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∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του
ν.3427/27.12.2005 για το Φ.Π.Α. στις νεόδµητες οικοδοµές
(ΠΟΛ. 1083/25.05.06.)
ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις του ν.1642/1986, όπως κωδικοποιήθηκε µε το ν.2859/2000 και
ισχύει, προβλεπόταν η επιβολή του Φ.Π.Α. στις παραδόσεις ακινήτων από
επιχειρήσεις µε αντικείµενο δραστηριότητας την ανέγερση ακινήτων προς πώληση.
Έκτοτε και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
τελούσε σε αναστολή.
Ήδη µε το ν.3427/27.12.2005 εφαρµόζεται πλέον από 1/1/2006 το νέο καθεστώς
φορολόγησης στις παραδόσεις των νεόδµητων ακινήτων, σύµφωνα µε το οποίο
επιβάλλεται Φ.Π.Α. στις παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής
εκδίδεται ή αναθεωρείται (για οποιοδήποτε λόγο) από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον
µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ Υποβολή Αίτησης Εξαίρεσης µέχρι και 30/6/06)
∆ιευκρινίζεται ότι για τις οικοδοµές των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί µέχρι και τις
31/12/2005 καθώς και για τις οικοδοµές για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση
σύµφωνα µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1038/2006, η κατασκευαστική επιχείρηση
εξακολουθεί να διενεργεί απαλλασσόµενες από ΦΠΑ πράξεις για τις
συγκεκριµένες παραδόσεις ακινήτων.
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική
δραστηριότητα, υπόκειται σε Φ.Π.Α. Οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδοµών προς
πώληση ήταν µέχρι 31/12/2005 απαλλασσόµενες λόγω της αναστολής εφαρµογής
του ΦΠΑ στα ακίνητα. Με το νέο νόµο, η παράδοση νεόδµητων ακινήτων υπάγεται
πλέον σε Φ.Π.Α. και συνεπώς οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2006 διενεργούν
φορολογητέες
πράξεις.
Οι επιχειρήσεις ανέγερσης οικοδοµών προς πώληση µπορεί να είναι φυσικά
πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, κοινωνίες κ.λ.π.
Η ανέγερση οικοδοµών από τις παραπάνω επιχειρήσεις µπορεί να γίνεται είτε άµεσα
από τις ίδιες είτε αναθέτοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες σε άλλους, ανεξαρτήτως
εάν ανεγείρουν σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής.
Συνεπώς µια κατασκευαστική επιχείρηση που επιθυµεί να κατασκευάσει οικοδοµή σε
ιδιόκτητο οικόπεδο µε σκοπό να πωλήσει τις διηρηµένες ιδιοκτησίες µπορεί είτε να
εκτελέσει η ίδια την κατασκευή είτε να την αναθέσει σε άλλον εργολάβο για
λογαριασµό της, είτε να εκτελέσει η ίδια κάποιες εργασίες και κάποιες να αναθέσει σε
υπεργολάβους, είτε ακόµη και να την αναθέσει σε άλλον εργολάβο µε το σύστηµα
της αντιπαροχής. Στην τελευταία περίπτωση οι διηρηµένες ιδιοκτησίες που θα
παραµείνουν στην κυριότητα της οικοπεδούχου κατασκευαστικής επιχείρησης, όπως
και αυτές που θα λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγµα η εργολήπτρια επιχείρηση, θα
υπαχθούν σε ΦΠΑ ως νεόδµητα ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που
κάποιο νοµικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε οποιοδήποτε αντικείµενο
δραστηριότητας, αναθέτει σε άλλη εργολήπτρια επιχείρηση, την ανέγερση οικοδοµής
σε οικόπεδο που κατείχε ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, µε σκοπό να µεταβιβάσει
τις διηρηµένες ιδιοκτησίες που θα παραµείνουν στην κυριότητά του, καθόσον το
νοµικό αυτό πρόσωπο, εκ του νόµου, ασκεί σε κάθε περίπτωση εµπορική
δραστηριότητα και δεν µπορεί ποτέ να λειτουργήσει ως ιδιώτης. ∆εν συµβαίνει όµως
το ίδιο στην περίπτωση που οικοπεδούχος φυσικό πρόσωπο, που είναι ιδιώτης ή
υποκείµενος στο ΦΠΑ από άλλη αιτία (πχ πωλήσεις ηλεκτρικών ειδών) αναθέσει την
κατασκευή οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής σε κατασκευαστική
επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή ο οικοπεδούχος θα µεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες
που παραµένουν στην κυριότητά του µε ΦΜΑ διότι λειτουργεί ως ιδιώτης ενώ η
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εργολήπτρια-κατασκευάστρια θα µεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που της αντιστοιχούν ως
εργολαβικό αντάλλαγµα µε ΦΠΑ.
2.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.3427/2005 αντικαταστάθηκε η
παράγραφος 1 του άρθρου 6. Εξακολουθούν να ισχύουν ως είχαν οι παράγραφοι 2
και
3
του
άρθρου
6
του
Κώδικα
ΦΠΑ
(ν.2859/2000).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6, σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του ως άνω Κώδικα, συνιστά παράδοση και
εποµένως φορολογητέα πράξη, η µεταβίβαση από υποκείµενο στο φόρο έναντι
ανταλλάγµατος («εξ επαχθούς αιτίας») της κυριότητας αποπερατωµένων ή ηµιτελών
κτιρίων ή τµηµάτων αυτών, καθώς και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά
ή ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της
παρ.1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόµου 1521/1950 που κυρώθηκε µε το
ν.1587/1950 περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, εφόσον η µεταβίβαση
ενεργείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. Το αµάχητο τεκµήριο
αποπερατωµένου διαµερίσµατος εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης
ιδανικού µεριδίου οικοπέδου στο οποίο ανεγείρεται ή πρόκειται να ανεγερθεί
πολυκατοικία, από εργολάβο µε σχέδιο εγκεκριµένο από την πολεοδοµική υπηρεσία
πριν από τη µεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται κατά αµάχητο τεκµήριο ότι
µαζί µε το ιδανικό µερίδιο του οικοπέδου µεταβιβάζεται αποπερατωµένο διαµέρισµα
της πολυκατοικίας που αντιστοιχεί σε αυτό. Η µεταβίβαση ιδανικών µεριδίων
οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο τεκµήριο της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του αν. ν. 1521/1950 που κυρώθηκε µε το ν.1587/1950, αποτελεί την
περίπτωση που είναι γνωστή ως πώληση διαµερίσµατος, καταστήµατος κ.λ.π. από
τα σχέδια ή σε ηµιτελή κατάσταση αλλά πρόκειται να παραδοθεί περατωµένο.
Αναλύοντας τα πιο πάνω, διαπιστώνουµε ότι για να υπάρξει υπαγόµενη σε ΦΠΑ
παράδοση ακινήτων θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις
:
α) Η µεταβίβαση να ενεργείται από πρόσωπο του οποίου η οικονοµική
δραστηριότητα προσδίδει σ΄ αυτόν την ιδιότητα του υποκειµένου στο φόρο, δηλαδή
του
εργολάβου
ο
οποίος
κατασκευάζει
οικοδοµές
προς
πώληση.
β)
Η
µεταβίβαση
να
γίνεται
µε
αντάλλαγµα.
γ) Το µεταβιβαζόµενο ακίνητο να αποτελεί κτίριο.
Ως κτίρια νοούνται τα κτίσµατα γενικά και όλες οι κατασκευές που συνδέονται µε τα
κτίσµατα ή µε το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και µόνιµο, ανεξάρτητα αν είναι
αποπερατωµένα ή ηµιτελή. Εποµένως δε συνιστά φορολογητέα παράδοση η
ξεχωριστή µεταβίβαση γηπέδων (δηλαδή οικοπέδων και αγροτεµαχίων) ή ιδανικών
µεριδίων
αυτών.
δ) Να πρόκειται για κτίριο του οποίου η οικοδοµική άδεια εκδίδεται από 1/1/2006 και
µετά ή αναθεωρείται από 1/1/2006 και µετά, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία
αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής και εφόσον δεν συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις
εξαίρεσης
της
ΑΥΟΟ
ΠΟΛ1038/2006.
ε) Η µεταβίβαση να γίνει πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι
το ακίνητο πρέπει να είναι «καινούργιο».
∆ε θεωρείται ως καινούργιο αυτό που έχει µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιηθεί
από τον υποκείµενο στο φόρο, όπως για ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, µίσθωση ή άλλη
χρήση.
Επίσης θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί η πρώτη εγκατάσταση και συνεπώς το
ακίνητο παύει να θεωρείται καινούργιο κατά το χρόνο που συµπληρώνεται πενταετία
από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας. Η µεταβίβαση του ακινήτου σε
χρόνο µεταγενέστερο από την συµπλήρωση της πενταετίας δεν συνιστά πράξη
υπαγόµενη στο ΦΠΑ (αλλά υπάγεται σε ΦΜΑ).
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Περαιτέρω, µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 6 ορίζεται
ότι αποτελούν υπαγόµενες στο φόρο παραδόσεις και οι παρακάτω πράξεις :
α)
µεταβίβαση
ψιλής
κυριότητας,
β) σύσταση ή παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής δουλείας,
γ)
µεταβίβαση
του
δικαιώµατος
άσκησης
της
επικαρπίας.
Οι ανωτέρω πράξεις συνιστούν φορολογητέα παράδοση ακινήτων εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, οι οποίες αφορούν στον
υποκείµενο στο φόρο, στο χαρακτηρισµό του ακινήτου ως νεόδµητου, στη
µεταβίβαση πριν από την πρώτη εγκατάσταση κ.τ.λ.
Αυτονόητο είναι ότι οι παραδόσεις ακινήτων οι οποίες υπάγονται σε Φ.Π.Α. δεν
υπάγονται ταυτόχρονα και σε φόρο µεταβίβασης (ΦΜΑ).
Σε περιπτώσεις κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, εξακολουθεί να
επιβάλλεται ο οικείος φόρος και συνεπώς δεν θεωρείται ότι συντελείται παράδοση
υπαγόµενη σε ΦΠΑ, γιατί αφ’ ενός δεν µπορεί η ίδια πράξη να υπόκειται σε δύο
φορολογίες και αφετέρου ελλείπει το στοιχείο της επαχθούς αιτίας. Θα πρέπει όµως
να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές διακανονισµός του ΦΠΑ των εισροών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (µέσω της περιοδικής δήλωσης - αφαιρούµενα ποσά).
3.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ορίζεται ότι
στο ΦΠΑ υπάγονται τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από την 1η
Ιανουαρίου 2006 καθώς και τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί
πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία, αλλά αναθεωρείται από την 1η Ιανουαρίου 2006,
εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες
κατασκευής.
Είναι σαφές ότι, εφόσον η άδεια οικοδοµής έχει εκδοθεί η αναθεωρηθεί µέχρι και
31/12/2005 , το ακίνητο δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, ανεξαρτήτως χρόνου έναρξης των
εργασιών κατασκευής ή υπογραφής του εργολαβικού προσυµφώνου (σε περίπτωση
αντιπαροχής). Επίσης είναι σαφές ότι δεν υπάγεται σε ΦΠΑ το ακίνητο του οποίου η
άδεια αναθεωρείται από 1/1/2006 και µετά και µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
αναθεωρηµένης άδειας έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής (σύµφωνα µε άδεια
εκδοθείσα µέχρι και 31/12/2005).
Για τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από
1/1/2006 και µετά (και µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει
εργασίες κατασκευής) µπορεί µε αίτηση των ενδιαφεροµένων να χορηγηθεί εξαίρεση
από την υπαγωγή στο ΦΠΑ εφ΄ όσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στη
πολεοδοµία και έχει υπογραφεί προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής
µέχρι και τις 25/11/2005 (επί αντιπαροχής). Σε περίπτωση που η οικοδοµή
ανεγείρεται σε ιδιόκτητο από την κατασκευαστική επιχείρηση οικόπεδο, αρκεί η
κατάθεση πλήρους φακέλου στην πολεοδοµία µέχρι και τις 25/11/2005.
Η εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής των
προσώπων των συµβαλλοµένων στο προσύµφωνο και εργολαβικό κατασκευής
µερών λόγω θανάτου και συνέχισης της ίδιας σύµβασης από τους κληρονόµους του
θανόντος (π.χ. οικοπεδούχος που έχει υπογράψει µε εργολάβο κατασκευαστή
προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής αποβιώνει, το παιδί του
αποδέχεται την κληρονοµιά και συνεπώς και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα
και συναινεί στην συνέχιση της οικοδοµής).
Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών ΠΟΛ 1038/9.3.2006
καθορίστηκε η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της παραπάνω εξαίρεσης.
∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της παραπάνω ΑΥΟΟ δόθηκαν µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1066/2.5.2006.
4.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν.3427/2005 προστίθεται νέα
παράγραφος 5 στο άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), µε την οποία
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών να ρυθµίζει µε αποφάσεις
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του κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παραπάνω
άρθρου.
5.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000) και ορίστηκαν οι περιπτώσεις που συνιστούν αυτοπαράδοση
ακινήτων. Όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλο αγαθό και υπηρεσία έτσι και στην
περίπτωση των ακινήτων, εξοµοιώνεται µε παράδοση (αυτοπαράδοση) η ανάληψη
του ακινήτου από τον υποκείµενο για κάλυψη προσωπικών του αναγκών ή της
οικογενείας του ή γενικά για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση ή η διάθεση από
τον υποκείµενο στο φόρο ακινήτου για το οποίο έχει ασκηθεί δικαίωµα έκπτωσης, σε
άλλη µη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση, η δωρεάν παραχώρηση της
χρήσης, η µίσθωση, η χρησιµοποίηση ακινήτου ως παγίου το οποίο είχε
κατασκευαστεί µε σκοπό την πώλησή του (και έχει ήδη ασκηθεί ως προς αυτό το
δικαίωµα έκπτωσης) σε δραστηριότητα του ιδίου υποκειµένου που δεν παρέχει
δικαίωµα έκπτωσης (π.χ. επιχείρηση µε δραστηριότητα κατασκευή και πώληση
ακινήτων και ασφαλιστικές εργασίες, ιδιοχρησιµοποιεί γραφείο που είχε
κατασκευάσει προς πώληση προκειµένου να στεγάσει τον κλάδο των ασφαλειών).
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διάθεσης ακινήτου για χρήση του ως παγίου σε
άλλη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειµένου δεν συντρέχει λόγος
αυτοπαράδοσης και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ περί
διακανονισµού και παρακολούθησης του επί πενταετία. Ανεξάρτητα από την
υποχρέωση για διακανονισµό του παγίου, µεταβίβαση αυτής της ιδιοκτησίας (παγίου)
πριν ή µετά την πενταετία του διακανονισµού θα υπαχθεί σε ΦΜΑ.
Aλλη περίπτωση διάθεσης ακινήτου σε µη φορολογητέα δραστηριότητα η οποία
εξοµοιώνεται µε παράδοση και οφείλεται γι΄αυτήν ΦΠΑ αυτοπαράδοσης, είναι η
περίπτωση κατά την οποία συµπληρώνεται πενταετία από την έκδοση της
οικοδοµικής αδείας, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί παράδοση του ακινήτου, οπότε
το ακίνητο θεωρείται ότι διατίθεται πλέον σε µη φορολογητέα δραστηριότητα, εφ’όσον
η πώλησή (παράδοση) του µετά τον χρόνο αυτό (παρέλευση πενταετίας) δεν θα
υπόκειται σε ΦΠΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις για τις οποίες
καταβάλλεται ΦΠΑ, είναι οι πράξεις αυτές να γίνονται από κατασκευαστική
επιχείρηση που λόγω της δραστηριότητάς της αυτής υπόκειται στο ΦΠΑ και βέβαια
να πρόκειται για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από 1/1/2006
ή για ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 1/1/2006 εφόσον
µέχρι την ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
6.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 και ορίζεται ο χρόνος γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό του φόρου ειδικά για τις πράξεις που
προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 και
του άρθρου 7 παράγραφος 2 περίπτωση γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).
Συνεπώς, προκειµένου για τις πράξεις αυτές η φορολογική υποχρέωση γεννάται και
ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά την ηµέρα:
α) Υπογραφής του οριστικού συµβολαίου.
β) Σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης στην περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού
πλειστηριασµού. Όπως και στις λοιπές περιπτώσεις εκούσιου ή αναγκαστικού
πλειστηριασµού κινητών, έτσι και στην περίπτωση των ακινήτων, υποκείµενος στον
ΦΠΑ είναι ο καθ΄ ου η εκτέλεση, βαρυνόµενος µε τον ΦΠΑ είναι ο υπερθεµατιστής
και υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης και την απόδοση του ΦΠΑ ο επί του
πλειστηριασµού υπάλληλος (συµβολαιογράφος κ.λ.π.). Ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού υποβάλει την ειδική δήλωση Φ.Π.Α στο όνοµα του καθ΄ου και στη
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∆ΟΥ του ακινήτου κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης. Κατά τα
λοιπά ισχύει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1075/30.3.1990.
γ) Μεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατάρτιση
συµβολαιογραφικού εγγράφου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν απαιτείται σύνταξη
συµβολαιογραφικού εγγράφου στην περίπτωση της επιδίκασης κυριότητας από το
δικαστήριο.
δ) Πραγµατοποίησης των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ
της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Πρόκειται δηλαδή για τις περιπτώσεις της
ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, µίσθωσης κ.λ.π. οι
οποίες εξοµοιώνονται µε παράδοση (αυτοπαράδοση) και υπόκεινται σε ΦΠΑ. Τέτοια
είναι και η περίπτωση συµπλήρωσης της πενταετίας από την έκδοση οικοδοµικής
αδείας.
ε) Υπογραφής προσυµφώνου, µε τον όρο της αυτοσύµβασης που προβλέπει το
άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα εφόσον καταβλήθηκε ολόκληρο το τίµηµα και
παραδόθηκε η νοµή του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται για τη γένεση της
φορολογικής υποχρέωσης να συντρέχουν σωρευτικά και οι τρεις προϋποθέσεις,
δηλαδή να περιλαµβάνεται στο προσύµφωνο ο όρος της αυτοσύµβασης που
προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα και να ορίζεται ότι καταβλήθηκε
ολόκληρο το τίµηµα και παραδόθηκε η νοµή του ακινήτου. Κατά συνέπεια, στην
περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος ή εξόφλησης µέρους αυτού δεν γεννάται η
φορολογική
υποχρέωση.
Αναφορικά µε την παράδοση κτισµάτων στον οικοπεδούχο η φορολογική
υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 κατά το χρόνο που ολοκληρώνεται η παρεχόµενη
εργολαβία και παραδίδονται τα κτίσµατα στον οικοπεδούχο (ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1039/2006
και Εγκύκλιος ΠΟΛ 1067/2006).
7.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν.3427/2005 προστίθεται νέα
παράγραφος 4 στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), µε την οποία
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών να ρυθµίζει µε αποφάσεις
του κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
8.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαθίσταται η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ
και ορίζεται η φορολογητέα αξία για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ. Για τις
παραδόσεις δηλαδή των νεόδµητων ακινήτων φορολογητέα αξία αποτελεί το τίµηµα
που έλαβε ή θεωρείται ότι έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείµενος στο φόρο
(πωλητής) για τη συντελούµενη κάθε φορά παράδοση πχ µεταβίβαση πλήρους
κυριότητας, ψιλής κυριότητας κ.λ.π. Για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας
θα ληφθεί υπόψη το αντάλλαγµα που θα αποτιµηθεί σε χρήµα κατά το χρόνο
γέννεσης της φορολογικής υποχρέωσης και είναι αδιάφορο αν η πώληση γίνεται
µετρητοίς (τίµηµα που έλαβε) ή επί πιστώσει (τίµηµα που πρόκειται να λάβει) όπως
άλλωστε και σε όλες τις παραδόσεις αγαθών.
Επίσης για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε
εργολάβο την ανέγερση οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα
αξία λαµβάνεται η αξία της παρεχόµενης εργολαβίας για την ανέγερση των
κτισµάτων που παραδίδονται σε αυτόν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η αξία του
ιδανικού µεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε αυτά (παρ. 2 της Εγκυκλίου
ΠΟΛ.
1067/2006).
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Αστικού ∆ικαίου, η ανέγερση οικοδοµής «επί
αντιπαροχή» είναι µίσθωση έργου, για την οποία η αµοιβή παρέχεται σε είδος ή σε
ορισµένες περιπτώσεις εν µέρει σε είδος και εν µέρει σε χρήµα. Ο κύριος του
οικοπέδου συµφωνεί µε τον εργολάβο την ανέγερση πολυωρόφου οικοδοµής στο
οικόπεδό του, η δε οικοδοµή διέπεται από τις διατάξεις περί οριζοντίου ή κάθετης
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ιδιοκτησίας. Η αµοιβή του εργολάβου συνίσταται στην υποχρέωση του
οικοπεδούχου-εργοδότου, όπως µεταβιβάσει σ’ αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που
υποδεικνύονται από αυτόν τα συµπεφωνηµένα ποσοστά του οικοπέδου. Η αξία της
παρεχόµενης εργολαβίας, η οποία προκύπτει από το κόστος υλικών, εργασιών,
αµοιβών, µισθών και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και τυχόν εργολαβικό κέρδος
όπου υπάρχει, δε µπορεί να είναι µικρότερη της αξίας των ποσοστών του οικοπέδου,
που µεταβιβάζονται από τον κύριο του οικοπέδου στον εργολάβο κατασκευαστή ή
στον από αυτόν υποδεικνυόµενο τρίτο. Μπορεί όµως η αξία της εργολαβίας να είναι
µεγαλύτερη της αξίας των κατά τα παραπάνω ποσοστών οικοπέδου, εάν µε το
εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής έχει συµφωνηθεί και καταβολή ενός µέρους του
τιµήµατος σε χρήµα.
Για τις πράξεις παράδοσης ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2
περίπτωση γ΄, δηλαδή τις αυτοπαραδόσεις ακινήτων, όπως αυτές αναλύθηκαν
παραπάνω, ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 19
παράγραφος 2 περίπτωση α΄ η τρέχουσα τιµή αγοράς των αγαθών ή παρόµοιων
αγαθών ή, αν δεν υπάρχει τιµή αγοράς, το κόστος των αγαθών, κατά το χρόνο
παράδοσής τους. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές ο εργολάβος κατασκευαστής δεν
αγοράζει αλλά κατασκευάζει το ακίνητο, ως φορολογητέα αξία της αυτοπαράδοσης
στην πράξη λαµβάνεται υπόψη το κόστος κατασκευής.
Η αξία αυτή αναγράφεται στην ειδική δήλωση που υποβάλλεται για τις
αυτοπαραδόσεις ακινήτων και τα δεδοµένα της µεταφέρονται στην περιοδική δήλωση
της αντίστοιχης φορολογικής περιόδου (σύµφωνα µε τις οδηγίες της εγκυκλίου
ΠΟΛ.1070/2006).
Στην περίπτωση πλειστηριασµού ακινήτου ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται το
εκπλειστηρίασµα που αναφέρεται στην κατακυρωτική έκθεση ανεξαρτήτως αν
υπερβαίνει ή όχι την αξία που προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ΑΥΟ ΠΟΛ.1054/2006.
9.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαθίσταται η περίπτωση λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και ορίζεται ότι
απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση ακινήτων εκτός από την παράδοση που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6 και τις παραδόσεις που προβλέπουν οι
διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, οι οποίες υπάγονται
στο Φ.Π.Α.
Κατά συνέπεια απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις όλων των άλλων
ακινήτων, εκτός των παραδόσεων νεόδµητων ακινήτων όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 6.
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι παραδόσεις οικοπέδων, αγροτεµαχίων κ.λ.π.
επί των οποίων δεν υπάρχει κτίσµα δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α.
Απαλλάσσονται επίσης από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις ακινήτων που δεν θεωρούνται
νεόδµητα. Πρόκειται δηλαδή για ακίνητα των οποίων η άδεια οικοδοµής εκδόθηκε
πριν την 1-1-2006 και εποµένως δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του
Κώδικα Φ.Π.Α. Αυτονόητο είναι ότι απαλλάσσεται από το φόρο η παράδοση
ακινήτων των οποίων η άδεια εκδόθηκε από 1-1-2006 αλλά έχει χορηγηθεί η
εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (για την οποία έγινε
λόγος παραπάνω στην παράγραφο 3 της παρούσας).
Περαιτέρω, απαλλάσσονται από το φόρο και οι περιπτώσεις παράδοσης νεόδµητων
ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά
πρώτης κατοικίας.
Η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. ισχύει για όλη την αξία της παράδοσης του
µεταβιβαζόµενου ως πρώτη κατοικία ακινήτου. Συνεπώς, η µεταβίβαση αυτή
εµπίπτει στις διατάξεις του Φ.Μ.Α. και για το τυχόν µεγαλύτερο του απαλλασσόµενου
κατά περίπτωση ορίου καταβάλλεται ο αναλογών φόρος µεταβίβασης (Φ.Μ.Α.).
Η απαλλαγή αυτή κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της παράδοσης, γι΄αυτό και θα
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πρέπει να ερευνάται προσεκτικά η ύπαρξη των προϋποθέσεων για να θεωρηθεί
κάποιος δικαιούχος απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης για πρώτη κατοικία,
καθόσον στην περίπτωση αυτή έχουµε απαλλαγή της παράδοσης του ακινήτου από
τον Φ.Π.Α. και υπαγωγής της πράξης αυτής στις διατάξεις του Φ.Μ.Α. και κατά
συνέπεια διαφοροποίηση και του υπόχρεου προσώπου απέναντι στο δηµόσιο.
∆ιευκρινίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων
(άρθρο 1 του Ν.1078/1980) µπορούν να απαλλάσσονται οι συµβάσεις αγοράς εξ’
ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Κατά
την ανοικοδόµηση συνεπώς κατοικίας είτε µε το σύστηµα της αυτεπιστασίας είτε της
αντιπαροχής για τον οικοπεδούχο δεν συνάπτεται σύµβαση αγοράς και συνεπώς δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Φ.Μ.Α. προκειµένου να
κριθεί ο οικοπεδούχος ως δικαιούχος απαλλαγής Α΄ κατοικίας. Για το λόγο αυτό δεν
µπορεί να θεωρηθεί ότι δικαιούται απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. οποιοσδήποτε
κατασκευάζει κατοικία σε ιδιόκτητο οικόπεδο µε οποιοδήποτε τρόπο.
10.
Με την παράγραφο 10 του ν.3427/2005 οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 31
του Κώδικα Φ.Π.Α. αναριθµούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα και προστίθεται νέα
παράγραφος 7 µε την οποία καθορίζεται ο τρόπος άσκησης καθώς και το
δικαιούµενο ποσοστό έκπτωσης του φόρου. Προϋπόθεση για την έκπτωση του
Φ.Π.Α. µε τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές της επιχείρησης είναι, οι εισροές
αυτές να χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση φορολογητέων πράξεων. Ετσι
όταν µια κατασκευαστική επιχείρηση διενεργεί παραδόσεις ακινήτων υποκείµενες σε
Φ.Π.Α., εκπίπτει ολόκληρο το φόρο των εισροών της. Σε περίπτωση όµως που
διενεργεί πράξεις απαλλασσόµενες από το φόρο για τις οποίες δεν προβλέπεται από
το νόµο δικαίωµα έκπτωσης (π.χ. µεταβίβαση πρώτης κατοικίας, δωρεά ακινήτου)
δεν µπορεί να εκπέσει το φόρο που επιβάρυνε τις εισροές που χρησιµοποιήθηκαν
για την κατασκευή αυτών των ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να
προσδιοριστεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Φ.Π.Α. των εισροών που βάρυνε τις
ιδιοκτησίες για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης καθώς και ο ΦΠΑ που
βάρυνε τις ιδιοκτησίες για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης και να
διακανονισθεί µέσω της περιοδικής δήλωσης στο πεδίο «αφαιρούµενα ποσά».
Το ποσό του εκπιπτόµενου φόρου προσδιορίζεται ανάλογα µε το ποσοστό
συµµετοχής κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό φόρο εισροών, µε βάση την πραγµατική
διάθεση των αγαθών ή υπηρεσιών ανά οικοδοµή, όπως προκύπτει από τα
τηρούµενα βιβλία και στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
Σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός του εκπιπτόµενου ποσοστού Φ.Π.Α που βαρύνει
τις κοινές λειτουργικές δαπάνες π.χ. γραφική ύλη, έξοδα καθαριότητας κλπ βρίσκεται
και για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις µε βάση το κλάσµα που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
11.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν.3427/2005
αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα
Φ.Π.Α. και ορίζεται η υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και ειδικών εντύπων
απεικόνισης του συνολικού κόστους οικοδοµής και κατανοµής τους στις επιµέρους
ιδιοκτησίες προϋπολογιστικά και απολογιστικά.
Για τον τύπο, περιεχόµενο, τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής της ειδικής
δήλωσης Φ.Π.Α. για τη µεταβίβαση ακινήτου εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ.1053/27-3-2006.
∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της παραπάνω ΑΥΟ έχουν δοθεί µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1070/2006.
Για τον τύπο, περιεχόµενο, τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής του ειδικού
εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής και κατανοµής
αυτού στις επιµέρους ιδιοκτησίες εκδόθηκε η ΑΥΟ ΠΟΛ. 1048/20-3-2006.
∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της παραπάνω ΑΥΟ έχουν δοθεί µε την
εγκύκλιο ΠΟΛ.1065/2006.
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Για τον τύπο, περιεχόµενο, τρόπο, χρόνο και διαδικασία υποβολής του ειδικού
εντύπου απεικόνισης απολογιστικού κόστους της οικοδοµής και κατανοµής αυτού
στις επιµέρους ιδιοκτησίες και σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες θα δοθούν µε ΑΥΟ
και εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.
12.
Για τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. µεταβίβασης ακινήτων εκδόθηκε η
ΑΥΟ ΠΟΛ.1054/27-3-2006. ∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της
παραπάνω ΑΥΟ έχουν δοθεί µε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1071/2006.
13.
Με την παράγραφο 13 του ν.3427/2005 προστίθεται νέο εδάφιο στην
παράγραφο 1 του άρθρου 50, µε το όποιο παρέχεται η δυνατότητα στον αρµόδιο
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. να εκδίδει εντολή προσωρινού έλεγχου όχι µόνο ανά
διαχειριστική ή φορολογική περίοδο αλλά και ανά ειδική δήλωση Φ.Π.Α.
14.
Με την παράγραφο 14 του ν.3427/2005 καταργείται η παράγραφος 8 του
άρθρου 62, του Κώδικα Φ.Π.Α. και η παράγραφος 9 του ίδιου άρθρου αναριθµείται
σε 8.
Με την καταργούµενη παράγραφο υπάγονταν σε Φ.Π.Α. και τα εργολαβικά
προσύµφωνα ανέγερσης οικοδοµών µε το σύστηµα της αντιπαροχής, τα οποία µε τις
νέες ρυθµίσεις δεν θα υπάγονται σε Φ.Π.Α. δεδοµένου ότι µε το εργολαβικό
προσύµφωνο δεν συντελείται παράδοση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας προκειµένου
να υπαχθεί στις διατάξεις του Φ.Π.Α.
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∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρµογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1038/9.3.2006 για
τη διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις
νεόδµητων ακινήτων
(ΠΟΛ. 1066/02.05.06)
ΓΕΝΙΚΑ
Με την 1024543/1717/389/Α0014 ΠΟΛ 1038/9.3.2006 Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζεται η διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την
επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Πεδίο εφαρµογής - Προϋποθέσεις υπαγωγής στην εξαίρεση.
Η εξαίρεση από την επιβολή Φ.Π.Α οικοδοµών εφαρµόζεται για οικοδοµές που
ανεγείρονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής, των οποίων η
άδεια εκδίδεται ή αναθεωρείται από την 1/1/2006 εφόσον µέχρι 25/11/2005
πληρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) για οικοδοµή που ανεγείρεται σε ιδιόκτητο από την κατασκευαστική επιχείρηση
οικόπεδο να έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία
β) για οικοδοµή που ανεγείρεται µε το σύστηµα της αντιπαροχής να έχει κατατεθεί
πλήρης φάκελος στην πολεοδοµία και να έχει υπογραφεί προσύµφωνο και
εργολαβικό συµβόλαιο.
∆ιευκρινίζεται ότι για αναθεώρηση αδείας οικοδοµής, εφόσον έχει κατατεθεί κατά
περίπτωση πλήρης φάκελος, πλήρης φάκελος-προσύµφωνο και εργολαβικό
συµβόλαιο µέχρι 25/11/2005, η εξαίρεση χορηγείται χωρίς να εξετάζεται η έναρξη ή
µη των εργασιών κατασκευής στην οικοδοµή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
αναθεωρηµένης άδειας.
Η εξαίρεση χορηγείται µε αίτηση του υποκειµένου, που υποβάλλεται στην αρµόδια
για την έδρα του ∆.Ο.Υ.
Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
εξακολουθούν να διενεργούν για τις οικοδοµές αυτές απαλλασσόµενες πράξεις χωρίς
δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εισροών, όπως και πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 3427/27-12-2005 (ΦΕΚ 312 Α').
2. ∆ικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε την αίτηση.
Ο υποκείµενος υποβάλλει συνηµµένα µε την αίτησή του υπόδειγµα της οποίας
επισυνάπτεται στην παραπάνω ΑΥΟ, (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) τα παρακάτω:
α) ακριβές αντίγραφο του προσυµφώνου και του εργολαβικού συµβολαίου
κατασκευής για τη συγκεκριµένη οικοδοµή, που πρέπει να έχει υπογραφεί µέχρι και
τις 25/11/2005 (για τις περιπτώσεις της αντιπαροχής). ∆ιευκρινίζεται ότι ως
προσύµφωνο και εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής νοείται το προσύµφωνο
µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και η εργολαβική σύµβαση κατασκευής. Συνήθως
οι δύο αυτές συµβάσεις υπογράφονται ταυτόχρονα σε ένα ενιαίο συµβολαιογραφικό
έγγραφο, αλλά µπορεί να υπογραφούν και ως δύο ξεχωριστές συµβάσεις. Το
προσύµφωνο µεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου υπόκειται πάντοτε, κατά το νόµο,
στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου ενώ η εργολαβική σύµβαση
κατασκευής δεν υπόκειται σε ορισµένο τύπο, συνεπώς µπορεί να πρόκειται και για
ένα ιδιωτικό συµφωνητικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει και οι δύο συµβάσεις να έχουν
υπογραφεί µέχρι και τις 25/11/2005. Όταν οι δύο συµβάσεις υπογράφονται
ταυτόχρονα στο ίδιο έγγραφο απαιτείται πάντοτε αυτό να είναι συµβολαιογραφικό.
Για την εξαίρεση από το ΦΠΑ δεν µπορεί να γίνει δεκτή σύµβαση άλλου είδους όπως
π.χ. προσύµφωνο προσυµφώνου, συνυποσχετικό κ.λ.π. Αυτονόητο είναι ότι για την
εξακρίβωση του είδους της σύµβασης σηµασία δεν έχει ο τίτλος αυτής αλλά το
περιεχόµενό της.
β) βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρµόδια πολεοδοµική αρχή, από την οποία να
προκύπτουν το όνοµα/ επωνυµία του αιτούντος την έκδοση της οικοδοµικής αδείας,
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η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης ή αναθεώρησης
της οικοδοµικής αδείας καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου, σύµφωνα µε τις
πολεοδοµικές διατάξεις, για την έκδοση της άδειας ή για την αναθεώρηση της άδειας
για τη συγκεκριµένη οικοδοµή µέχρι και 25/11/05. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της
πληρότητας του φακέλου αποτελεί αρµοδιότητα των πολεοδοµικών αρχών, οι οποίες
την βεβαιώνουν, και όχι των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.
γ) ακριβές αντίγραφο της άδειας οικοδοµής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από
1/1/2006.
Όπου παραπάνω γίνεται λόγος για επικυρωµένο φωτοαντίγραφο νοείται κάθε
ακριβές αντίγραφο των σχετικών εγγράφων επικυρωµένο όπως ο νόµος ορίζει.
3. Απόφαση εξαίρεσης.
Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση υπόδειγµα της οποίας
επισυνάπτεται στην παραπάνω ΑΥΟ, (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2) για χορήγηση εξαίρεσης από
τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο αυτής διαβιβάζεται στη
∆.Ο.Υ. της περιοχής του ακινήτου, ένα επιδίδεται στον υποκείµενο-αιτούντα τη
χορήγηση της εξαίρεσης, ένα διαβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση 13η Φορολογίας
Κεφαλαίου και ένα παραµένει στο αρχείο της ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου.
Φωτοαντίγραφο της απόφασης εξαίρεσης επισυνάπτεται από τον υποκείµενο σε
κάθε δήλωση µεταβίβασης, που αφορά τη συγκεκριµένη οικοδοµή, κατά την
υποβολή της στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής του ακινήτου.
4. Προθεσµία υποβολής της αίτησης και χορήγησης της εξαίρεσης.
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί πριν τη δήλωση έναρξης
εργασιών του υποκαταστήµατος για τη συγκεκριµένη οικοδοµή.
Για τις περιπτώσεις που η προθεσµία των 30 ηµερών (άρθρο 36 Κώδικα ΦΠΑ) για
την υποβολή δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών υποκαταστήµατος έληξε
ή θα λήξει έως και 30 Ιουνίου 2006 (ηµεροµηνία µέχρι την οποία γίνεται δεκτό από τη
διοίκηση, ότι η παραπάνω δήλωση µεταβολών για την έναρξη εργασιών
υποκαταστήµατος µπορεί να υποβληθεί χωρίς κυρώσεις), πρέπει κατά την υποβολή
δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών υποκαταστήµατος να έχει χορηγηθεί η
απόφαση εξαίρεσης. Συνεπώς για τις παραπάνω περιπτώσεις η αίτηση πρέπει να
υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί το αργότερο µέχρι 30 Ιουνίου 2006 και
πάντως πριν την υποβολή δήλωσης µεταβολών για την έναρξη εργασιών
υποκαταστήµατος, προκειµένου να µπορούν να εκπληρωθούν µέσα στις
χορηγούµενες προθεσµίες όλες οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Εάν µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 δεν έχει εκδοθεί η άδεια κατασκευής αλλά συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της εξαίρεσης (πλήρης φάκελος, πλήρης φάκελος -προσύµφωνο
και εργολαβικό, κατά περίπτωση µέχρι και 25/11/2005), ο υποκείµενος υποβάλλει
την αίτηση προς εξαίρεση όταν εκδοθεί η άδεια κατασκευής, η οποία απαιτείται ως
δικαιολογητικό, και πάντως πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήµατος
για τη συγκεκριµένη οικοδοµή.
Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της εξαίρεσης είτε λόγω µη
πληρότητας του φακέλου είτε λόγω µη υπογραφής προσυµφώνου και εργολαβικού
συµβολαίου κατασκευής, ανεξαρτήτως της έκδοσης ή µη της άδειας κατασκευής, ο
υποκείµενος οφείλει να µεριµνά για την έγκαιρη δήλωση µεταβολών για την υπαγωγή
του σε φορολογητέα δραστηριότητα στις προθεσµίες που ορίζονται από το νόµο και
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2006.
Εφιστάται η προσοχή τόσο στους υποκειµένους όσο και στους προϊσταµένους των
∆ΟΥ για την έγκαιρη αίτηση και χορήγηση απόφασης προς εξαίρεση, ώστε να
µπορούν να τηρηθούν οι νόµιµες προθεσµίες για την υποβολή των απαιτούµενων
δηλώσεων µεταβολών.
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Επίσης οι υποκείµενοι οφείλουν να ζητούν και να παίρνουν εγκαίρως τις
απαιτούµενες από την πολεοδοµία βεβαιώσεις σχετικά µε την κατάθεση πλήρους
φακέλου µέχρι και 25/11/2005, ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα εάν πληρούν ή όχι τις
προϋποθέσεις της εξαίρεσης και να υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις απαιτούµενες
δηλώσεις µεταβολών .
5. Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω παρατίθενται τα παρακάτω
παραδείγµατα:
α) Κατασκευαστική επιχείρηση που ανεγείρει οικοδοµή της οποίας η άδεια εκδόθηκε
30/12/2005 εξακολουθεί να διενεργεί απαλλασσόµενες πράξεις για αυτή την
οικοδοµή.
β) Κατασκευαστική επιχείρηση που ανεγείρει οικοδοµή µε το σύστηµα της
αντιπαροχής της οποίας η άδεια εκδόθηκε 11/12/2005 και το προσύµφωνο και
εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής υπεγράφη 10/3/06, εξακολουθεί να διενεργεί
απαλλασσόµενες από το Φ.Π.Α πράξεις για αυτή την οικοδοµή.
γ) Κατασκευαστική επιχείρηση που ανεγείρει οικοδοµή µε το σύστηµα της
αντιπαροχής της οποίας η άδεια εκδόθηκε 5/2/2006, και το προσύµφωνο και
εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής υπογράφηκαν πριν τις 25/11/2005 χωρίς όµως
να έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος µέχρι 25/11/2005 υπάγεται για αυτή την οικοδοµή
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, διότι δεν πληρούνται αθροιστικά και οι δύο
προϋποθέσεις της εξαίρεσης.
δ) Κατασκευαστική επιχείρηση που ανεγείρει οικοδοµή της οποίας η άδεια εκδόθηκε
20/10/2005 και η άδεια αναθεώρησης εκδόθηκε 10/12/2005 εξακολουθεί να διενεργεί
απαλλασσόµενες πράξεις για την οικοδοµή αυτή, ανεξαρτήτως χρόνου έναρξης των
εργασιών κατασκευής ή χρόνου κατάθεσης πλήρους φακέλου ή χρόνου υπογραφής
του εργολαβικού.
ε) Κατασκευαστική επιχείρηση που ανεγείρει οικοδοµή της οποίας η άδεια εκδόθηκε
5/1/2006 και έχει προϋποθέσεις χορήγησης εξαίρεσης (κατά περίπτωση πλήρη
φάκελο, πλήρη φάκελο-προσύµφωνο και εργολαβικό µέχρι και τις 25/11/2005)
µπορεί µε αίτησή της να ζητήσει την εξαίρεση από το ΦΠΑ για την οικοδοµή αυτή.
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2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Υποβολή δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών, προκειµένου να δηλωθεί η
έναρξη εργασιών διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους
κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α) για
ίδια άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας.
(ΠΟΛ. 1063/18.04.06)
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία µας σχετικά µε το
αντικείµενο του θέµατος και προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που
δηµιουργήθηκαν κατά την εφαρµογή της 1087734/3232/∆ΜΒ΄/ΠΟΛ 1112/4-11-04
εγκυκλίου διαταγής, ως προς το δικαίωµα έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α των
εισροών, σας πληροφορούµε τα εξής:
ΓΕΝΙΚΑ
Σύµφωνα µε το άρθρ. 5 της 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ 1102/14-7-05 (ΦΕΚ 1062/Β)
Α.Υ.Ο.Ο., τα Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα καθώς και οι Ενώσεις Προσώπων της
παρ. 1 του άρθρ. 1, για οποιαδήποτε µεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων ,
όπως αλλαγή της επωνυµίας, του τόπου εγκατάστασης, του αντικειµένου εργασιών,
των µελών ή εταίρων, πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων
αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστηµάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λ.π.
υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση
µεταβολής εργασιών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρόνο που έγιναν οι
µεταβολές.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 9 του Κ.Β.Σ. ( Π∆ 186/1992), όπως ισχύουν,
ορίζουν ότι « για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστηµα
είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελµατική εγκατάσταση του
επιτηδευµατία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα..»
1. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η ανέγερση ή η διαµόρφωση κτίσµατος (ενοικιαζόµενα
δωµάτια, ξενοδοχεία, βιοτεχνικοί χώροι κ.λ.π.) ως αγαθό επένδυσης του άρθρ. 33
παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000), δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστηµα
µέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αφού στο εν λόγω ακίνητο δεν ενεργείται
παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που υποκείµενες σε Φ.Π.Α. επιχειρήσεις ασκούν
ήδη κάποια φορολογητέα δραστηριότητα ή απαλλασσόµενη µε δικαίωµα έκπτωσης
του φόρου των εισροών τους, για την οποία έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης
εργασιών και στη συνέχεια πρόκειται να διαµορφώσουν ή να ανεγείρουν κτίριο
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υποβάλλουν δήλωση
µεταβολής εργασιών, για να δηλώσουν την έναρξη των συγκεκριµένων εργασιών και
προκειµένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α των δαπανών αυτών
οφείλουν:
-να κατέχουν τα νόµιµα τιµολόγια και
-να καταχωρούν τις εν λόγω δαπάνες στα φορολογικά βιβλία που ήδη τηρούν στην
έδρα τους.
2. Εξαιρετικά, όµως, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση µεταβολής εργασιών
προκειµένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών,
οι:
α) Απαλλασσόµενες επιχειρήσεις, χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών
τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαµορφώσουν κτίριο, το οποίο πρόκειται να
χρησιµοποιήσουν για την πραγµατοποίηση πράξεων υπαγόµενων στο ΦΠΑ ή
απαλλασσόµενων µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, προκειµένου
να ενταχθούν σε υπαγόµενο καθεστώς ΦΠΑ, δεδοµένου ότι έχουν καταχωρηθεί στις
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απαλλασσόµενες επιχειρήσεις.
β) Υποκείµενες στο φόρο επιχειρήσεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των
εισροών τους µε έδρα τη λοιπή Ελλάδα, οι οποίες θα ανεγείρουν ή θα διαµορφώσουν
κτίριο σε κάποιο νησί του Αιγαίου ( όπου εφαρµόζεται µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α.
σύµφωνα µε το αρθρ. 21 του Κώδικα ΦΠΑ), ώστε να αποδεικνύεται η έναρξη και η
διενέργεια των συγκεκριµένων πράξεων και
γ) Υποκείµενες στο φόρο επιχειρήσεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των
εισροών τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαµορφώσουν κτίριο, στο οποίο προτίθενται
να ασκήσουν διαφορετική δραστηριότητα από αυτή της έδρας.
Για αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, στο αρχείο της Εθνικής Ονοµατολογίας
Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων προστέθηκαν δύο (2) νέοι Κ.Α.∆. ο 45211002
«εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως
αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση
επαγγελµατικής δραστηριότητας µε δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους»
και ο 45211003 «εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους
κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ των
εισροών τους». Επίσης, για το σκοπό αυτό, στο αρχείο ειδών εγκατάστασης
εσωτερικού έχει προστεθεί νέο είδος εγκατάστασης µε την περιγραφή « Υπό
κατασκευή εγκατάσταση εσωτερικού » µε κωδικό 31.
Εποµένως, κατά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης µεταβολής θα
χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση οι εν λόγω Κ.Α.∆. και θα συνυποβληθεί το έντυπο
(Μ10) «∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού».
3. Με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στο εν λόγω κτίριο θα υποβληθεί
δήλωση µεταβολής εργασιών, προκειµένου να δηλωθεί αυτό ως έδρα ή ως
εγκατάσταση εσωτερικού ( υποκατάστηµα, αποθήκη κ.λ.π.) κατά περίπτωση, καθώς
και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί σ’ αυτό.
4. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών και πρόκειται να
ανεγείρουν κτίριο, στο οποίο θα ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, σε οικόπεδο που
διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν, ως Κ.Α.∆. θα δηλώνεται ο 45211002 ή ο
45211003 σύµφωνα µε τα ανωτέρω και ως έδρα θα δηλωθεί είτε ο χώρος όπου θα
γίνει η ανέγερση, οπότε σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Κ.Β.Σ. θα
υποβληθεί γνωστοποίηση ή θα δοθεί έγκριση από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ για
τον τόπο τήρησης των βιβλίων, είτε άλλος χώρος (γραφείο, κατοικία). Με την έναρξη
λειτουργίας της επιχείρησης στο χώρο αυτό, θα υποβληθεί δήλωση µεταβολής µε την
οποία θα αντικατασταθεί ο ανωτέρω Κ.Α.∆ µε αυτόν του αντικειµένου
δραστηριότητας και κατά περίπτωση το είδος της εγκατάστασης (έδρα ,
υποκατάστηµα κ.λ.π.).
Επισηµαίνουµε ότι για τις ανάγκες επιστροφής του ΦΠΑ των εισροών, θα
αναγράφεται σε εµφανές σηµείο των υποβαλλόµενων δηλώσεων µεταβολής ή
έναρξης υποχρεωτικά από το φορολογούµενο, ο Κ.Α.∆. και η δραστηριότητα, που
προτίθεται να ασκήσει στο συγκεκριµένο χώρο.
5. Τέλος, οι επιχειρήσεις που µέχρι σήµερα έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ή
µεταβολής εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες που είχαν δοθεί µε την ΠΟΛ 1112/411-04 εγκύκλιο διαταγή, θα ειδοποιηθούν από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να
υποβάλλουν δήλωση µεταβολής εργασιών ως προς το αντικείµενο δραστηριότητας
της έδρας ή της εγκατάστασης εσωτερικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, µε
ηµεροµηνία αυτή της υποβολής της προηγούµενης δήλωσης.
Οι δηλώσεις αυτές δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες, οπότε δεν θα επιβληθούν τα
πρόστιµα της παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 2523/97 όπως ισχύει.
Σηµειώνουµε ότι η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 ισχύει από την έκδοση της παρούσας.
Από την ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας καταργείται η 1087734/3232/∆ΜΒ΄/ΠΟΛ
1112/4-11-04 εγκύκλιος διαταγή.
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Υποχρεώσεις επιτηδευµατιών κατασκευαστών ακινήτων µετά την επιβολή
Φ.Π.Α. στις παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων.
(ΠΟΛ. 1064/02.05.06)
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή ένωση προσώπων που ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική
δραστηριότητα, υπόκειται σε Φ.Π.Α. Ο επαγγελµατίας κατασκευαστής ακινήτων ήταν
µέχρι 31/12/05 απαλλασσόµενος από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον
Κώδικα Φ.Π.Α. λόγω της αναστολής εφαρµογής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα.
Μετά την ισχύ των διατάξεων του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α' 27-12-2005) ο
επαγγελµατίας κατασκευαστής νεόδµητων ακινήτων, για τα ακίνητα που ανεγείρει µε
άδειες που εκδίδονται µετά την 1-1-2006 τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν
αντικείµενο της δραστηριότητάς του, έχει πλέον όλες τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τον Κώδικα Φ.Π.Α. και επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις, όπως
υποβολή δήλωσης µεταβολών ένταξης στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποβολή
δήλωσης υποκαταστήµατος, τήρηση βιβλίου κοστολογίου, υποβολή εντύπων
κόστους και ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Κατά συνέπεια ο κατασκευαστής έχει
υποχρέωση να υποβάλει δήλωση µεταβολών στο Τµήµα Μητρώου στη ∆.Ο.Υ. της
έδρας του, προκειµένου να δηλώσει ότι θα διενεργεί πλέον φορολογητέα
δραστηριότητα και συνεπώς θα υπάγεται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Η µεταβολή συντελείται κατά το χρόνο πραγµατοποίησης της πρώτης πράξης που
αφορά τη φορολογητέα δραστηριότητα. Η πρώτη πράξη µπορεί να διαφέρει από
περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα µε τις συνθήκες και είναι θέµα πραγµατικού
γεγονότος (π.χ. µπορεί να είναι η παροχή υπηρεσιών από το µελετητή µηχανικό, ή ο
καθαρισµός του οικοπέδου ή η τυχόν απαιτούµενη περίφραξη, η κατεδάφιση παλαιού
κτίσµατος κ.λ.π.).
Εκτός του παραπάνω αναφερόµενου επαγγελµατία κατασκευαστή ακινήτων και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3427/2005, παρέχεται η δυνατότητα
να καταστεί υποκείµενο στο φόρο κάθε πρόσωπο, που πραγµατοποιεί ευκαιριακά
παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), εφόσον το επιθυµεί.
Το πρόσωπο αυτό πρέπει να δηλώσει την έναρξη των εργασιών του αν δεν
είναι ήδη επιτηδευµατίας από άλλη αιτία ή να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα
αν είναι ήδη υποκείµενος στο φόρο, ή στην περίπτωση που είναι µεν επιτηδευµατίας
αλλά ασκεί απαλλασσόµενη δραστηριότητα πρέπει µε τη δήλωση µεταβολών να
δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητα και την υπαγωγή του στο Φ.Π.Α..
Παραδείγµατα:
α) Έµπορος ηλεκτρικών ειδών που κατασκευάζει ευκαιριακά οικοδοµή 7
διαµερισµάτων µε σκοπό να κρατήσει τα 4 για την οικογένεια του και τα 3 για να τα
εµπορευτεί και επιλέγει την υπαγωγή του στο Φ.Π.Α., θα υποβάλει δήλωση
µεταβολών για να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητά του ως επαγγελµατίας
κατασκευαστής υποκείµενος στο φόρο προκειµένου να έχει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των υποκειµένων για τα διαµερίσµατα που πρόκειται να εµπορευτεί.
β) Φυσιοθεραπευτής που αποφασίζει οµοίως, όπως στο προηγούµενο παράδειγµα,
να κατασκευάσει οικοδοµή και επιλέγει την υπαγωγή του στο Φ.Π.Α. θα υποβάλει
δήλωση µεταβολών για να δηλώσει την παράλληλη δραστηριότητά του ως
επαγγελµατίας κατασκευαστής και την υπαγωγή του γι’ αυτήν στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α..
Εφ' όσον επιλέξει να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα έχει όλα τα
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δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ένας επαγγελµατίας κατασκευαστής
υποκείµενος στο φόρο, δεδοµένου ότι εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο επαναλαµβάνει αυτή
τη δραστηριότητα, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργεί ευκαιριακά πράξεις του
άρθρου 6 οπότε µπορεί να επιλέγει την υπαγωγή του ή µη στο φόρο αλλά γίνεται
σαφές ότι πρόκειται για συστηµατική δραστηριότητα και υποχρεούται να καταστεί
υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο και να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για
τις πράξεις που διενεργεί.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 4 του
Κ.Β.Σ. κάθε νέα οικοδοµή θεωρείται για την κατασκευαστική επιχείρηση
υποκατάστηµα - πρόσκαιρη εγκατάσταση και πρέπει γι’ αυτό µέσα στις νόµιµες
προθεσµίες από την έναρξη των εργασιών κατασκευής να υποβάλεται η αντίστοιχη
δήλωση µεταβολών. Για τα υποκαταστήµατα αυτά-πρόσκαιρες εγκαταστάσεις- δεν
υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος. Το ίδιο εξακολουθεί να
ισχύει και µετά την επιβολή του Φ.Π.Α. στις παραδόσεις νεόδµητων ακινήτων. Στις
περιπτώσεις οικοδοµών που υπάγονται σε Φ.Π.Α., ως είδος εγκατάστασης στο
έντυπο Μ10 (∆ήλωση εγκατάστασης εσωτερικού) θα αναγράφεται «ακίνητο του
άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.».
Στις περιπτώσεις οικοδοµών που δεν υπάγονται στο νέο καθεστώς, ως είδος
εγκατάστασης θα αναγράφεται «εργοτάξιο κατασκευαστικής επιχείρησης» και θα
πρέπει να προσκοµίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία για τη µη υπαγωγή του
συγκεκριµένου υποκαταστήµατος-οικοδοµής σε Φ.Π.Α. (π.χ. αντίγραφο οικοδοµικής
άδειας µε ηµεροµηνία έκδοσης έως 31/12/05, απόφαση εξαίρεσης σύµφωνα µε την
ΑΥΟ ΠΟΛ 1038/2006, φορολογικά στοιχεία, µισθοδοσία και εισφορές ΙΚΑ για την
συγκεκριµένη οικοδοµή ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι έχουν
αρχίσει εργασίες κατασκευής πριν από τυχόν αναθεώρηση αδείας, κ.λ.π).
Όλες οι παραπάνω δηλώσεις µεταβολών (υπαγωγής σε καθεστώς Φ.Π.Α., έναρξης
υποκαταστήµατος κ.λ.π.) υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών όπως
ορίζεται από το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Ειδικά για τη χρήση 2006 που είναι η
πρώτη χρήση επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα, οι παραπάνω δηλώσεις θα
υποβληθούν χωρίς κυρώσεις µέχρι 30 Ιουνίου 2006.
Παραδείγµατα:
1)Κατασκευαστική επιχείρηση κατέβαλε αµοιβή µηχανικού για την έκδοση
οικοδοµικής άδειας και έλαβε την Α.Π.Υ. από αυτόν στις 30/11/2005. Η άδεια
οικοδοµής εκδόθηκε στις 15/2/2006 και οι εργασίες κατασκευής της οικοδοµής (π.χ.
εκσκαφή) θα αρχίσουν στις 27/6/2006.
Η επιχείρηση είναι υπαγόµενη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από την 1/1/2006. Θα
υποβάλει δήλωση για να δηλώσει την υπαγωγή της στο κανονικό καθεστώς µέχρι και
τις 30/6/2006 χωρίς κυρώσεις.
Η δήλωση µεταβολών για την έναρξη του υποκαταστήµατος θα πρέπει να υποβληθεί
µέσα σε 30 ηµέρες από τις 27/6/2006 που έγινε η έναρξη των εργασιών κατασκευής.
2)Κατασκευαστική επιχείρηση καταβάλλει αµοιβή µηχανικού για έκδοση αδείας
κατεδάφισης παλαιού κτίσµατος και λαµβάνει από αυτόν Α.Π.Υ. στις 3/6/2006. Στη
συνέχεια εκδίδεται άδεια οικοδοµής στις 30/8/2006. Στις 5/9/2006 αρχίζει εργασίες
κατασκευής. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση µεταβολών µέσα σε
30 ηµέρες από τις 3/6/2006 για να δηλώσει την υπαγωγή της στο κανονικό καθεστώς
Φ.Π.Α. και µέσα σε 30 ηµέρες από τις 5/9/2006 να δηλώσει την έναρξη του
υποκαταστήµατος.
Επίσης γίνεται δεκτό, ότι επιχειρήσεις µε αντικείµενο την κατασκευή και πώληση
οικοδοµών, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, µπορούν να υποβάλουν µηδενικές ή
πιστωτικές περιοδικές δηλώσεις για φορολογικές περιόδους που λήγουν µέχρι και 31
Μαΐου 2006 έως και τις 20 Ιουλίου 2006 χωρίς πρόστιµο.
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3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
- ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥΧΟ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ.
Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδοµών από τον επιτηδευµατία που
ασχολείται µε την κατασκευή και πώληση οικοδοµών Έκδοση στοιχείου
Παράδοση κτισµάτων στον οικοπεδούχο.
(ΠΟΛ. 1067/02.05.06)
ΓΕΝΙΚΑ
Ο επιτηδευµατίας που ασχολείται µε την κατασκευή και πώληση οικοδοµών και για
κάθε «οικοδοµή» που υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το ν.
3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α/27.12.2005), υποχρεούται:
α) Σε τήρηση θεωρηµένου πρόσθετου βιβλίου µε τίτλο «βιβλίο κοστολογίου
οικοδοµών» (Παράγραφος 1).
β) Σε έκδοση θεωρηµένου διπλότυπου στοιχείου µε τίτλο «Παράδοση κτισµάτων»
στον κύριο του οικοπέδου, για την οικοδοµή που ανεγείρεται µε το σύστηµα της
αντιπαροχής (Παράγραφος2).
Ειδικότερα σε ότι αφορά τις πιο πάνω υποχρεώσεις διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.
ΤΗΡΗΣΗ «ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ»
Α. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
1.1. Υπόχρεος τήρησης
Το βιβλίο τηρείται από τον επιτηδευµατία που ασχολείται µε την κατασκευή και
πώληση οικοδοµών που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6
του ν. 2859/2000. ∆ηλαδή από τον επιτηδευµατία που κατασκευάζει οικοδοµή της
οποίας η άδεια εκδίδεται ή αναθεωρείται µετά την 1/1/2006 και εφόσον µέχρι την
ηµεροµηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής. Όσον αφορά τις
οικοδοµές για τις οποίες ο επιτηδευµατίας δικαιούται και λαµβάνει εξαίρεση από την
υπαγωγή στο ΦΠΑ σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1038/2006 δεν υπάρχει
υποχρέωση τήρησης του βιβλίου κοστολογίου.
1.2. Έννοια οικοδοµής. Τρόπος τήρησης
Ως «οικοδοµή» θεωρείται για την τήρηση του βιβλίου το σύνολο των οικοδοµηµάτων
(κτισµάτων) κάθε οικοδοµικής άδειας. Έτσι εάν µε την ίδια οικοδοµική άδεια
ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο περισσότερα του ενός κτίσµατα, στο βιβλίο
κοστολογίου παρακολουθείται ενιαία το κόστος όλων των κτισµάτων και όχι χωριστά
το κόστος κάθε κτίσµατος.
Για κάθε «οικοδοµή» τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο χειρόγραφα ή µηχανογραφικά. Για
διευκόλυνση του επιτηδευµατία παρέχεται η δυνατότητα αντί της τήρησης ιδιαίτερου
βιβλίου για κάθε «οικοδοµή» να τηρείται ένα ενιαίο (µία θεώρηση) βιβλίο για µερικές
ή για όλες τις «οικοδοµές», σε ιδιαίτερες µερίδες του οποίου παρακολουθείται
αναλυτικά το κόστος της κάθε «οικοδοµής» για την οποία τηρείται. Μπορεί δηλαδή ο
επιτηδευµατίας να τηρεί π.χ. ένα βιβλίο για τις τρεις από τις πέντε «οικοδοµές» και
ένα βιβλίο για κάθε µία από τις λοιπές.
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Σηµειώνεται ότι εάν µε διαφορετική άδεια ανεγείρονται συγχρόνως κτίσµατα στο ίδιο
οικόπεδο (ένα υποκατάστηµα), τότε τηρείται ένα βιβλίο για όλες τις «οικοδοµές» που
ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο, σε ιδιαίτερες µερίδες του οποίου παρακολουθείται
διακεκριµένα το κόστος κάθε «οικοδοµής», ή στο ενιαίο (µία θεώρηση) βιβλίο που
τηρείται για όλες τις «οικοδοµές» ή µερικές από αυτές που ανεγείρονται σε
διαφορετικά οικόπεδα (υποκαταστήµατα), παρακολουθείται διακεκριµένα το κόστος
κάθε µίας από τις «οικοδοµές» που ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο.
Συνένωση µε το Βιβλίο εσόδων - εξόδων
Τονίζεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κ.Β.Σ.
το βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών για µερικές ή όλες τις «οικοδοµές» µπορεί να
τηρείται συνενωµένο µε το βιβλίο εσόδων - εξόδων, µε την προϋπόθεση ότι από το
συνενωµένο αυτό βιβλίο θα παρέχονται διακεκριµένα (χωριστές στήλες) τουλάχιστον
τα δεδοµένα των βιβλίων που συνενώνονται.
ΚΩ∆. ΘΕΩΡΗΣΗΣ TAXIS επί χειρόγραφης τήρησης ΄΄311΄΄ «Βιβλίο εσόδων εξόδων, Βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών».
ΚΩ∆. ΘΕΩΡΗΣΗΣ TAXIS επί µηχανογραφικής τήρησης ΄΄312΄΄ «Μηνιαία κατάσταση
βιβλίου εσόδων - εξόδων, Βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών».
Σηµειώνεται ότι τα θεωρηµένα έντυπα του Βιβλίου εσόδων - εξόδων ή της Μηνιαίας
κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων µπορεί να χρησιµοποιηθούν µέχρι την
εξάντλησή τους για την τήρηση των συνενωµένων βιβλίων.
1.3. Τόπος τήρησης
Το «βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών» ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησής του (ένα
βιβλίο για κάθε µία «οικοδοµή» ή ένα για µερικές ή όλες τις «οικοδοµές») τηρείται
στην έδρα του επιτηδευµατία µε δυνατότητα τήρησης αυτού εκτός έδρας µετά από
γνωστοποίηση ή µετά από έγκριση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. της έδρας κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ., οι οποίες
εφαρµόζονται ανάλογα και για το βιβλίο αυτό.
1.4. Θεώρηση
Το βιβλίο θεωρείται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της έδρας µε ΚΩ∆. ΘΕΩΡ.
«309». Το βιβλίο αυτό, όπως και κάθε βιβλίο που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ,
πρέπει σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ιδίου Κώδικα να θεωρείται
πριν από την χρησιµοποίησή του. ∆ηλαδή επί χειρόγραφης τήρησής του πρέπει να
θεωρείται πριν από την λήξη της προθεσµίας της πρώτης εµπρόθεσµης ενηµέρωσής
του και επί µηχανογραφικής τήρησής του πριν από τη λήξη της προθεσµίας της
πρώτης εµπρόθεσµης εκτύπωσής του.
1.5. Περιεχόµενο του βιβλίου (περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο.)
Στο βιβλίο κοστολογίου παρακολουθείται αναλυτικά το κόστος κάθε «οικοδοµής».
Κόστος οικοδοµής: Για την τήρηση του βιβλίου αυτού ως κόστος «οικοδοµής»
θεωρείται:
α) Κάθε δαπάνη αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών και γενικά κάθε άλλη
επιβάρυνση (π.χ. µισθοδοσία εργατών, εισφορές ΙΚΑ, δηµοτικά τέλη κλπ.) που
πραγµατοποιείται για την ανέγερση και αποπεράτωσή της, ανεξάρτητα από τον
χρόνο που πραγµατοποιείται (πριν ή µετά από την έκδοση της αδείας ή την υποβολή
της δήλωσης µεταβολής του υποκαταστήµατος) ή εάν αφορά µία ή περισσότερες
«οικοδοµές» ή εάν υπάγεται ή όχι στο ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται αφορούν περισσότερες
από µία «οικοδοµές» και εµφανίζονται στο ίδιο φορολογικό στοιχείο του ΚΒΣ ή στο
ίδιο δηµόσιο έγγραφο ή σε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, το µέρος της
δαπάνης που αφορά κάθε «οικοδοµή» βρίσκεται µε βάση την πραγµατική διάθεση
των αγαθών ή των υπηρεσιών στην κάθε «οικοδοµή», όταν αυτή προκύπτει από
οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, φορολογικό ή µη (π.χ. δελτίο αποστολής αγαθών
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του εργολάβου από την αποθήκη του στο χώρο της οικοδοµής). Όταν η πραγµατική
διάθεση δεν µπορεί να προσδιοριστεί, τότε η αξία της δαπάνης που αφορά κάθε
«οικοδοµή» βρίσκεται µε επιµερισµό της αξίας της µε βάση την επιφάνεια κάθε
«οικοδοµής» και τη συνολική επιφάνεια των «οικοδοµών» τις οποίες αφορά η
δαπάνη που πραγµατοποιήθηκε.
Σηµειώνεται ότι στον επιµερισµό της δαπάνης εκτός από την καθαρή (χωρίς ΦΠΑ)
αξία της δαπάνης που επιµερίζεται, αναλόγως επιµερίζεται και ο ΦΠΑ αυτής.
Παράδειγµα:
Υπεργολάβος ελαιοχρωµατιστής για τον ελαιοχρωµατισµό δύο «οικοδοµών»
επιφανείας 600 τ.µ. και 800 τ.µ. εξέδωσε στον εργολάβο βάσει συµφωνίας τιµολόγιο
αξίας 2.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 532,00 ευρώ. Η αξία που αντιστοιχεί σε κάθε
οικοδοµή είναι:
600
1400

χ 2800,00 Ευρώ=1200,00 Ευρώ και 800 χ2800,00 Ευρώ =1600,00 Ευρώ και
1400

ο ΦΠΑ

600

1400

χ 532,00 Ευρώ=228,00 Ευρώ και 800
χ 532,00 Ευρώ =304,00 Ε υρώ
1400

∆εν θεωρείται κόστος οικοδοµής τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (π.χ. ενοίκια
γραφείων, ∆ΕΗ γραφείων, µισθοί διοικητικού προσωπικού κ.λ.π.).
β) Η αξία του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η οικοδοµή ανεξάρτητα από τον
τρόπο απόκτησής του (αγορά, δωρεά, κληρονοµιά, διανοµή κ.λ.π.).
Ανέγερση οικοδοµής σε ιδιόκτητο οικόπεδο
Στην περίπτωση αυτή ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται το κόστος κτήσης αυτού,
όπως προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία (Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας) και επί µη
καταχώρησής του σ΄ αυτά στο βιβλίο κοστολογίου αναγράφεται η αξία κτήσης του
όπως προκύπτει από το συµβόλαιο ή άλλο τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος έχει
µεταγραφεί.
Εάν το κόστος κτήσης του οικοπέδου δεν προκύπτει σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα, ως αξία κτήσης αναγράφεται:
- όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εντός αντικειµενικού συστήµατος, η
τρέχουσα αντικειµενική αξία αυτού κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας
- όταν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχές εκτός αντικειµενικού συστήµατος, η αξία
αυτού κατ΄ εκτίµηση του εργολάβου η οποία οριστικοποιείται µε τον προσδιορισµό
της από τον προϊστάµενο της ∆ΟΥ κατά την πρώτη µεταβίβαση ιδιοκτησίας.
Ανέγερση οικοδοµής µε αντιπαροχή
Στην περίπτωση αυτή ως αξία του οικοπέδου αναγράφεται η αξία των
παραδιδοµένων κτισµάτων στον οικοπεδούχο, όπως αυτή προκύπτει από το στοιχείο
«Παράδοση Κτισµάτων» (παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006). Εάν µε
βάση το προσύµφωνο και το εργολαβικό συµβόλαιο κατασκευής έχει συµφωνηθεί και
η καταβολή ενός µέρους του τιµήµατος σε χρήµα από τον οικοπεδούχο στον
κατασκευαστή, ως αξία του οικοπέδου καταχωρείται η αξία του στοιχείου µειωµένη µε
το ποσό του χρηµατικού τιµήµατος.
Μετά την καταχώρηση της αξίας του οικοπέδου (15η ηµέρα του επόµενου µήνα από
την έκδοση του στοιχείου «Παράδοση Κτισµάτων») η αξία των δαπανών που έχει
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καταχωρηθεί στο βιβλίο, µειώνεται ισόποσα µε τη συνολική αξία των δαπανών που
βαρύνουν τα παραδιδόµενα κτίσµατα, όπως προκύπτει από το στοιχείο «Παράδοση
Κτισµάτων».
γ) Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την
ανέγερση της «οικοδοµής» (µηχανήµατα, φορτηγά Ι.Χ. κ.λ.π.), όπως αυτές
προσδιορίζονται στην φορολογία εισοδήµατος.
Η καταχώρηση των αποσβέσεων αυτών µπορεί να γίνει συγκεντρωτικά για όλα τα
πάγια που χρησιµοποιήθηκαν στην κάθε «οικοδοµή» εφόσον ανάλυση αυτών και
ανά οικοδοµή προκύπτει από αθεώρητες καταστάσεις ή από το τηρούµενο µητρώο
παγίων όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
Στην περίπτωση που το ίδιο πάγιο περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται σε πολλές
«οικοδοµές» στην ίδια διαχειριστική περίοδο, η ετήσια απόσβεσή του επιµερίζεται
στις «οικοδοµές» που χρησιµοποιήθηκε µε βάση την πραγµατική διάθεσή του και
όταν αυτή δεν µπορεί να προσδιοριστεί, η ετήσια απόσβεση επιµερίζεται µε βάση την
επιφάνεια κάθε «οικοδοµής» σε σχέση µε τη συνολική επιφάνεια των «οικοδοµών»
που χρησιµοποιήθηκε.
1.6. Τρόπος καταχώρισης των εγγραφών (περίπ.Β΄ της παραγρ.1 της
Α.Υ.Ο.Ο.)
1.6.1. ∆εδοµένα καταχώρισης
Στο βιβλίο κοστολογίου κάθε «οικοδοµής» ή στη µερίδα που τηρείται γι΄ αυτήν
καταχωρούνται διακεκριµένα σε στήλες ή οριζοντίως:
1.6.1.1. Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης ή
λήψης του (π.χ. τιµ. πώλ. 301/30-6-06). ∆ικαιολογητικό εγγραφής της δαπάνης
αποτελεί:
α) Το στοιχείο αξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (τιµολόγιο πώλησης
του προµηθευτή, τιµολόγιο αγοράς, τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη
δαπάνης κ.λ.π.). Επί αγοράς αγαθών που στέλνονται µε ∆.Α. στο χώρο της
«οικοδοµής» καθώς και επί επιστροφής αυτών στον προµηθευτή δικαιολογητικό
εγγραφής αποτελεί το στοιχείο αξίας (τιµολ. πώλησης, πιστωτικό τιµολόγιο) και όχι το
δελτίο αποστολής των αγαθών αυτών στο χώρο της οικοδοµής ή στον προµηθευτή
αντίστοιχα.
β) ∆ηµόσιο έγγραφο (π.χ. συµβόλαιο κ.λ.π.).
γ) Οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. τριπλότυπο καταβολής τελών
ή εισφορών κ.λ.π.).
δ) Λογιστικό σηµείωµα (αθεώρητο).
Με το λογιστικό σηµείωµα επιµερίζεται η δαπάνη αγοράς αγαθών ή λήψης
υπηρεσιών και λοιπών επιβαρύνσεων που αφορούν δύο ή περισσότερες
«οικοδοµές» και εµφανίζεται στο ίδιο δικαιολογητικό εγγραφής, καθώς και οι
αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν σε δύο ή
περισσότερες «οικοδοµές». Το λογιστικό σηµείωµα αποτελεί δικαιολογητικό
εγγραφής της δαπάνης ή των αποσβέσεων σε όλες τις «οικοδοµές» που αφορά η
κοινή δαπάνη.
Ο τρόπος, ο χρόνος επιµερισµού των πιο πάνω δαπανών ή των αποσβέσεων και το
περιεχόµενο του λογιστικού σηµειώµατος αναλύονται στο Β΄ κεφάλαιο της
παραγράφου αυτής.
1.6.1.2. Η γενική περιγραφή δαπάνης.
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Η δαπάνη αγοράς αγαθών, λήψης υπηρεσιών κλπ. περιγράφεται στο βιβλίο µε τη
γενική κατηγορία αυτής (πχ. υδραυλικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά κλπ), χωρίς να
αποκλείεται αναλυτικότερη κατ΄ είδος περιγραφή της.
Όταν στο δικαιολογητικό εγγραφής που αφορά µία µόνο «οικοδοµή»
περιλαµβάνονται αγαθά ή υπηρεσίες και λοιπές δαπάνες διαφορετικής γενικής
κατηγορίας (π.χ. ηλεκτρολογικά και υδραυλικά), η καταχώρηση αυτού στο βιβλίο
µπορεί να γίνει µε µία εγγραφή και ως περιγραφή της δαπάνης αναγράφεται η γενική
περιγραφή των επιµέρους δαπανών (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά).
1.6.1.3. Η καθαρή (χωρίς ΦΠΑ) αξία της δαπάνης, όπως προκύπτει από το
δικαιολογητικό εγγραφής (φορολογικό στοιχείο, δηµόσιο έγγραφο, λογιστικό
σηµείωµα κλπ) χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση της αξίας αυτής σε χωριστές
στήλες ανά συντελεστή ΦΠΑ.
1.6.1.4. Ο ΦΠΑ της ανωτέρω δαπάνης
1.6.1.5. Η αξία µαζί µε το ΦΠΑ στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωµα
έκπτωσης αυτού (π.χ. δαπάνες της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα
Φ.Π.Α.) και η αξία των δαπανών που δεν βαρύνονται µε Φ.Π.Α.
Ενδεικτικό υπόδειγµα του βιβλίου παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.
1.7. Χρόνος ενηµέρωσης - εκτύπωσης του βιβλίου (περίπτωση Γ΄ της
παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο.Ο.)
Χρόνος ενηµέρωσης
Το βιβλίο ενηµερώνεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την ηµεροµηνία
έκδοσης ή λήψης του δικαιολογητικού εγγραφής της δαπάνης. Η αξία του οικοπέδου,
καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής δαπανών που λαµβάνονται πριν από την
εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης υποκαταστήµατος καταχωρούνται µέχρι τη 15η
ηµέρα του επόµενου µήνα της υποβολής της δήλωσης αυτής (π.χ. για τη µελέτη
µηχανικού λήφθηκε στις 20/5/2006 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, οι εργασίες επί
του οικοπέδου που αγοράστηκε στις 28/2/2006 άρχισαν την 1/7/2006, το βιβλίο
κοστολογίου πρέπει να ενηµερωθεί µε την αξία του οικοπέδου και την Α.Π.Υ. του
µηχανικού µέχρι τις 15/8/2006).
Όταν ανεγείρεται «οικοδοµή» µε αντιπαροχή του οικοπέδου, η αξία του οικοπέδου
καταχωρείται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση του στοιχείου
«Παράδοση Κτισµάτων» (παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006).
Εάν η αξία του οικοπέδου που καταχωρήθηκε αρχικά στο βιβλίο, είναι διαφορετική
από την αξία του οικοπέδου που προκύπτει µεταγενέστερα (όπως π.χ. οριστικός
προσδιορισµός αυτής από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.), η διαφορά αυτή
καταχωρείται εµπρόθεσµα µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της διαπίστωσής
της.
Χρόνος εκτύπωσης
Το βιβλίο εκτυπώνεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα εκείνου που αφορά.
1.8. Μεταβατικός χρόνος ενηµέρωσης (περίπτωση ∆' της παραγράφου 1 της
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1039/2006, όπως ισχύει µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1059/2006)
Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για «οικοδοµή» που υπάγεται στις διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ και µέχρι τις 31/5/2006 έχουν
ληφθεί γι΄ αυτές τα δικαιολογητικά εγγραφής και για την οποία («οικοδοµή») η
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προθεσµία της εµπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης υποκαταστήµατος έχει
παρέλθει µέχρι τις 30/6/2006, καταχωρούνται στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών
µέχρι τις 15/7/2006, µε ηµεροµηνία την ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης του
δικαιολογητικού.
Β. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Επιµερισµός δαπάνης. Περιεχόµενο λογιστικού σηµειώµατος
1.1. Επιµερισµός δαπάνης αγοράς αγαθών. Περιεχόµενο λογιστικού
σηµειώµατος.
1.1.α. Αγαθά µε την ίδια τιµή κτήσης (ίδιο τιµολόγιο) που αφορούν πολλές
«οικοδοµές».
Για τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται από τον προµηθευτή µε δελτίο αποστολής στο
χώρο της κάθε «οικοδοµής» και έχουν τιµολογηθεί µε το ίδιο τιµολόγιο συντάσσεται
λογιστικό σηµείωµα που αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής και στο οποίο
αναγράφεται:
- Ο αριθµός και η ηµεροµηνία του τιµολογίου.
- Το είδος κάθε αγαθού ή η γενική κατηγορία του.
- Ο αριθµός και η ηµεροµηνία του σχετικού ∆. Αποστολής.
- Η ποσότητα αποστολής σε κάθε «οικοδοµή», η τιµή µονάδας όπως προκύπτει από
το τιµολόγιο, η αξία του αγαθού που αφορά κάθε «οικοδοµή» και ο ΦΠΑ που
αναλογεί στην αξία αυτή.
Ο επιµερισµός της αξίας όλων των αγαθών της περίπτωσης αυτής µπορεί να
απεικονίζεται στο ίδιο λογιστικό σηµείωµα, όµως αναλυτικά ανά αγαθό (είδος ή
γενική κατηγορία) και ανά τιµολόγιο.
1.1.β. Αγαθά µε διαφορετική τιµή κτήσης που αφορούν µία οικοδοµή.
Για τα αγαθά που έχουν αγοραστεί µε διαφορετική τιµή κτήσης στην ίδια ή σε
προηγούµενες χρήσεις και στέλνονται σε µία «οικοδοµή» µε ένα ή περισσότερα ∆.
Αποστολής, συντάσσεται λογιστικό σηµείωµα προσδιορισµού της αξίας, το οποίο
αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής.
Στο λογιστικό σηµείωµα αναγράφονται:
- Ο α/α και η ηµεροµηνία του ∆. Αποστολής.
- Το είδος ή η γενική κατηγορία του αγαθού (πχ. τούβλα).
- Η ποσότητα κάθε ∆. Αποστολής.
- Η αξία της συνολικής ποσότητας, η οποία προσδιορίζεται µε µία από τις
παραδεκτές µεθόδους προσδιορισµού της τιµής κτήσης (π.χ FIFO, LIFO, µέσο
σταθµικό κόστος κλπ.) και η οποία ακολουθείται πάγια. Επί τήρησης βιβλίων τρίτης
κατηγορίας ο προσδιορισµός γίνεται µε την ίδια µέθοδο που εφαρµόζεται και για τον
προσδιορισµό της αξίας κτήσης στο τέλος της χρήσης. Ο προσδιορισµός της αξίας
µπορεί να γίνεται ανά δελτίο αποστολής.
- Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην πιο πάνω αξία.
Ο προσδιορισµός της αξίας των αγαθών της περίπτωσης αυτής µπορεί να γίνεται
στο ίδιο λογιστικό σηµείωµα, διακεκριµένα όµως ανά είδος ή γενική κατηγορία
αγαθού.
1.1.γ. Αγαθά µε διαφορετική τιµή κτήσης που αφορούν πολλές «οικοδοµές».
Για τα αγαθά που έχουν αγοραστεί µε διαφορετική τιµή κτήσης και αποστέλλονται σε
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δύο ή περισσότερες «οικοδοµές» συντάσσεται λογιστικό σηµείωµα για τον
προσδιορισµό της αξίας τους και τον επιµερισµό αυτής στην κάθε «οικοδοµή». Το
λογιστικό σηµείωµα αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στο βιβλίο της κάθε µίας από
αυτές.
Στο λογιστικό σηµείωµα αναγράφονται:
- Το είδος ή η γενική κατηγορία του αγαθού.
- Ο α/α και η ηµεροµηνία του κάθε ∆. Αποστολής.
- Η ποσότητα αποστολής σε κάθε «οικοδοµή».
- Η αξία της συνολικής ποσότητας που στάλθηκε σε όλες τις «οικοδοµές», η οποία
προσδιορίζεται µε µία από τις παραδεκτές µεθόδους που ακολουθείται πάγια, όπως
αναφέρεται στην προηγούµενη περίπτωση.
- Η αξία που αναλογεί σε κάθε «οικοδοµή», η οποία βρίσκεται µε επιµερισµό της
συνολικής αξίας βάσει της ποσότητας που στάλθηκε σε κάθε οικοδοµή.
- Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.
Αντί να προσδιορίζεται συνολική αξία και να επιµερίζεται αυτή στις επιµέρους
«οικοδοµές», µπορεί να προσδιορίζεται αξία διακεκριµένα για κάθε ∆. Αποστολής.
Επισηµάνσεις:
- Λογιστικό σηµείωµα ανάλογου περιεχοµένου σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στις
υποπεριπτώσεις 1.1.α, 1.1.β και 1.1.γ συντάσσεται και για τα αγαθά που στέλλονται
από τη µία «οικοδοµή» στην άλλη. Το λογιστικό σηµείωµα αποτελεί δικαιολογητικό
εγγραφής στο βιβλίο ή στη µερίδα και των δύο «οικοδοµών».
- Ο επιµερισµός της αξίας όλων των αγαθών στις «οικοδοµές» που αφορούν µπορεί
να απεικονίζεται στο ίδιο λογιστικό σηµείωµα, εφόσον καταχωρούνται σ΄ αυτό κατά
περίπτωση τα δεδοµένα που προαναφέρονται στις πιο πάνω υποπεριπτώσεις.
1.2 Επιµερισµός δαπάνης παροχής υπηρεσίας ή λοιπών επιβαρύνσεων.
Περιεχόµενο λογιστικού σηµειώµατος.
Ο επιµερισµός όλων των δαπανών λήψης υπηρεσιών και των λοιπών επιβαρύνσεων
µπορεί να απεικονίζεται στο ίδιο λογιστικό σηµείωµα. Ο επιµερισµός µπορεί να
γίνεται ανά κατηγορία της δαπάνης ή ανά τιµολόγιο.
Ειδικότερα:
Ο επιµερισµός δαπανών της ίδιας κατηγορίας που καλύπτονται µε διαφορετικά
δικαιολογητικά γίνεται ανά δικαιολογητικό ή ενιαία για όλα ή µερικά από αυτά, εφόσον
αφορούν τις ίδιες «οικοδοµές» και επιµερίζονται µε το ίδιο κριτήριο (επιφάνεια της
οικοδοµής).
Ο επιµερισµός δαπανών διαφορετικής κατηγορίας που προκύπτουν από το ίδιο
δικαιολογητικό (πχ. τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών) γίνεται ανά δαπάνη ή ενιαία,
εφόσον αφορούν τις ίδιες «οικοδοµές», επιµερίζονται µε το ίδιο κριτήριο (επιφάνεια)
και στο λογιστικό σηµείωµα αναγράφεται διακεκριµένα ή κατηγορία και η αξία κάθε
µίας από αυτές.
Στο λογιστικό σηµείωµα αναγράφεται:
- Το είδος της δαπάνης ή της επιβάρυνσης, το οποίο µπορεί να περιγράφεται µόνο
µε την κατηγορία του (π.χ. ελαιοχρωµατισµός κτιρίου κ.λ.π.).
- Το είδος και ο αύξων αριθµός των δικαιολογητικών που αφορούν την επιµεριζόµενη
δαπάνη.
- Η συνολική αξία της δαπάνης.
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- Ο ΦΠΑ που αναλογεί σ΄ αυτήν.
- Για τον επιµερισµό της δαπάνης αναγράφονται ακόµη οι «οικοδοµές» που αφορά
αυτή, καθώς και η συνολική επιφάνεια της κάθε «οικοδοµής», όταν ο επιµερισµός
γίνεται βάση αυτής.
- Η αξία που αφορά κάθε «οικοδοµή».
- Ο ΦΠΑ που αναλογεί σ΄ αυτή.
1.3. Επιµερισµός αποσβέσεων. Περιεχόµενο λογιστικού σηµειώµατος.
Για τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν σε
πολλές «οικοδοµές» συντάσσεται λογιστικό σηµείωµα επιµερισµού αυτών στη κάθε
«οικοδοµή».
Στο λογιστικό σηµείωµα αναγράφεται:
- Το είδος του πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
- Η ετήσια απόσβεσή του.
- Οι «οικοδοµές» που χρησιµοποιήθηκε.
- Η επιφάνεια κάθε «οικοδοµής», όταν ο επιµερισµός γίνεται βάση αυτής.
- Το ποσό της απόσβεσης που αναλογεί σε κάθε «οικοδοµή».
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων των παγίων µπορεί να γίνει µε ένα λογιστικό
σηµείωµα, το οποίο θα αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στο βιβλίο κάθε
«οικοδοµής» και η εγγραφή στο βιβλίο κάθε «οικοδοµής» µπορεί να γίνει µε το
συνολικό ποσό των αποσβέσεων όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που
χρησιµοποιήθηκαν στην κάθε «οικοδοµή».
Ενδεικτικά υποδείγµατα επιµερισµού δαπανών αγοράς αγαθών, υπηρεσιών και
αποσβέσεων παρατίθενται στο τέλος της παρούσας. Σηµειώνεται ότι τα υποδείγµατα
που παρατίθενται είναι ενδεικτικά και µπορούν να συνταχθούν µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, εφόσον σ΄ αυτά απεικονίζονται τα δεδοµένα που απαιτούνται.
2. Τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο των δαπανών που επιµερίζονται
Η αξία των δαπανών που βαρύνουν κάθε «οικοδοµή» και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σ΄
αυτήν (όπως προκύπτει από τα λογιστικά σηµειώµατα που συντάσσονται σύµφωνα
µε τα προαναφερόµενα) µπορεί να καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου κάθε
«οικοδοµής» είτε ανά είδος ή γενική κατηγορία αγαθού ή υπηρεσίας ή συγκεντρωτικά
για όλα τα είδη ή κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών µε αναγραφή της συνολικής αξίας
και του Φ.Π.Α. όλων των αγαθών ή των υπηρεσιών που αφορούν κάθε οικοδοµή.
3. Χρόνος σύνταξης του λογιστικού σηµειώµατος
3.1. ∆απανών αγοράς αγαθών - λήψης υπηρεσιών
Η αξία των δαπανών κάθε µήνα που αφορούν δύο ή περισσότερες «οικοδοµές»
επιµερίζονται µε τη σύνταξη του λογιστικού σηµειώµατος το αργότερο µέχρι τη 15η
ηµέρα του επόµενου µήνα, µε ηµεροµηνία σύνταξης την τελευταία ηµέρα του µήνα
που αφορούν οι δαπάνες και µε την ηµεροµηνία αυτή καταχωρείται στο βιβλίο
κοστολογίου. Προαιρετικά µπορεί να συντάσσεται για µικρότερα του µήνα
διαστήµατα.
Ειδικά όταν µεταβιβάζεται ιδιοκτησία, το λογιστικό σηµείωµα επιµερισµού των κοινών
δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί από την αρχή του µήνα µέχρι την υποβολή
της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και αφορούν την αντίστοιχη «οικοδοµή» συντάσσεται και
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καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών µέχρι την ηµεροµηνία της
κατάθεσης της δήλωσης αυτής.
3.2. Αποσβέσεων
Οι ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν
σε δύο ή περισσότερες «οικοδοµές» επιµερίζονται στις οικοδοµές που αφορούν
µέχρι την προθεσµία κλεισίµατος του ισολογισµού ή την προθεσµία υποβολής της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από τους τηρούντες βιβλία Β΄ κατηγορίας. Το
λογιστικό σηµείωµα συντάσσεται µε ηµεροµηνία την τελευταία ηµέρα της χρήσης και
µε την ηµεροµηνία αυτή καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου.
Ειδικά όταν η «οικοδοµή» ολοκληρώνεται, το λογιστικό σηµείωµα επιµερισµού των
αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν στην εν
λόγω «οικοδοµή» από την έναρξη της χρήσης µέχρι και την ολοκλήρωσή της
συντάσσεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της ολοκλήρωσης της
«οικοδοµής» και µε ηµεροµηνία της ηµέρας του µήνα ολοκλήρωσης της
«οικοδοµής».
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.
ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ «ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»
2.1 Γενικά - Υπόχρεος έκδοσης
Το στοιχείο «Παράδοση κτισµάτων» εκδίδεται από την κατασκευάστρια επιχείρηση
εργολάβο που αναλαµβάνει την ανέγερση της οικοδοµής µε το σύστηµα της
αντιπαροχής προς τον κύριο του οικοπέδου για κάθε οικοδοµή που υπάγεται στις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (σχετική η παράγραφος
1.1 της παρούσας).
Στο στοιχείο αυτό εµφανίζεται η αξία των παραδιδοµένων κτισµάτων από την
κατασκευάστρια επιχείρηση στον οικοπεδούχο, η οποία αποτελεί τη φορολογητέα
βάση εφαρµογής του ανάλογου συντελεστή Φ.Π.Α., προκειµένου να προκύψει το
ποσό του φόρου που επιρρίπτεται στον οικοπεδούχο και αποδίδεται στο ∆ηµόσιο
από τον εργολάβο κατασκευαστή.
Η αξία αυτή εκφράζει την απαίτηση του εργολάβου από τον οικοπεδούχο για την
παρεχόµενη από αυτόν εργολαβία. Η απαίτηση αυτή αποσβένεται, µε τη µεταβίβαση
από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή στον υποδεικνυόµενο από αυτόν τρίτο των
ποσοστών του οικοπέδου που αποτέλεσε αντικείµενο αντιπαροχής ή µε την
µεταβίβαση ποσοστών του οικοπέδου και καταβολής χρηµατικού ποσού µε βάση το
προσύµφωνο.
2.2 Τρόπος έκδοσης - Θεώρηση
Το στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων» εκδίδεται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά σε δύο
τουλάχιστον αντίτυπα (διπλότυπο) και θεωρείται πριν την χρησιµοποίησή του από
τον Προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. της έδρας µε ΚΩ∆. ΘΕΩΡ. «310». Όταν το στοιχείο αυτό
εκδίδεται µηχανογραφικά δεν θεωρείται εφόσον σηµαίνεται µε την χρήση ΕΑΦ∆ΣΣ,
σύµφωνα µε την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003.
2.3 Περιεχόµενο
Στο στοιχείο «Παράδοση κτισµάτων», πέραν των όσων ορίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αναγράφονται:
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α) Τα πλήρη στοιχεία του κυρίου του οικοπέδου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, δ/νση
έδρας ή κατοικίας, ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ. έδρας ή φορολογίας).
β) Η φορολογητέα αξία των παραδιδοµένων κτισµάτων στον οικοπεδούχο, η οποία
ισούται µε το τµήµα του συνολικού κόστους κατασκευής των οικοδοµηµάτων κτισµάτων της «οικοδοµής» (όπως αυτό προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου) που
αναλογεί στα χιλιοστά του οικοπέδου που αντιστοιχούν στα παραδιδόµενα κτίσµατα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε το άρθρο 1 παράγραφος 8 εδάφιο β΄ του Ν. 3427/2005).
Σηµειώνεται ότι στην πιο πάνω αξία δεν περιλαµβάνεται η αξία του ιδανικού µεριδίου
του οικοπέδου που αντιστοιχεί στα παραδιδόµενα κτίσµατα, επειδή η αξία του
οικοπέδου καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου µετά την έκδοση του στοιχείου
«Παράδοση Κτισµάτων».
Η καθαρή αξία του εν λόγω παραστατικού αποτελεί αφενός µειωτικό στοιχείο του
συνολικού κόστους κατασκευής των κτισµάτων της «οικοδοµής» για τον εργολάβο
και αφετέρου δικαιολογητικό καταχώρισης στο βιβλίο κοστολογίου ως κόστος
«οικοδοµής» της αξίας των χιλιοστών του οικοπέδου που παραδίδονται από τον
οικοπεδούχο στον κατασκευαστή ή στον υποδεικνυόµενο από αυτόν τρίτο, όπως
αναφέρεται στην ενότητα «Ανέγερση οικοδοµής µε αντιπαροχή» της παραγράφου
1.5 της παρούσας.
γ) Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στην προαναφερόµενη φορολογητέα αξία.
Στο στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων» σκόπιµο είναι να αναφέρονται συνοπτικά οι
ιδιοκτησίες που αποτέλεσαν αντικείµενο της εργολαβίας και παραδίδονται στον
οικοπεδούχο ή να γίνεται παραποµπή στο οικείο προσύµφωνο.
Παράδειγµα:
Το συνολικό κόστος ανέγερσης οικοδοµής επί οικοπέδου µε αντιπαροχή ανέρχεται
όπως προκύπτει από το βιβλίο κοστολογίου σε 2.000.000,00 ευρώ (στην αξία αυτή
δεν συµπεριλαµβάνεται η αξία του οικοπέδου). Τα κτίσµατα που παραδίδονται στον
οικοπεδούχο αντιστοιχούν σε 400 χιλιοστά του οικοπέδου. Το στοιχείο «Παράδοση
Κτισµάτων» θα εκδοθεί µε αξία
400 = 800.000,00 ευρώ
1000
Φ.Π.Α. (800.000,00 χ 19%)=152.000,00 ευρώ

2.000.000,00 χ

2.4 Χρόνος έκδοσης
Το στοιχείο «Παράδοση Κτισµάτων» εκδίδεται µε την ολοκλήρωση της παράδοσης
κτίσµατος ή κτισµάτων στον οικοπεδούχο και όχι πέραν της πενταετίας από την
έκδοση της οικοδοµικής άδειας.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
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Αγαθών (περίπτωση 1.1.α) 12/31-8-2007
Οικοδοµή Α
Οικοδοµή Β
Ποσότητ Τιµή
Αξία
ΦΠΑ
Αξία
ΦΠΑ
α
Μονάδας
20/3-8
Μπαταρίες 80/3-8 10
100,00 1.000,00 190,00
µπάνιου
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Μπαταρίες 82/6-8 12
100,00
1.200,00 228,00
µπάνιου
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Μπαταρίες 80/3-8 10
400,00 4.000,00 760,00
µπανιέρας
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Μπαταρίες 82/6-8 12
400,00
4.800,00 912,00
µπανιέρας
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
30/20-8 Τούβλα
35/20-8 500 κµ 50,00
25.000,00 4.750,00
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Τούβλα
38/21-8 300 κµ 50,00
15.000,00 2.850,00
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Πυρότουβλα35/20-8 50 κµ
30,00
1.500,00 285,00
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Πυρότουβλα38/21-8 100 κµ 30,00
3.000,00 570,00
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
31.500,00 5.985,00 24.000,00 4.560,00
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
ΤιµολόγιοΕίδος

∆.Α.

Αγαθών (περίπτωση 1.1.β) 13/31-8-2007
Οικοδοµή Α
∆. Αποστ.Είδος
Ποσότητα Αξία
ΦΠΑ
50/10-8 Πλακάκια 100 τµ
*10.000,00 1.900,00
Ευρώ
Ευρώ
55/15-8 Πλακάκια 200 τµ
60/20-8 Μπαταρίες 10 τεµ
*2.400,00
456,00
Ευρώ
Ευρώ
62/22-8 Μπαταρίες 20 τεµ
65/25-8 Πυρότουβλα 10 κµ
67/28-8 Πυρότουβλα 15 κµ
ΣΥΝΟΛΟ

12.400,00
Ευρώ

2.356,00
Ευρώ

Οικοδοµή Β
Αξία
ΦΠΑ

*10.000,00
Ευρώ

1.900,00
Ευρώ

10.000,00
Ευρώ

1.900,00
Ευρώ

* Η αξία της συνολικής ποσότητας των 300 τ.µ., 30 τεµ. και 25 κ.µ. προσδιορίζεται µε
µία από τις µεθόδους που ακολουθείται πάγια.

Αγαθών (περίπτωση 1.1.γ) 14/31-8-2007
Οικοδοµή Α

Οικοδοµή Β
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∆ελτίο
Είδος
ΠοσότηταΑποστολήΑξία
ΦΠΑ
ΑποστολήΑξία
ΦΠΑ
Αποστολής
105/17-8
Πλάκες Συνολική 20 κµ.
2.000,00 380,00
Καρύστου Αξία =
Ευρώ Ευρώ
106/18-8
Πλάκες * 3500
10 κµ.
1.000,00 190,00
Καρύστου Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
110/25-8
Πλάκες Τιµή µον.
5 κµ.
500,00 95,00
Καρύστου = 3500 /
Ευρώ
Ευρώ
35 = 100
105/17-8
Μάρµαρα Συνολική 100 τµ. 5.000,00 950,00
Αξία =
Ευρώ Ευρώ
*20.000
Ευρώ
106/18-8
Μάρµαρα Τιµή µον.
250 τµ. 12.500,00 2.375,00
=
Ευρώ
Ευρώ
110/25-8
Μάρµαρα 20000 /
50 τµ.
2.500,00 475,00
400 = 50
Ευρώ
Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
7.000,00 1.330,00
16.500,00 3.135,00
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
* Η αξία της συνολικής ποσότητας των 35 κ.µ., (πλάκες Καρύστου) και των 400 τ.µ.
(µάρµαρα) προσδιορίζεται µε µία από τις µεθόδους που ακολουθείται πάγια.
Παροχής υπηρεσιών (περίπτωση 1.2) 15/31-8-2007
Οικοδοµή Α (600τµ.)
Οικοδοµή Β (800 τµ.)
∆απάνες µε
∆απάνες ∆απάνες µε ∆απάνες∆απάνες µε ∆απάνες
ΦΠΑ
Χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Στοιχείο
Αξία
ΦΠΑ
Χωρίς Αξία
ΦΠΑ Χωρίς Αξία
ΦΠΑ Χωρίς
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
Τ.Π.Υ./ 35/20-8- 2.800,00 532,00
1.200,00 228,00
1.600,00 304,00
2006
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ
Ελαιοχρωµατιστής
Α.Π.Υ./ 10/21-86.000,00
2.571,00
3.429,00
2006 Υπηρεσίες
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
δικηγόρου
Τ.Π.Υ./ 40/22-8- 3.000,00 570,00
1.285,00 244,00
1.715,00 326,00
2006 Μίσθωση
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ
µηχανήµατος
ΣΥΝΟΛΟ
5.800,00 1.102,00 6.000,00 2.485,00 472,00 2.571,00 3.315,00 630,00 3.429,00
Ευρώ Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ Ευρώ
Ευρώ Ευρώ Ευρώ

Αποσβέσεων (περίπτωση 1.3) 24/31-12-2007
Οικοδοµή Α΄ 800 Οικοδοµή Β΄ 1.000 Οικοδοµή Γ΄ 1.200
τµ
τµ
ΠΑΓΙΟ
Αποσβέσεις τµ
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Μηχάνηµα Α
Μηχάνηµα Β
Μηχάνηµα Γ
*ΣΥΝΟΛΟ

6.000,00 Ευρώ 1.600,00 Ευρώ
3.600,00 Ευρώ 1.600,00 Ευρώ
6.600,00 Ευρώ
33.200,00
10.200,00 Ευρώ
Ευρώ

2.000,00 Ευρώ
2.000,00 Ευρώ
3.000,00 Ευρώ
8.000,00 Ευρώ

2.400,00 Ευρώ
3.600,00 Ευρώ
15.000,00 Ευρώ

* Στο βιβλίο κοστολογίου µπορεί να καταχωρείται η συνολική αξία των αποσβέσεων
που αναλογούν σε κάθε οικοδοµή (δηλαδή το ποσό των 10.200,00, 8.000,00 και
15.000,00)
Σηµείωση:
Τα ποσά που προκύπτουν από τους επιµερισµούς στρογγυλοποιούνται στη
πλησιέστερη µονάδα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ»
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ Α 31-8-2007
Είδος
α/α
Περιγραφή Αξία
Φ.Π.Α.
∆απάνες
∆ικαιολογητικού Ηµεροµηνία δαπάνης
∆απάνης
χωρίς
Φ.Π.Α.
10.000,00 1.900,00
Τιµ. Πώλησης
35 / 5-8-07 Υδραυλικά
(σωλήνες,
Ευρώ
Ευρώ
καλοριφέρ)
Τιµ. Πώλησης
50 / 6-8-07 Ηλεκτρολογικά 5.000,00
950,00
Ευρώ
Ευρώ
Καταστάσεις
Μισθοδοσία
5.000,00
Μισθοδοσίας
Αυγούστου
Ευρώ
Λογιστ. Σηµείωµα12 / 31-8-07
31.500,00 5.985,00
Ευρώ
Ευρώ
Λογιστ. Σηµείωµα13 / 31-8-07
12.400,00 2.356,00
Ευρώ
Ευρώ
Λογιστ. Σηµείωµα14 / 31-8-07
7.000,00
1.330,00
Ευρώ
Ευρώ
2.485,00
472,00
2.571,00
Λογιστ. Σηµείωµα15 / 31-8-07
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ.
Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού
εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής και
κατανοµής αυτού στις επί µέρους ιδιοκτησίες.
(ΠΟΛ.1048/06)
Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόµενο του ειδικού εντύπου
Ορίζουµε τον τύπο και το περιεχόµενο του ειδικού εντύπου απεικόνισης
προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής, όπως το υπόδειγµα που επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση ως Παράρτηµα Α΄ µε τίτλο «ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ» που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Αρθρο 2
Χρόνος υποβολής του ειδικού εντύπου
To ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους, υποβάλλεται από τον
υποκείµενο στο φόρο υποχρεωτικά µετά την ηµεροµηνία έκδοσης ή αναθεώρησης
της οικοδοµικής άδειας και σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη παράδοση της
ιδιοκτησίας, όπως αυτό ορίζεται στη παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄, της
παραγράφου 2, του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει.
Περιλαµβάνει το κόστος της οικοδοµής όπως αυτό προϋπολογίζεται µε βάση τα
ποσοτικά και οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν την άδεια ανέγερσης της οικοδοµής.
Η κατανοµή του προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής, στις επιµέρους
ιδιοκτησίες, γίνεται σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του
οικοπέδου.
Αρθρο 3
Αρµόδια ∆.Ο.Υ. - ∆ιαδικασία υποβολής
Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους οικοδοµής
υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στο Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων της ∆.Ο.Υ.,
στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδοµή.
Το Τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων, αφού παραλάβει ελέγξει και θεωρήσει το
ειδικό έντυπο, επιστρέφει στον υποκείµενο θεωρηµένο το τρίτο αντίτυπο.
Το ειδικό έντυπο καταχωρείται σε ειδικό «Βιβλίο Καταχώρησης» που τηρείται στο
Τµήµα Εµµέσων & Ειδικών Φόρων. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρούνται τα ειδικά έντυπα
απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδοµής, κατά σειρά και ηµεροµηνία
υποβολής. Επίσης στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία του υποκειµένου, τα
στοιχεία της οικοδοµής και το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος της οικοδοµής.
Υπόδειγµα του ειδικού βιβλίου καταχώρησης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση
ως Παράρτηµα Β΄, µε τίτλο
«ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ»
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Σε περίπτωση που η ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου είναι διαφορετική από τη
∆.Ο.Υ. υποβολής του Ειδικού Εντύπου, το ένα θεωρηµένο αντίτυπο διαβιβάζεται στη
∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου.
Αρθρο 4
Έντυπο υποβολής
Οι υποκείµενοι, προκειµένου να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο απεικόνισης
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προϋπολογιστικού κόστους οικοδοµής, µπορούν να χρησιµοποιούν έντυπα που
έχουν δηµιουργηθεί και εκτυπωθεί µε µηχανογραφικά µέσα ή έχουν αναπαραχθεί µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές
του εντύπου που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση.
Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η Απόφαση αυτή, που ισχύει από την 01/01/2006, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Οδηγίες συµπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού
κόστους οικοδοµής.
(ΠΟΛ. 1065/02.05.06)
Για την οµοιόµορφη εφαρµογή της Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών 1027928/177/34/0014/ΠΟΛ.1048/20-3-2006, «Τύπος, περιεχόµενο,
τρόπος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού
κόστους της οικοδοµής και κατανοµής αυτού στις επί µέρους ιδιοκτησίες»
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
Το ειδικό έντυπο του προϋπολογιστικού κόστους υποβάλλεται από τον πωλητή υποκείµενο στο φόρο, για τις οικοδοµές που θα αποτελέσουν αντικείµενο επιβολής
του Φ.Π.Α. σε τρία αντίτυπα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., στη χωρική αρµοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδοµή. Υποβάλλεται υποχρεωτικά µετά την
ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας και πριν από την πρώτη παράδοση
ιδιοκτησίας (π.χ. πώληση ενός καταστήµατος ή αυτοπαράδοσης ενός
διαµερίσµατος).
Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει το προϋπολογιστικό κόστος της οικοδοµής όπως αυτό
έχει υπολογισθεί µε βάση τα ποσοτικά και οικονοµικά δεδοµένα που αφορούν την
άδεια ανέγερσης της οικοδοµής.
Η κατανοµή του προϋπολογιστικού κόστους στις επιµέρους ιδιοκτησίες γίνεται σε
ποσοστό επί τοις χιλίοις σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά
του οικοπέδου.
Η συµπλήρωση του ειδικού εντύπου του προϋπολογιστικού κόστους οικοδοµής
γίνεται ως ακολούθως :
1η σελίδα του εντύπου
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
- η αρµόδια ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδοµή, δηλαδή
η ∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος π.χ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ
- ο κωδικός της ∆.Ο.Υ. του υποκαταστήµατος 1112
- η ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου , π.χ. ∆.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
- ο κωδικός της ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου 1101
Εάν η ∆.Ο.Υ. της έδρας και του υποκαταστήµατος (ακινήτου) είναι η ίδια
αναγράφεται καις στις δύο ενδείξεις η ίδια ∆.Ο.Υ..
Οι κωδικοί των ∆.Ο.Υ. συµπληρώνονται από τον υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.
∆ιαγραµµίζονται µε Χ τα αντίστοιχα πεδία:
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως αρχικό
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως τροποποιητικό.
Σηµειώνεται ότι τροποποιητικό έντυπο του αρχικού πρέπει να υποβληθεί πριν την
πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας
- Συµπληρώνεται από τον υπάλληλο της ∆.Ο.Υ. ο αύξων αριθµός καταχώρησης
από το «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ» και
- η ηµεροµηνία παραλαβής του ειδικού εντύπου του προϋπολογιστικού κόστους
οικοδοµής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
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Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
- το επώνυµο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυµία (εάν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο)
- ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου
- το όνοµα του υποκειµένου (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
- το όνοµα πατρός του υποκειµένου (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
- Αναγράφεται ο αριθµός ταυτότητας του υποκειµένου (εάν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο)
- Αναγράφεται η διεύθυνση της έδρας του υποκειµένου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
- ο αύξων αριθµός του υποκαταστήµατος όπως αυτός εµφανίζεται στη βεβαίωση
που χορηγεί η ∆.Ο.Υ. (Τµήµα Μητρώου) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης για
έναρξη υποκαταστήµατος.
- η διεύθυνση του υποκαταστήµατος (οικοδοµής)
- ο αριθµός και ηµεροµηνία της εκδοθείσας άδειας οικοδοµής
- η πολεοδοµική αρχή που εξέδωσε την άδεια οικοδοµής
- ο αριθµός και η ηµεροµηνία αναθεώρησης της οικοδοµικής άδειας
- η πολεοδοµική αρχή που αναθεώρησε την εκδοθείσα άδεια οικοδοµής,
- η κατηγορία του ακινήτου (π.χ. πολυκατοικία, ξενοδοχείο, κτίριο επαγγελµατικών
χώρων κ.λ.π.)
- ο αριθµός και η ηµεροµηνία θεώρησης του βιβλίου κοστολογίου ακινήτων στο οποίο
καταχωρείται το κόστος της συγκεκριµένης οικοδοµής
- ο αριθµός µερίδας (στην περίπτωση που ο υποκείµενος έχει επιλέξει να τηρεί ανά
µερίδα το βιβλίο κοστολογίου οικοδοµής)
Στα αντίστοιχα πεδία
διαγραµµίζεται µε x ανάλογα µε τον τρόπο κτήσης του οικοπέδου:
- Εάν έχει γίνει µε αγορά
- Εάν πρόκειται για αντιπαροχή
- Εάν έχει προέλθει από άλλη αιτία (π.χ. κληρονοµιά, γονική παροχή,
παραχωρητήριο κ.λ.π.)
2η σελίδα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Γενικές δαπάνες είναι οι δαπάνες που ενσωµατώνονται στο κόστος της οικοδοµής,
εκτός των δαπανών που συνιστούν κατασκευαστικό κόστος που αναλύεται στην
παρακάτω περίπτωση Β
Στη στήλη «ποσό» αναγράφονται:
- το κόστος κτήσης του οικοπέδου (όπως αυτό αναφέρεται στην Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 1024754/187/0015/ΠΟΛ 1039/9-3-2006 και
την σχετική εγκύκλιο
- ο φόρος µεταβίβασης (Φ.Μ.Α.) που αναλογεί στην απόκτηση του οικοπέδου.
- οι αµοιβές των δικηγόρων που καταβλήθηκαν ή πρόκειται να καταβληθούν για την
εν λόγω οικοδοµή π.χ. για τον έλεγχο τίτλων, παράσταση στο συµβόλαιο κ.λ.π.
- οι αµοιβές των συµβολαιογράφων για πράξεις πριν την όποια παράδοση
ιδιοκτησίας (π.χ. απόκτηση οικοπέδου, εργολαβικό προσύµφωνο, σύσταση
ιδιοκτησίας)
- ποσά που καταβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο για µεταγραφές συµβολαίων πριν
την όποια παράδοση ιδιοκτησίας
- ποσά των εξόδων που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν πριν την όποια
παράδοση ιδιοκτησίας στις τράπεζες για την εν λόγω οικοδοµή
- ποσά που έχουν καταβληθεί ως µεσιτικά π.χ. για την αγορά του οικοπέδου κ.λ.π.
- οι αµοιβές µηχανικών π.χ. για τις µελέτες, την έκδοση της οικοδοµικής άδειας την
επίβλεψη κ.λ.π.
- τα ποσά των αποσβέσεων των µηχανηµάτων , αυτοκινήτων κ.λ.π. που
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χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη οικοδοµή
Στις υπόλοιπες σειρές αναγράφονται ποσά γενικών δαπανών ή επιβαρύνσεων που
αφορούν την οικοδοµή και δεν αναφέρονται παραπάνω π.χ. δηµοτικά τέλη, ΚΗ΄
ψήφισµα, εισφορές, τέλη ∆ΕΚΟ κ.λ.π
Στην ένδειξη Σύνολο Α : Αναγράφεται το άθροισµα των ανωτέρω ποσών.
Στη στήλη «Παρατηρήσεις». αναγράφονται από τον υποκείµενο τυχόν παρατηρήσεις
ή ιδιαιτερότητες τις οποίες θεωρεί αναγκαίο να τις γνωστοποιήσει στη ∆.Ο.Υ.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της αντιπαροχής δεν συµπληρώνονται τα
πεδία που αφορούν αποκλειστικά και µόνο το οικόπεδο και τα έξοδα
απόκτησής του. Κρίνεται σκόπιµο στη στήλη «Παρατηρήσεις» να σηµειώνεται
η λέξη «αντιπαροχή».
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κατασκευαστικό κόστος είναι το κόστος των υλικών, των πρώτων και βοηθητικών
υλών, των εργασιών κατασκευής (µισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ, υπεργολαβίες κ.λ.π.)
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
- τα τετραγωνικά µέτρα του συνόλου της οικοδοµής, στα οποία αντιστοιχούν χιλιοστά
συνιδιοκτησίας
- η τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, όπως την προϋπολογίζει ο υποκείµενος από τα
ποσοτικά και οικονοµικά στοιχεία που πρόκειται να απαρτίσουν το κατασκευαστικό
κόστος της οικοδοµής
- Στην ένδειξη: Σύνολο Β το γινόµενο του πολλαπλασιασµού των εν λόγω
ενδείξεων
- Στην ένδειξη: Σύνολο Α + Β. το άθροισµα των ποσών ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α συν ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Β
(άθροισµα υποσυνόλων Α+Β) .
3η Σελίδα
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Αναγράφονται ανά στήλη τα εξής:
Στήλη 1: ο αύξων αριθµός
Στήλη 2: ο όροφος της ιδιοκτησίας (π.χ. Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος, 2ος ,3ος κ.λ.π.)
Στήλη 3: ο ορισµός της ιδιοκτησίας (π.χ. Α1, Α2, Β1 κ.λ.π. όπως προκύπτει από τη
σύσταση ή τα σχεδιαγράµµατα και τον πίνακα των ποσοστών συνιδιοκτησίας)
Στήλη 4: Συµπληρώνεται µόνο όταν η ιδιοκτησία της συγκεκριµένης σειράς έχει
παρακολούθηµα (π.χ. αποθήκη, θέση στάθµευσης) που δεν αντιστοιχεί σε χιλιοστά
οικοπέδου δεδοµένου ότι αν αντιστοιχούσε σε χιλιοστά θα αναγραφόταν ως
ξεχωριστή ιδιοκτησία
Στήλη 5: η κατηγορία της ιδιοκτησίας π.χ. διαµέρισµα, αποθήκη, θέση στάθµευσης,
κατάστηµα, γραφείο κ.λ.π.
Στήλη 6: το ποσοστό συµµετοχής επί τοις χιλίοις της ιδιοκτησίας στο σύνολο της
οικοδοµής µε βάση τα χιλιοστά του οικοπέδου
Στήλη 7: το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του συνόλου (Α+Β) του συνολικού
κόστους της προηγούµενης σελίδας επί το ποσοστό συµµετοχής της ιδιοκτησίας
(στήλη 6).
Οι παραπάνω στήλες (1 έως 6) συµπληρώνονται όπως καθορίζεται στη σύσταση
διηρηµένων ιδιοκτησιών κατά το ν.3741/1929 και το ν.δ. 1024/1971 ή στην
περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόµη σύσταση όπως προκύπτει από τα
σχεδιαγράµµατα και τον πίνακα των ποσοστών συνιδιοκτησίας).
Ως σύνολο σελίδας αναγράφεται το άθροισµα των ανωτέρω ποσών της στήλης 6 και
της στήλης 7.
Σηµειώνεται ότι είναι ενδεχόµενο κάποια χιλιοστά οικοπέδου να κρατηθούν για
µελλοντική αύξηση του συντελεστή δόµησης µε αποτέλεσµα η κατανοµή του
κόστους να εκφράζεται σε τόσα ποσοστά όσα αντιστοιχούν στο οικόπεδο που µένει
αφού αφαιρεθούν τα ποσοστά που έχουν κρατηθεί.
Π.χ. Σε οικόπεδο 500 τετραγωνικά µέτρα και συντελεστή δόµησης 2 ανεγείρεται
οικοδοµή 1000 τετραγωνικών µέτρων. Ο κατασκευαστής κατά την σύσταση κρατά
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200 χιλιοστά αντιστοιχίας οικοπέδου για µελλοντική αύξηση του συντελεστή
δόµησης. Η οικοδοµή αποτελείται από 10 ιδιοκτησίες στην κάθε µια από τις οποίες
δίδονται 80 %ο οικοπέδου. Το κόστος της οικοδοµής θα κατανεµηθεί στις ιδιοκτησίες
µε βάση τη συµµετοχή κάθε ιδιοκτησίας στο συνολικό κόστος δηλαδή σε 80/800
στην κάθε µια.
Σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιµο στην στήλη 6 να γράφεται το ποσοστό ως
κλάσµα π,χ, 80/800.
Στην περίπτωση που η σελίδα δεν είναι επαρκής για την καταχώρηση των
ιδιοκτησιών χρησιµοποιούνται περισσότερες σελίδες µεταφέροντας τα σύνολα της
προηγούµενης ή προηγουµένων σελίδων προκειµένου να προκύψει το γενικό
σύνολο και αριθµούνται οι σελίδες ενδεικτικά ως εξής:1/4,2/4,3/4,4/4 κ.ο.κ.
Το ειδικό έντυπο του προϋπολογιστικού κόστους οικοδοµής αφού υπογραφεί στην
πρώτη σελίδα από τον υποκείµενο και το λογιστή υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στο
τµήµα Εµµέσων και Ειδικών Φόρων της ∆.Ο.Υ. του ακινήτου (υποκαταστήµατος).
Ο υπάλληλος του τµήµατος αφού παραλάβει, ελέγξει και θεωρήσει το ειδικό έντυπο
το καταχωρεί στο «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ» και επιστρέφει στον υποκείµενο θεωρηµένο
το τρίτο αντίτυπο.
Σε περίπτωση που η ∆.Ο.Υ, της έδρας του υποκειµένου είναι διαφορετική από τη
∆.Ο.Υ. υποβολής του εντύπου (υποκαταστήµατος), το ένα θεωρηµένο αντίτυπο
διαβιβάζεται άµεσα στη ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου.
Στο «βιβλίο καταχώρησης» καταχωρούνται τα ειδικά έντυπα ως ακολούθως:
Στήλη 1: ο αύξων αριθµός
Στήλη 2: η ηµεροµηνία υποβολής
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στήλη 3: Ο Α.Φ.Μ .του υποκειµένου
Στήλη 4: Το επώνυµο ή επωνυµία του υποκειµένου
Στήλη 5: Η ∆ιεύθυνση του υποκειµένου
Στήλη 6: Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ
Στήλη 7: Η διεύθυνση της οικοδοµής
Στήλη 8: Ο αύξων αριθµός του υποκαταστήµατος
Στήλη 9: Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της άδειας οικοδοµής
Στήλη 10: Το σύνολο του προϋπολογιστικού κόστους Α + Β όπως προκύπτει στη
δεύτερη σελίδα του εντύπου.
Οδηγίες για την καταχώρηση της ηµεροµηνίας και του ποσού του συνολικού
απολογιστικού κόστους (στήλες 11 και 12) στο εν λόγω βιβλίο θα δοθούν µε
νεώτερη εγκύκλιο.
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ή ΦΜΑ.
Οδηγίες συµπλήρωσης και υποβολής της «δήλωσης µεταβίβασης ακινήτου»
(ΠΟΛ. 1070/04.05.06. )
Ι) ΓΕΝΙΚΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3427/2005 στην περίπτωση µεταβίβασης νεόδµητου
ακινήτου που υπάγεται σε ΦΠΑ, ο φόρος καταβάλλεται µε Ειδική ∆ήλωση.
Με την Α.Υ.Ο. 1031379/178/35/0014/27.3.2006 ΠΟΛ. 1053/2006 , καθορίστηκε ο
τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της Ειδικής
∆ήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.
Το ίδιο έντυπο υποβάλλεται είτε ως «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» είτε ως «∆ήλωση ΦΜΑ»
ανάλογα µε τη φορολογία που υπάγεται η παράδοση του ακινήτου.
Για κάθε µεταβίβαση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή
δήλωση.
Στην περίπτωση που υποβάλλεται ως «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ», παρέχονται οι
ακόλουθες διευκρινίσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2006
ΙΙ) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΠΑ»
Α΄ σελίδα του εντύπου:
- Αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο η αρµόδια ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητο.
- ∆ιαγραµµίζεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση υποβάλλεται ως
αρχική ή τροποποιητική.
Σηµειώνεται ότι τροποποιητική «Ειδική ∆ήλωση» µπορεί να υποβληθεί πριν την
ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.
1054/2006 π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συµβαλλόµενων, περιγραφής του
ακινήτου κλπ.
Αναγράφεται στα αντίστοιχα πεδία από τον υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.:
- ο αύξων αριθµός και η ηµεροµηνία καταχώρησης της δήλωσης από το ΒΙΒΛΙΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ κατά την κατάθεσή της.
- ο αύξων αριθµός καταχώρησης της Ειδικής ∆ήλωσης, από το ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ, µετά το πέρας της ελεγκτικής
διαδικασίας που προβλέπεται από την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1054/2006.
- η ηµεροµηνία υποβολής της Ειδικής ∆ήλωσης ΦΠΑ από το ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ.
Οι ενδείξεις του ιδίου πλαισίου, ηµεροµηνία φορολογίας, Αριθµός Σχετικής δήλωσης /
έτος και ∆.Ο.Υ. συµπληρώνονται στην περίπτωση µεταβίβασης ακινήτου που
υπάγεται σε ΦΜΑ.
- ∆ιαγραµµίζεται µε Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο εφόσον πρόκειται για «Ειδική
∆ήλωση ΦΠΑ».
- Αναγράφεται το είδος της συναλλαγής, π.χ. µεταβίβαση ακινήτου, αυτοπαράδοση
κ.λ.π. Σηµειώνεται ότι «οι κωδικοί της συναλλαγής» του πίνακα της πρώτης σελίδας
θα χρησιµοποιηθούν σε µεταγενέστερο στάδιο µηχανογραφικής παραλαβής της
δήλωσης και προς το παρόν παρέλκει η αναγραφή των εν λόγω κωδικών.
- Αναγράφονται τα στοιχεία του συµβολαιογράφου, ονοµατεπώνυµο, αριθµός
Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο.
- Αναγράφονται στα αντίστοιχα πεδία:
• το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηµατολογικό Γραφείο,
• ο αριθµός και η ηµεροµηνία αδείας της οικοδοµής,
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•
•

η αρµόδια πολεοδοµική αρχή (από την οποία εξεδόθη η άδεια οικοδοµής),
ο υποκείµενος στο φόρο πωλητής (και σε καµία περίπτωση δεν αναγράφεται
ο αγοραστής),
• ο Α.Φ.Μ του υποκειµένου,
• η ∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου,
ο αύξων αριθµός του υποκαταστήµατος όπως αυτός εµφανίζεται στη βεβαίωση που
χορηγείται από τη ∆.Ο.Υ. όταν υποβάλλεται δήλωση έναρξης υποκαταστήµατος.
Β΄- Γ΄ σελίδα του εντύπου (ενιαία µεσαία σελίδα):
• Συµπληρώνονται τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών καθώς και του
πωλητή (υποκειµένου) καθώς επίσης και το ποσοστό του εµπράγµατου
δικαιώµατος που κατά περίπτωση µεταβιβάζεται, σύµφωνα µε τις ενδείξεις
του πίνακα.
• Στην περίπτωση που η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» υποβάλλεται για παράδοση
εµπράγµατου δικαιώµατος της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας,
συµπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις για τον επικαρπωτή.
Συµπλήρωση του πίνακα µε τις αξίες για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές
που ισχύει το µικτό σύστηµα προσδιορισµού:
• Η αντικειµενική αξία του κτίσµατος αναγράφεται στην στήλη «αντικειµενική
(α)». Η αναγραφή της αξίας σε αυτή τη στήλη γίνεται από τον υποκείµενο.
• Η αξία προεκτίµησης του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. για το οικόπεδο
(σύµφωνα µε τη Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1054/2006 ) αναγράφεται στη στήλη
«προσωρινή (γ)».
• Το άθροισµα αυτών των δύο ποσών στη στήλη «συνολική αξία (α)+(γ)» .
Η αναγραφή της αξίας στις στήλες (γ) και (α)+(γ) γίνεται από τον αρµόδιο
υπάλληλο της ∆.Ο.Υ.
Το «ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ» και το «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ή ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ» αναλόγως µε το στάδιο κατασκευής, συµπληρώνονται στα πεδία του
πίνακα µε τις αξίες που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
Συµπλήρωση του πίνακα µε τις αξίες των ακινήτων που βρίσκονται σε
περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού:
Αναγράφονται στα αντίστοιχα πεδία:
• Η αντικειµενική αξία ολοκλήρου του µεταβιβαζόµενου εµπράγµατου
δικαιώµατος επί του ακινήτου (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας κ.λ.π.)
όπως αυτή έχει προσδιορισθεί στα έντυπα υπολογισµού της αντικειµενικής
αξίας.
• Η αντικειµενική αξία του µεταβιβαζοµένου ποσοστού του ακινήτου στην
περίπτωση που δεν µεταβιβάζεται ολόκληρο το ακίνητο αλλά ποσοστού
αυτού εξ αδιαιρέτου, π.χ. του 50% του ακινήτου.
• Το τίµηµα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο υποκείµενος από τον αγοραστή
για την µεταβίβαση του ακινήτου.
• Ο χρόνος κτήσης του ακινήτου δεν αναγράφεται όταν η δήλωση υποβάλλεται
ως «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ».
• Το προϋπολογιστικό κόστος που αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο
όπως αυτό προκύπτει από το υποβληθέν έντυπο απεικόνισης του
προϋπολογιστικού κόστους, εφόσον δεν έχει υποβληθεί έντυπο απεικόνισης
απολογιστικού κόστους.
• Το απολογιστικό κόστος που αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο όπως
προκύπτει από το έντυπο απεικόνισης του απολογιστικού κόστους. Η ένδειξη
αυτή συµπληρώνεται µόνο στην περίπτωση που έχει υποβληθεί το έντυπο
του απολογιστικού κόστους διότι έχει τελειώσει η οικοδοµή ή έχει παρέλθει η
πενταετία από την ηµεροµηνία έκδοσης της οικοδοµικής αδείας.
Στην περίπτωση µεταβίβασης ψιλής κυριότητας, επικαρπίας ή σύστασης
προσωπικής δουλείας το προϋπολογιστικό ή απολογιστικό κόστος περιορίζεται
ανάλογα µε το µεταβιβαζόµενο εµπράγµατο δικαίωµα.
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Παράδειγµα:
απολογιστικό κόστος διαµερίσµατος 200.000 ευρώ,
µεταβίβαση ποσοστού 50% του διαµερίσµατος,
στο πεδίο του απολογιστικού κόστους αναγράφεται το ποσό των 100.000 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα ποσά θα αφορούν κάθε φορά το συνολικά
µεταβιβαζόµενο εµπράγµατο δικαίωµα είτε υπάρχει ένας είτε περισσότεροι
αγοραστές.
Παραδείγµατα:
µεταβίβαση στον αγοραστή Α ποσοστού πλήρους κυριότητας 50% και στον
αγοραστή Β ποσοστού πλήρους κυριότητας 30%. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά
που θα αναγραφούν θα αφορούν το 80% της αξίας του ακινήτου.
µεταβίβαση ποσοστού 50% ψιλής κυριότητας στο Α αγοραστή και ποσοστό 50%
επικαρπίας στο Β αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά που θα αναγραφούν θα
αφορούν το 50% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου.
Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συµπλήρωση των
κωδικών για το προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος, αφού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Κώδικα ΦΠΑ, κατά την ελεγκτική διαδικασία του
προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας της µεταβίβασης του ακινήτου, ο
προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. λαµβάνει υπόψη και συγκρίνει την αντικειµενική αξία, τη
δηλωθείσα αξία και το προϋπολογιστικό ή απολογιστικό κόστος κατασκευής.
Οι ενδείξεις των πινάκων που αφορούν απαλλαγές (π.χ. πρώτης κατοικίας), δεν
συµπληρώνονται εφόσον το έντυπο υποβάλλεται ως «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ».
- Στον πίνακα «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ» δεν
απαιτείται η εµφάνιση σκαριφήµατος του ακινήτου, αλλά πρέπει να περιγράφονται µε
συνοπτικό τρόπο τα στοιχεία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου π.χ. διαµέρισµα Α1,
πολυκατοικίας οδού
.., µε στοιχεία οριοθέτησης, η περιοχή και η τοποθεσία
που βρίσκεται το ακίνητο, όπως αυτό εµφανίζεται και στο υποβληθέν έντυπο
απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους.
∆΄ σελίδα του εντύπου:
«1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΠΑ»:
Πρόκειται για τον πίνακα υπολογισµού του ΦΠΑ, ο οποίος θα καταβληθεί µε τη
δήλωση αυτή.
Επιµερισµός φόρου εισροών
• Στο πρώτο πεδίο του πίνακα αυτού αναγράφεται ο φόρος εισροών ολόκληρης
της οικοδοµής, όπως προκύπτει από το «βιβλίο κοστολογίου οικοδοµών»
κατά το χρόνο της µεταβίβασης.
• Στο δεύτερο πεδίο της ίδιας γραµµής αναγράφεται, εκπεφρασµένο σε
ποσοστό επί τοις 100 (και µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία), το ποσοστό
συµµετοχής του µεταβιβαζόµενου ακινήτου στο συνολικό φόρο εισροών. Το
ποσοστό αυτό προκύπτει από τη σύσταση των διηρηµένων ιδιοκτησιών και
όπως εµφανίζεται στο έντυπο της απεικόνισης του προϋπολογιστικού
κόστους. Το ποσοστό αυτό περιορίζεται ανάλογα µε το µεταβιβαζόµενο
εµπράγµατο δικαίωµα.
• Στο τρίτο πεδίο της ίδιας γραµµής αναγράφεται ο φόρος εισροών για
έκπτωση που προκύπτει ως γινόµενο του πολλαπλασιασµού του φόρου
εισροών της οικοδοµής επί το ποσοστό % του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
Στη στήλη ΒΑΣΕΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ αναγράφονται:
• Η δηλούµενη αξία του ακινήτου.
• Ο συντελεστής ΦΠΑ (19% ή 13% για την περιοχή των νησιών του Αιγαίου).
• Ο φόρος που αναλογεί από τον πολλαπλασιασµό της αξίας µε τον
αναλογούντα συντελεστή ΦΠΑ.
• Ο φόρος εισροών προς έκπτωση όπως έχει αναγραφεί στο τρίτο πεδίο της
πρώτης σειράς.
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•

Ο ΦΠΑ που προκύπτει για καταβολή ως αποτέλεσµα των ποσών του πίνακα
αυτού.
Παράδειγµα :
Εργολάβος κατασκευαστής υποβάλλει την «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ για µεταβίβαση
νεόδµητου διαµερίσµατος, ως ακολούθως:
Η δηλούµενη αξία πώλησης είναι 300.000 ΕΥΡΩ. Ο αναλογών ΦΠΑ είναι (300.000 Χ
19%)= 57.000 ΕΥΡΩ .
Ο φόρος εισροών συνολικά της οικοδοµής είναι 60.000 ΕΥΡΩ µέχρι το χρόνο της
µεταβίβασης, το ποσοστό δε συµµετοχής του µεταβιβαζόµενου διαµερίσµατος στην
οικοδοµή µε βάση τα χιλιοστά είναι 20%.
Ο φόρος εισροών προς έκπτωση είναι (60.000 Χ 20%)= 12.000 ΕΥΡΩ.
Ο ΦΠΑ για καταβολή είναι (57.000 12.000)= 45.000 ΕΥΡΩ .
Τυχόν διαφορές που προκύπτουν θα τακτοποιούνται αναλόγως στην περιοδική
δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου π.χ. από λανθασµένη µεταφορά φόρου
εισροών στην «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ», δηλαδή δεν θα υποβάλλεται τροποποιητική
«Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» εφόσον έχει ήδη παραληφθεί η Ειδική ∆ήλωση και έχει
προηγηθεί η ελεγκτική διαδικασία
Στη στήλη ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Στην στήλη αυτή γίνεται η εκκαθάριση του φόρου από τον αρµόδιο υπάλληλο της
∆.Ο.Υ. µετά την διοικητική επίλυση της διαφοράς σύµφωνα µε την διαδικασία της
ΑΥΟ ΠΟΛ. 1054/2006 .
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΜΑ (2Α - 2Β):
Όσον αφορά τη συµπλήρωση των πινάκων «2Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΜΑ
(αντικειµενικό σύστηµα)» και «2Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΜΑ (µικτό σύστηµα)»
της ανωτέρω δήλωσης αλλά και οποιοδήποτε άλλου πεδίου του εντύπου που αφορά
την δήλωση ΦΜΑ , εφαρµόζονται τα µέχρι σήµερα ισχύοντα στη φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων.
ΙΙΙ) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΣ «ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΠΑ»
Η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» υποβάλλεται, στην περίπτωση παράδοσης νεόδµητων
ακινήτων από τον υποκείµενο στο φόρο εργολάβο κατασκευαστή (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο ανεξάρτητα
εάν η έδρα της επιχείρησης υπάγεται σε διαφορετική ∆.Ο.Υ. π.χ. η έδρα της
επιχείρησης υπάγεται στη ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου και η περιοχή που βρίσκεται το
ακίνητο είναι στην αρµοδιότητα της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου. Η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» θα
υποβληθεί στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο δηλαδή στη ∆.Ο.Υ.
Κορωπίου.
Ειδικότερα:
Α. Η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» κατατίθεται, σε τέσσερα αντίτυπα (µε συνηµµένα τα
φύλλα υπολογισµού της αξίας του ακινήτου) στο Τµήµα Εµµέσων Φόρων της ∆.Ο.Υ.
πριν από την υπογραφή του συµβολαίου και καταχωρείται αρχικά στο «ΒΙΒΛΙΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ» χωρίς να επιστραφεί κανένα
αντίγραφο στον υποκείµενο. Επισηµαίνεται ότι µετά την καταχώρηση της δήλωσης
στο βιβλίο αυτό ακολουθεί η ελεγκτική διαδικασία που προβλέπεται από την ΑΥΟ
ΠΟΛ. 1054/2006.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» «
παραλαµβάνεται » και θεωρείται από τον υπάλληλο του Τµήµατος Εµµέσων Φόρων
και καταχωρείται πλέον στο «ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
Στον υποκείµενο εργολάβο κατασκευαστή επιστρέφονται τα δύο από τα θεωρηµένα
αντίτυπα της «Ειδικής ∆ήλωσης ΦΠΑ», το ένα για το αρχείο του και το άλλο για τη
σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου για τη µεταβίβαση του ακινήτου.
Στο αντίτυπο που επιστρέφεται στον υποκείµενο για το αρχείο του τίθεται από τον
αρµόδιο υπάλληλο σφραγίδα µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ∆ΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ».
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Το αντίτυπο αυτό µε συνηµµένο το διπλότυπο είσπραξης είναι απαραίτητο στοιχείο
για τον υποκείµενο προκειµένου να µεταφέρει στα προστιθέµενα ποσά του φόρου
των εισροών της περιοδικής του δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου, τον
βάσει Ειδικής ∆ηλώσεως καταβληθέντα ΦΠΑ.
Η αξία των εκροών «ΒΑΣΕΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ» αναγράφεται στην περιοδική δήλωση της
φορολογικής περιόδου σύνταξης του συµβολαίου.
Η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» υποβάλλεται και στην περίπτωση παράδοσης
(µεταβίβασης) εµπράγµατου δικαιώµατος επί νεόδµητου ακινήτου όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κώδικα
ΦΠΑ δηλαδή της µεταβίβασης της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της σ
Β. Επίσης, η «Ειδική ∆ήλωση ΦΠΑ» υποβάλλεται και στην περίπτωση της
αυτοπαράδοσης νεόδµητου ακινήτου (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ) σε τρία αντίτυπα χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών
ΦΠΑ, ο οποίος θα καταβληθεί µε την περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής
περιόδου. Στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης στον «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ» απαιτείται η συµπλήρωση µόνο των πεδίων της αξίας του ακινήτου, του
συντελεστή ΦΠΑ και του αναλογούντος φόρου της στήλης «ΒΑΣΕΙ ∆ΗΛΩΣΗΣ». Τα
ποσά αυτά µεταφέρονται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ. της οικείας φορολογικής
περιόδου και ο φόρος εκροών της αυτοπαράδοσης συµψηφίζεται µε το φόρο
εισροών ή τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της περιοδικής δήλωσης. Θεωρηµένο αντίτυπο
της Ειδικής ∆ήλωσης ΦΠΑ χορηγείται από τον υπάλληλο του Τµήµατος Εµµέσων
Φόρων της ∆.Ο.Υ. στον υποκείµενο σαν αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει δηλωθεί η
αυτοπαράδοση και κατά συνέπεια θα εξαντληθεί η υποχρέωση του από πλευράς
ΦΠΑ µέσω της περιοδικής δήλωσης, δεδοµένου ότι µετά την αυτοπαράδοση η τυχόν
µεταβίβαση του ακινήτου αυτού υπάγεται σε ΦΜΑ. Επίσης, στην περίπτωση αυτή
χορηγείται ένα θεωρηµένο αντίτυπο από τον υπάλληλο του Τµήµατος Εµµέσων
Φόρων της ∆.Ο.Υ. προκειµένου να το χρησιµοποιήσει σε τυχόν µεταβίβαση του εν
λόγω ακινήτου ως δικαιολογητικό για τη µη επιβολή ΦΠΑ.
Σηµειώνεται ότι, και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις Α και Β, ένα αντίγραφο της
υποβληθείσας Ειδικής ∆ήλωσης ΦΠΑ διαβιβάζεται στην ∆.Ο.Υ. της έδρας του
υποκειµένου, εάν αυτή είναι διαφορετική από την ∆.Ο.Υ. του ακινήτου.
IV ) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΩΣ «∆ΗΛΩΣΗ ΦΜΑ»
Σε περίπτωση που η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται ως ∆ήλωση ΦΜΑ, αρµόδια
∆.Ο.Υ. είναι εκείνη της τοποθεσίας του ακινήτου. Κατ΄ εξαίρεση, η δήλωση µπορεί να
υποβληθεί και στη ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του αγοραστή, όταν το ακίνητο
βρίσκεται σε περιοχή όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
της αξίας των ακινήτων και είναι προδήλως δυσχερής η υποβολή της αρµοδίως.
Στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής της παράδοσης του ακινήτου από το ΦΠΑ
ως πρώτης κατοικίας και κατ΄ επέκταση υποβολής δήλωσης ΦΜΑ, αντί της Ειδικής
∆ήλωσης ΦΠΑ, δεν παρέχεται σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα υποβολής της
δήλωσης ΦΜΑ στη ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του αγοραστή.
Γενικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΦΜΑ εφαρµόζονται
τα µέχρι σήµερα ισχύοντα στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.
Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης
για τη µεταβίβαση ακινήτου.
(ΠΟΛ. 1053/27.03.06 )
Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης µεταβίβασης ακινήτου.
Ορίζουµε τον τύπο και το περιεχόµενο της δήλωσης µεταβίβασης ακινήτου, που
υποβάλλεται είτε ως Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. είτε ως ∆ήλωση Φόρου Μεταβίβασης
Ακινήτου, ανάλογα µε τη φορολογία στην οποία υπάγεται η πράξη, όπως το σχετικό
υπόδειγµα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτηµα Α΄, µε τίτλο
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«∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».
Αρθρο 2
Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α.
1. Πράξεις για τις οποίες υποβάλλεται - Χρόνος υποβολής.
H δήλωση µεταβίβασης ακινήτου, υποβάλλεται ως Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. από τον
υποκείµενο στο φόρο, όταν ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, του Αρθρου 6 του
Κώδικα Φ.Π.Α. όπως ισχύει.
Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,
όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του Αρθρου 16 του ιδίου Κώδικα.
Η ίδια δήλωση, υποβάλλεται και για πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 7, του ίδιου Κώδικα , χωρίς την
καταβολή του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της
οικείας φορολογικής περιόδου.
2. Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την υποβολή.
Η ειδική δήλωση Φ.Π.Α., υποβάλλεται εις τετραπλούν στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής που
βρίσκεται το ακίνητο.
Σε περίπτωση που η ∆.Ο.Υ., της περιοχής του ακινήτου είναι διαφορετική από τη
∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου στο φόρο, ένα αντίγραφό της διαβιβάζεται στη
∆.Ο.Υ. της έδρας του υποκειµένου, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραλαβής
της.
3. ∆ιαδικασία καταχώρησης, παραλαβής και µεταγραφής- Βιβλία
καταχώρησης και µεταγραφής.
α) Ο υποκείµενος στο φόρο καταθέτει την Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α., συνυποβάλλοντας
ταυτόχρονα για ελεγκτικούς σκοπούς τα φύλλα υπολογισµού της αξίας ακινήτου
(έντυπα 1-5, Κ1-Κ9, Αντικειµενικής Αξίας Γής).
β) Η ειδική δήλωση καταχωρείται σε βιβλίο µε τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ». Στο βιβλίο αυτό, καταχωρούνται οι ειδικές δηλώσεις
Φ.Π.Α. κατά αύξοντα αριθµό και ηµεροµηνία καταχώρησης, τα στοιχεία του
υποκειµένου, τα στοιχεία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, η ∆.Ο.Υ. της έδρας του
υποκειµένου.
Υπόδειγµα του βιβλίου καταχώρησης, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως
Παράρτηµα Β΄ µε τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ»,
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
γ) Μετά την καταχώρηση της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ακολουθεί άµεσα η ελεγκτική
διαδικασία που προβλέπεται από την σχετική Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών η οποία εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 12 του Αρθρου
1 του Ν. 3427/05 για τον έλεγχο της Ειδικής ∆ήλωσης ΦΠΑ.
δ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου η Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α.
παραλαµβάνεται και µετά την καταχώρησή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω,
θεωρούνται και τα τέσσερα (4) αντίτυπα αυτής. Στον υποκείµενο επιστρέφονται δύο
από τα θεωρηµένα αντίτυπα, ένα για το αρχείο του και ένα για τη σύνταξη του
συµβολαιογραφικού εγγράφου.
Σε περίπτωση που η ειδική δήλωση υποβάλλεται για πράξεις που προβλέπουν οι
διατάξεις της περ. γ΄ της παραγράφου 2 του Αρθρου 7, του ίδιου ως άνω Κώδικα,
απαιτούνται τρία (3) αντίτυπα. Στον υποκείµενο επιστρέφεται το ένα από τα
θεωρηµένα αντίτυπα για το αρχείο του.
ε) Στο αντίτυπο που επιστρέφεται στον υποκείµενο για το αρχείο του τίθεται από τον
αρµόδιο υπάλληλο σφραγίδα µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ. ∆ΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ».
στ) Η υποβληθείσα πλέον ειδική δήλωση Φ.Π.Α., καταχωρείται στο «Βιβλίο
Μεταγραφής Ειδικών ∆ηλώσεων Φ.Π.Α», που τηρείται στο Τµήµα Εµµέσων και
Ειδικών Φόρων. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρούνται οι Ειδικές ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. κατά
σειρά και ηµεροµηνία υποβολής, τα στοιχεία του υποκειµένου, τα στοιχεία του
µεταβιβαζόµενου ακινήτου, η ∆.Ο.Υ της έδρας του υποκειµένου. Ο αύξων αριθµός
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της δήλωσης στο βιβλίο µεταγραφής ειδικών δηλώσεων συµπληρώνεται στην ειδική
στήλη του βιβλίου καταχώρησης.
Υπόδειγµα του βιβλίου µεταγραφής, επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση ως
Παράρτηµα Γ΄ µε τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ», που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Αρθρο 3
∆ήλωση Φ.Μ.Α.
1. Η δήλωση φόρου µεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) υποβάλλεται για τα ακίνητα που
βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός αντικειµενικού συστήµατος προσδιορισµού
της αξίας αυτών.
2. Η δήλωση Φ.Μ.Α. υποβάλλεται σε 2 (δύο) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο
παραµένει στην καθ΄ ύλην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και το δεύτερο παραδίδεται θεωρηµένο
στο φορολογούµενο για τη σύνταξη του οικείου συµβολαίου.
Στις περιπτώσεις που στη δήλωση περιλαµβάνονται ακίνητα που βρίσκονται σε
περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό ή το µικτό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας
τους, βάσει των άρθρων 41 και 41 α του Ν. 1249/1982, τα οικεία φύλλα υπολογισµού
της αξίας αυτών υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν τα έντυπα δηλώσεων
φόρου µεταβίβασης ακινήτων που καθορίσθηκαν µε την υπ΄ αριθµόν
1111232/724/Α0013/ ΠΟΛ. 1274/30/11/01 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
(Φ.Ε.Κ. 1642 Β/10-12-2001).
Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατή η χρήση των ανωτέρω εντύπων παράλληλα µε το έντυπο
της δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου της παρούσας απόφασης από 1-1-2006
έως και 30-6-2006.
4. Για τα λοιπά θέµατα ως προς την υποβολή της δήλωσης φόρου µεταβίβασης
ακινήτου εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Ν. 1521/1950 (Φ.Ε.Κ. 245 Α΄),
όπως ισχύουν.
Αρθρο 4
Έντυπο υποβολής
Η δήλωση µεταβίβασης ακινήτου µπορεί να υποβληθεί, από τον υπόχρεο σε έντυπα
που έχουν δηµιουργηθεί και εκτυπωθεί µε µηχανογραφικά µέσα ή έχουν
αναπαραχθεί µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τις
προδιαγραφές του εντύπου που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση.
Τα συνυποβαλλόµενα φύλλα υπολογισµού αξίας ακινήτων µπορούν να υποβληθούν,
από τον υπόχρεο, σε έντυπα που έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί σε απλό χαρτί
διαστάσεων Α3 ή Α4, µε την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που
περιέχονται σε αυτά.
Αρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή που ισχύει από την 1 η Ιανουαρίου 2006 να δηµοσιευθεί στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ.
Οδηγίες για την εφαρµογή της απόφασης 1031382/1116/∆Ε-Α'/ΠΟΛ.
1054/27.3.2006 «Έλεγχος ειδικής δήλωσης ΦΠΑ µεταβίβασης ακινήτων»
(ΠΟΛ. 1071/04.05.06 )
Σχετικά µε την εφαρµογή της πιο πάνω απόφασης (ΦΕΚ 385 Β'/29.3.2006),
παρέχουµε ανά άρθρο τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για οµοιόµορφη
εφαρµογή:
Επί του άρθρου 1
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου της δήλωσης
µεταβίβασης ακινήτου που υποβάλλεται ως ειδική δήλωση Φ.Π.Α. και αφορά
παράδοση ακινήτων της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
∆ηλαδή, µε το εν λόγω άρθρο καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου της
ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που αφορά µεταβίβαση αποπερατωµένων ή ηµιτελών
κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ως ενιαία
ιδιοκτησία ή ιδανικών µεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρµόζεται το αµάχητο
τεκµήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 που κυρώθηκε µε το
ν. 1587/1950 περί φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων (πώληση διαµερίσµατος κ.λ.π.
από τα σχέδια ή ηµιτελές που θα παραδοθεί όµως περατωµένο), εφόσον αυτή
πραγµατοποιείται από επαχθή αιτία (µε αντάλλαγµα) πριν από την πρώτη
εγκατάσταση στα εν λόγω ακίνητα, καθώς επίσης και µεταβίβαση της ψιλής
κυριότητας ή σύσταση ή παραίτηση από το δικαίωµα προσωπικής δουλείας ή
µεταβίβαση του δικαιώµατος άσκησης της επικαρπίας των ίδιων ως άνω ακινήτων
και µε τις ίδιες προϋποθέσεις (ύπαρξη ανταλλάγµατος και διενέργεια της σχετικής
πράξης πριν από την πρώτη εγκατάσταση στο ακίνητο).
Ο έλεγχος της ανωτέρω ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο υπόψη
άρθρο 1 διενεργείται από τη ∆.Ο.Υ. στην οποία αυτή κατατίθεται από τον υποκείµενο
στο φόρο σύµφωνα µε την απόφαση 1031379/178/35/0014/ ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 ,
δηλαδή από τη ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, ανεξαρτήτως της
έδρας και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του ίδιου του υποκείµενου στο φόρο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο αυτό ορίζονται τα εξής :
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι ο προϊστάµενος της ως άνω
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ελέγχει άµεσα , µε την καταχώρησή της στο οικείο Βιβλίο
Καταχώρησης Ειδικών ∆ηλώσεων Φ.Π.Α., την κατατιθέµενη ειδική δήλωση Φ.Π.Α.
µεταβίβασης των προαναφερόµενων ακινήτων ως προς το τίµηµα του
µεταβιβαζόµενου ακινήτου που δηλώνεται από τον υποκείµενο στο φόρο .
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον η άµεση διενέργεια του ως άνω ελέγχου είναι
δυσχερής, µπορεί ο έλεγχος αυτός να διενεργείται και να ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών από την ηµέρα καταχώρησης της
δήλωσης.
Κατά τον έλεγχο της παραπάνω δήλωσης εξετάζεται αν το δηλούµενο από τον
υποκείµενο στο φόρο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι µικρότερο είτε από
την αξία αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων είτε
από το δηλούµενο προϋπολογιστικό κόστος του ίδιου ακινήτου αν πρόκειται για
ακίνητο οικοδοµής που δεν έχει αποπερατωθεί ή το δηλούµενο απολογιστικό κόστος
του εν λόγω ακινήτου αν πρόκειται για ακίνητο οικοδοµής που έχει αποπερατωθεί.
Για την εφαρµογή των ανωτέρω :
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α) Αξία που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων είναι:
-Για τις εντός σχεδίου περιοχές που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού
της αξίας ακινήτων, η αξία που προσδιορίζεται µε βάση τις τιµές ζώνης, οι οποίες
αυξάνονται ή µειώνονται ποσοστιαία ανάλογα µε τους παράγοντες που επηρεάζουν
αυξητικά ή µειωτικά την αξία των ακινήτων κατά το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 .
-Για τις περιοχές που ισχύει το µικτό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας, δηλαδή που
υπολογίζεται χωριστά η αξία για τα κτίσµατα και χωριστά η αξία για το οικόπεδο, για
µεν τα κτίσµατα η αξία τους προσδιορίζεται µε το αντικειµενικό σύστηµα κατά το
άρθρο 41α του ν. 1249/1982, για δε το οικόπεδο µε συγκριτικά στοιχεία. Ως
συγκριτικά στοιχεία, για τον προσδιορισµό της αξίας του οικοπέδου για τις περιοχές
που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας ακινήτων,
λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται τα οριστικά συγκριτικά στοιχεία µεταβιβάσεων
παρόµοιων περιουσιακών στοιχείων στην ίδια ή όµορη περιοχή, που προκύπτουν
από άλλα συµβόλαια ή από προγενέστερη εκτίµηση που έγινε για την επιβολή του
φόρου κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, µεταβίβασης από επαχθή αιτία και
τα οποία καταχωρούνται στα ειδικά βιβλία τιµών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση
των υποκείµενων στο φόρο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από άλλες
εκτιµήσεις ή πραγµατογνωµοσύνες ή από εκθέσεις άλλης υπηρεσίας. Σε περίπτωση
που δεν υφίστανται τέτοια στοιχεία ή αυτά που ήδη υπάρχουν δεν είναι ικανά ή είναι
ανεπαρκή ή απρόσφορα, προσδιορίζεται η αξία του οικοπέδου µε τη χρησιµοποίηση
κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου ή µέσου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του
οικοπέδου σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, συντάσσεται ειδικό συνοπτικό
σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται τα συγκριτικά και λοιπά στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη και το οποίο υπογράφεται και από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και αποτελεί
στοιχείο του οικείου φακέλου.
-Για τα κτίσµατα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµών που
δεν έχουν ειδικούς όρους δόµησης, ο προσδιορισµός της αξίας του γηπέδου και της
αξίας των κτισµάτων γίνεται χωριστά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα, µε τη
συµπλήρωση:
• α) ως προς το γήπεδο του ειδικού εντύπου προσδιορισµού αντικειµενικής
αξίας της γης (ΑΑ-ΓΗΣ) και
• β) ως προς το κτίσµα του ειδικού εντύπου προσδιορισµού της αντικειµενικής
αξίας του κτίσµατος.
β) ∆ηλούµενο προϋπολογιστικό κόστος είναι το κόστος που δηλώνεται και
αντιστοιχεί στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο ύστερα από την κατανοµή του δηλούµενου
προϋπολογιστικού κόστους της οικοδοµής, µε βάση τα ποσοτικά και οικονοµικά
δεδοµένα που αφορούν την οικεία άδεια ανέγερσης, στις επιµέρους ιδιοκτησίες,
σύµφωνα µε την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου, µε την
έννοια της οικοδοµής όπως αυτή ορίζεται στη παράγραφο 1 της απόφασης
1024754/187/0015/ ΠΟΛ. 1039/9.3.2006 , ότι δηλαδή ως οικοδοµή νοείται το σύνολο
των οικοδοµηµάτων της ίδιας οικοδοµικής άδειας.
γ) ∆ηλούµενο απολογιστικό κόστος είναι το κόστος που δηλώνεται και αντιστοιχεί
στο µεταβιβαζόµενο ακίνητο ύστερα από την κατανοµή του δηλούµενου
απολογιστικού κόστους της οικοδοµής στις επιµέρους ιδιοκτησίες, σύµφωνα µε την
αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου, µε την έννοια της οικοδοµής
όπως και ανωτέρω αναφέρεται.
Με βάση τα παραπάνω, στις περιπτώσεις στις οποίες η αξία που λαµβάνεται υπόψη
στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων προκύπτει άµεσα από την οικεία
καταχωρηθείσα ειδική δήλωση Φ.Π.Α., µε την οποία, όπως ορίζεται από την
απόφαση ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 , συνυποβάλλονται για ελεγκτικούς σκοπούς τα
φύλλα υπολογισµού της αξίας ακινήτου (έντυπα 1-5, Κ1-Κ9, ΑΑ-ΓΗΣ), η διαδικασία
ελέγχου πρέπει να ολοκληρώνεται άµεσα µε την καταχώρηση της δήλωσης,
δεδοµένου ότι ο έλεγχος στις περιπτώσεις αυτές αρκείται στην επιβεβαίωση
του ορθού υπολογισµού βάσει των ανωτέρω εντύπων της αναγραφόµενης στη
δήλωση αξίας που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
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καθώς και στην επιβεβαίωση της ορθότητας του δηλούµενου µε τη δήλωση
απολογιστικού ή προϋπολογιστικού κόστους, κατά περίπτωση, µε βάση τα
προβλεπόµενα ειδικά έντυπα απεικόνισης του απολογιστικού ή
προϋπολογιστικού κόστους, και στην περαιτέρω σύγκριση των ως άνω αξιών
µε το δηλούµενο τίµηµα.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που ισχύει το µικτό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας
ακινήτων, στις οποίες η αξία του οικοπέδου προσδιορίζεται µε βάση συγκριτικά
στοιχεία, ο έλεγχος είναι ενδεχόµενο να µην είναι δυνατόν να ολοκληρώνεται άµεσα,
πρέπει όµως σε κάθε περίπτωση να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός της ανωτέρω
οριζόµενης προθεσµίας των πέντε (5) εργάσιµων για τις ∆.Ο.Υ. ηµερών από την
καταχώρηση της δήλωσης.
Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώνεται ύστερα και από την
καταβολή των κατά περίπτωση ποσών φόρου, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά
αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους.
Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση µη δυνατότητας άµεσης ολοκλήρωσης του ελέγχου
µε την καταχώρηση της δήλωσης, θα ενηµερώνεται άµεσα κατά το στάδιο αυτό ο
υποκείµενος στο φόρο σχετικά µε την ολοκλήρωση του ελέγχου το αργότερο εντός
της πιο πάνω προθεσµίας, για την παρακολούθηση εκ µέρους του της υπόθεσής του.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων τόσο
για τους φορολογούµενους όσο και για τις υπηρεσίες, θα πρέπει να καταβάλλεται
κάθε προσπάθεια ώστε ο έλεγχος των δηλώσεων να ολοκληρώνεται άµεσα µε την
καταχώρησή τους και µόνο στις εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό είναι ανέφικτο να
ολοκληρώνεται αργότερα εντός της ανωτέρω προθεσµίας.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι, εφόσον από τον έλεγχο που
διενεργείται κατά την προηγούµενη παράγραφο διαπιστώνεται ότι το δηλούµενο από
τον υποκείµενο στο φόρο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι ίσο ή
µεγαλύτερο τόσο της αξίας αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων όσο και του δηλούµενου απολογιστικού ή προϋπολογιστικού
κόστους, κατά περίπτωση, του ίδιου ακινήτου, τότε καταβάλλεται από τον υποκείµενο
στο φόρο εφάπαξ, µε την έκδοση σχετικού διπλότυπου είσπραξης, ο αναλογών στο
δηλούµενο τίµηµα φόρος εκροών, αφού συµψηφιστεί ο βάσει δήλωσης οικείος φόρος
εισροών, σύµφωνα µε την περίπτωση γ.ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του
Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, δηλαδή ο φόρος εισροών κατά το ποσοστό που
βαρύνει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο, όπως αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι το χρόνο
υποβολής της δήλωσης.
Αµέσως µετά την ανωτέρω καταβολή, η ήδη κατατεθείσα και καταχωρηθείσα δήλωση
παραλαµβάνεται και ως παραληφθείσα πλέον και υποβληθείσα καταχωρείται κατά
σειρά και ηµεροµηνία υποβολής στο οικείο Βιβλίο Μεταγραφής Ειδικών ∆ηλώσεων
Φ.Π.Α. Περαιτέρω επιστρέφονται στον υποκείµενο στο φόρο δύο από τα τέσσερα
θεωρηµένα αντίτυπα αυτής, εκ των οποίων το ένα χρησιµοποιείται για τη σύνταξη
του συµβολαιογραφικού εγγράφου (σχετ. η ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1053/27.3.2006 ).
Η ανωτέρω παραληφθείσα πλέον δήλωση θεωρείται περαιωθείσα ως ειλικρινής ως
προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
Παράδειγµα πρώτο:
Έστω ότι το δηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι 100.000,00 ευρώ, η
αξία αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
(αντικειµενική αξία) είναι 100.000,00 ευρώ και το δηλούµενο προϋπολογιστικό
κόστος είναι 90.000,00 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. διαπιστώνει κατά τον έλεγχο ότι το
δηλούµενο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι ίσο µε την αξία αυτού που
λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και µεγαλύτερο του
δηλούµενου προϋπολογιστικού κόστους. Συνεπώς, στην προκειµένη περίπτωση,
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εφόσον καταβληθεί ο κατά τα ανωτέρω φόρος η οικεία παραληφθείσα πλέον δήλωση
θεωρείται περαιωθείσα ως ειλικρινής ως προς το δηλούµενο τίµηµα των 100.000,00
ευρώ.
Παράδειγµα δεύτερο:
Έστω ότι το δηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι 200.000,00 ευρώ, η
αξία αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
(αντικειµενική αξία) είναι 180.000,00 ευρώ και το δηλούµενο προϋπολογιστικό
κόστος είναι 160.000,00 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. διαπιστώνει κατά τον έλεγχο ότι το
δηλούµενο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι µεγαλύτερο τόσο της αξίας
αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων όσο και του
δηλούµενου προϋπολογιστικού κόστους. Συνεπώς, στην προκειµένη περίπτωση,
εφόσον καταβληθεί ο κατά τα ανωτέρω φόρος η οικεία παραληφθείσα πλέον δήλωση
θεωρείται περαιωθείσα ως ειλικρινής ως προς το δηλούµενο τίµηµα των 200.000,00
ευρώ.
Σηµειώνεται ότι η περαίωση κατά τα ανωτέρω της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ως
ειλικρινούς ως προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου ισχύει µε την
προϋπόθεση ότι όλα τα δηλωθέντα στοιχεία και εν γένει χαρακτηριστικά του ακινήτου
(π.χ. τετραγωνικά µέτρα, όροφος, ποσοστό συµµετοχής στο οικόπεδο κ.λ.π.) είναι
ειλικρινή.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο ανωτέρω έλεγχος της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. αφορά
µόνο το δηλούµενο σ΄ αυτήν τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου. Συνεπώς, ο
φόρος εισροών, όπως αυτός δηλώνεται από τον υποκείµενο στο φόρο στην εν λόγω
δήλωση και το πραγµατικό κόστος του µεταβιβαζόµενου ακινήτου δεν αποτελούν
αντικείµενο του συγκεκριµένου ελέγχου, αλλά ο έλεγχος αυτών διενεργείται κατά τις
ισχύουσες γενικές διατάξεις από την ελεγκτική υπηρεσία που έχει αρµοδιότητα
ελέγχου του υποκείµενου στο φόρο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2
της απόφασης ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 .
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, εφόσον κατά τον έλεγχο της
ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 1, ο
προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. διαπιστώνει ότι το δηλούµενο από τον
υποκείµενο στο φόρο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι µικρότερο είτε της
αξίας αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων είτε του
δηλούµενου απολογιστικού ή προϋπολογιστικού κόστους του ίδιου ακινήτου, κατά
περίπτωση, τότε αναγράφει στην καταχωρηθείσα δήλωση, εντός της οριζόµενης
στην ίδια παράγραφο 1 προθεσµίας των πέντε ηµερών, ως βάσει ελέγχου αξία του
µεταβιβαζόµενου ακινήτου τη µεγαλύτερη από τις δύο ως άνω αξίες, δηλαδή τη
µεγαλύτερη αξία µεταξύ της αξίας του ακινήτου που λαµβάνεται υπόψη στη
φορολογία µεταβίβασης ακινήτων και του δηλούµενου απολογιστικού ή
προϋπολογιστικού κόστους, κατά περίπτωση.
Παράδειγµα πρώτο:
Έστω ότι το δηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι 100.000,00 ευρώ, η
αξία αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
(αντικειµενική αξία) είναι 110.000,00 ευρώ και το δηλούµενο προϋπολογιστικό
κόστος είναι 90.000,00 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή το δηλούµενο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι
µεγαλύτερο του δηλούµενου προϋπολογιστικού κόστους αλλά είναι µικρότερο της
αξίας του ακινήτου που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων.
Συνεπώς, ως βάσει ελέγχου αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου αναγράφεται στην
οικεία δήλωση από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. η µεγαλύτερη από τις παραπάνω
αξίες, δηλαδή η αξία του ακινήτου που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία
µεταβίβασης ακινήτων (αντικειµενική αξία) 110.000,00 ευρώ.
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Παράδειγµα δεύτερο :
Έστω ότι το δηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι 95.000,00 ευρώ, η
αξία αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
(αντικειµενική αξία) είναι 115.000,00 ευρώ και το δηλούµενο απολογιστικό κόστος
είναι 120.000,00 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή το δηλούµενο τίµηµα του µεταβιβαζόµενου ακινήτου είναι
µικρότερο τόσο της αξίας αυτού που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης
ακινήτων όσο και του δηλούµενου απολογιστικού κόστους. Συνεπώς, ως βάσει
ελέγχου αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου αναγράφεται στην οικεία δήλωση από
τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. η µεγαλύτερη από τις παραπάνω αξίες, δηλαδή το
δηλούµενο απολογιστικό κόστος 120.000,00 ευρώ.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι, εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο
αποδεχθεί εντός της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας των πέντε ηµερών την
αναγραφόµενη κατά την προηγούµενη παράγραφο από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ επί της καταχωρηθείσας δήλωσης µεγαλύτερη αξία του
µεταβιβαζόµενου ακινήτου, τότε ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. συντάσσει επί της
δήλωσης πράξη που περιέχει την αξία αυτή, το φόρο που αναλογεί σ΄ αυτήν, καθώς
και τον αναλογούντα επί του δηλούµενου τιµήµατος φόρο.
Η ανωτέρω πράξη υπογράφεται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. καθώς και από τον
υποκείµενο στο φόρο και περαιτέρω καταβάλλονται εφάπαξ από τον υποκείµενο στο
φόρο, άµεσα µε την υπογραφή της ανωτέρω πράξης και µε την έκδοση ιδιαίτερων
(χωριστών) διπλοτύπων είσπραξης, τα κάτωθι ανά διπλότυπο ποσά φόρων :
-ο φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο από τον υποκείµενο στο φόρο τίµηµα, αφού
συµψηφιστεί ο βάσει δήλωσης οικείος φόρος εισροών, σύµφωνα µε την περίπτωση
γ.ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, δηλαδή ο
φόρος εισροών κατά το ποσοστό που βαρύνει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο, όπως
αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης (πρώτο διπλότυπο)
και
-ο φόρος που αναλογεί στην αναγραφόµενη από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. αξία
του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, αφού αφαιρεθεί ως έχει ο φόρος που αναλογεί στο
δηλούµενο από τον υποκείµενο στο φόρο τίµηµα αυτού, πριν δηλαδή από το
συµψηφισµό του οικείου φόρου εισροών (δεύτερο διπλότυπο).
Αµέσως µετά την καταβολή των ανωτέρω ποσών φόρων η ήδη κατατεθείσα και
καταχωρηθείσα δήλωση παραλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία παραλαβής όπως
και ανωτέρω στην παράγραφο 2 αναφέρεται (καταχώρηση στο Βιβλίο Μεταγραφής,
επιστροφή δύο θεωρηµένων αντιτύπων αυτής) και η παραληφθείσα πλέον δήλωση
θεωρείται περαιωθείσα ως προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
Οι προϋποθέσεις περαίωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2 ως
προς τα δηλωθέντα στοιχεία και εν γένει χαρακτηριστικά του µεταβιβαζόµενου
ακινήτου, ισχύουν και εν προκειµένω, ενώ οµοίως δεν αποτελούν αντικείµενο του
ελέγχου και της περαίωσης ο οικείος φόρος εισροών και το πραγµατικό κόστος.
5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, σε περίπτωση που ο υποκείµενος
στο φόρο δεν αποδέχεται την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου που αναγράφεται
επί της καταχωρηθείσας δήλωσης κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 από τον
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., δύναται να ζητήσει µε αίτησή του προς το Σώµα Ορκωτών
Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) εκτίµηση της αξίας του µεταβιβαζόµενου ακινήτου από το Σώµα
αυτό, η κρίση του οποίου είναι δεσµευτική για τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.
(υπόδειγµα αίτησης προς το Σ.Ο.Ε. και των συνυποβαλλόµενων εντύπων µε τα
απαραίτητα στοιχεία του ακινήτου καθώς και σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο
δικτυακό τόπο http://www.soe.gr/).
Εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο αποδέχεται την κατά την εκτίµηση του Σ.Ο.Ε. αξία
του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική έκθεση του
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Σώµατος αυτού που αποστέλλεται και στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., συντάσσεται από τον
προϊστάµενο της εν λόγω ∆.Ο.Υ. επί της καταχωρηθείσας δήλωσης πράξη που
περιέχει την αξία αυτή, το φόρο που αναλογεί σ΄ αυτήν, καθώς και τον αναλογούντα
επί του δηλούµενου τιµήµατος φόρο.
Η ανωτέρω πράξη υπογράφεται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. καθώς και από τον
υποκείµενο στο φόρο και περαιτέρω καταβάλλονται εφάπαξ από τον υποκείµενο στο
φόρο, άµεσα µε την υπογραφή της ανωτέρω πράξης και µε την έκδοση ιδιαίτερων
(χωριστών) διπλοτύπων είσπραξης, τα κάτωθι ανά διπλότυπο ποσά φόρων :
-ο φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο από τον υποκείµενο στο φόρο τίµηµα, αφού
συµψηφιστεί ο βάσει δήλωσης οικείος φόρος εισροών, σύµφωνα µε την περίπτωση
γ.ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, δηλαδή ο
φόρος εισροών κατά το ποσοστό που βαρύνει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο, όπως
αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης (πρώτο διπλότυπο)
και
-ο φόρος που αναλογεί στην αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου κατά την εκτίµηση
του Σ.Ο.Ε., αφού αφαιρεθεί ως έχει ο φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο από τον
υποκείµενο στο φόρο τίµηµα αυτού, πριν δηλαδή από τον συµψηφισµό του οικείου
φόρου εισροών (δεύτερο διπλότυπο).
Η καταβολή των ανωτέρω ποσών φόρων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πέραν του
ενός µηνός από την ηµεροµηνία της έκθεσης εκτίµησης του µεταβιβαζόµενου
ακινήτου του Σ.Ο.Ε. Συνεπώς, ο υποκείµενος στο φόρο, προκειµένου να συνεχισθεί
η διαδικασία ολοκλήρωσης της µεταβίβασης του ακινήτου, πρέπει το αργότερο εντός
µηνός από την ηµεροµηνία της παραπάνω έκθεσης να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά
φόρων, διαφορετικά, αν η εν λόγω καταβολή δεν πραγµατοποιηθεί εντός της
ανωτέρω προθεσµίας, η ήδη κατατεθείσα και καταχωρηθείσα δήλωση, για την οποία
παρήλθε η προθεσµία αυτή, δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Αµέσως µετά την καταβολή των ανωτέρω ποσών φόρων, η οικεία δήλωση
παραλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία παραλαβής που αναφέρεται στην ανωτέρω
παράγραφο 2 (καταχώρηση στο Βιβλίο Μεταγραφής, επιστροφή δύο θεωρηµένων
αντιτύπων αυτής) και η παραληφθείσα πλέον δήλωση θεωρείται περαιωθείσα ως
προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
Οι προϋποθέσεις σε σχέση µε την περαίωση καθώς και οι επισηµάνσεις ως προς το
φόρο εισροών και το πραγµατικό κόστος που αναφέρονται στην ίδια ως άνω
παράγραφο 2 ισχύουν ανάλογα και εν προκειµένω.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο υποκείµενος
στο φόρο δεν αποδέχεται την αξία εκτίµησης του µεταβιβαζόµενου ακινήτου από το
Σ.Ο.Ε., επιθυµεί όµως να ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης του ακινήτου του,
συντάσσεται πράξη επί της καταχωρηθείσας δήλωσης από τον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ., η οποία περιέχει την αξία εκτίµησης του µεταβιβαζόµενου ακινήτου από το
Σ.Ο.Ε., το φόρο που αναλογεί σε αυτήν, τον αναλογούντα επί του δηλούµενου
τιµήµατος φόρο, καθώς και τη διαφορά φόρου µεταξύ των ποσών φόρων που
αναλογούν στην αξία εκτίµησης του Σ.Ο.Ε. και στο δηλούµενο τίµηµα.
Η ανωτέρω πράξη υπογράφεται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και περαιτέρω
καταβάλλεται από τον υποκείµενο στο φόρο εφάπαξ , µε την έκδοση σχετικού
διπλότυπου είσπραξης, ο αναλογών στο δηλούµενο τίµηµα φόρος, αφού
συµψηφιστεί ο βάσει δήλωσης οικείος φόρος εισροών, σύµφωνα µε την περίπτωση
γ.ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως ισχύει, δηλαδή ο
φόρος εισροών κατά το ποσοστό που βαρύνει το µεταβιβαζόµενο ακίνητο, όπως
αυτός έχει διαµορφωθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Όπως και στην προηγούµενη παράγραφο 5, έτσι και στην περίπτωση αυτή, η
ανωτέρω καταβολή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πέραν του ενός µηνός από την
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ηµεροµηνία της έκθεσης εκτίµησης του µεταβιβαζόµενου ακινήτου του Σ.Ο.Ε.
Συνεπώς, ο υποκείµενος στο φόρο, προκειµένου να συνεχισθεί η διαδικασία
ολοκλήρωσης της µεταβίβασης του ακινήτου, πρέπει το αργότερο εντός µηνός από
την ηµεροµηνία της παραπάνω έκθεσης, να καταβάλει το ανωτέρω βάσει δήλωσης
ποσό φόρου, διαφορετικά η ήδη κατατεθείσα και καταχωρηθείσα δήλωση δεν
παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Αµέσως µετά την ανωτέρω καταβολή, η οικεία δήλωση παραλαµβάνεται
εφαρµοζοµένων και εν προκειµένω όσων αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 2
ως προς τη διαδικασία παραλαβής (καταχώρηση στο Βιβλίο Μεταγραφής, επιστροφή
δύο θεωρηµένων αντιτύπων), µε τη διαφορά ότι τα δύο θεωρηµένα αντίτυπα αυτής
που επιστρέφονται στον υποκείµενο στο φόρο επιδίδονται σ΄ αυτόν επί αποδείξει ,
κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2717/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας),
δεδοµένου ότι επ΄ αυτών έχει συνταχθεί η προαναφερόµενη πράξη, η οποία επέχει
θέση πράξης προσδιορισµού του φόρου κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
49 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Μαζί µε τα δύο ως άνω αντίτυπα της δήλωσης επιδίδεται επίσης στον υποκείµενο
στο φόρο και συνοπτική έκθεση ελέγχου υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως,
στην οποία περιγράφεται το βάσει δήλωσης µεταβιβαζόµενο ακίνητο, αναφέρεται εν
συντοµία η διαδικασία ελέγχου και αναγράφεται το δηλωθέν από τον υποκείµενο στο
φόρο τίµηµα του ακινήτου, καθώς και η αξία αυτού κατά την εκτίµηση του Σ.Ο.Ε., η
οποία εκ του νόµου είναι δεσµευτική για τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.
Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η παραληφθείσα πλέον δήλωση
θεωρείται ελεγµένη ως προς την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, µε τη
διευκρίνιση ότι ισχύουν ανάλογα και εν προκειµένω οι προϋποθέσεις καθώς επίσης
και οι επισηµάνσεις για το φόρο εισροών και το πραγµατικό κόστος που αναφέρονται
στην ανωτέρω παράγραφο 2.
Κατά της αναφερόµενης πιο πάνω πράξης ο υποκείµενος στο φόρο δύναται να
ασκήσει προσφυγή εντός της προβλεπόµενης κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.
2717/1999 προθεσµίας από της επίδοσης σ΄ αυτόν των δύο θεωρηµένων αντιτύπων
της δήλωσης µαζί µε την πιο πάνω συνοπτική έκθεση ελέγχου.
Εξάλλου, για τα θέµατα γενικώς βεβαίωσης και καταβολής σε σχέση µε τη διαφορά
φόρου βάσει της ανωτέρω πράξης καθώς και εν γένει διαδικασίας επί της
προσφυγής, έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
Έτσι, σε περ
ίπτωση άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής βεβαιώνεται από τον προϊστάµενο της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της διαφοράς φόρου, ενώ σε
περίπτωση µη άσκησης προσφυγής ή άσκησης εκπρόθεσµης προσφυγής η
παραπάνω διαφορά φόρου βεβαιώνεται ως έχει, σε ό,τι δε αφορά τον τρόπο
καταβολής, έχουν εφαρµογή τα κατά περίπτωση οριζόµενα στο άρθρο 54 του
Κώδικα Φ.Π.Α.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης ή διενέργειας
δικαστικού συµβιβασµού κατά το άρθρο 1 του Ν.∆. 4600/1966 , θα υπολογίζεται στο
πλαίσιο της σχετικής εκκαθάρισης και πρόσθετος φόρος της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν. 2523/1997, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, για τους
µεσολαβήσαντες µήνες µέχρι το χρόνο δηµοσίευσης της απόφασης ή διενέργειας του
δικαστικού συµβιβασµού, αντίστοιχα, εις ολόκληρον αν πρόκειται για δικαστική
απόφαση και µειωµένος στα 3/5 αν πρόκειται για δικαστικό συµβιβασµό, κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997
(σχετ. εγκ. ΠΟΛ. 1317/1997 ).
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7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι κατατεθείσες και καταχωρηθείσες
δηλώσεις για τις οποίες δεν εφαρµόσθηκαν τα οριζόµενα από τις προηγούµενες
παραγράφους, ούτως ώστε αυτές να καταστούν παραληφθείσες κατά τα οριζόµενα
στις παραγράφους αυτές, δεν παράγουν κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Συνεπώς, σε τυχόν περιπτώσεις δηλώσεων που έχουν κατατεθεί και καταχωρηθεί
για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου, όπως αυτή καθορίζεται ανά
παράγραφο, είτε εκ του λόγου ότι παρήλθε η προβλεπόµενη προθεσµία χωρίς να
καταβληθούν τα οικεία κατά περίπτωση ποσά φόρων είτε εξ άλλου λόγου, µε
αποτέλεσµα οι δηλώσεις αυτές να µη καταστούν τελικώς παραληφθείσες, πρέπει,
εφόσον ο υποκείµενος στο φόρο επιθυµεί τη µεταβίβαση του ακινήτου, να υποβάλει
νέα δήλωση και να ακολουθηθεί εξ αρχής η κατά τις προηγούµενες παραγράφους
διαδικασία ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές η ήδη κατατεθείσα και καταχωρηθείσα
δήλωση δεν θεωρείται παραληφθείσα.
8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 ορίζεται ότι και για τις δηλώσεις που
ελέγχονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., περί έκδοσης
συµπληρωµατικών πράξεων προσδιορισµού του φόρου.
Συνεπώς, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου που καθορίζεται µε τις
προηγούµενες παραγράφους, οι οικείες δηλώσεις θεωρούνται ελεγµένες ως προς
την αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου, δεν αποκλείεται όµως η έκδοση
συµπληρωµατικής πράξης στον υποκείµενο στο φόρο, εφόσον περιέλθουν στην
αρµόδια φορολογική αρχή συµπληρωµατικά στοιχεία κατά την έννοια των παραπάνω
διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.
Έτσι, για παράδειγµα, τέτοια συµπληρωµατικά στοιχεία µπορεί να αποτελούν
στοιχεία που περιέρχονται στην αρµόδια φορολογική αρχή µετά την ολοκλήρωση της
προαναφερόµενης ελεγκτικής διαδικασίας και αναφέρονται στο πραγµατικό τίµηµα
µεταβίβασης του ακινήτου (π.χ. αν από επιταγές κ.λ.π. προκύψει µε βεβαιότητα
µεγαλύτερο τίµηµα από αυτό που δηλώθηκε).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει, προκειµένου να εκδοθεί συµπληρωµατική
πράξη κατά τα προαναφερόµενα, η αξία του µεταβιβαζόµενου ακινήτου που
προκύπτει µε βάση τα συµπληρωµατικά στοιχεία να είναι µεγαλύτερη της τελικής
βάσει ελέγχου αξίας κατά τις προηγούµενες παραγράφους.
Σηµειώσεις :
1. Σχετικά µε τις αναφερόµενες στις προηγούµενες παραγράφους προθεσµίες των
πέντε (5) ηµερών και του ενός µηνός, διευκρινίζεται ότι η έναρξή τους αρχίζει από την
επόµενη για τις ∆.Ο.Υ. εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας κατάθεσης-καταχώρησης της
ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. στην πρώτη περίπτωση και από την επόµενη της
ηµεροµηνίας της έκθεσης του Σ.Ο.Ε. στη δεύτερη περίπτωση.
2. Για οµοιόµορφη εφαρµογή, επισυνάπτονται στην παρούσα τρία υποδείγµατα των
πράξεων που προβλέπονται από τις προηγούµενες παραγράφους 4, 5 και 6, τα
οποία και θα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση από τις ∆.Ο.Υ.
Οι κατά τα ανωτέρω πράξεις θα συντάσσονται και στα τέσσερα αντίτυπα της ειδικής
δήλωσης Φ.Π.Α., στον κενό χώρο της πρώτης σελίδας αυτής.
Για καλύτερη κατανόηση, τα τρία ως άνω υποδείγµατα είναι συµπληρωµένα µε τα
δεδοµένα αντίστοιχων υποθετικών περιπτώσεων.
3. Για τα καταβληθέντα κατά περίπτωση ως άνω ποσά φόρων, γίνεται σχετική µνεία
στο συµβόλαιο µεταβίβασης, µε αναγραφή και του αριθµού των σχετικών
διπλοτύπων είσπραξης, καθώς βεβαίως και του αριθµού της οικείας παραληφθείσας
ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Σχετική µνεία στο συµβόλαιο µεταβίβασης γίνεται και στην
τυχόν περίπτωση που µε βάση το προσκοµιζόµενο στο συµβολαιογράφο θεωρηµένο
αντίτυπο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. δεν προκύπτει κανένα ποσό φόρου για
καταβολή.
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Επί του άρθρου 2
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τον έλεγχο
των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που αφορούν πράξεις της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. παράγραφος 2 (αυτοπαραδόσεις),
έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν ιδιοκατοίκηση
ή ιδιόχρηση ή παράδοση σε µη φορολογητέα δραστηριότητα του ίδιου υποκειµένου ή
µίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ή χρησιµοποίηση για οποιονδήποτε
σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., ο έλεγχος των δηλώσεων αυτών διενεργείται µε βάση
τις κατά περίπτωση γενικές διατάξεις και όχι κατά τα προαναφερόµενα στο
προηγούµενο άρθρο 1.
Οµοίως, µε τις γενικές επίσης διατάξεις ελέγχονται και οι ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
που αφορούν ακίνητα για τα οποία συµπληρώνεται πενταετία από την έκδοση της
οικείας οικοδοµικής άδειας χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί παράδοσή τους, καθόσον
και οι περιπτώσεις αυτές εξοµοιώνονται µε αυτοπαραδόσεις.
Σηµειώνεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
υποβάλλονται, όπως και οι ειδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του προηγούµενου άρθρου 1,
στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, χωρίς όµως εν προκειµένω την
καταβολή φόρου, καθόσον αυτός καταβάλλεται µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της
οικείας φορολογικής περιόδου.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι για τον έλεγχο των ειδικών
δηλώσεων Φ.Π.Α. της προηγούµενης παραγράφου 1, αρµόδια είναι η ελεγκτική
υπηρεσία που έχει αρµοδιότητα ελέγχου του υποκείµενου στο φόρο κατά τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (∆.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο).
Συνεπώς, αν και οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται στη ∆.Ο.Υ. της περιοχής που
βρίσκεται το ακίνητο, δεν είναι αρµόδιος για τον έλεγχό τους ο προϊστάµενος της
∆.Ο.Υ. αυτής, εκτός µόνο αν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις έχει αρµοδιότητα
ελέγχου και του ίδιου του υποκείµενου στο φόρο.
Η ελεγκτική υπηρεσία η οποία έχει αρµοδιότητα ελέγχου του υποκείµενου στο φόρο,
είναι επίσης αρµόδια και για τον έλεγχο του πραγµατικού κόστους των
µεταβιβαζόµενων ακινήτων επί ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του προηγούµενου
άρθρου 1 καθώς και του τιµήµατος µεταβίβασης των εν λόγω ακινήτων µε βάση το
πραγµατικό κόστος, όπως επίσης και για τον έλεγχο του φόρου εισροών των εν λόγω
δηλώσεων. Επίσης, η ίδια υπηρεσία είναι αρµόδια και για την έκδοση
συµπληρωµατικών πράξεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 49
του Κώδικα Φ.Π.Α. για τις ίδιες ως άνω αναφερόµενες και ελεγχόµενες κατά το
προηγούµενο άρθρο 1 δηλώσεις.
Επισυνάπτεται : Παράρτηµα µε τρία υποδείγµατα πράξεων συµπληρωµένα µε τα
δεδοµένα υποθετικών περιπτώσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.
1054/27.3.06
Έστω το πρώτο παράδειγµα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας
εγκυκλίου, στο οποίο υφίστανται τα εξής δεδοµένα:
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∆ηλούµενο τίµηµα µεταβιβαζόµενου ακινήτου: 100.000,00 ευρώ.
Αξία του ακινήτου που λαµβάνεται υπόψη στη φορολογία µεταβίβασης ακινήτων
(αντικειµενική αξία): 110.000,00 ευρώ.
∆ηλούµενο προϋπολογιστικό κόστος του ακινήτου: 90.000,00 ευρώ.
Έστω επίσης ότι ο υποκείµενος στο φόρο αποδέχεται την ως άνω βάσει ελέγχου
µεγαλύτερη αντικειµενική αξία.
Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της
ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 πράξη θα έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 και της παρ. 4.γ του άρθρου 36 του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) β) τις διατάξεις του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο.
1031382/1116/∆Ε Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.06 γ) τη βάσει ελέγχου αξία του
µεταβιβαζόµενου µε την παρούσα Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. ακινήτου, συντάσσουµε την
πράξη αυτή και αποδεχόµεθα τα εξής:
Αξία ακινήτου βάσει ελέγχου 110.000,00 (1)
Συντ. ΦΠΑ 19 % (2)
Φόρος που αναλογεί επί της βάσει ελέγχου αξίας (1) Χ (2) 20.900,00
Φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο τίµηµα 100.000,00 Χ 19 % 19.000,00
∆ιαφορά φόρου για 1.900,00

ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΥΟΟ ΠΟΛ.
1054/27.3.06
Έστω ότι στο προηγούµενο παράδειγµα ο υποκείµενος στο φόρο δεν αποδέχεται τη
βάσει ελέγχου µεγαλύτερη αξία (αντικειµενική αξία) του µεταβιβαζόµενου ακινήτου
και ζητεί την εκτίµηση αυτού από το Σ.Ο.Ε.
Έστω επίσης ότι το Σ.Ο.Ε. εκτιµά ότι η αξία του ακινήτου είναι 130.000,00 ευρώ, την
οποία και αποδέχεται ο υποκείµενος στο φόρο.
Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόµενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της
ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 πράξη θα έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 και της παρ. 4.γ του άρθρου 36 του
Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00) β) τις διατάξεις του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο.
1031382/1116/∆Ε Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.06 γ) την κατά την εκτίµηση του Σ.Ο.Ε. αξία
του µεταβιβαζόµενου µε την παρούσα Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. ακινήτου, βάσει της
από ././20 έκθεσης του εν λόγω Σώµατος, συντάσσουµε την πράξη αυτή και
αποδεχόµεθα τα εξής:
Αξία ακινήτου βάσει ελέγχου 130.000,00 (1)
Συντ. ΦΠΑ 19 % (2)
Φόρος που αναλογεί επί της βάσει ελέγχου αξίας (1) Χ (2) 24.700,00
Φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο τίµηµα 100.000,00 Χ 19 % 19.000,00
∆ιαφορά φόρου για 5.700,00
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ΙΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΥΟΟ
ΠΟΛ. 1054/27.3.06
Έστω ότι στο προηγούµενο παράδειγµα ο υποκείµενος στο φόρο δεν αποδέχεται την
αξία εκτίµησης του Σ.Ο.Ε., επιθυµεί όµως τη µεταβίβαση του ακινήτου.
Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόµενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της
ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1054/27.3.2006 πράξη θα έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 και της παρ. 4.γ του άρθρου 36 του
Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00) β) τις διατάξεις του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο.
1031382/1116/∆Ε Α΄/ΠΟΛ. 1054/27.3.06 γ) την κατά την εκτίµηση του Σ.Ο.Ε. αξία
του µεταβιβαζόµενου µε την παρούσα Ειδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. ακινήτου, βάσει της
από ./../20 έκθεσης του εν λόγω Σώµατος δ) την επισυναπτόµενη έκθεση ελέγχου,
συντάσσουµε την πράξη αυτή και προσδιορίζουµε τα εξής:
Αξία ακινήτου βάσει ελέγχου 130.000,00 (1)
Συντ. ΦΠΑ 19 % (2)
Φόρος που αναλογεί επί της βάσει ελέγχου αξίας (1) Χ (2) 24.700,00
Φόρος που αναλογεί στο δηλούµενο τίµηµα 100.000,00 Χ 19 % 19.000,00
∆ιαφορά φόρου για 5.700,00
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