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Έκδοση 02/2018

Φορολογικά Νέα - ΦΠΑ
Επιβολή ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες οικοπέδων

Από τις 2 Ιανουάριου 2018, επιβάλλεται ο κανονικός συντελεστής
ΦΠΑ στις παραδόσεις μη αναπτυγμένης οικοδομήσιμης γης.
Η σχετική νομοθεσία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 13 Νοεμβρίου 2017. Στις 22 Δεκεμβρίου
2017 έχουν εκδοθεί σχετικοί κανονισμοί και στις 29 Δεκεμβρίου
2017 έχει εκδοθεί η Ερμηνευτική Εγκύκλιος 219.
Οι λόγω κανονισμοί διευκρινίζουν τι εμπίπτει στον όρο ‘μη
ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη’.
Η ερμηνευτική εγκύκλιος 219 διευκρινίζει ότι το καθεστώς του
πωλητή (κατά πόσο δηλαδή θεωρείται ότι ασκεί οικονομική
δραστηριότητα ή όχι) εξαρτάται από τα γεγονότα της κάθε
περίπτωσης. Επίσης, αναφέρει πως εκ πρώτης όψεως μια
μεμονωμένη πράξη ή μια ευκαιριακή πώληση θα εξαιρείται από
το ΦΠΑ νοουμένου ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να
υποδηλώνουν την πρόθεση για άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και δεν στρεβλώνουν την φορολογική
ουδετερότητα μεταξύ εμπορευόμενων που πωλούν το ίδιο
αγαθό.
Στην νομοθεσία έχουν εισαχθεί μεταβατικές διατάξεις που
καθορίζουν το χρόνο παράδοσης μη αναπτυγμένης
οικοδομήσιμης γης και του αντίστοιχου φορολογικού χειρισμού.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι δεν εμπίπτουν στο ΦΠΑ τυχόν
προκαταβολές που έχουν πληρωθεί πριν τις 2 Ιανουαρίου 2018

καθώς και οι πωλήσεις μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης για
τις οποίες η σύμβαση πώλησης έχει κατατεθεί στο Τμήμα
Κτηματολογίου ή στον Έφορο Φορολογίας πριν τις 2
Ιανουαρίου 2018.
Η εγκύκλιος επίσης αναφέρει με ποιο τρόπο εφαρμόζονται οι
πρόνοιες της αντίστροφης χρέωσης στις περιπτώσεις μεταβίβασης
μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης στα πλαίσια αναδιάρθρωσης
δανείου ή αναγκαστικής μεταβίβασης προς τον δανειστή.
Η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte είναι στη διάθεση
σας για να συζητήσει τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας
σε σχέση με τα πιο πάνω και να σας συμβουλεύσει σε
οποιαδήποτε άλλα θέματα ΦΠΑ αναφορικά με ακίνητη
ιδιοκτησία.
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