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Φορολογικά Νέα - ΦΠΑ 
Επιστροφή ΦΠΑ αναφορικά με την αγορά 
οικοπέδου από ιδιώτη 
 

 

 

Ο Έφορος Φορολογίας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φορολογίας την υπεύθυνη δήλωση για επιστροφή του ΦΠΑ που επιβλήθηκε 
στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο 

συντελεστή ΦΠΑ. 
 

Η δήλωση υποβάλλεται για οικόπεδα τα οποία υπόκεινται σε ΦΠΑ. 
 
Το δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ καλύπτει τις αγορές οικοπέδων που έγιναν 
από την 1 Ιανουαρίου 2018 τα οποία προορίζονται για την ανέγερση κατοικίας 
που θα χρησιμοποιηθεί από δικαιούχο πρόσωπο ως κύριος και μόνιμος χώρος 
διαμονής του στη Δημοκρατία. 
 

Η δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί κατά ή μετά την υποβολή 
της Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά 
ή ανέγερση κατοικίας. 
 
Η επιστροφή του ΦΠΑ γίνεται μετά και την προσκόμιση των εγγράφων και 
δικαιολογητικών (π.χ.: λογαριασμού υδατοπρομήθειας ή/και ηλεκτρισμό) που 
αποδεικνύουν ότι η κατοικία αποτελεί το μόνιμο και κύριο τόπο διαμονής του 

αιτητή. 
 
Τα πιο πάνω πρέπει να προσκομιστούν εντός 6 μηνών μετά την πρώτη 
εγκατάσταση στη κατοικία που αποτελεί το μόνιμο και κύριο τόπο διαμονής. 
 
Πως επηρεάζεστε από την πιο πάνω απόφαση; 

 
Άτομα που αγοράζουν ξεχωριστά το οικόπεδο για την ανέγερση της πρώτης 
τους κατοικίας έχουν το δικαίωμα της επιστροφής μέρους του καταβληθέντος 
ΦΠΑ (14% επί της αξίας του οικοπέδου). 
 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας 
βοηθήσει; 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε το πιο πάνω και να σας 
συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας όπως επίσης 
και οποιοδήποτε άλλο θέμα στον τομέα πρώτης κατοικίας. 
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