
Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προι-
κών 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΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 29 του Κώδικα
Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«4. Η αιτία θανάτου κτήση χρηµατικών ποσών υπόκει-
ται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε συντε-
λεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειµένου για κληρονό-
µους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, και µε συντελε-
στή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειµένου για κληρονό-
µους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΖ΄, 19 Ιανουαρίου 2010,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

∆ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και
Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
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150.000 --- --- 150.000 ---

150.000 1 1.500 300.000 1.500

300.000 5 15.000 600.000 16.500

Υπερβάλλον 10
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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



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

3. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 29 του Κώδι-
κα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παρο-
χών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, η οποία έχει ως ε-
ξής:

«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 Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προι-
κών 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, υπο-
βάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 29, οι οποίες εφαρµόζονται α-
νάλογα. Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτεται: α) ο φό-
ρος 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 καταβλή-
θηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδα-
πή 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 Φορο-
λογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προι-
κών και Κερδών από Λαχεία καταργείται και οι επόµενες
παράγραφοι του ίδιου άρθρου, αναριθµούνται αντίστοι-
χα.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
24 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονι-
κών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθί-
σταται 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 πα-
ραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και, στην περίπτωση που η
αξία των περιουσιακών αυτών στοιχείων υπολείπεται
της αξίας των χρεών, αφαιρούνται κατά σειρά από την α-
ξία των περιουσιακών στοιχείων των παραγράφων 3 και 4.»

7. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίστα-
ται ως εξής:

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

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
28 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονι-

κών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία καταρ-
γείται.

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών, Γονικών
Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία αντικαθίστα-
ται 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 ά-
σκησης προσφυγής, ύστερα από διοικητική επίλυση της
διαφοράς και την καταβολή του ενός πέµπτου (1/5) ή ύ-
στερα από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό
συµβιβασµό, καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ίσες διµηνιαί-
ες δόσεις.»

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονο-
µιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών α-
πό Λαχεία αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία δω-
ρεών, γονικών παροχών και προικών και γενικά τη διαδι-
κασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου εφαρµόζο-
νται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 68, 69, 72, 73 πα-
ράγραφοι 1, 2 και 4 έως και 8, 74 έως και 81, 82 παρά-
γραφοι 1 έως και 5 και 7, 83 και 84.»

11. Σε υποθέσεις φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών
και γονικών παροχών στις οποίες η φορολογική υποχρέ-
ωση 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, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών,
Προικών και Κερδών από Λαχεία.

12. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για κτή-
σεις περιουσίας αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής στις ο-
ποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 8η Ια-
νουαρίου 2010.

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, που κυρώθηκε µε το ν. 2960/2001
(ΦΕΚ 265 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια πεντακόσια ε-
βδοµήντα (1.570) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλι-
κής αλκοόλης.

3. Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυ-
λικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντε-
λεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την
παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την
τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται
σε επτακόσια ογδόντα πέντε (785) ευρώ, ανά εκατόλι-
τρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Ο κατά τα παραπάνω µειωµένος συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης εφαρµόζεται και στην περιοχή ∆ω-
δεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται και
στα λοιπά, πλην των παραπάνω, αλκοολούχα ποτά ή άλ-
λα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από άλ-
λα Κράτη – Μέλη της Κοινότητας, αποστέλλονται από
φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος ή εισάγονται
στην περιοχή αυτή από τρίτες χώρες.

Η ίδια µείωση του φόρου ισχύει και για την αιθυλική
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αλκοόλη που χρησιµοποιείται στην περιοχή αυτή για την
παραγωγή των παραπάνω ποτών και προϊόντων.

Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
της παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών.»

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 87 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και εξήντα
τρία λεπτά (1,63) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκα-
τόλιτρο µπύρας.

3. Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης µπύ-
ρας, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για
την µπύρα που παράγεται στη χώρα µας ή στα άλλα Κρά-
τη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα µι-
κρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαί-
νει τα 200.000 εκατόλιτρα µπύρας ετησίως.

Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή ο όρος
«ανεξάρτητο µικρό ζυθοποιείο» σηµαίνει το ζυθοποιείο
το οποίο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

- είναι νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητο από οποι-
οδήποτε άλλο,

- χρησιµοποιεί δικές του εγκαταστάσεις και
- δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκµεταλλεύσεως άλλου

επιτηδευµατία.
Θεωρούνται επίσης ως ένα και µόνο ανεξάρτητο µικρό

ζυθοποιείο δύο ή περισσότερα µικρά ζυθοποιεία όταν
αυτά συνεργάζονται και η συνδυασµένη ετήσια παραγω-
γή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα µπύρας.

Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ογδό-
ντα δύο λεπτά (0,82) ευρώ ανά βαθµό PLATO κατά όγκο
και εκατόλιτρο µπύρας.

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της πα-
ρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών.»

3. Το άρθρο 89 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα αντι-
καθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου ο-
ρίζεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελι-
κού προϊόντος, µε εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται
στις παραγράφους 6 και 7 του σηµείου Β του παραρτή-
µατος ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου 606/2009
(EEL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζε-
ται σε τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (32,50) ανά
εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 97 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στα τσιγάρα και στα προϊόντα που εξοµοιώνονται
µε αυτά, ως βάση υπολογισµού του φόρου λαµβάνεται,
σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά
κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η πλέον ζητούµενη
τιµή λιανικής πώλησης αυτών, ανεξάρτητα από το σήµα
και την προέλευσή τους. Στην τιµή αυτή ο συντελεστής

του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό
63%, µε ελάχιστο φόρο είσπραξης, τα 75,60 ευρώ ανά
1.000 τσιγάρα.

Η πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης των τσιγά-
ρων για τον υπολογισµό της νέας φορολογικής επιβά-
ρυνσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών και η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ της
1ης και 16ης Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σε περίπτωση που η µεταβολή της πλέον ζητούµενης
τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως αποτέλε-
σµα τη µείωση της συνολικής επίπτωσης που προκύπτει
από το ποσοστό του φόρου που προβλέπεται στο δεύτε-
ρο εδάφιο, η έναρξη εφαρµογής της απόφασης αυτής ε-
πιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουα-
ρίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου της µετα-
βολής.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µο-

νάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 7,5%
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προ-
κύπτει από το άθροισµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καπνού και του φόρου προστιθέµενης αξίας, που επιβάλ-
λονται στην πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης
των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιµή λιανι-
κής πώλησής του και

β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου
είναι 57,07725% και προκύπτει από το κλάσµα που έχει
ως αριθµητή το γινόµενο του συντελεστή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούµενη τιµή µείον
τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή την πλέον ζητούµενη
τιµή.

Ο αναλογικός συντελεστής 57,07725% υπολογίζεται
στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσι-
γάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων.

Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιµή µικρότερη από την
τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητού-
µενης κατηγορίας τιµών, το συνολικό ποσό του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δεν µπορεί να είναι κατώ-
τερο του εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολι-
κού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
τσιγάρα της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών.

2. Στα λοιπά βιοµηχανοποιηµένα καπνά ο συντελεστής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται ως εξής:

α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 30% επί της
κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.

β) Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα κα-
πνά για κάπνισµα, σε ποσοστό 65% επί της κατά χιλιό-
γραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.»

5. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και
3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 8.1.2010. Η ισχύς των
διατάξεων της παραγράφου 4 αρχίζει από 18.1.2010 (η-
µεροµηνία συζητήσεως του σχεδίου νόµου στην αρµό-
δια Επιτροπή της Βουλής).
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από
την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέ-
ρους διατάξεις του.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα, 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2010

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


