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ΠΡΟ

ΘΔΜΑ: «Τπαγωγή ή μη ζε ΦΠΑ μεηαβίβαζης ακινήηοσ».
ΥΔΣ: Σο από 14.10.2013 έγγραθό ζας
Σε απάληεζε ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ πεξί ηεο επηβνιήο ή κε ΦΠΑ επί πώιεζεο
δηακεξίζκαηνο νηθνδνκήο (λεόδκεηεο, κε άδεηα ηνπ 2007) θαηαζθεπαδόκελεο κε ην
ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, από θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε νηθνδνκώλ πξνο πώιεζε,
ζηελ νπνία επηρείξεζε έρνπλ ήδε κεηαβηβαζηεί ηα ρηιηνζηά (ηνπ δηακεξίζκαηνο) από ηνλ
νηθνπεδνύρν θαη ην νπνίν (δηακέξηζκα) δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαλέλα ηξόπν κέρξη
ηελ πώιεζή ηνπ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013, ζαο γλωξίδνπκε ηα παξαθάηω, θαηά ην κέξνο
ηεο αξκνδηόηεηάο καο:
1. Από ην ζπλδπαζκό ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ
(λ. 2859/2000), όπωο ηζρύεη, πξνθύπηεη, όηη επηβάιιεηαη ΦΠΑ ζηηο παξαδόζεηο αθηλήηωλ
ηωλ νπνίωλ ε άδεηα θαηαζθεπήο εθδίδεηαη από 1 εο Ιαλνπαξίνπ 2006 (ή αλαζεωξείηαη από
1εο Ιαλνπαξίνπ 2006, εθόζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαζεώξεζεο δελ έρνπλ αξρίζεη νη
εξγαζίεο θαηαζθεπήο) εθόζνλ γίλνληαη από σποκείμενο ζηο θόρο, κε επαρζή αηηία πριν
από ηην πρώηη εγκαηάζηαζη ζε ασηά.
2.Επηπιένλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ, πξνθύπηεη ππνρξέωζε
απηνπαξάδνζεο θαη απόδνζεο ηνπ ΦΠΑ ζηηο πεξηπηώζεηο ηδηνθαηνίθεζεο, παξάδνζεο ζε
κε θνξνινγεηέα δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηδίνπ ππνθεηκέλνπ, κίζζωζεο, δωξεάλ παξαρώξεζεο
ηεο ρξήζεο ή ρξεζηκνπνίεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπό μέλν πξνο ηελ επηρείξεζε, ηωλ
αθηλήηωλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6.

3. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη ε απόθηεζε ηωλ ρηιηνζηώλ ηνπ εξγνιαβηθνύ
αληαιιάγκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή, όπωο ελ πξνθεηκέλω, δελ απνηειεί θνξνινγεηέα
γηα ηνλ ΦΠΑ πξάμε, δελ πξνθύπηεη δει. ππνρξέωζε απηνπαξάδνζεο κε ηελ απόθηεζε θαη
κόλν ηεο θπξηόηεηαο ηωλ ρηιηνζηώλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή, εθόζνλ ην δηακέξηζκα δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε. Η πεξαηηέξω παξάδνζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηωλ άξζξωλ 6 θαη 7 ηνπ Κώδηθα ΦΠΑ είλαη πξάμε πνπ ππάγεηαη ζε ΦΠΑ.
Καηά ζπλέπεηα, ε πώιεζε ηνπ ελ ιόγω δηακεξίζκαηνο από ηνλ θαηαζθεπαζηή (πξηλ ηελ
πξώηε εγθαηάζηαζε δει. πξηλ απηό ρξεζηκνπνηεζεί), όπωο ελ πξνθεηκέλω, ππάγεηαη ζε
ΦΠΑ.
4.Επηζεκαίλεηαη όηη ν έιεγρνο ηωλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ αλήθεη ζηελ
αξκνδηόηεηα ηεο νηθείαο ΔΟΥ.
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