζρνιεζώ ινηπόλ πεξαηηέξσ.»

Έρνπκε αλαηξέμεη ζην πξαθηηθό ηεο πξσηόδηθεο δηαδηθαζίαο εκεξ.
5/10/11 όπνπ ζην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ ν εθεζείνληαο, κέζσ
δειώζεσλ ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ, παξαδέρεηαη ηελ ύπαξμε ηνπ πνζνύ ησλ
Λ.Κ. 10.010,00 ζε ινγαξηαζκό ηεο απνβηώζαζαο ζην εμσηεξηθό θαηά
ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηεο θαη όηη ε απνβηώζαζα είρε πξνβεί ζε
δσξεά εθ ηνπ ίδηνπ ινγαξηαζκνύ πνζνύ εθ Λ.Κ. 10.010,00 ζην θάζε έλα
από ηα δύν παηδηά ηεο. Δθείλν πνπ ακθηζβήηεζε θαηά ηηο δηεπθξηλίζεηο
ηεο πξσηόδηθεο δηαδηθαζίαο ν εθεζείσλ, ήηαλ ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ
πνζώλ απηώλ ζηελ θαζαξή αμία ηεο πεξηνπζίαο ηεο απνβηώζαζαο. Ήηαλ
εηζήγεζε ηνπ όηη ηα πνζά απηά ηνπ ινγαξηαζκνύ ζην εμσηεξηθό
πξνέξρνλην

από

θεξδαηλόκελν

εηζόδεκα

ζην

Μπαρξέτλ

ηνπ

πξναπνβηώζαληνο ζπδύγνπ ηεο κεηέξαο ηνπ, παηέξα ηνπ εθεζείνληα,
νπόηε δελ ππόθεηην ζε θνξνιόγεζε ν ινγαξηαζκόο απηόο ζηελ Κύπξν.

Από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη ηα ηεθκήξηα πνπ θαηαηέζεθαλ θαηά
ηελ πξσηόδηθε δηαδηθαζία δηαπηζηώλεηαη όηη νη δπν δσξεέο εθ Λ.Κ.
10.010,00 ε θάζε κηα πξνο ηα παηδηά ηεο απνβηώζαζαο ην Γεθέκβξε ηνπ
1998,

δειαδή πεξίπνπ 5 κήλεο πξηλ ην ζάλαην ηεο, πξνήιζαλ από
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θαηάζεζε ηεο ίδηαο ζην εμσηεξηθό. Γηαπηζηώλεηαη επίζεο ε θαηάζεζε
επ’ νλόκαηη ηεο ζε ινγαξηαζκό ζην εμσηεξηθό ηνπ πνζνύ ησλ Λ.Κ.
10.010,00 θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηεο.

Παξαζέηνπκε

θαησηέξσ ηελ έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο», όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2
ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ησλ Κιεξνλνκηώλ Νόκνπ ηνπ 1962, επί ηεο νπνίαο
επηβάιιεηαη θόξνο θιεξνλνκίαο:

«2(1)(α) εηο ηελ πεξίπησζηλ απνζαλόληνο πξνζώπνπ, όπεξ θαηά ηνλ ρξόλνλ ηνπ
ζαλάηνπ απηνύ είρε ηελ θαηνηθία ηνπ (domicile) ελ ηε Γεκνθξαηία, πάζαλ
πεξηνπζίαλ είηε ηεινύζαλ ελ θαηαπηζηεύκαηη (settled) είηε κε (not settled),
πεξηεξρνκέλελ επί ησ ζαλάησ ηνπ εηο άιινπο, εμαηξέζεη πεξηνπζίαο
δεκηνπξγεζείζεο ελ ηε Γεκνθξαηία κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ, 1976, εμ εκβαζκάησλ
εθ ηνπ εμσηεξηθνύ, εθ’ όζνλ ν Έθνξνο ηθαλνπνηείηαη όηη ην πξόζσπνλ ηνύην θαζ’
νηνλδήπνηε ρξόλνλ πξν ηνπ ζαλάηνπ απηνύ ήην κνλίκσο εγθαηεζηεκέλνλ
(permanent resident) εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο.

(β) εηο ηελ πεξίπησζηλ απνζαλόληνο πξνζώπνπ, όπεξ δελ είρε ηελ θαηνηθίαλ ηνπ
(domicile) ελ ηε Γεκνθξαηία, πάζαλ ελ ηε Γεκνθξαηία πεξηνπζίαλ, είηε ηεινύζαλ
ελ θαηαπηζηεύκαηη (settled) είηε κε (not settled), ήηηο επί ησ ζαλάησ ηνπ παξέξρεηαη
εηο άιινπο.»

Γελ ηέζεθε ελώπηνλ ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ νηηδήπνηε πνπ λα
θαηαηείλεη όηη ε απνβηώζαζα ήηαλ κνλίκσο εγθαηεζηεκέλε εθηόο
Κύπξνπ ώζηε ε επ΄νλόκαηη ηεο θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ησλ Λ.Κ. 10.010,00
λα εμαηξείηαη θνξνινγίαο. Από ηελ άιιε, ε δσξεά εθ Λ.Κ. 10.010,00
ζην θάζε παηδί ηεο ζεσξείηαη επίζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7(6) ηνπ
Πεξί Φνξνινγίαο ησλ Κιεξνλνκηώλ Νόκνπ, σο πεξηνπζία πνπ ινγίδεηαη
όηη πεξηέξρεηαη ζε άιινπο κεηά ην ζάλαην γηα ζθνπνύο θνξνινγίαο. Γελ
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παξνπζηάζηεθε θαλέλα ζηνηρείν όηη ε επ΄ νλόκαηη ηεο απνβηώζαζαο
θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ησλ Λ.Κ. 10.010,00 θαη νη δπν δσξεέο εθ Λ.Κ.
10.010,00 εθάζηε πξνο ηα παηδηά ηεο εμαηξνύληαη από ηελ «πεξηνπζία»
ηεο γηα ζθνπνύο θνξνινγίαο, όπσο θαζνξίδεηαη ζην Νόκν, γη΄ απηό θαη νη
ιόγνη έθεζεο 2 θαη 3 δελ κπνξνύλ λα πεηύρνπλ θαη απνξξίπηνληαη.

Χο πξνο ην ιόγν έθεζεο 4 όηη εζθαικέλα ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην δελ
αζρνιήζεθε κε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ εθεζείνληα όηη είραλ παξακείλεη
αλαπάληεηεο νη ηνπνζεηήζεηο ηνπ επί ηνπ Δληύπνπ εκεξ. 26/2/10 ή άιιεο
επηζηνιέο ηνπ, νύηε απηόο επηηπγράλεη. Οπζηαζηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν
ιόγν έθεζεο ν εθεζείσλ ακθηζβεηεί ηε θνξνιόγεζε ηεο θαηνηθίαο ηεο
απνβηώζαζαο.

Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην ζηελ απόθαζε ηνπ θάκλεη

εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ έθπησζε πνπ πξνέβε ην Γξαθείν Φόξνπ
Κιεξνλνκίαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηνηθία, γεγνλόο πνπ ζπκθώλεζε θαη ν
εθεζείσλ ζην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ. Έρνπκε πάιη αλαηξέμεη ζην
πξαθηηθό εκεξ. 5/10/11 ηεο πξσηόδηθεο δηαδηθαζίαο, όπνπ εληνπίδεηαη ε
εμήο ζηηρνκπζία θαηά ην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ:

«θ. ηεθαλίδεο: Με ηελ άδεηα ζαο, λα αλαθέξσ ην ίδην πνζό αθαηξνύκε θαη εκείο,
41333. Σν ίδην πνζό αλαθέξεη θαη ν αηηεηήο. Δίλαη ην ζπλεκκέλν 18 ηεο έλζηαζεο
πάλσ ζην παξάξηεκα 16. Δίλαη εθεί πνπ ιέεη ηδηόθηεηε θαηνηθία εηο Νεάπνιε
Λεκεζνύ.
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Γηθαζηήξην: Σν παξάξηεκα 18 δελ έρεη ηέηνην πξάγκα.

θ. ηεθαλίδεο: Παξάξηεκα 16, ζπλεκκέλν 18.

Κα πκεσλίδνπ: Δίλαη παξάξηεκα 17 ζηελ έλζηαζε καο.

θ. ηεθαλίδεο: Αλαθέξεη «γηα ηε κεηέξα κνπ ½ …..(δηαβάδεη)

Γηθαζηήξην: Καη νη ίδηνη επηηξέπνπλ 49.000, άξα δελ έρεηε παξάπνλν γη’ απηό.

θ. ηεθαλίδεο: Δίλαη εληάμεη.

Γηθαζηήξην: Αξα λα ζεσξήζσ ζε απηό ην item δελ ππάξρεη δηαθνξά.

θ. ηεθαλίδεο: Όρη.»

Δλόςεη ηεο πην πάλσ δήισζεο ηνπ δηθεγόξνπ ηνπ εθεζείνληα, ν ιόγνο
έθεζεο 4 δελ επζηαζεί θαη απνξξίπηεηαη.

Ο ιόγνο έθεζεο 5 αλαθέξεηαη ζηελ παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο ηνπ
πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ επί ηεο ζέζεο πνπ πξόβαιε πξσηόδηθα σο πξνο
ηελ αζπλεπή θαη αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο εθεζίβιεηεο πνπ
εθδειώζεθε

κε ηελ επηβνιή από κέξνπο ηεο κεγαιύηεξνπ πνζνύ

θνξνινγίαο ζην ηέινο. πγθεθξηκέλα ε εηζήγεζε ηνπ απηή αθνξνύζε
ζηελ ηέηαξηε εηδνπνίεζε θνξνιόγεζεο όπνπ επηβιήζεθε θνξνινγία εθ
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€28.913,00 δειαδή θαηά €976,00 κεγαιύηεξε από ηε δεύηεξε εηδνπνίεζε
πνπ ήηαλ €27.937,00.

Από ηα ζηνηρεία ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηα ηεθκήξηα δηαθαίλεηαη
όηη ε δηαθνξά ζην ύςνο ηεο θνξνινγίαο κεηαμύ ηεο δεύηεξεο θαη ηεο
ηξίηεο εηδνπνίεζεο πξνέθπςε κεηά ηελ απνδνρή από κέξνπο ηνπ
Γξαθείνπ Φόξνπ Κιεξνλνκίαο ηεο εθηίκεζεο ηνπ ηδηώηε εθηηκεηή, πνπ
ελεξγνύζε εθ κέξνπο ηνπ εθεζείνληα ζηα πιαίζηα δηεπζέηεζεο ηεο
δηαθνξάο, ελώ ην ύςνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο πεξέκεηλε ην ίδην. Δλώ
κε ηε Βεβαίσζε Φνξνινγίαο εκεξ. 30/1/09 (δεύηεξε εηδνπνίεζε) είρε
αθαηξεζεί ε έθπησζε ηεο ζύληνκεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 18 ηνπ πην πάλσ Νόκνπ, ελόςεη κε θνξνιόγεζεο ηειηθά ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ πξναπνβηώζαληνο ζπδύγνπ ηεο απνβηώζαζαο ε έθπησζε
πνπ παξαρσξήζεθε αθαηξέζεθε ζηε ζπλέρεηα κε ηε λέα Βεβαίσζε εκεξ.
6/2/09 (ηξίηε εηδνπνίεζε). Από πξνζεθηηθή κειέηε ησλ Βεβαηώζεσλ
Φνξνινγίαο δηαθαίλεηαη θαζαξά πώο πξνέθππηε θάζε θνξά ην ύςνο ηνπ
ππνινγηζζέληνο θόξνπ.

Μπνξεί ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην λα κελ

αλαθέξζεθε ζηελ απόθαζε ηνπ εηδηθά ζην ζπγθεθξηκέλν ιόγν αθύξσζεο
αιιά όιε ε απόθαζε ηνπ δηαπλέεηαη από ηελ αξρή όηη ν ππνινγηζκόο ηεο
θαζαξήο αμίαο ηεο πεξηνπζίαο έγηλε ζηε βάζε ησλ ζσζηώλ θξηηεξίσλ θαη
λνκνζεζίαο. Έθξηλε όηη δηαθσλία ππήξμε κόλν σο πξνο ηελ αμία ησλ
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αθηλήησλ πνπ δώξεζε ζηα δύν παηδηά ηεο ε απνβηώζαζα. Κξίλνπκε ηε
δηαθνξνπνίεζε ζην ύςνο ηεο θνξνινγίαο σο απόιπηα δηθαηνινγεκέλε,
ελόςεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη ηεο αξρήο πνπ δηαηύπσζε ε
λνκνινγία (βι. Σκούλλου ν. Υπουργού Οικονομικών (2004) 3 ΑΑΔ 530).
πλεπώο ν ιόγνο έθεζεο 5 δελ επηηπγράλεη.

Ο εθεζείσλ πξνζβάιιεη επίζεο σο ιαλζαζκέλε ηελ θαηάιεμε ηνπ
πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ έθξηλε σο δίθαηε ηε θνξνιόγεζε ηεο
πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεην από ηηο κεηνρέο (ιόγνο έθεζεο 6).
πγθεθξηκέλα είλαη εηζήγεζε ηνπ όηη ελόςεη κείσζεο ηεο αμίαο ησλ
κεηνρώλ δελ ζα έπξεπε απηέο λα πεξηιεθζνύλ ζηελ θαζαξή αμία ηεο
πεξηνπζίαο ηεο απνβηώζαζαο. Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ
ελ ιόγσ εηζήγεζε ζεσξώληαο ιαλζαζκέλε ηελ ελ ιόγσ πξνζέγγηζε,
πξνζζέηνληαο όηη από ηα ζηνηρεία ελώπηνλ ηνπ θαη εηδηθόηεξα ην
Κπαλνύλ 113 πνπ είλαη ην έγγξαθν κε ηνλ ηίηιν «Ιζηνξηθό Κίλεζεο
Μεηνρώλ/Υξενγξάθσλ» επηβεβαηώλνληαη νη δσξεέο ησλ κεηνρώλ ζηηο
22/1/99 αιιά θαη ε αμία ηνπο από ην εκεξήζην δειηίν ηηκώλ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ Κύπξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δσξεάο.
πκθσλνύκε κε ηελ πξνζέγγηζε απηή ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ
πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ.
έθεζεο 6 απνξξίπηεηαη.

Χο εθ ηνύηνπ θαη ν ιόγνο
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Ο ιόγνο έθεζεο 7 αθνξά ζηηο εγγπήζεηο ηεο απνβηώζαζαο γηα δάλεηα
ηνπ πηνύ ηεο Παλαγηώηε άξδνπ (εθεζείνληα).

Σν πξσηόδηθν

Γηθαζηήξην ζηελ απόθαζε ηνπ δέρζεθε όηη ε κόλε εγγύεζε πξνο ηνλ
εθεζείνληα πνπ βαξύλεη ηελ πεξηνπζία ηεο απνβηώζαζαο, είλαη ην πνζό
ησλ Λ.Κ.18.000, ην νπνίν θαη έρεη αθαηξεζεί. Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθό
απόζπαζκα από ηελ απόθαζε σο πξνο ηηο εγγπήζεηο:

«Δγγύεζε δαλείσλ πξνο Αηηεηή. Ο Αηηεηήο αλέθεξε ην πνζό ησλ Λ.Κ.58.750,
αληηπξνζσπεύνλ εγγύεζε ηεο απνβηώζαζαο γηα δάλεηά ηνπ, σο αθαηξεηέν, ελώ ν
Έθνξνο αλαγλώξηζε κόλν ην πνζό ησλ Λ.Κ.18.000 πξνο ηνύην. Όπσο πξνέθπςε
όκσο θαηά ηηο δηεπθξηλίζεηο, ν Αηηεηήο είρε πεξηιάβεη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαη
εγγύεζε ηνπ πξναπνβηώζαληνο ηεο κεηέξαο ηνπ παηέξα ηνπ, ε νπνία εζεσξνύζε ζα
έπξεπε λα κεηαθέξεην θαηά θιεξνλνκηθή αλαινγία ζηε κεηέξα ηνπ. Η εγγύεζε
όκσο εθείλε δελ κεηαθέξεην ζηελ κεηέξα αιιά ζηελ πεξηνπζία ηνπ παηέξα θαη
είλαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο εθείλνπ πνπ ζα ήηαλ αθαηξεηέα.
Από ηα Κπαλά 114, 115 θαη 116 πξνθύπηεη ζαθώο όηη ε κόλε εγγύεζε ηεο κεηέξαο
ήηαλ ε ελ ιόγσ αλεξρόκελε ζε Λ.Κ.18.000, πνζό πνπ κάιηζηα πεξηιάκβαλε θαη
πξόλνηα ηόθσλ. Καη απηό ην ζέκα ινηπόλ δελ ζα κε απαζρνιήζεη πεξαηηέξσ.»

Γελ θξίλνπκε νηηδήπνηε ην κεκπηόλ σο πξνο ηελ πην πάλσ θξίζε ηνπ
πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ επηβεβαηώλεηαη εμάιινπ από ηα ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ.
απνξξίπηεηαη.

Καηά ζπλέπεηα θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο έθεζεο
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Ο εθεζείσλ παξαπνλείηαη επίζεο όηη ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην δελ
έιαβε ππόςε ηνπ ηηο εθπηώζεηο πνπ δηθαηνύην ε πεξηνπζία ηεο
απνβηώζαζαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηα αθίλεηα πνπ
κεηαβηβάζζεζαλ επ’ νλόκαηη ησλ δύν παηδηώλ ηεο ιόγσ δσξεάο (ιόγνο
έθεζεο 8). Ο πξσηόδηθνο Γηθαζηήο αληηκεηώπηζε σο εμήο ην ζέκα γηα ην
νπνίν έθξηλε όηη ήηαλ θαη ε κόλε δηαθνξά πνπ ππήξρε κεηαμύ ησλ δύν
εθηηκήζεσλ πνπ ηέζεθαλ ελώπηνλ ηνπ.

«Σν κόλν ζέκα ζην νπνίν ηειηθά θαίλεηαη λα πθίζηαηαη δηάζηαζε είλαη ην ζέκα ηεο
αμίαο ησλ αθηλήησλ πνπ εδσξήζεζαλ ζηνλ αηηεηή θαη ζηνλ αδειθό ηνπ από ηε
κεηέξα ηνπο. ηελ έθζεζε εθηίκεζεο ε αμία ησλ αθηλήησλ αλαθέξεηαη ε ίδηα θαη
από ηνλ Αηηεηή θαη από ηνλ Έθνξν – Λ.Κ.78.375 γηα ην κεξίδην ηνπ Αηηεηή θαη
Λ.Κ.78.375 γηα ην κεξίδην ηνπ αδειθνύ ηνπ (ζύλνιν Λ.Κ.156.750). Ο αηηεηήο όκσο
όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηηο δηεπθξηλίζεηο, δελ πεξηέιαβε ζηελ εθηίκεζε ηνπ
εθπηώζεηο ιόγσ κεξηδίσλ θαη άιιεο πνπ ν Έθνξνο είρε πεξηιάβεη γηα λα θαηαιήμεη
ζην ίδην πνζό, πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά ην πνζό πνπ είρε δειώζεη ν Αηηεηήο θαη έηζη
έγηλε απνδεθηό από ηνλ Έθνξν. Σα ίδηα ηζρύνπλ σο πξνο ηελ αμία ηνπ
θιεξνλνκηθνύ κεξηδίνπ ηεο απνβηώζαζαο ζε αθίλεηα από ηνλ πξναπνβηώζαληα ηεο
ζύδπγν, εθηηκεζέλ από ηνλ Αηηεηή ζε Λ.Κ.144.000 θαη από ηνλ Έθνξν ζε Λ.Κ.
144.417. Να ζεκεηώζσ όηη ζηνπο θαηαιόγνπο αθηλήησλ πνπ ν Αηηεηήο είρε
ππνβάιεη αλέθεξε ηα ελ ιόγσ πνζά ησλ Λ.Κ.156.750 θαη 144.417.»

Κξίλνπκε ηελ πην πάλσ θαηάιεμε ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ πιήξσο
ηεθκεξησκέλε πνπ επηβεβαηώλεηαη εμάιινπ θαη από ηελ ίδηα ηελ
εηδνπνίεζε επηβνιήο θνξνινγίαο (ηέηαξηε εηδνπνίεζε) πνπ αλαθέξεη ηα
εμήο:
«(vi) H ζπλνιηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ δσξεζεί εληόο ησλ 3 ρξόλσλ πξηλ
ην ζάλαην, κεηώλεηαη από Λ.Κ.173.282 ζε 156.750, σο ε δήισζε ζαο.
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ησλ δσξεώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ίδηεο κεζόδνη
εθηίκεζεο ηνπ θιεξνλνκηθνύ κεξηδίνπ από ηνλ πξναπνβηώζαληα ζύδπγν ηεο θαη
επηπξόζζεηα αθαηξέζεθε πνζνζηό 5% ιόγσ δηαθνξάο ηεο εκεξνκελίαο ζαλάηνπ κε
ηελ εκεξνκελία δσξεάο.

Με βάζε ηα πην πάλσ, ε ζπλνιηθή αμία ησλ δσξεώλ πξνο ηα παηδηά ηεο
ππνινγίζηεθε ζην πνζό ησλ Λ.Κ. 173.826 γηα ηηο 27.1.1999, ιακβαλνκέλνπ ππόςε
θαη ηνπ πνζνζηνύ κείσζεο θαηά 10% ιόγσ κεξηδίσλ, κε βάζε ην άξζξν 23(3).

Νννπκέλνπ όηη ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο αμίαο από ηελ αμία πνπ πηνζέηεζε ν
ηδηώηεο εθηηκεηήο δελ μεπεξλά ην πνζνζηό 10%, πηνζεηήζεθε ε εθηίκεζε ηνπ
ηδηώηε εθηηκεηή, σο έλδεημε πξόζεζεο ινγηθήο δηεπζέηεζεο. Αλαιπηηθά νη
εθηηκήζεηο ησλ αθηλήησλ πνπ πηνζεηήζεθαλ θαίλνληαη ζην επηζπλεκκέλν έληππν
Δπξ. 334.»

πλεπώο νύηε ν ιόγνο έθεζεο 8 κπνξεί λα πεηύρεη.

Με ηνπο ιόγνπο έθεζεο 9 θαη 10 ν εθεζείσλ πξνβάιιεη ηε ζέζε όηη
ιαλζαζκέλα ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην έθξηλε όηη ν ηδηώηεο εθηηκεηήο δελ
είρε θάκεη πξόλνηα ζηελ εθηίκεζε ηνπ γηα έθπησζε ιόγσ κεξηδίνπ θαη όηη
ην πνζνζηό ηνπ 5% ήηαλ επαξθέο σο έθπησζε θαη όρη 12.6% πνπ
πξόηεηλε ν εθεζείσλ. Δηζεγείηαη πεξαηηέξσ, όηη δελ ήηαλ ππνρξέσζε ηνπ
ηδηώηε εθηηκεηή λα επηιεθζεί ησλ θνξνινγηθώλ εθπηώζεσλ.

Ο πξσηόδηθνο δηθαζηήο αλαθέξεη ηα εμήο ζηελ απόθαζε ηνπ σο πξνο ηηο
πην πάλσ ζέζεηο ηνπ εθεζείνληα:
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«ηελ αγόξεπζε ηνπ ν Αηηεηήο ακθηζβεηεί ηελ νξζόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ
Δθόξνπ. Με αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ηνπ κεξηδίνπ, πεξηνξίδεηαη ζηελ εηζήγεζε όηη
ε αθαίξεζε ηνπ 5% πνπ έθαλε ν Έθνξνο σο πξνο ηα δσξεζέληα αθίλεηα ιόγσ
δηαθνξάο ηεο εκεξνκελίαο ζαλάηνπ από ηελ εκεξνκελία δσξεάο (πεξίπνπ πέληε
κήλεο), ήηαλ πνιύ κηθξή θαη ζα έπξεπε λα ήηαλ 12.6%. Η εηζήγεζε απηή όκσο
είλαη ρσξίο έξεηζκα. Καη’ αξράο, ν Αηηεηήο εδεζκεύεην από ηελ εθηίκεζε πνπ ν
ίδηνο είρε ππνβάιεη θαη δελ κπνξεί ηώξα λα αθνύεηαη λα ιέγεη όηη ν εθηηκεηήο ηνπ
δελ είρε θάλεη πξόλνηα γηα έθπησζε ιόγσ κεξηδίνπ, όηαλ κάιηζηα ζηελ εθηίκεζή
ηνπ ξεηώο εγίλεην αλαθνξά ζε κεξίδηα. Αιιά νύηε θαη θαηαδεηθλύεη ν Αηηεηήο όηη
ε ίδηα εθηίκεζε ηνπ Δθόξνπ (Λ.Κ.173.382) ήηαλ ιαλζαζκέλε θαη αζθαιώο ν
Έθνξνο δελ ήηαλ ππόρξενο λα δερζεί ηελ εθηίκεζε ηνπ Αηηεηή, όπσο αμηώλεη ν
Αηηεηήο. Χο πξνο ην 5% αληί 12.6%, ν Αηηεηήο δελ πξνζδηνξίδεη νπνηνδήπνηε
ζηνηρείν πνπ λα δείρλεη όηη γηα ηνπο πέληε κήλεο κεηαμύ δσξεάο θαη ζαλάηνπ ε
έθπησζε ζα έπξεπε λα ήηαλ θαλ κεγαιύηεξε, θαη αζθαιώο δελ θαηαδεηθλύεη όηη ην
πνζνζηό πνπ πηνζέηεζε ν Έθνξνο ήηαλ έμσ από ηα όξηα ηεο νξζήο θξίζεο ηνπ. Να
πσ κάιηζηα όηη ε έθπησζε πνπ νπζηαζηηθά έθαλε ν Έθνξνο, σο έλδεημε πξόζεζεο
ινγηθήο δηεπζέηεζεο όπσο αλαθέξεη, ηειηθώλ δελ ήηαλ 5% αιιά 10%, κεηώλνληαο
δειαδή ηελ εθηηκεζείζα αμία από Λ.Κ. 173.282 ζε Λ.Κ.156.750.»

Κξίλνπκε ηελ πην πάλσ πξνζέγγηζε ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ σο
εύινγα επηηξεπηή ζηε βάζε ησλ ελώπηνλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ.

πλεπώο νη ιόγνη έθεζεο 9 θαη 10

απνξξίπηνληαη.

Ο ιόγνο έθεζεο 11 αθνξά ζηελ θαηάιεμε ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ
όηη δελ ππήξρε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα αλαηξέπεη ηε λνκηκόηεηα ηεο
εθηίκεζεο ηνπ Δθόξνπ Φόξνπ Κιεξνλνκηώλ σο πξνο ηελ αμία ηνπ
θιεξνλνκηθνύ κεξηδίνπ ηεο απνβηώζαζαο από ηνλ πξναπνβηώζαληα
ζύδπγν ηεο θαη ηελ έθπησζε ηνπ 5%.
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πγθεθξηκέλα ν πξσηόδηθνο Γηθαζηήο αληηκεηώπηζε σο εμήο ην ζέκα:

«Χο πξνο ηελ αμία ηνπ θιεξνλνκηθνύ κεξηδίνπ ηεο απνβηώζαζαο από ηνλ
πξναπνβηώζαληα ζύδπγό ηεο, ν Αηηεηήο ιέγεη θαη πάιη όηη ν Δθνξνο έιαβε ππ’ όςε
ηνπ εθπηώζεηο 10% ιόγσ κεξηδίνπ θαη 5% ιόγσ δηαθνξάο ησλ εκεξνκεληώλ
ζαλάηνπ θαη δσξεάο, πνπ ν εθηηκεηήο ηνπ Αηηεηή δελ είρε ιάβεη ππ’ όςε. Ιζρύνπλ
ηα ίδηα σο πξνο ηε δεζκεπηηθόηεηα γηα ηνλ Αηηεηή ηεο εθηίκεζεο ηνπ δηθνύ ηνπ
εθηηκεηή, αθνύ κάιηζηα θαη πάιη ε εθηίκεζε αλαθέξεην ζε κεξίδηα, θαη σο πξνο ην
όηη νπδέλ ζηνηρείν ππάξρεη πνπ λα αλαηξέπεη ηε λνκηκόηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ
Δθόξνπ, όπσο θαη σο πξνο ην εύινγν ηνπ 5%. Να ιερζεί δε θαη εδώ όηη ε έθπησζε
πνπ έθαλε ηειηθά ν Έθνξνο ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 14%, απνδερόκελνο ηελ εθηίκεζε
ηνπ Αηηεηή σο έλδεημε πξόζεζεο ινγηθήο δηεπζέηεζεο.»

Έρνπκε κειεηήζεη όια ηα επηρεηξήκαηα ηνπ εθεζείνληα πνπ πξνβάιιεη
ζην πεξίγξακκα αγόξεπζεο ηνπ γηα ππνζηήξημε ηνπ πην πάλσ ιόγνπ
έθεζεο, κε ηα νπνία δελ ζπκθσλνύκε. Όπσο εμάγεηαη από ηα ζηνηρεία
ηνπ θαθέινπ ν Έθνξνο γηα λα ππνινγίζεη ηε θνξνινγία έιαβε ππόςε ηνπ
ηελ εθηίκεζε πνπ παξνπζίαζε ν ίδηνο ν εθεζείσλ. Πξνέβε πεξαηηέξσ
ζηηο εθπηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από κεξίδηα θαη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ
εκεξνκεληώλ ζαλάηνπ θαη δσξεάο, πνπ δελ είρε πεξηιάβεη ν δηθόο ηνπ
εθηηκεηήο ζηελ εθηίκεζε ηνπ.

πλεπώο δελ θξίλνπκε νηηδήπνηε ην κεκπηόλ σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε
απηή ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ, πνπ ήηαλ πξνο όθεινο ηεο
πεξηνπζίαο ηεο απνβηώζαζαο, ηελ νπνία ζεσξνύκε εύινγα επηηξεπηή.
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Ο ιόγνο έθεζεο 12 αθνξά ζηε ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξσηόδηθνπ
Γηθαζηεξίνπ σο πξνο ηελ επηβνιή ηόθνπ. πγθεθξηκέλα είλαη εηζήγεζε
ηνπ όηη δελ ζα έπξεπε λα επηβιεζεί ηόθνο ελόςεη ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ
ζεκεηώζεθε από κέξνπο ηνπ Δθόξνπ Φόξνπ Κιεξνλνκηώλ. Ο ιόγνο
απηόο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε ην ιόγν έθεζεο 1 πνπ
αθνξά ζηε ιαλζαζκέλε θξίζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ όηη γηα ηελ θαζπζηέξεζε
ζηελ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο επζύλεην ν εθεζείνληαο κε ηελ
θαζπζηέξεζε από πιεπξάο ηνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ θνξνινγηθώλ
ππνρξεώζεσλ ηεο απνβηώζαζαο.

Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην αλαθέξεη ηα εμήο γηα ην ζέκα ηεο
θαζπζηέξεζεο ζηελ απόθαζε ηνπ:
«Ο αηηεηήο εγείξεη θαη ζέκα θαζπζηέξεζεο δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαρείξηζεο. Όπσο
ππνδεηθλύεη ε Γεκνθξαηία, ε θαζπζηέξεζε, από ηελ 29.11.1999 πνπ ν Αηηεηήο
ππέβαιε ηε δήισζε πεξηνπζίαο κέρξη ηελ 30.10.2008 πνπ επεβιήζε ε πξώηε
θνξνινγία, νθείιεην ζην όηη ν ίδηνο ν Αηηεηήο δελ είρε δηεπζεηήζεη όιεο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο απνβηώζαζαο όπσο είρε θιεζεί λα θάλεη από ηελ
14.2.2000.»

Έρνπκε αλαηξέμεη ζην Φάθειν ηεο πξσηόδηθεο δηαδηθαζίαο όπνπ
δηαθαίλεηαη ε όιε πνξεία ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο
απνβηώζαζαο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο νπνίαο παξαζέζακε ζηελ αξρή ηεο
απόθαζεο καο. Από ηελ έξεπλα δηαπηζηώλεηαη όηη ππήξμε θαη’ αξράο
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ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε από κέξνπο ηνπ εθεζείνληα ζηελ ππνβνιή
Γήισζεο Πεξηνπζίαο. Δλώ ην άξζξν 32(1) ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ησλ
Κιεξνλνκηώλ Νόκνπ πξνλνεί όπσο ε Γήισζε Πεξηνπζίαο ζα πξέπεη λα
ππνβιεζεί εληόο έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηεο
απνβηώζαζαο, ππνβιήζεθε κόιηο ζηηο 29/11/99 θαη ζηε ζπλέρεηα άιιε
ζηηο 8/2/00. εκεηώλεηαη όηη ε εκεξνκελία ζαλάηνπ ήηαλ ε 25/5/99.

Ο εθεζείσλ θαζπζηέξεζε επίζεο ζηελ ππνβνιή ηεο βεβαίσζεο από ην
Γξαθείν Φόξνπ Δηζνδήκαηνο όηη όιεο νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο
απνβηώζαζαο είραλ δηεπζεηεζεί. Σέηνηα Βεβαίσζε ήηαλ ππνρξεσηηθή
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ πην πάλσ Νόκνπ. Ήηαλ
θαηόπηλ επηζηνιώλ ηεο εθεζίβιεηεο εκεξ. 14/2/00 θαη 31/1/08 πξνο ηνλ
εθεζείνληα θαη πξνο ην Γξαθείν Φόξνπ Δηζνδήκαηνο γηα λα
θαηαρσξεζεί ηειηθά ε βεβαίσζε ζηηο 21/5/08, ε νπνία έδηλε ην πξάζηλν
θσο ζηελ εθεζίβιεηε λα πξνρσξήζεη κε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θόξνπ
θιεξνλνκίαο. Η θαζπζηέξεζε γηα ηελ νπνία επζύλεην ν εθεζείσλ, δελ
παξέκεηλε σο εδώ, αιιά πξνέθπςε ζηε ζπλέρεηα ζέκα κε ζπκπεξίιεςεο
πεξηνπζίαο ηεο απνβηώζαζαο ζηε Γήισζε Πεξηνπζίαο. Δλεκεξώζεθε
ζρεηηθά ν εθεζείσλ ν νπνίνο κε ηελ επηζηνιή ηνπ εκεξ. 21/10/08
παξαδέρζεθε ηελ ύπαξμε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ παξέιεηςε
αξρηθά λα δειώζεη θαη έδσζε νξηζκέλεο εμεγήζεηο. Δηνηκάζηεθε ζηε
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ζπλέρεηα ε πξώηε Βεβαίσζε Φνξνινγίαο. Ο εθεζείσλ ππέβαιε έλζηαζε
ζηηο 10/11/08 όηε θαη ε εθεζίβιεηε δήηεζε ζηνηρεία πξνο ππνζηήξημε ηεο
ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ πην πάλσ Νόκνπ.

Ο

Δθεζείσλ έδσζε νξηζκέλα ζηνηρεία θαη εθδόζεθε ε δεύηεξε βεβαίσζε
θνξνινγίαο εκεξ. 30/1/09. Τπεβιήζε από ηνλ εθεζείνληα λέα έλζηαζε
ηελ 1/2/09 θαη γηα ζθνπνύο δηεπζέηεζεο θαηαξηίζηεθε ηξίηε βεβαίσζε
θνξνινγίαο ζηηο 6/2/09. Η δηαθνξά ζην ύςνο ηνπ πνζνύ ηεο θνξνινγίαο
κεηαμύ ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο θνξνινγίαο νθείιεην ζηελ έθπησζε
ηεο ζύληνκεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, πνπ εμεγήζεθε πην πάλσ θαηά ηελ
εμέηαζε ηνπ ιόγνπ έθεζεο 5. Τπνβιήζεθε έλζηαζε θαη επί ηεο ηξίηεο
βεβαίσζεο ε νπνία αθνύ εμεηάζηεθε από ηελ εθεζίβιεηε, εθδόζεθε ε
ηέηαξηε βεβαίσζε κε ηελ νπνία παξαρσξήζεθαλ δύν πεξαηηέξσ
εθπηώζεηο. Δίλαη θαλεξό από ηα πην πάλσ όηη ηνπιάρηζην γηα ρξνληθό
δηάζηεκα πεξίπνπ νθηώ ρξόλσλ κέρξη λα δηεπζεηήζεη ν εθεζείσλ ην ζέκα
ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο απνβηώζαζαο, θαη απηό θαηόπηλ
πξνηξνπήο ηεο εθεζίβιεηεο, δελ ηίζεην ζέκα θαζπζηέξεζεο από κέξνπο
ηεο εθεζίβιεηεο. Η δηεπζέηεζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ
είλαη άλεπ ζεκαζίαο, εθόζνλ ε απνπιεξσκή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζηε
βάζε ηνπ άξζξνπ 48Α ηνπ Νόκνπ γηα λα πξνρσξήζεη ν Έθνξνο ζηελ
έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ πιεξσκήο θαη απαιιαγήο πνπ πξνλννύληαη ζηα
άξζξα 47 θαη 48 ηνπ ίδηνπ Νόκνπ.
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πλεπώο, ζηε βάζε ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ ζπκθσλνύκε κε ηελ
θαηάιεμε ηνπ πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ ζην ζέκα ηεο θαζπζηέξεζεο όηη
δελ νθείιεην ζηελ εθεζίβιεηε,
επηηξεπηή.

πνπ ζεσξνύκε όηη ήηαλ εύινγα

Χο πξνο ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ηόθνπ επί ηνπ

νθεηιόκελνπ θόξνπ πεγάδεη από ην άξζξν 44 ηνπ πην πάλσ Νόκνπ, νπόηε
δελ εληνπίδνπκε νηηδήπνηε ην κεκπηόλ ζηελ επηβνιή ηόθνπ ζηελ
παξνύζα πεξίπησζε.

Χο εθ ηνύηνπ νη ιόγνη έθεζεο 1 θαη 12

απνξξίπηνληαη.

Οη ιόγνη έθεζεο 13 -16 αλαθέξνληαη ζηελ παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο ηνπ
πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ σο πξνο δηάθνξα ζηνηρεία πεξηνπζίαο πνπ
πεξηιήθζεζαλ ζηελ αμία ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο, γηα ζθνπνύο
θνξνινγίαο. Έρνπκε εμεηάζεη ηνλ θαζέλα από απηνύο μερσξηζηά.

Ο ιόγνο έθεζεο 13 αλαθέξεηαη ζηελ παξάιεηςε ηνπ πξσηόδηθνπ
Γηθαζηεξίνπ λα ηνπνζεηεζεί ζην ζέκα ηνπ δηακεξίζκαηνο ζην ΚANIKA
SEA FORUM. πγθεθξηκέλα ήηαλ εηζήγεζε ηνπ εθεζείνληα πξσηόδηθα
όηη ην δηακέξηζκα αγνξάζηεθε κε ζπλάιιαγκα ηνπ εμσηεξηθνύ από ηνλ
πξναπνβηώζαληα ζύδπγν ηεο απνβηώζαζαο, γη’ απηό θαη ζα έπξεπε λα
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εμαηξεζεί ηεο θνξνινγίαο. Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην ζηελ απόθαζε ηνπ
έρεη ηνπνζεηεζεί γηα ηελ πεξηνπζία πνπ πξνήιζε από ην εμσηεξηθό θαη
γηα ηελ εκπινθή ηνπ πξναπνβηώζαληνο ζπδύγνπ ηεο απνβηώζαζαο
ζ΄απηήλ, όηη δειαδή δελ απνδείρζεθε όηη ε απνβηώζαζα ππήξμε κόληκνο
θάηνηθνο εμσηεξηθνύ ώζηε λα ηζρύεη ε εμαίξεζε πνπ πξνλνείηαη ζην
άξζξν 2(1)(α) ηνπ πην πάλσ Νόκνπ.

πκθσλνύκε κε ηελ πην πάλσ

πξνζέγγηζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ελόςεη θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ,
νπόηε ν ιόγνο έθεζεο 13 απνξξίπηεηαη.

Ο ιόγνο έθεζεο 14 αλαθέξεηαη ζηελ παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο ηνπ
πξσηόδηθνπ Γηθαζηεξίνπ σο πξνο έλα θαηάζηεκα ηεο απνβηώζαζαο ζηε
Λάξλαθα, όηη δειαδή δελ δηεμήρζεθε ε δένπζα έξεπλα σο πξνο ην
πξαγκαηηθό θαη λνκηθό θαζεζηώο ηνπ. πγθεθξηκέλα ήηαλ εηζήγεζε ηνπ
όηη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ηνπ δελ ιήθζεθε ππόςε ε θπζηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη όηη ήηαλ ζε πάξνδν θαη όηη απνθηήζεθε κε ρξήκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ πνπ ην θαζηζηνύζε αθνξνιόγεην.

Από ηα ζηνηρεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Φαθέινπ δηαπηζηώλεηαη όηη ε
εθεζίβιεηε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινύζεζε ηελ έθζεζε ηνπ
ηδηώηε εθηηκεηή ηνπ εθεζείνληα σο πξνο ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ
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αθηλήηνπ θαη ππνιόγηζε πνζνζηό απόδνζεο 4% γηα ηα θαηαζηήκαηα θαη
5% γηα ηηο απνζήθεο. Χο πξνο ην όηη απνθηήζεθε από εκβάζκαηα ηνπ
εμσηεξηθνύ έρνπκε ήδε ελδηαηξίςεη πην πάλσ θαηά ηελ εμέηαζε ησλ
ιόγσλ έθεζεο 2 θαη 3 θαη απνθαζίζεη όηη ε εμαίξεζε πνπ πξνλνείηαη ζην
άξζξν 2(1)(α) δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε ηεο απνβηώζαζαο. πλεπώο
θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ιόγνο έθεζεο θξίλεηαη απνξξηπηένο.

εκεηώλεηαη όηη ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην ζηελ απόθαζε ηνπ έθξηλε σο
θξίζηκε ηελ επηζηνιή ηνπ Δθόξνπ επί ηνπ Φόξνπ Κιεξνλνκηώλ πξνο ηνλ
εθεζείνληα εκεξ. 12/3/10, κε ηελ νπνία έδηλε εθηελή πιεξνθόξεζε γηα
ηελ απόθαζε ηνπ θαζώο θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε εθηίκεζεο, ζηελ νπνία
ζηε κηα ζηήιε παξαηίζελην νη εθηηκήζεηο ηνπ Δθόξνπ θαη ζηελ άιιε ηνπ
εθεζείνληα. Από ηε ζύγθξηζε ησλ δπν εθηηκήζεσλ, ζε ζπλάξηεζε κε
δηάθνξεο παξαδνρέο θαηά ην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ από κέξνπο ηνπ
εθεζείνληα θαηέιεμε όηη ε κνλαδηθή δηάζηαζε πξνθύπηεη ζηελ αμία ησλ
αθηλήησλ πνπ δώξεζε ζηα δπν παηδηά ηεο ε απνβηώζαζα. πλεπώο ην
παξάπνλν ηνπ εθεζείνληα όηη ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην δελ αζρνιήζεθε
κε όια ηα ζηνηρεία ηεο πεξηνπζίαο πνπ ακθηζβεηνύζε, ζηεξείηαη
εξείζκαηνο.
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Οη ιόγνη έθεζεο 15 θαη 16 αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα ηνπ εθεζείνληα
ζε δίθαηε δίθε. Ήηαλ εηζήγεζε ηνπ όηη ην πξσηόδηθν Γηθαζηήξην δελ
ηνπνζεηήζεθε σο πξνο ηνλ ιόγν αθύξσζεο πνπ αθνξνύζε ζηελ απνπζία
επαξθνύο έξεπλαο γηα δύν νηθόπεδα θαζώο θαη γηα ην δήηεκα ηεο
ζύληνκεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.

Έρνπκε ήδε αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο ζύληνκεο θιεξνλνκηθήο
δηαδνρήο, γη΄απηό θαη δελ ρξεηάδεηαη ε εθ λένπ εμέηαζε ηνπ. Χο πξνο ην
ζέκα ηεο αμίαο ησλ δύν νηθνπέδσλ ν Έθνξνο έθακε θαη εδώ δεθηή ηελ
εθηίκεζε ηνπ ηδηώηε εθηηκεηή γηα λα θαηαιήμεη ζηελ επίδηθε θνξνινγία.
Σν πξσηόδηθν Γηθαζηήξην έθξηλε όηη δελ ππήξρε νπζηαζηηθά κεγάιε
δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν εθηηκήζεσλ γηα ηα πην πάλσ ζέκαηα.
Σνπνζεηήζεθε κόλν γηα εθείλα ηα ζέκαηα πνπ έθξηλε όηη ππήξρε
δηάζηαζε.
πλεπώο νύηε απηνί νη ιόγνη έθεζεο επηηπγράλνπλ.

Τπό ηο θωρ ηων πιο πάνω η έθεζη αποππίπηεηαι με έξοδα ενανηίον
ηος εθεζείονηα και ςπέπ ηηρ εθεζίβληηηρ ύψοςρ €2.500.

Κ. Πακπαιιήο, Γ.

Λ. Παξπαξίλνο, Γ.

Κ. ηακαηίνπ, Γ.
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Σ. Φαξά-Μηιηηάδνπ, Γ.
/ΚΑ

Α. Πνύγηνπξνπ, Γ.

