ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙ ΑΔΟΧΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
[Απόφαση Ε.Κ. 3/304/10.6.2004 (Φ.Ε.Κ. 901 Β’, 16/06/2004)] όπως ισχύει, καθορίζονται
τρεις τρόποι νομιμοποίησης κληρονόμων προκειμένου για τη μεταβίβαση Αξιών λόγω
κληρονομικής διαδοχής.
1. μέσω Χειριστή
2. μέσω Εκδότριας
3. μέσω της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.(ATHEXCSD)
Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα της μεταβίβασης των Αξιών από τον Ειδικό
Λογαριασμό της Μερίδας του θανόντος στους Λογαριασμούς των Μερίδων των
δικαιούχων, ανήκει στο Αποθετήριο.
Τιμολόγηση – Δικαιώματα ATHEXCSD
1. Σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 153/18.12.2006 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD,
όπως ισχύει, καθορίστηκαν τα δικαιώματα, για καταχώρηση Αξιών λόγω κληρονομικής
διαδοχής, ως εξής:
Για τη μεταβίβαση Αξιών, ποσοστό 0,04% επί της αξίας της μεταβίβασης (ή προκειμένου για Ομολογίες 0,015%), με ελάχιστη χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20 € και
του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης. Ως αξία μεταβίβασης θεωρείται το γινόμενο της
ποσότητας των τίτλων επί την τιμή κλεισίματος της προηγουμένης μέρας από την
ημερομηνία θανάτου.
Σε περίπτωση συγκυρίων ο καθένας επιβαρύνεται αναλογικά, με ελάχιστη καταβαλλόμενη
χρέωση το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταβίβασης ανά
κληρονόμο.
Για τη νομιμοποίηση των κληρονόμων, εφόσον αυτή γίνει από την ATHEXCSD, πέραν
του ανωτέρω ποσού για τη μεταβίβαση, καταβάλλεται εφάπαξ ποσό 30€ (+ΦΠΑ) ανά
κληρονόμο, ανεξάρτητα από την αξία του χαρτοφυλακίου και τον αριθμό των
κληρονομουμένων Αξιών.
Λοιπά έξοδα, οι κληρονόμοι επιβαρύνονται αναλογικά με τυχόν υπάρχοντα άλλα έξοδα ή
προϋπάρχουσες υποχρεώσεις του θανόντος (π.χ. κόστος τήρησης αξιών στον Ειδικό
Λογαριασμό).
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Παραδείγματα Τιμολόγησης
Παράδειγμα 1 (σε έναν κληρονόμο)
Έστω κληρονομιά αποτελούμενη από 10 μετοχές ΕΤΕ αξίας την προηγουμένη του
θανάτου 8€ εκάστη που μεταβιβάζεται σε έναν(1) κληρονόμο.
Δικαιώματα ATHEXCSD για τη μεταβίβαση,
Αξία μετοχών

: 10 μετοχές * 8 € εκάστη = 80 € σύνολο

Δικαιώματα 0,04% : 80 € * 0,04% προμήθεια = 0,032 €
Ο κληρονόμος θα πληρώσει την ελάχιστη καταβαλλομένη αμοιβή (20% επί της αξίας) των 16 € .
Αν την νομιμοποίηση των κληρονόμων την αναλάμβανε η ATHEXCSD τότε η χρέωση θα ήταν επιπλέον
30€ + 23% ΦΠΑ = 36,9€
Ο κληρονόμος θα πλήρωνε 16 € δικαιώματα μεταβίβασης + 36,9€ για τη νομιμοποίηση = 52,9 € σύνολο.
Παράδειγμα 2 (σε έναν κληρονόμο)
Έστω κληρονομιά αποτελούμενη από 100 μετοχές ΕΤΕ αξίας την προηγουμένη του
θανάτου 20€ εκάστη που μεταβιβάζεται σε έναν(1) κληρονόμο.
Δικαιώματα ATHEXCSD για τη μεταβίβαση,
Αξία μετοχών

: 100 μετοχές *20 € εκάστη = 2.000€ σύνολο

Δικαιώματα 0,04% : 2.000 € * 0,04% προμήθεια = 0,8 €
Ο κληρονόμος θα πληρώσει την ελάχιστη καταβαλλομένη αμοιβή των 20 € .
Αν την νομιμοποίηση των κληρονόμων την αναλάμβανε η ATHEXCSD τότε η χρέωση θα ήταν επιπλέον
30 € + 23% ΦΠΑ = 36,9 €
Ο κληρονόμος θα πλήρωνε 20 € δικαιώματα μεταβίβασης + 36,9 € για τη νομιμοποίηση = 56,9 € σύνολο.
Παράδειγμα 3 (σε πολλούς κληρονόμους)
Έστω κληρονομιά αποτελούμενη από 1.000 μετοχές ΕΤΕ αξίας την προηγουμένη του
θανάτου 20€ εκάστη και 5.000 μετοχές ΤΙΤΑΝ αξίας 25€, που μεταβιβάζονται σε δύο(2)
κληρονόμους. Ο πρώτος παίρνει 500 ΕΤΕ και 2.000 ΤΙΤΑΝ και ο δεύτερος 500 ΕΤΕ και
3.000 ΤΙΤΑΝ.
Δικαιώματα ATHEXCSD για τη μεταβίβαση,
Ο πρώτος κληρονόμος
Αξία μετοχών

: 500 μετοχές *20€ = 10.000 € ΕΤΕ
2.000 μετοχές* 25 = 50.000 € ΤΙΤΑΝ σύνολο 60.000 €

Δικαιώματα 0,04% : 60.000 € * 0,04% προμήθεια = 24 €
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Ο δεύτερος κληρονόμος
Αξία μετοχών

: 500 μετοχές *20€ = 10.000 € ΕΤΕ
3.000 μετοχές* 25 = 75.000 € ΤΙΤΑΝ σύνολο 85.000 €

Δικαιώματα 0,04% : 85.000 € * 0,04% προμήθεια = 34 €
Ο πρώτος κληρονόμος θα πληρώσει 24€ και ο δεύτερος 34€ .
Αν την νομιμοποίηση των κληρονόμων την αναλάμβανε η ATHEXCSD τότε η χρέωση θα ήταν επιπλέον
30 € για κάθε κληρονόμο.
Έτσι ο πρώτος κληρονόμος θα πλήρωνε 24 € δικαιώματα μεταβίβασης + (30 € + 23% ΦΠΑ = 36,9 €)
για τη νομιμοποίηση = 60,9 € συνολικά
και ο δεύτερος 34 € + 36,9 € = 70,9 € συνολικά.

Παράδειγμα 4 (σε ομάδα συγκυρίων)
Έστω κληρονομιά αποτελούμενη από 1.000 μετοχές ΕΤΕ αξίας την προηγουμένη του
θανάτου 20€ εκάστη και 2.000 μετοχές ΤΙΤΑΝ αξίας 25€, που μεταβιβάζονται σε δύο(2)
κληρονόμους εξ αδιαθέτου. Ο πρώτος παίρνει 10% επί του συνόλου και ο δεύτερος 90%.
Δικαιώματα ATHEXCSD για τη μεταβίβαση,
Αξία μετοχών

: 1.000μετοχές *20€ = 20.000€ ΕΤΕ
2.000μετοχές* 25€ = 50.000€ ΤΙΤΑΝ σύνολο 70.000€

Δικαιώματα ATHEXCSD : 0,04%
Ο πρώτος κληρονόμος θα πληρώσει 70.000 € * 0,04% * 10%= 2,8 € άρα την ελάχιστη
καταβαλλόμενη αμοιβή των 20 €
Ο δεύτερος κληρονόμος θα πληρώσει 70.000 € * 0,04% * 90%= 25,2 €

Αν την νομιμοποίηση των κληρονόμων την αναλάμβανε η ATHEXCSD τότε η χρέωση θα ήταν επιπλέον
30 € + 23% ΦΠΑ = 36,9 € για κάθε κληρονόμο.
Έτσι ο πρώτος κληρονόμος θα πλήρωνε 20 € δικαιώματα μεταβίβασης + 36,9 € για τη νομιμοποίηση =
56,9 € συνολικά και ο δεύτερος 25,2 € + 36,9 € = 62,10 € συνολικά.
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