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Περίληψη
Η εφαρμογή του Φ.Π.Α στα ακίνητα, με την ταυτόχρονη εισαγωγή του Φόρου
αυτόματου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής ακίνητων με τον νόμο
3427/2005, επέφεραν σημαντικές και αυξημένες υποχρεώσεις στις Οικοδομικές
επιχειρήσεις. Επιπλέον η θέσπιση του Ενιαίου τέλους ακινήτων με την παράλληλη
κατάργηση του Φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας που αφορά όλα τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα που έχουν στην κατοχή τους κάποιο ακίνητο, καθιστά απαραίτητη
την σωστή υποβολή του Ε9 αλλά και τον ορθό υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών
για όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Με τον νόμο 3634/2008 υποχρεούνται για πρώτη
φορά τα νομικά πρόσωπα στην υποβολή δηλώσεων Ε.Τ.Α.Κ. Στην παρούσα
διπλωματική εργασία αναλύονται οι βασικές έννοιες, το πεδίο εφαρμογής καθώς και
οι απαλλαγές και εξαιρέσεις από την επιβολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Επιπλέον
αναλύονται όλες ο υποχρεώσεις και απαιτήσεις των υποκείμενων σε φόρο καθώς και
όλα τα θέματα που αφορούν τα έντυπα και τις δηλώσεις.
Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση κτισμάτων (αποπερατωμένων ή ημιτελών) των
οποίων η οικοδομική άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί από την 01/01/2006 και μετά.
Η πρώτη κατοικία απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. με εξαίρεση τον οικοπεδούχο σε
περίπτωση αντιπαροχής. Κατά την μεταβίβαση των ιδιοκτησιών στην περίπτωση
αντιπαροχής εκδίδεται ειδικό στοιχείο παράδοσης κτισμάτων προς τον οικοπεδούχο
και σε αυτόν επιρρίπτεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. Ο οικοπεδούχος έχει την δυνατότητα
να μεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες που του αναλογούν σε οπουδήποτε στάδιο
κατασκευής. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η παράδοση οικοπέδων,
αγροτεμαχίων κ.λ.π., απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.
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Πριν την ισχύ του Ν. 3427/27-12-2005 η μεταβίβαση των ακινήτων, ανεξάρτητα εάν
θεωρούνταν καινούργια ή παλαιά, δεν υπάγονταν σε Φ.Π.Α. Οι κύριες διατάξεις για
τη μεταβίβαση των ακινήτων του Κώδικα Φ.Π.Α. (άρθρο 6) τέθηκαν σε αναστολή
εφαρμογής από την έναρξη ισχύος του Φ.Π.Α. (1-1-1987).
Η τελευταία αναστολή εφαρμογής προβλεπόταν με το Ν. 3296/04 (άρθρο 21, παρ. 1).
Συγκεκριμένα με το νόμο αυτό, η επιβολή Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές
αναστέλλεται μέχρι την 31/12/2005. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και μέχρι την
ισχύ του νέου νόμου (Ν. 3427/27-12-2005 με έναρξη ισχύος από 1/1/2006), η
παράδοση (μεταβίβαση) ακινήτων δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. αλλά σε Φόρο
Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.). Έτσι η πώληση π.χ. μιας κατοικίας με το παλαιό
καθεστώς επιβαρύνεται με Φ.Μ.Α., τον οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., πριν την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης. Για τον υπολογισμό του
φόρου μεταβίβασης λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες.
Ο Φ.Π.Α., μέχρι και την 31/12/2005, αποτελούσε για τις κατασκευαστικές
επιχειρήσεις κόστος. Το κόστος αυτό, ενσωματωνόταν στο κόστος κατασκευής και
την τιμή πώλησης.
Μετά την ψήφιση του νέου νόμου 3427/2005, επιβάλλεται Φ.Π.Α. στις νεόδμητες
οικοδομές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του
νόμου αυτού και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με την περιπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.
2859/2000), "κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση
προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα,
ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα
της δραστηριότητας αυτής", υπόκειται σε Φ.Π.Α..
Οι επαγγελματίες κατασκευαστές (εργολάβοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι τεχνικές
- οικοδομικές εταιρείες (νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής), οι κοινωνίες κ.λπ.
που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανέγερσης και πώλησης ακινήτων μέχρι την
31/12/2005 απαλλάσσονταν του Φ.Π.Α., λόγω της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α.
στα ακίνητα.
Με το Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’/27-12-2005), η παράδοση νεόδμητων ακινήτων
(άδειες που εκδίδονται μετά την 1/1/2006) υπάγεται πλέον σε Φ.Π.Α., και συνεπώς,
οι επιχειρήσεις αυτές από 1/1/2006, εφόσον διενεργούν φορολογητέες πράξεις, είναι
υποκείμενες στο Φ.Π.Α. για την δραστηριότητα αυτή.

3

Σημειώνεται ότι, η ανέγερση των 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 να την αναθέσει σε άλλον εργολάβο με το σύστημα της
αντιπαροχής.
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1. ΤΗΡΗΣΗ «ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
1.1. Υπόχρεοι και τρόπος τήρησης
Με την 1024754/187/0015/ΠΟΛ.1039/9-3-2006 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 311Β΄/15-3-2006)
όπως ισχύει, 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».
β) Σε έκδοση θεωρημένου διπλότυπου στοιχείου με τίτλο «Παράδοση κτισμάτων»
στον κύριο του οικοπέδου, για την οικοδομή που ανεγείρεται με το σύστημα της
αντιπαροχής.
Το βιβλίο τηρείται από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και
πώληση οικοδομών που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6
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του ν.2859/2000. Δηλαδή 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.
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.
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.
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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.
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 Δ.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.
Θεώρηση
Το βιβλίο θεωρείται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της έδρας με ΚΩΔ. 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. Δηλαδή 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.

1.2. Περιεχόμενο του βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών
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
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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 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.
Δεν θεωρείται κόστος οικοδομής τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (π.χ. ενοίκια
γραφείων, ΔΕΗ 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 ΔΟΥ 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
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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
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.

1.3. Τρόπος καταχώρισης – επιμερισμός δαπανών
Δεδομένα καταχώρισης
Στο βιβλίο κοστολογίου κάθε «οικοδομής» ή στη μερίδα που τηρείται γι’ αυτήν
καταχωρούνται διακεκριμένα σε στήλες ή οριζοντίως:
 Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή
λήψης του (π.χ. τιμ. πώλ. 301/30-6-06). Δικαιολογητικό 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 Δ.Α. στο χώρο της «οικοδομής» καθώς
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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) Δημόσιο 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.


Η γενική περιγραφή δαπάνης.

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).


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.



Ο ΦΠΑ της ανωτέρω δαπάνης

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.
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Ενδεικτικό υπόδειγμα του βιβλίου παρατίθεται στο τέλος της παρούσας.

1.4. Χρόνος ενημέρωσης – εκτύπωσης του βιβλίου
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 Δ.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.
Μεταβατικός χρόνος ενημέρωσης (περίπτωση Δ΄ 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 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.
Λογιστικό σημείωμα- επιμερισμός δαπανών

11

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 Δ. 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.
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 Δ.
Αποστολής, συντάσσεται λογιστικό σημείωμα προσδιορισμού της αξίας, το οποίο
αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής.
Στο λογιστικό σημείωμα αναγράφονται:
- Ο α/α και η ημερομηνία του Δ. Αποστολής.
- Το είδος ή η γενική κατηγορία του αγαθού (πχ. τούβλα).
- Η ποσότητα κάθε Δ. 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.
Αγαθά με διαφορετική τιμή κτήσης που αφορούν πολλές «οικοδομές».
Για τα αγαθά που έχουν αγοραστεί με διαφορετική τιμή κτήσης και αποστέλλονται σε
δύο ή περισσότερες «οικοδομές» συντάσσεται λογιστικό σημείωμα για τον
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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 Δ. 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 Δ. Αποστολής.
Επισημάνσεις:
• Λογιστικό σημείωμα ανάλογου περιεχομένου σύμφωνα με τα προαναφερόμενα
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.
Επιμερισμός δαπάνης παροχής υπηρεσίας ή λοιπών επιβαρύνσεων.
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,
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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.
- Ο ΦΠΑ που αναλογεί σε 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 σε αυτή.
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.
Τρόπος καταχώρησης στο βιβλίο των δαπανών που επιμερίζονται
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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.
Χρόνος σύνταξης του λογιστικού σημειώματος
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 καταχωρείται στο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών μέχρι την
ημερομηνία της κατάθεσης της δήλωσης αυτής.
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».
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1.6. Έκδοση στοιχείου «ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»
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 13
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2859/2000.
Στο στοιχείο αυτό εμφανίζεται η αξία των παραδιδόμενων 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 Δημόσιο 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.
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 Δ.Ο.Υ. της έδρας με ΚΩΔ. ΘΕΩΡ. «310». Όταν το στοιχείο
αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά δεν θεωρείται εφόσον σημαίνεται με την χρήση
ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003.
Περιεχόμενο
Στο στοιχείο «Παράδοση κτισμάτων», πέραν των όσων ορίζονται από τις διατάξεις
του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αναγράφονται:
α) Τα πλήρη στοιχεία του κυρίου του οικοπέδου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, δ/νση
έδρας ή κατοικίας, ΑΦΜ και Δ.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
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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‰ του οικοπέδου. Το στοιχείο
«Παράδοση Κτισμάτων» θα εκδοθεί με αξία 2.000.000,00 χ 400 = 800.000,00 ευρώ.
1000 Φ.Π.Α. (800.000,00 χ 23%)=184.000,00 ευρώ
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.

1.7. Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης Προϋπολογιστικού Κόστους
Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 αντικαταστάθηκε η
περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α., και θεσπίσθηκε η
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υποχρέωση υποβολής από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, ειδικού εντύπου απεικόνισης
του συνολικού κόστους οικοδομής και κατανομής τους στις επιμέρους ιδιοκτησίες
προϋπολογιστικά και απολογιστικά.
Για τον τύπο, το περιεχόμενο, τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής του
"Ειδικού Εντύπου Απεικόνισης Προϋπολογιστικού Κόστους" της οικοδομής και
κατανομής αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1048/20-3-2006.
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του εντύπου δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.
1065/2-5-2006.
Υπόχρεοι

-

Χρόνος

υποβολής

του

“Ειδικού

Εντύπου

Απεικό-νισης

Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής”
Το 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, που αποτελεί αντικείμενο επιβολής του Φ.Π.Α. και όπως αυτή ορίζεται
στη παρ. 1 και στην περίπτ. α’, της παρ. 2, του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.
1048/2006).
Δηλαδή, το ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους δεν έχει
συγκεκριμένο χρόνο υποβολής. Υποχρεωτικά όμως θα πρέπει να υποβληθεί πριν από
την πρώτη "παράδοση" ιδιοκτησίας, καθώς είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή
της "Δήλωσης Μεταβίβασης Ακινήτου".
Κατά τον ίδιο χρόνο, δηλαδή πριν την πρώτη "παράδοση" ιδιοκτησίας θα πρέπει να
υποβληθεί αν αυτό απαιτείται και τροποποιητικό έντυπο του αρχικού.
Τροποποιητικό ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους, μπορεί να
υποβληθεί πριν από την υποβολή της ειδικής "Δήλωσης Μεταβίβασης", προκειμένου
να διορθωθούν τυχόν λάθη του αρχικού εντύπου, όπως π.χ. λάθος αναγραφή των
στοιχείων (όνομα, δν/ση κ.λπ.), των ποσοστών από την σύσταση ιδιοκτησίας κ.λπ.
Ως υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι υποχρεούνται στην σύνταξη και υποβολή του
εντύπου, νοούνται τόσο οι επαγγελματίες κατασκευαστές (εργολάβοι, τεχνικές
εταιρείες κ.λπ.) όσο, και οι ευκαιριακοί κατασκευαστές, εφόσον οι τελευταίοι
υπήχθησαν με δήλωση τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
Το

ειδικό

έντυπο

απεικόνισης

του

προϋπολογιστικού

κόστους

οικοδομής

υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή.
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Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου είναι διαφορετική από τη
Δ.Ο.Υ. υποβολής του ειδικού εντύπου, το ένα θεωρημένο αντίτυπο διαβιβάζεται, από
την Δ.Ο.Υ. του ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου.
Διαδικασία υποβολής του “Ειδικού Εντύπου Απεικόνισης Προϋπολογιστικού
Κόστους Οικοδομής”
Το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων), στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή, 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 της Δ.Ο.Υ. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα
ειδικά έντυπα ως ακολούθως:
Στήλη 1: ο αύξων αριθμός
Στήλη 2: η ημερομηνία υποβολής
Στήλες 3-6: ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στήλη 3: Ο Α.Φ.Μ. του υποκειμένου
Στήλη 4: Το επώνυμο ή επωνυμία του υποκειμένου
Στήλη 5: Η διεύθυνση του υποκειμένου
Στήλη 6: Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου
Στήλες 7-10: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
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.
Στήλες 11 και 12: Αφορούν το έντυπο του απολογιστικού κόστους.
Περιεχόμενο

-

τρόπος

συμπλήρωσης

του

“Ειδικού

Εντύπου

Απεικόνισης

Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής”
Το "Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης του Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής"
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 (ΠΟΛ. 1048/2006).
19

Ως "οικοδομή" θα πρέπει να εκληφθεί το σύνολο των κτισμάτων της οικοδομικής
αδείας (ΠΟΛ. 1039/9-3-2006). Για κάθε "οικοδομή" υποβάλλεται ξεχωριστό "Ειδικό
Έντυπο Απεικόνισης του Προϋπολογιστικού Κόστους".
Ως κόστος οικοδομής, θα πρέπει να εκληφθεί αυτό που ορίζεται στις εγκυκλίους του
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1039/9-3-2006 και ΠΟΛ. 1067/2-5-2006,
αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης του "Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών".
Επισημαίνεται ότι, το κόστος οικοδομής, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
συνδέεται με το "Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής" (Ε.Κ.Ο.), που
λαμβάνεται υπόψη για την φορολογία εισοδήματος.
Ως εκ του χρόνου υποβολής του εντύπου (πριν από την πρώτη "παράδοση" της
ιδιοκτησίας), παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο υποβολής, να λάβει υπόψη του
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και κόστη, μέχρι την ημέρα της υποβολής, ώστε το
δηλωθέν προϋπολογιστικό κόστος να είναι σε συνάφεια με το πραγματικό κόστος, το
οποίο δηλώνεται απολογιστικά. Τούτο καθώς, το δηλωθέν προϋπολογιστικό κόστος,
λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου από την
Δ.Ο.Υ. για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας (βάση επιβολής του Φ.Π.Α.).
Η συμπλήρωση του "Ειδικού Εντύπου Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής",
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ. 1065/02.05.2006 γίνεται
ως ακολούθως:
1η σελίδα του εντύπου
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή, δηλαδή η
Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος π.χ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ
• Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος π.χ. 1112
• Η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου, π.χ. Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
• Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου π.χ. 1101
Εάν η Δ.Ο.Υ. της έδρας και του υποκαταστήματος (ακινήτου) είναι η ίδια
αναγράφεται και στις δύο ενδείξεις η ίδια Δ.Ο.Υ..
Οι κωδικοί των Δ.Ο.Υ. συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
• Διαγραμμίζονται με Χ τα αντίστοιχα πεδία:
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως αρχικό
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως τροποποιητικό.
• Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
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- Ο αύξων αριθμός καταχώρησης από το "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ", και,
- Η ημερομηνία παραλαβής του ειδικού εντύπου του προϋπολογιστικού κόστους
οικοδομής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Το επώνυμο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (εάν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο)
• Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• 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 ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Ο αύξων αριθμός του υποκαταστήματος όπως αυτός εμφανίζεται στη βεβαίωση που
χορηγεί η Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Μητρώου) κατά την υποβολή 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 επαγ. χώρων
κ.λπ.)
• 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 Χ ανάλογα με τον τρόπο κτήσης του
οικοπέδου:
- Εάν έχει γίνει με αγορά
- Εάν πρόκειται για αντιπαροχή
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- Εάν έχει προέλθει από άλλη αιτία (π.χ. κληρονομιά, γονική παροχή, παραχωρητήριο
κ.λπ.)
2η σελίδα του εντύπου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Η δεύτερη σελίδα του εντύπου περιλαμβάνει δύο υποπίνακες. Στον πίνακα Α’
περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες που ενσωματώνονται στο κόστος της οικοδομής
αλλά δεν συνιστούν κατασκευαστικό κόστος. Ως τέτοιες είναι οι αμοιβές των
συμβολαιογράφων, των δικηγόρων κ.λπ.. Ο πίνακας Β’ αφορά το κατασκευαστικό
κόστος. Αναλυτικά:
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Γενικές δαπάνες είναι οι δαπάνες που ενσωματώνονται στο κόστος της οικοδομής,
εκτός των δαπανών που συνιστούν κατασκευαστικό κόστος που αναλύεται
παρακάτω.
Στη στήλη "ποσό" αναγράφονται:
• Το κόστος κτήσης του οικοπέδου (όπως αυτό αναφέρεται στην Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1039/09-03-06 και ΠΟΛ. 1067/02-0506)
• 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)
• Τα ποσά που καταβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο για μεταγραφές συμβολαίων
πριν την όποια παράδοση ιδιοκτησίας
• Τα ποσά των εξόδων που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν πριν την όποια
παράδοση ιδιοκτησίας στις τράπεζες για την εν λόγω οικοδομή
• Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως μεσιτικά π.χ. για την αγορά του οικοπέδου κ.λπ.
• Οι αμοιβές μηχανικών π.χ. για τις μελέτες, την έκδοση της οικοδομικής άδειας, την
επίβλεψη κ.λπ.
• Τα ποσά των αποσβέσεων των μηχανημάτων, αυτοκινήτων κ.λπ. που
χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη οικοδομή
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• 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 ΔΕΚΟ κ.λπ
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 Δ.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 Ι.Κ.Α., υπεργολαβίες κ.λπ.).
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 ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α

συν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

Β

(άθροισμα

υποσυνόλων Α+Β).
3η σελίδα του εντύπου
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Αναγράφονται ανά στήλη τα εξής:
Στήλη 1: ο αύξων αριθμός
Στήλη 2: ο όροφος της ιδιοκτησίας (π.χ. Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος κ.λπ.)
Στήλη 3: ο ορισμός της ιδιοκτησίας (π.χ. Α1, Α2, Β1 κ.λπ. 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
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Στήλη 5: η κατηγορία της ιδιοκτησίας π.χ. διαμέρισμα, αποθήκη, θέση στάθμευσης,
κατάστημα, γραφείο κ.λπ.
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.
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.
Οι υποκείμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο απεικόνισης
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 στην ΠΟΛ. 1048/2006.
Επισημάνσεις
1. Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης δεν αναγράφονται
στο έντυπο ούτε ως γενικές δαπάνες (υποπίνακας Α’ της δεύτερης σελίδας), ούτε στο
κατασκευαστικό κόστος (υποπίνακας Β’ της δεύτερης σελίδας), καθώς δεν αποτελούν
κόστος οικοδομής.
2. Στην περίπτωση της αντιπαροχής, το κόστος του οικοπέδου για τον κατασκευαστή
είναι το κόστος κατασκευής των κτισμάτων που θα παραδοθούν στον οικοπεδούχο.
Στον πίνακα Α’, δεν αναγράφεται προϋπολογιστικά η αξία του οικοπέδου (ως κόστος
κτισμάτων). Ως κατασκευαστικό κόστος στον υποπίνακα Β’, θα πρέπει να αναγραφεί
το κόστος ανέγερσης όλης της οικοδομής και όχι μόνο το κόστος ανέγερσης των
κτισμάτων που θα περιέλθουν στον κατασκευαστή.
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3. 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 τ.μ. και συντελεστή δόμησης 2 ανεγείρεται οικοδομή 1000 τ.μ..
Ο κατασκευαστής κατά την σύσταση κρατά 200 χιλιοστά αντιστοιχίας οικοπέδου για
μελλοντική αύξηση του συντελεστή δόμησης. Η οικοδομή αποτελείται από 10
ιδιοκτησίες στην κάθε μία 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 μία.
Σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο στην στήλη 6 να γράφεται το ποσοστό ως
κλάσμα π.χ. 80/800. (ΠΟΛ. 1065/2-5-2006)
4. Στην περίπτωση της αντιπαροχής, στην τελευταία σελίδα του εντύπου, στον
"πίνακα κατανομής κόστους στις επιμέρους ιδιοκτησίες", τα κτίσματα που ανήκουν
στον οικοπεδούχο αναγράφονται, για πληροφοριακούς λόγους, χωρίς χιλιοστά και
χωρίς κατανομή κόστους σε αυτά και στις στήλες "ποσοστό συμμετοχής" και "ποσό"
αναγράφεται η ένδειξη "κτίσματα οικοπεδούχου".
Η κατανομή του (προϋπολογιστικού) κόστους γίνεται μόνο στα κτίσματα που
περιέρχονται στον εργολάβο - κατασκευαστή και αντιστοιχούν στα ποσοστά του
οικοπέδου που θα πάρει από τον οικοπεδούχο ως εργολαβικό αντάλλαγμα.
Ενδεικτικό το παράδειγμα από την ΠΟΛ. 1111/22-9-2006: "Οικοπεδούχος συμφωνεί
με εργολάβο - κατασκευαστή την ανέγερση πολυκατοικίας οχτώ (8) διαμερισμάτων,
με το σύστημα της αντιπαροχής. Το κάθε διαμέρισμα αντιστοιχεί σε 125 χιλιοστά εξ
αδιαιρέτου επί του οικοπέδου. Τα τρία (3) από αυτά θα κρατήσει ο οικοπεδούχος
(375 χιλιοστά επί του οικοπέδου) και τα πέντε (5) ο εργολάβος ως εργολαβικό
αντάλλαγμα (625 χιλιοστά εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου). Ο εργολάβος θα κάνει
την κατανομή του - προϋπολογιστικού - κόστους μόνο στα πέντε (5) δικά του
διαμερίσματα με ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο οικόπεδο 125/625. Και στην
περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιμο στη στήλη 6 να αναγράφεται το ποσοστό ως
κλάσμα π.χ. 125/625."
5. Κατά την μεταβίβαση ακινήτου που υπάγεται στις διατάξεις του Φ.Π.Α., για την
συμπλήρωση και υποβολή της "Δήλωσης Μεταβίβασης" (αναπτύσσεται σε επόμενη
ενότητα του παρόντος), το ποσοστό συμμετοχής του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο
συνολικό Φ.Π.Α. εισροών, προκύπτει από τη σύσταση των διηρημένων ιδιοκτησιών
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και όπως εμφανίζεται στο έντυπο της απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους
(ΠΟΛ. 1070/2006).
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1.8. Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης Απολογιστικού Κόστους
Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 αντικαταστάθηκε η
περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. και θεσπίσθηκε η
υποχρέωση υποβολής από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, ειδικού εντύπου απεικόνισης
του συνολικού κόστους οικοδομής και κατανομής τους στις επιμέρους ιδιοκτησίες
προϋπολογιστικά και απολογιστικά.
Για τον τύπο, το περιεχόμενο, τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία υποβολής του
"Ειδικού Εντύπου Απεικόνισης Απολογιστικού Κόστους" της οικοδομής και
κατανομής αυτού στις επιμέρους ιδιοκτησίες εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1105/8-8-2006.
Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του εντύπου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.
1111/22-9-2006.
Υπόχρεοι - Χρόνος υποβολής του “Ειδικού Εντύπου Απολο-γιστικού Κόστους”
Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του απολογιστικού κόστους, υποβάλλεται από τον
υποκείμενο στο φόρο, υποχρεωτικά μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την
καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής με βάση τα στοιχεία του
Κ.Β.Σ. στο βιβλίο "κοστολογίου οικοδομής", και εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό, και όχι
πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.
Τροποποιητικό έντυπο απολογιστικού κόστους μπορεί να υποβληθεί, προκειμένου να
διορθωθούν αρχικά λάθη ή παραλείψεις π.χ. μη αναγραφή εκ παραδρομής ενός
φορολογικού στοιχείου ή λάθος αναγραφή στοιχείων του ακινήτου, υποκειμένου
κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποβληθεί "τροποποιητικό" έντυπο
απολογιστικού κόστους μετά την παρέλευση της πενταετίας. Ως υποκείμενοι στο
φόρο, οι οποίοι υποχρεούνται στην σύνταξη και υποβολή του εντύπου, νοούνται τόσο
οι επαγγελματίες κατασκευαστές (εργολάβοι, τεχνικές εταιρείες, κ.λπ.) όσο και οι
ευκαιριακοί κατασκευαστές, εφόσον οι τελευταίοι υπήχθησαν με δήλωσή τους στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..
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Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του απολογιστικού κόστους οικοδομής υποβάλλεται σε
τρία αντίτυπα στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Δ.Ο.Υ., στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η ανεγερθείσα οικοδομή.
Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου είναι διαφορετική από τη
Δ.Ο.Υ. υποβολής του Ειδικού Εντύπου, το ένα θεωρημένο αντίτυπο διαβιβάζεται από
τη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου.
Διαδικασία υποβολής του “Ειδικού Εντύπου Απολογιστικού Κόστους”
Το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων), στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή, αφού παραλάβει,
ελέγξει, και θεωρήσει το ειδικό έντυπο, επιστρέφει στον υποκείμενο θεωρημένο το
τρίτο αντίτυπο.
Το ειδικό έντυπο καταχωρείται στο ειδικό "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" που
ορίσθηκε με την ΠΟΛ. 1048/06, στη δεύτερη γραμμή της ίδιας σειράς από εκείνη που
είχε καταχωρηθεί το ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους της συγκεκριμένης
οικοδομής και λαμβάνει τον ίδιο αριθμό καταχώρησης με την ένδειξη "Α".
Οι στήλες του ειδικού "ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" που συμπληρώνονται
είναι οι εξής:
Στήλη 1: Ο αύξων αριθμός ο οποίος είναι ο ίδιος με αυτόν του προϋπολογιστικού
κόστους με την ένδειξη "Α" στο τέλος
Στήλη 11: Η ημερομηνία υποβολής
Στήλη 12: Το συνολικό απολογιστικό κόστος.
Περιεχόμενο - Τρόπος συμπλήρωσης του “Ειδικού Εντύπου Απολογιστικού
Κόστους”
Το "Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης Απολογιστικού Κόστους" συμπληρώνεται με βάση
τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο "Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών".
Το συνολικό κόστος της οικοδομής στο έντυπο αυτό θα πρέπει να είναι ίσο με το
συνολικό κόστος στο βιβλίο κοστολογίου.
Σημειώνεται ότι, ως "οικοδομή" θα πρέπει να εκληφθεί το σύνολο των κτισμάτων της
οικοδομικής αδείας (ΠΟΛ. 1039/9-3-2006). Για κάθε "οικοδομή" υποβάλλεται
ξεχωριστό "Ειδικό Έντυπο Απεικόνισης του Απολογιστικού Κόστους"
Υπενθυμίζεται ότι, δεν θεωρούνται κόστος οικοδομής, και επομένως δεν θα
αναγραφούν

στο

έντυπο

απολογιστικού

κόστους

(ούτε

και

στο

"Βιβλίο
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Κοστολογίου"), τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (π.χ. ενοίκια γραφείων, Δ.Ε.Η.
γραφείων, μισθοί διοικητικού προσωπικού κ.λπ.) καθώς και έξοδα διάθεσης
(πωλήσεων, π.χ. δαπάνες διαφήμισης κ.λπ.)
Το έντυπο απολογιστικού κόστους ομοιάζει με το έντυπο προϋπολογιστικού κόστους,
το οποίο αναπτύχθηκε στην προηγούμενη ενότητα.
Οι διαφοροποιήσεις του από το έντυπο προϋπολογιστικού κόστους είναι οι εξής:
Στην 1η σελίδα του εντύπου συμπληρώνεται επιπλέον, από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.,
ο αύξων αριθμός καταχώρησης του εντύπου απεικόνισης του προϋπολογιστικού
κόστους και η ημερομηνία παραλαβής αυτού (από το "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ").
Στην 2η σελίδα του εντύπου, διαφοροποιείται ο υποπίνακας Β’ "κατασκευαστικό
κόστος" και ζητούνται πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
Στα αντίστοιχα πεδία του υποπίνακα Β’ αναγράφεται το κατασκευαστικό κόστος με
βάση το τηρούμενο βιβλίο κοστολογίου ως εξής:
• Το σύνολο των αγορών αγαθών (υλικών, πρώτων και βοηθητικών υλών οι οποίες
έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. π.χ. οι
αγορές πλακιδίων, ειδών υγιεινής κ.λπ.),
• Το σύνολο των αγορών αγαθών τα οποία δεν έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. ή δεν
παρέχεται για αυτά δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της αξίας της λήψης υπηρεσιών για την κατασκευή της οικοδομής (π.χ.
τιμολόγια υπεργολάβων) η οποία έχει επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της αξίας της λήψης υπηρεσιών οι οποίες δεν έχουν επιβαρυνθεί με
Φ.Π.Α. ή δεν παρέχεται γι’ αυτές δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών,
• Το σύνολο των παραπάνω ενδείξεων ως σύνολο Β,
• Το Γενικό σύνολο των ενδείξεων "Σύνολο Α" και "Σύνολο Β".
• Επίσης συμπληρώνονται ως πληροφοριακά στοιχεία τα παρακάτω:
(α) Ο Φ.Π.Α. που έχουν επιβαρυνθεί οι αγορές για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα
έκπτωσης,
(β) Ο Φ.Π.Α. με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης,
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(γ) Στο πεδίο β1 το σύνολο των παραπάνω ποσών του Φ.Π.Α. εισροών της
οικοδομής,
(δ) Η αξία παράδοσης κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο σε περίπτωση
αντιπαροχής όπως αυτή προκύπτει από το "στοιχείο παράδοσης κτισμάτων".
Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση του εντύπου δόθηκαν με την ΠΟΛ.
1111/22-9-2006. Η συμπλήρωση γίνεται ως εξής:
1η σελίδα του εντύπου
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή, δηλαδή η
Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος π.χ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ
• Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. του υποκαταστήματος π.χ. 1112
• Η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου, π.χ. Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ
• Ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου, π.χ. 1101
Εάν η Δ.Ο.Υ. της έδρας και του υποκαταστήματος (ακινήτου) είναι η ίδια
αναγράφεται και στις δύο ενδείξεις η ίδια Δ.Ο.Υ..
Οι κωδικοί των Δ.Ο.Υ. συμπληρώνονται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
• Διαγραμμίζονται με Χ τα αντίστοιχα πεδία:
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως αρχικό
- εάν το έντυπο υποβάλλεται ως τροποποιητικό.
Σημειώνεται ότι τροποποιητικό έντυπο του αρχικού υποβάλλεται πριν την
συμπλήρωση της πενταετίας και δεν μπορεί να υποβληθεί πέραν αυτής.
• Συμπληρώνεται από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
- Ο αύξων αριθμός καταχώρησης από το "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ", ο οποίος
είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει δοθεί στο έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού
κόστους, με την προσθήκη της ένδειξης Α και
- Η ημερομηνία παραλαβής του ειδικού εντύπου του απολογιστικού κόστους
οικοδομής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Το επώνυμο (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (εάν πρόκειται για
νομικό πρόσωπο)
• Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Το όνομα του υποκειμένου (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
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• Το όνομα πατρός του υποκειμένου (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
• Ο αριθμός ταυτότητας του υποκειμένου (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)
• Η διεύθυνση της έδρας του υποκειμένου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται:
• Ο αύξων αριθμός του υποκαταστήματος, όπως αυτός εμφανίζεται στη βεβαίωση
που χορηγεί η Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Μητρώου) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης
υποκαταστήματος.
• Η διεύθυνση του υποκαταστήματος (οικοδομής)
• Ο αριθμός και η 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 επαγγ. χώρων
κ.λπ.)
• 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, παραχ/τήριο
κ.λπ.)
2η σελίδα του εντύπου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
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:
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• Το κόστος κτήσης του οικοπέδου (όπως αυτό αναφέρεται στην Απόφαση του
Υπουργού

Οικονομίας

&

Οικονομικών

ΠΟΛ.

1039/09.03.06

και

ΠΟΛ.

1067/02.05.06),
• Ο φόρος μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.) που αναλογεί στην απόκτηση του οικοπέδου,
• Οι αμοιβές των δικηγόρων που καταβλήθηκαν για την εν λόγω οικοδομή π.χ. για
τον έλεγχο τίτλων, παράσταση στο συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου,
• Οι αμοιβές των συμβολαιογράφων για πράξεις πριν την όποια παράδοση
ιδιοκτησίας

(π.χ. απόκτηση οικοπέδου, εργολαβικό

προσύμφωνο, σύσταση

ιδιοκτησίας),
• Τα ποσά που καταβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο για μεταγραφές συμβολαίων
πριν την όποια παράδοση ιδιοκτησίας,
• Τα ποσά των εξόδων τραπεζών που αφορούν την εν λόγω οικοδομή,
• Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως μεσιτικά π.χ. για την αγορά του οικοπέδου κ.λπ.,
• Οι αμοιβές μηχανικών π.χ. για τις μελέτες, την έκδοση της οικοδομικής άδειας, την
επίβλεψη κ.λπ.,
• Τα ποσά των αποσβέσεων των μηχανημάτων, αυτοκινήτων κ.λπ. που
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 ΔΕΚΟ κ.λ.π.
Στις δαπάνες του πίνακα αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν την
διάθεση των ακινήτων π.χ. δικηγορικά, συμβολαιογραφικά έξοδα για πώληση
διαμερίσματος.
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 Δ.Ο.Υ.
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Κατασκευαστικό κόστος είναι το κόστος των υλικών, των πρώτων και βοηθητικών
υλών, των εργασιών κατασκευής (μισθοδοσία, εισφορές Ι.Κ.Α., υπεργολαβίες κ.λ.π.).
Τα αντίστοιχα πεδία συμπληρώνονται με βάση το τηρούμενο βιβλίο κοστολογίου ως
εξής:
• Το σύνολο των αγορών αγαθών (υλικών, πρώτων και βοηθητικών υλών οι οποίες
έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, (π.χ.
οι αγορές πλακιδίων, ειδών υγιεινής, κ.λπ.),
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• Το σύνολο των αγορών αγαθών τα οποία δεν έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. ή δεν
παρέχεται για αυτά δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της αξίας της λήψης υπηρεσιών για την κατασκευή της οικοδομής (π.χ.
τιμολόγια υπεργολάβων) η οποία έχει επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. και για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της αξίας της λήψης υπηρεσιών οι οποίες δεν έχουν επιβαρυνθεί με
Φ.Π.Α. ή δεν παρέχεται γι’ αυτές δικαίωμα έκπτωσης,
• Το σύνολο της μισθοδοσίας και των εργοδοτικών εισφορών,
• Το σύνολο των παραπάνω ενδείξεων ως σύνολο Β,
• Το Γενικό σύνολο των ενδείξεων Σύνολο Α και Σύνολο Β.
• Επίσης συμπληρώνονται ως πληροφοριακά στοιχεία τα παρακάτω:
(α) Ο Φ.Π.Α. που έχουν επιβαρυνθεί οι αγορές για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα
έκπτωσης,
(β) Ο Φ.Π.Α. με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι λήψεις υπηρεσιών για τις οποίες
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης,
(γ) Στο πεδίο β1 το σύνολο των παραπάνω ποσών του Φ.Π.Α. εισροών της
οικοδομής,
(δ) Η αξία παράδοσης κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο σε περίπτωση
αντιπαροχής όπως αυτή προκύπτει από το "στοιχείο παράδοσης κτισμάτων".
3η σελίδα του εντύπου
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Αναγράφονται ανά στήλη τα εξής:
Στήλη 1: ο αύξων αριθμός
Στήλη 2: ο όροφος της ιδιοκτησίας (π.χ. Υπόγειο, Ισόγειο, 1ος, 2ος, 3ος κ.λπ.)
Στήλη 3: ο ορισμός της ιδιοκτησίας (π.χ. Α1, Α2, Β1 κ.λπ. 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.λπ.
Στήλη 6: το ποσοστό συμμετοχής επί τοις χιλίοις της ιδιοκτησίας στο σύνολο της
οικοδομής με βάση τα χιλιοστά του οικοπέδου
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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, 2, 3, 4, 5 και 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.
Στην περίπτωση που η σελίδα του εντύπου 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.
Επισημάνσεις
1. 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 τετραγωνικών μέτρων και συντελεστή δόμησης 2 ανεγείρεται
οικοδομή 1000 τετραγωνικών μέτρων. Ο κατασκευαστής κατά την σύσταση κρατά
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.
2. Στην περίπτωση αντιπαροχής ο εργολάβος κατασκευαστής κατανέμει το
απολογιστικό κόστος το οποίο αφορά τα κτίσματα που ανήκουν σε αυτόν και
αντιστοιχούν στα ποσοστά του οικοπέδου που θα πάρει από τον οικοπεδούχο ως
εργολαβικό αντάλλαγμα.
Παράδειγμα:
Οικοπεδούχος συμφωνεί με εργολάβο - κατασκευαστή την ανέγερση πολυκατοικίας
οχτώ (8) διαμερισμάτων, με το σύστημα της αντιπαροχής. Το κάθε διαμέρισμα
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αντιστοιχεί σε 125 χιλιοστά εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου. Τα τρία (3) από αυτά θα
κρατήσει ο οικοπεδούχος (375 χιλιοστά επί του οικοπέδου) και τα πέντε (5) ο
εργολάβος ως εργολαβικό αντάλλαγμα (625 χιλιοστά εξ’ αδιαιρέτου επί του
οικοπέδου). Ο εργολάβος θα κάνει την κατανομή του απολογιστικού κόστους μόνο
στα πέντε (5) δικά του διαμερίσματα με ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο
οικόπεδο 125/625. Και στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιμο στη στήλη 6 να
αναγράφεται το ποσοστό ως κλάσμα π.χ. 125/625.
Τα κτίσματα που ανήκουν στον οικοπεδούχο τα αναγράφει τελευταία, για
πληροφοριακούς λόγους, χωρίς χιλιοστά και χωρίς κατανομή κόστους σε αυτά και
στις στήλες "ποσοστό συμμετοχής" και "ποσό" αναγράφει την ένδειξη "κτίσματα
οικοπεδούχου".
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1.9. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου
Με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 αντικαταστάθηκε η
περίπτ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. και θεσπίσθηκε, από
1/1/2006, η υποχρέωση υποβολής από τον υποκείμενο στο φόρο "Ειδικής δήλωσης
Φ.Π.Α., όταν ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6."
Έτσι, από 1/1/2006, κατά την παράδοση ακινήτου, υποβάλλεται δήλωση με τίτλο
"Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου", η οποία υποβάλλεται είτε ως "Ειδική Δήλωση
Φ.Π.Α." είτε ως "Δήλωση Φ.Μ.Α.", ανάλογα με τη φορολογία στην οποία υπάγεται η
πράξη. Σημειώνεται ότι, το έντυπο είναι το ίδιο και υποβάλλεται είτε ως "Ειδική
Δήλωση Φ.Π.Α." είτε ως "Δήλωση Φ.Μ.Α." με διαγράμμιση του αντίστοιχου πεδίου.
"Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." υποβάλλεται και στην περίπτωση της "αυτοπαράδοσης"
νεόδμητου ακινήτου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα
Φ.Π.Α..
Σημειώνεται ότι η υποβολή της "Δήλωσης Μεταβίβασης Ακινήτου" είναι
προαπαιτούμενο τόσο για την σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου
όσο και για τις περιπτώσεις αυτοπαράδοσης.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο ακινήτων που υπάγονται στο Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση κατασκευής και μεταβίβασης ακινήτων που υπάγονται στο Φ.Π.Α.,
αρμόδια για τον έλεγχο είναι η Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποία υπάγεται
το ακίνητο.
Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ανεγειρόμενο
ακίνητο, αφορά τις δηλωτικές υποχρεώσεις του υποκειμένου στο φόρο, ως προς την
υποβολη των εντύπων του προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, και της
“Ειδικής

Δήλωσης

Φ.Π.Α.”.

Ο

έλεγχος

του

πραγματικού

κόστους

του

μεταβιβαζόμενου ακινήτου, του δηλωθέντος φόρου εισροών στην “Ειδική δήλωση
Φ.Π.Α.” και των λοιπών θεμάτων που άπτονται του Κώδικα Φ.Π.Α., διενεργείται
κατά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις από την ελεγκτική υπηρεσία που έχει
αρμοδιότητα ελέγχου του υποκειμένου στο φόρο (ΠΟΛ.1071/2006).
Παραδείγματα:
• Επαγγελματίας κατασκευαστής (εργολάβος), ο οποίο έχει την έδρα του Αθήνα και
υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, ανεγείρει νέα οικοδομή στην περιοχή του Ν.
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Ηρακλείου. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο, την παρακολούθηση των εργασιών και
την μεταβίβαση των ιδιοκτησιών της οικοδομής είναι η Δ.Ο.Υ. του Ν. Ηρακλείου.
• Οικοδομική εταιρεία, με έδρα την Θεσσαλονίκη, η οποία υπάγεται στην Δ.Ο.Υ.
Τούμπας, αναγείρει νέα οικοδομή στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για
τον έλεγχο, την παρακολούθηση των εργασιών και την μεταβίβαση των ιδιοκτησιών
της οικοδομής είναι η Δ.Ο.Υ. του Πολυγύρου.
Πράξεις για τις οποίες υποβάλλεται “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.”
Η "Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου", υποβάλλεται ως "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." από
τον υποκείμενο στο φόρο όταν:
(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα
Φ.Π.Α., δηλαδή 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 παρ. 1 του
άρθρου 2 του Α.Ν. 1521/1950 που κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950 (πώληση από τα
σχέδια), εφόσον η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά την 1/1/2006, ή αναθεωρείται
μετά την 1/1/2006 και μέχρι την αναθεώρηση δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες
κατασκευής, και εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από επαχθή αιτία και πριν
από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά,
(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., δηλ.
μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της σύστασης προσωπικής
δουλείας, των ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω.
(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 7, του Κώδικα Φ.Π.Α., δηλαδή ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λπ. των
ακινήτων που αναφέρονται παραπάνω.
Σημειώνεται ότι, για κάθε μεταβίβαση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας υποβάλλεται
ξεχωριστή δήλωση.
Στις περιπτώσεις (i) και (ii), και μετά τον έλεγχο της "Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α." που
προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ. 1071/2006, καταβάλλεται
ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.
Στην περίπτωση (iii) η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του Φ.Π.Α., ο
οποίος καταβάλλεται με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής
περιόδου.
Τροποποιητική "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." μπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση
της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται με τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και
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ΠΟΛ. 1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλόμενων, περιγραφής
του ακινήτου κ.λπ.
Χρόνος υποβολής της “Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.”
Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,
όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε
κάθε περίπτωση πριν την "παράδοση" του ακινήτου.
Υπενθυμίζεται ότι, με την παρ. 3 του άρθρου 16, ορίζεται:
"Ειδικά για τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6, η φορολογική
υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο:
α) υπογραφής του οριστικού συμβολαίου,
β) σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης στην περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού
πλειστηριασμού,
γ) μεταγραφής στις λοιπές περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατάρτιση
συμβολαιογραφικού εγγράφου,
δ) πραγματοποίησης των πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 7,
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".
(Όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3427/2005 και
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου από 1/1/2006).
Η ειδική δήλωση Φ.Π.Α., υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητο.
Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ., της περιοχής του ακινήτου είναι διαφορετική από τη
Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου στο φόρο, ένα αντίγραφό της διαβιβάζεται στη
Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής
της.
Διαδικασία υποβολής της “Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.”
Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης στην Δ.Ο.Υ. έχει ως εξής:
1. Η "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." κατατίθεται από τον υποκείμενο στο φόρο, στην
Δ.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο, σε τέσσερα αντίτυπα, με συνημμένα,
για ελεγκτικούς σκοπούς, τα φύλλα υπολογισμού της αξίας του ακινήτου (έντυπα 1-5,
Κ1-Κ9, Αντικειμενικής Αξίας Γης), στο Τμήμα Εμμέσων Φόρων της Δ.Ο.Υ..
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2. Καταχωρείται (στο Τμήμα Εμμέσων Φόρων της Δ.Ο.Υ.) σε βιβλίο με τον τίτλο
"ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.".
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 Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου.

Δεν επιστρέφεται κανένα αντίγραφο στον υποβάλλοντα την δήλωση.
3. Μετά την καταχώρηση της δήλωσης στο βιβλίο αυτό, ακολουθεί η ελεγκτική
διαδικασία όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ. 1054/2006, και τις οδηγίες και
διευκρινίσεις που παρασχέθησαν με την ΠΟΛ. 1071/2006
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, η "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α."
"παραλαμβάνεται" και καταχωρείται από τον υπάλληλο του Τμήματος Εμμέσων
Φόρων στο "ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ"
Ως ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, θεωρείται η καταβολή του αναλογούντος
Φ.Π.Α. (στις περιπτώσεις που απαιτείται καταβολή). Μέχρι και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου, η "Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου" είναι ένα απλό έγγραφο
και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Στο "ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ", καταχωρούνται οι "Ειδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α." κατά σειρά και
ημερομηνία

υποβολής,

τα

στοιχεία

του

υποκειμένου,

τα

στοιχεία

του

μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η Δ.Ο.Υ της έδρας του υποκειμένου. Ο αύξων αριθμός
της δήλωσης στο "ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ" συμπληρώνεται στην ειδική στήλη του "ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.".
Μετά την ως άνω καταχώρηση, θεωρούνται και τα τέσσερα (4) αντίτυπα της "Ειδικής
Δήλωσης Φ.Π.Α." και επιστρέφονται στον υποκείμενο (υποβάλλοντα) τα δύο από τα
θεωρημένα αντίτυπα αυτής, 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. ΔΕΝ
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 της Ειδικής Δηλώσεως καταβληθέντα Φ.Π.Α., που αναλογεί στο δηλούμενο
τίμημα (αξία) της μεταβίβασης. Το ποσό του Φ.Π.Α. “ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ” δεν
μεταφέρεται στην περιοδική δήλωση.
Η αξία των εκροών "ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ" (δηλούμενο τίμημα - αξία - μεταβίβασης)
αναγράφεται στην περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου σύνταξης του
συμβολαίου.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." υποβάλλεται για
πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα
Φ.Π.Α., (αυτοπαράδοση), απαιτούνται τρία (3) αντίτυπα. Στον υποκείμενο
(υποβάλλοντα) επιστρέφεται το ένα από τα θεωρημένα αντίτυπα για το αρχείο του.
Δεδομένου ότι μετά την αυτοπαράδοση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση ως
προς τον Φ.Π.Α., και τυχόν μεταβίβαση του ακινήτου αυτού υπάγεται στις διατάξεις
Φορολογίας Κεφαλαίου, το θεωρημένο αυτό αντίτυπο χρησιμοποιείται σε τυχόν
μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου ως δικαιολογητικό για τη μη επιβολή Φ.Π.Α..
Συμπλήρωση της “Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.”
Για τη συμπλήρωση της "Δήλωσης Μεταβίβασης Ακινήτου", είτε αυτή υποβάλλεται
ως "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." είτε ως "Ειδική Δήλωση Φ.Μ.Α.", παρασχέθησαν
οδηγίες με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1070/2006.
Η συμπλήρωση του εντύπου, όταν υποβάλλεται ως "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." γίνεται
ως εξής:
1η σελίδα του εντύπου:
• Αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητο.
• Διαγραμμίζεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν η δήλωση υποβάλλεται ως
αρχική ή τροποποιητική. Τροποποιητική "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." μπορεί να
υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται από
την ΠΟΛ. 1054/06, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συμβαλλόμενων, περιγραφής
του ακινήτου κ.λπ.
• Αναγράφεται στα αντίστοιχα πεδία από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.:
- Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία καταχώρησης της δήλωσης από το "ΒΙΒΛΙΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α." κατά την κατάθεσή της.
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- Ο αύξων αριθμός καταχώρησης της Ειδικής Δήλωσης, από το "ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.", μετά το πέρας της
ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται από την ΠΟΛ. 1054/06.
- Η ημερομηνία υποβολής της "Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α." από το "ΒΙΒΛΙΟ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ".
- Οι ενδείξεις του ιδίου πλαισίου, ημερομηνία φορολογίας, Αριθμός Σχετικής
δήλωσης / έτος και Δ.Ο.Υ., συμπληρώνονται στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου
που υπάγεται σε Φ.Μ.Α..
• Διαγραμμίζεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο εφόσον πρόκειται για "Ειδική
Δήλωση Φ.Π.Α.".
• 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,
- 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 Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου,
- ο αύξων αριθμός του υποκαταστήματος όπως αυτός εμφανίζεται στη βεβαίωση που
χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. όταν υποβάλλεται δήλωση έναρξης υποκαταστήματος.
2η - 3η σελίδα εντύπου
• 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 Δήλωση Φ.Π.Α." υποβάλλεται για παράδοση
εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, συμπληρώνονται
οι σχετικές ενδείξεις για τον επικαρπωτή.
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• 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 Δ.Ο.Υ. για το οικόπεδο (σύμφωνα με
τη ΠΟΛ. 1054/06) 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 Δ.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.λπ.) 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 Δήλωση Φ.Π.Α.".
- 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.
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Στην περίπτωση μεταβίβασης ψιλής κυριότητας, επικαρπίας ή σύστασης προσωπικής
δουλείας το προϋπολογιστικό ή απολογιστικό κόστος περιορίζεται ανάλογα με το
μεταβιβαζόμενο εμπράγματο δικαίωμα.
Παραδείγματα:
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 Φ.Π.Α., κατά την ελεγκτική διαδικασία του
προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας της μεταβίβασης του ακινήτου, ο
προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. λαμβάνει υπόψη και συγκρίνει την αντικειμενική αξία, τη
δηλωθείσα αξία και το προϋπολογιστικό ή απολογιστικό κόστος κατασκευής (ΠΟΛ.
1054/06 και ΠΟΛ. 1071/06).
Οι ενδείξεις των πινάκων που αφορούν απαλλαγές (π.χ. πρώτης κατοικίας), δεν
συμπληρώνονται εφόσον το έντυπο υποβάλλεται ως "Ειδική Δήλωση 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.
4η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ:
"1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΠΑ":
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Πρόκειται για τον πίνακα υπολογισμού του Φ.Π.Α., ο οποίος είτε θα καταβληθεί με
τη δήλωση αυτή, είτε θα μεταφερθεί στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας
φορολογικής περιόδου στην περίπτωση της "αυτοπαράδοσης".
• 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 εκατό (%, 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 ΔΗΛΩΣΗΣ 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 Φ.Π.Α..
- Ο φόρος εισροών προς έκπτωση όπως έχει αναγραφεί στο τρίτο πεδίο της πρώτης
σειράς.
- Ο Φ.Π.Α. που προκύπτει για καταβολή ως αποτέλεσμα των ποσών του πίνακα
αυτού.
Παράδειγμα:
Εργολάβος κατασκευαστής υποβάλλει την "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." για μεταβίβαση
νεόδμητου διαμερίσματος, ως ακολούθως:
- Η δηλούμενη αξία πώλησης είναι 300.000,00 ευρώ. Ο αναλογών Φ.Π.Α. είναι
(300.000,00 Χ 19%)= 57.000,00 ευρώ
- Ο φόρος εισροών συνολικά της οικοδομής είναι 60.000,00 ευρώ 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 (60.000,00 Χ 20%)= 12.000,00 ευρώ
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- Ο Φ.Π.Α. για καταβολή είναι (57.000,00 - 12.000,00)= 45.000,00 ευρώ.
Τυχόν διαφορές που προκύπτουν θα τακτοποιούνται αναλόγως στην περιοδική
δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου π.χ. από λανθασμένη μεταφορά φόρου
εισροών στην "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.", δηλαδή δεν θα υποβάλλεται τροποποιητική
"Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." εφόσον έχει ήδη παραληφθεί η Ειδική Δήλωση και έχει
προηγηθεί η ελεγκτική διαδικασία
• Στη στήλη ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Στην στήλη αυτή γίνεται η εκκαθάριση του φόρου από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Δ.Ο.Υ. μετά την διοικητική επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την διαδικασία της
ΠΟΛ. 1054/06.
• Στην περίπτωση της αυτοπαράδοσης στον "ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
Φ.Π.Α." απαιτείται η συμπλήρωση μόνο των πεδίων της αξίας του ακινήτου, του
συντελεστή Φ.Π.Α. και του αναλογούντος φόρου της στήλης "ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ".
Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στην περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας φορολογικής
περιόδου και ο φόρος εκροών της αυτοπαράδοσης συμψηφίζεται με το φόρο εισροών
ή τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της περιοδικής δήλωσης.
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 ΠΟΛ. 1053/2006.
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.
Έλεγχος της “Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.”
Με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1054/27-3-2006,
καθορίσθηκε ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου της "Δήλωσης Μεταβίβασης
Ακινήτου" που υποβάλλεται ως "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." και αφορά παράδοση
ακινήτων τα οποία είναι αντικείμενο του Φ.Π.Α..
Ακολούθως, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1071/4-5-2006 παρασχέθησαν οδηγίες και
διευκρινίσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή.
Ι. Ο έλεγχος της "Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α." για τα ακίνητα της παρ. 1 και τα
εμπράγματα δικαιώματα της περιπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του κωδ. Φ.Π.Α.
γίνεται ως ακολούθως:
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1. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το
ακίνητο που πρόκειται να μεταβιβαστεί ελέγχει άμεσα, με την καταχώρησή της στο
οικείο "Βιβλίο Καταχώρησης Ειδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.", την κατατιθέμενη "Ειδική
Δήλωση Φ.Π.Α." 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 Δ.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:
(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
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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 Δ.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) Δηλούμενο 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 παρ. 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1039/9-32006, ότι δηλαδή ως οικοδομή νοείται το σύνολο των οικοδομημάτων της ίδιας
οικοδομικής άδειας.
(γ) Δηλούμενο 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
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αξίας που λαμβάνεται υπόψη στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων 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 Δ.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.
2. 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 παρ. 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
Δηλώσεων Φ.Π.Α.". Περαιτέρω επιστρέφονται στον υποκείμενο στο φόρο δύο από τα
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τέσσερα θεωρημένα αντίτυπα αυτής, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τη
σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου (σχετ. η ΠΟΛ. 1053/27-3-2006).
Η ανωτέρω παραληφθείσα πλέον δήλωση θεωρείται περαιωθείσα ως ειλικρινής ως
προς την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
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1.10. Συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης των οικοδομικών
επιχειρήσεων
Μέχρι και την 31/12/2005, οι οικοδομικές επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες του
Φ.Π.Α.. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. που ορίζουν την επιβολή του
Φ.Π.Α. στα ακίνητα, τέθηκαν σε αναστολή από το χρόνο εφαρμογής του Φ.Π.Α.
(1/1/1987), η οποία παρατάθηκε μέχρι και την 31/12/2005 (με το άρθρο 21 του Ν.
3296/2004). Ως εκ τούτου, για τις οικοδομικές επιχειρήσεις, ο Φ.Π.Α. αποτελούσε
κόστος κατασκευής.
Από 1/1/2006, με τις διατάξεις του Ν. 3427/2005, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι
διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., επιβάλλεται φόρος στα νεόδμητα ακίνητα, και οι
οικοδομικές επιχειρήσεις καθίστανται υποκείμενες στο Φ.Π.Α. (κανονικό καθεστώς).
Στις προηγούμενες ενότητες αναπτύχθηκαν τα θέματα της επιβολής του φόρου
(υποκείμενο, αντικείμενο κ.λπ.) και των δηλωτικών υποχρεώσεων, ως προς τα έντυπα
του προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, και της Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α..
Στην παρούσα, εξετάζονται οι υποχρεώσεις των οικοδομικών επιχειρήσεων σε ότι
αφορά την περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση.
Υπόχρεοι σε υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Οι οικοδομικές επιχειρήσεις (επιτηδευματίες, φυσικά η νομικά πρόσωπα), από
1/1/2006, είναι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. και εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς.
Επομένως έχουν όλες τις υποχρεώσεις όπως και οι λοιποί υποκείμενοι στο φόρο, και
συνεπώς υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Οι ευκαιριακοί κατασκευαστές, δεδομένου ότι επέλεξαν την ένταξη τους στο
κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους επαγγελματίες
κατασκευαστές (εργολάβους, τεχνικές επιχειρήσεις), και κατά συνέπεια υποχρεούνται
στην υποβολή περιοδικής δήλωσης.
Δ.Ο.Υ. υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
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Η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται από τους υπόχρεους, κατά τις διατάξεις
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., στην "Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια
για την υποβολή του φόρου εισοδήματος τους", δηλ. στην Δ.Ο.Υ. της έδρας τους.
Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. δεν πρέπει να συνδέεται, με την "Ειδική
Δήλωση Φ.Π.Α.", η οποία, όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενη ενότητα του
παρόντος, υποβάλλεται στην Δ.Ο.Υ. στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται
το υπό μεταβίβαση κ.λπ. ακίνητο.
Αξίες που αναγράφονται στην περιοδική δήλωση
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. : "Η περιοδική δήλωση
περιλαμβάνει, για κάθε φορολογική περίοδο, την αξία των φορολογητέων
παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, την αξία των ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα καινούργια μεταφορικά
μέσα και τα αγαθά που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, την αξία των
πράξεων παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες οφείλεται φόρος από το λήπτη των
υπηρεσιών αυτών, το φόρο που αναλογεί, την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων,
τις εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 32, καθώς
και τη διαφορά φόρου που προκύπτει."
Για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ως εκ του τρόπου καταβολής του φόρου με την
"Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." (ΠΟΛ.1054/06, ΠΟΛ.1071/06), παρουσιάζονται ορισμένες
διαφοροποιήσεις. Έτσι :
(α) Φορολογητέες εκροές: Ως φορολογητέα εκροή η οποία αναγράφεται στους
αντίστοιχους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης, λαμβάνεται το τίμημα που
αναγράφεται στο συμβόλαιο μεταβίβασης καθώς και ο αναλογών φόρος όπως έχουν
αναγραφεί αντίστοιχα στα βάσει δηλώσεων ποσά της “Ειδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.”
(Εφόσον έχει υποβληθεί την ίδια φορολογική περίοδο).
Π.χ. κατασκευαστική επιχείρηση υποβάλλει την "Ειδική Δήλωση" για μεταβίβαση
διαμερίσματος υπαγόμενου σε Φ.Π.Α. με την οποία δηλώνει τίμημα μεταβίβασης το
ποσό των 150.000,00 ευρώ (Σημείωση: Στην ίδια φορολογική περίοδο έχει υπογραφεί
και το συμβόλαιο). Η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος ανέρχεται στο ποσό των
175.000,00 ευρώ, η δε αξία του προϋπολογιστικού κόστους στο ποσό των 162.500,00
ευρώ. Ως φορολογητέα εκροή στην περιοδική δήλωση θα αναγραφεί το ποσό των
150.000,00 ευρώ.
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Στην στήλη του Φ.Π.Α. αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί στη δηλωθείσα αξία της
μεταβίβασης. Στο προηγούμενο παράδειγμα το ποσό των 28.500,00 ευρώ (150.000,00
Χ 23%)
Στην περίπτωση των αυτοπαραδόσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
για τις οποίες, όπως έχει αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες, φορολογητέα αξία
λαμβάνεται το κόστος κατασκευής, ως φορολογητέα εκροή λαμβάνεται η αξία αυτή,
όπως αναγράφεται και στην "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.".
Στην περίπτωση της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται υπόψη η αξία
που έχει αναγραφεί στο στοιχείο παράδοσης κτισμάτων. Η αξία αυτή αναγράφεται
στις εκροές της περιοδικής δήλωσης.
(β) Φορολογητέες εισροές: Ως προς τις φορολογητέες εισροές δεν υπάρχει
διαφοροποίηση. Οι αγορές των υλικών, των παγίων, οι ληφθείσες υπηρεσίες κ.λπ.,
και ο αναλογών Φ.Π.Α., αναγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς της περιοδικής
δήλωσης της αντίστοιχης ημερολογιακής περιόδου (μήνας, τρίμηνο) όπως αυτές
προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία (εσόδων - εξόδων ή Γ’ Κατηγορίας).
(γ) Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται με την "Ειδική Δήλωση", ως διαφορά του φόρου επί
του δηλωθέντος τιμήματος (αξία) πώλησης και του φόρου των εισροών που αναλογεί
στο μεταβιβαζόμενο κτίσμα μέχρι το χρόνο της μεταβίβασης, αναγράφεται στο πεδίο
των λοιπών προστιθέμενων ποσών (κωδ. 402) της περιοδικής δήλωσης, δηλαδή ο
φόρος που καταβλήθηκε “ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ” με την ειδική δήλωση.
Ο Φ.Π.Α. που προκύπτει με την ελεγκτική διαδικασία που ορίζεται με τις ΠΟΛ.
1054/2006 και ΠΟΛ.1071/2006 και καταβάλλεται με την "Ειδική Δήλωση". Ο εν
λόγω Φ.Π.Α. υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης αξίας σε σχέση με την αξία
τιμήματος μετά την αφαίρεση του αναλλογούντος βάσει τιμήματος φόρου και δεν
αναγράφεται στην περιοδική δήλωση. Ο φόρος αυτός αποτελεί για την επιχείρηση
διαφορά φορολογικού ελέγχου και ως τέτοια (και όχι ως καταβληθής Φ.Π.Α.) πρέπει
να καταχωρείται στα βιβλία της επιχείρησης.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, έστω ότι ο συνολικός φόρος (εισροών) της οικοδομής,
μέχρι την ημερομηνία μεταβίβασης, ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 ευρώ και ότι
το διαμέρισμα που μεταβιβάζεται αντιστοιχεί στο 10% των ιδιοκτησιών. Ο
αναλογούν Φ.Π.Α., ο οποίος θα συμψηφισθεί με την "Ειδική Δήλωση" ανέρχεται στο
ποσό των 100.000,00 Χ 10% = 10.000,00. Με την αποδοχή του ελέγχου από τον
υποκείμενο θα αποδοθεί Φ.Π.Α. με ξεχωριστά διπλότυπα ως εξής : (i) δηλωθέν
τίμημα 150.000,00 Χ 23% = 34.500,00 ευρώ μείον 10.000,00 φόρος εισροών, Φ.Π.Α.
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για καταβολή 18.500,00 ευρώ, και, (ii) φορολογητέα αξία 175.000,00 Χ 23% =
40.250,00 ευρώ μείον Φ.Π.Α. δηλωθείσας αξίας πώλησης 34.500,00, Φ.Π.Α. για
καταβολή 5.750,00 ευρώ.
(δ) Οι πωλήσεις που εξαιρούνται / απαλλάσσονται από την επιβολή Φ.Π.Α., π.χ.
ακίνητα με άδεια οικοδομής μέχρι την 31-12-2005, πώληση νεόδμητου ακινήτου με
απαλλαγή Φ.Π.Α. λόγω Α' κατοικίας, κ.λπ., αναγράφονται στο πεδίο των
απαλλασσόμενων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης εκροών.
Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (prorata)
Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φ.Π.Α. : "Σε
περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την
πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα
έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού
ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών".
Αντικείμενο του Φ.Π.Α. είναι τα νεόδμητα ακίνητα (άδεια από 1/1/2006), και
επομένως κατά την χρήση 2006 και σε επόμενα έτη, οι οικοδομικές επιχειρήσεις θα
πραγματοποιούν πωλήσεις τόσο υπαγόμενες στο φόρο όσο και απαλλασσόμενες
(παλαιά ακίνητα με άδεια μέχρι την 31/12/2005 για όσο διάστημα αυτά υπάρχουν
απούλητα, ή πωλήσεις ακινήτων ως Α’ κατοικίας με απαλλαγή από το φόρο χωρίς
δικαίωμα έκπτωσης).
Ο προσδιορισμός του εκπιπτόμενου ποσοστού Φ.Π.Α που βαρύνει τις κοινές
λειτουργικές δαπάνες π.χ. αμοιβή λογιστή, γραφική ύλη, λογαριασμοί ηλεκτρικού,
τηλεφώνων, έξοδα καθαριότητας κ.λπ. βρίσκεται και για τις κατασκευαστικές
επιχειρήσεις με βάση το κλάσμα (prorata) που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 31
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ΠΟΛ.1056/2002).

1.11. Συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης των οικοδομικών
επιχειρήσεων
Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. είναι η "ανακεφαλαιωτική" δήλωση της
διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρεται, και περιλαμβάνει τα δεδομένα των
βιβλίων που έχουν απεικονισθεί στις περιοδικές δηλώσεις.
Με την δήλωση αυτή γίνεται ο διακανονισμός του φόρου των παγίων και επίσης ο
διακανονισμός του φόρου των κοινών εισροών (prorata)
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Υποχρέωση να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο
που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή και απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που δεν
πραγματοποιήθηκε οικονομική δραστηριότητα, όπως και στην περίπτωση που η
επιχείρηση δήλωσε ότι βρίσκεται σε αδράνεια. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις και οι
ευκαιριακοί κατασκευαστές, ως υποκείμενοι στο φόρο, έχουν υποχρέωση υποβολής
εκκαθαριστικής δήλωσης.
Χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του
Κώδικα Φ.Π.Α. μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την λήξη της
διαχειριστικής περιόδου, εφόσον κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν τηρούσαν
βιβλία ή τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή μέχρι την 10η ημέρα του
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την λήξη της διαχειριστικής περιόδου εφόσον κατά την
λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ."
Ειδικότερες οδηγίες για τον χρόνο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης (υποβολή
ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ., δηλ. ολοκλήρωση της υποβολής μέσα
σε 11 εργάσιμες ημέρες, κ.λπ. θέματα), δόθηκαν με την ΠΟΛ. 1001/8-1-2004 "Τύπος,
περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.".

1.12. Ειδική prorata για την απαλλαγή Α' κατοικίας
Με την περιπτ. λα' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. ορίζεται ότι
απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. "η παράδοση -νεόδμητων- ακινήτων σε δικαιούχους
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.". Για τις
οικοδομικές επιχειρήσεις, η πώληση νεόδμητων ακινήτων υπαγόμενων σε Φ.Π.Α. με
απαλλαγή Α' κατοικίας, είναι πράξη απαλλασσόμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου των εισροών.
Περαιτέρω, με την παρ. 6 του άρθρου 31 ορίζεται ότι ο υποκείμενος στο φόρο θα
πρέπει να ενεργήσει την έκπτωση ανάλογα με την πραγματική διάθεση των αγαθών ή
των υπηρεσιών που λαμβάνει.
Επομένως, στην περίπτωση αυτή, της πώλησης νεόδμητου ακινήτου με απαλλαγή Α'
κατοικίας, ο αναλογούν στο πωληθέν ακίνητο φόρος εισροών, θα πρέπει να
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συμπεριληφθεί στα "αφαιρούμενα ποσά" του φόρου εισροών της περιοδικής
δήλωσης.
Στην περίπτωση παράδοσης ιδιοκτησίας της οποίας η κατασκευή βρίσκεται σε
εξέλιξη η ειδική prorata εφαρμόζεται κατ’ αρχήν στην φορολογική περίοδο που
μεταβιβάζεται το ακίνητο για τον μέχρι τότε φόρο εισροών (από το βιβλίο
Κοστολογίου Οικοδομών) και στη συνέχεια σε κάθε φορολογική περίοδο που
υφίστανται εισροές (αγορές, υπηρεσίες και δαπάνες) για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
Το ποσό του φόρου που δεν μπορεί να εκπέσει η επιχείρηση προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό του Φόρου των Εισροών (της συγκεκριμένης οικοδομής) επί του
ποσοστού της συμμετοχής της ιδιοκτησίας που μεταβιβάστηκε με απαλλαγή Α’
κατοικίας.
Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις
Όσον αφορά την περίπτωση που τα αγαθά αποκτώνται από προμηθευτή της Ε.Ε.
διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :
(α) Στην περίπτωση που η κατασκευαστική επιχείρηση διενεργεί ενδοκοινοτική
απόκτηση, π.χ. πλακάκια, για να τα χρησιμοποιήσει σε μια "παλαιά" οικοδομή,
επειδή δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. γι' αυτή την οικοδομή, θα
συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί των εκροών της περιοδικής δήλωσης και ο κωδικός
"341" των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και όχι ο κωδικός των εισροών, προκειμένου
να καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στην Ελλάδα.
(β) Στην περίπτωση που η κατασκευαστική επιχείρηση διενεργεί ενδοκοινοτική
απόκτηση, π.χ. κουφώματα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και σε "παλαιά" και σε νέα
οικοδομή, η αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης θα καταχωρηθεί και στις εισροές και
στις εκροές καθώς και στον κωδικό 341 της περιοδικής δήλωσης.
Όταν εκδοθεί το αθεώρητο λογιστικό σημείωμα με το οποίο επιμερίζονται οι
ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην "παλαιά" οικοδομή, ο
αναλογών φόρος θα απεικονιστεί στον κωδικό 412 "Λοιπά Αφαιρούμενα Ποσά" γιατί
αυτός ο φόρος αποτελεί κόστος, δεδομένου ότι δεν υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που τα υλικά χρησιμοποιηθούν μόνο σε νέα
οικοδομή, η αξία της ενδοκοινοτικής απόκτησης θα απεικονιστεί στις εκροές εισροές και στον "341", όπως γίνεται συνήθως με τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
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2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
2.1. Πώληση Κανονικής ιδιοκτησίας και Α’ κατοικίας - υπολογισμός Pro
Rata.
Η μελέτη περίπτωσης που θα ακολουθήσει έχει σκοπό την κατανόηση της
διαδικασίας μεταβίβασης Ιδιοκτησίας με Καθεστώς Παράδοσης Ά Κατοικία και του
υπολογισμού της Pro Rata, καθώς και την πώληση «Κανονικής ιδιοκτησίας
Πώληση «Κανονικής ιδιοκτησίας»
Σε περίπτωση πώλησης «Κανονικής ιδιοκτησίας» ο χρήστης αρχικά πρέπει να
καταχωρήσει την εγγραφή της πώλησης.
Στη συνέχεια κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης εμφανίζεται αυτόματα η
αξία στο πεδίο ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης η οποία προκύπτει βάσει της συμπλήρωσης
του εντύπου «Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου» και συγκεκριμένα από τον πίνακα 1
«Πίνακας υπολογισμού ΦΠΑ», της σελίδας 4 του εντύπου διενεργώντας τις
παρακάτω πράξεις υπολογισμού:
Π.χ Έστω ότι η αξία ακινήτου είναι 80.000€ και ο φόρος εισροών προς έκπτωση
10.000€ και ο συντελεστής ΦΠΑ είναι 23%.
Τελικό ΦΠΑ για καταβολή = (80.000 x 23%) – 10.000 – ΦΠΑ αρχικής δήλωσης
=18.400 – 10.000 – 0 = 8.400€
Το ποσό αυτό μεταφέρεται στην περιοδική στο πεδίο 402 ΦΠΑ έκτακτης δήλωσης
Πώληση «Ά Κατοικίας»
Σε περίπτωση πώλησης «Α’ Κατοικίας» αρχικά πρέπει να καταχωρηθεί η εγγραφή
της πώλησης.
Στη συνέχεια κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης εμφανίζεται η
προσαύξηση Pro Rata η οποία υπολογίζεται ως εξής:
Τύπος Υπολογισμού PRO RATA:
Φόρος Εισροών x Ποσοστό επί του οικοπέδου της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας
Στη συνέχεια παρατίθεται παράδειγμα υπολογισμού Pro Rata στην περίπτωση
πώλησης τριών ιδιοκτησιών σαν Ά κατοικία.
Παράδειγμα
Σε περίπτωση πώλησης «Α’ Κατοικίας» ο χρήστης αρχικά πρέπει να καταχωρήσει
την εγγραφή της πώλησης.
Στη συνέχεια κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης εμφανίζεται αυτόματα η
προσαύξηση Pro Rata η οποία υπολογίζεται ως εξής:
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Τύπος Υπολογισμού PRO RATA:
Φόρος Εισροών x Ποσοστό επί του οικοπέδου της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας
Στη συνέχεια παρατίθεται παράδειγμα υπολογισμού Pro Rata στην περίπτωση
πώλησης τριών ιδιοκτησιών σαν Ά κατοικία.
Παράδειγμα υπολογισμού ProRata
Έστω ότι ημερομηνία έναρξης του έργου 01/01/2009
 1η Πώληση
Στο α τρίμηνο ο Φόρος Εισροών =10.000€.
Στις 31/03 πωλείται η Ά κατοικία Νο 1 η οποία έχει συντελεστή επί του οικοπέδου
20%.
Η αξία της Pro Rata που εμφανίζεται στην περιοδική δήλωση του α τριμήνου είναι
ίση με : 10.000 x 20% =2.000€
 2η Πώληση
Στο β τρίμηνο ο Φόρος Εισροών =20.000€
Στις 30/06 πωλείται η Ά κατοικία Νο 2 η οποία έχει συντελεστή επί του οικοπέδου
10%.
Η αξία της Pro Rata που εμφανίζεται στην περιοδική δήλωση του β τριμήνου είναι
ίση με :
Για την ιδιοκτησία Νο 1 = 20.000 x 20% = 4.000€
Για την ιδιοκτησία Νο 2 = 10.000 (για το α τρίμηνο) + 20.000 (για το β τρίμηνο) =
30.000 x 10% = 3.000€
Σύνολο Pro Rata = 3.000 + 4.000 = 7.000€
 3η Πώληση
Στο γ τρίμηνο ο Φόρος Εισροών = 5.000€
Στις 30/09 πωλείται η Ά κατοικία Νο 3 η οποία έχει συντελεστή επί του οικοπέδου
5%.
Συνεπώς η αξία της Pro Rata για το τρίτο τρίμηνο είναι ίση με :
Για την ιδιοκτησία Νο 1 = 5.000 x 20% = 1.000€
Για την ιδιοκτησία Νο 2 = 5.000 x 10% = 500€
Για την ιδιοκτησία Νο 3 = 10.000 (για το α τρίμηνο) + 20.000 για το (β τρίμηνο) +
5.000 (για το γ τρίμηνο) = 35.000 x 5% = 1.750€
Σύνολο ProRata = 1.000+500+1.750 = 3.250€
Το ποσό της Pro Rata μεταφέρεται αυτόματα στην περιοδική δήλωση στο πεδίο 411.

68

2.2. Καταχώριση στοιχείων του έργου
Στην παρακάτω φόρμα, ορίζονται τα εξής δεδομένα του έργου:

Στο πρώτο tab «Στοιχεία Έργου», ορίζονται τα στοιχεία του Έργου όπως είναι
•

τα Γενικά (περιγραφή, στοιχεία διεύθυνσης κ.λ.π.)

•

τα Λοιπά (φορολογικά και μη) στοιχεία. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή στα

πεδία Α/Α όπου είναι ο αύξων αριθμός του έργου, η Κατάσταση της Οικοδομής, η
οποία έρχεται αυτόματα «Σε εξέλιξη» ενώ εάν το έργο αποπερατωθεί και επιλεχθεί
«Αποπερατώθηκε»

τότε

συμπληρώνεται

απαραίτητα

και

η

Ημερομηνία

Αποπεράτωσης. Επίσης ένα πεδίο που πρέπει να συμπληρωθεί είναι ο «Επιβλέπων
Μηχανικός». Για να την δημιουργία του και στην συνέχεια να τον επιλέξουμε στο
έργο πρέπει να πάμε στην διαδρομή «Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Επιχειρήσεων» –
«Παράμετροι» – «Επιβλέποντες Μηχανικοί».

69

2.3. Καταχώριση επιμέρους ιδιοκτησιών
Στην «Διάκριση Επιμέρους Ιδιοκτησιών», όπως φαίνεται παραπάνω, ορίζονται τα
στοιχεία των ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.λ.π.), που απαρτίζουν το
έργο. Εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από το έντυπο «Πίνακας
Ποσοστών», όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από τον αρμόδιο μηχανικό, καθώς και
άλλα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την διαχείριση του κόστους του έργου,
καθώς και για την συμπλήρωση

των σχετικών με το έργο και τις επιμέρους

ιδιοκτησίες αυτού, εντύπων. Πιο συγκεκριμένα ορίζονται για κάθε ιδιοκτησία
(διαμέρισμα), τον Α/Α, τον όροφο (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην περίπτωση που δηλωθεί
«ΑΕΡΑΣ» πρέπει ως καθεστώς παράδοσης στην ομώνυμη στήλη να επιλεχθεί
«Κανονική»), την ιδιοκτησία, τα παρακολουθήματα (είναι ελεύθερο λεκτικό πεδίο πχ
αποθήκη), την κατηγορία (αν οι υπάρχουσες κατηγορίες δεν καλύπτουν τον χρήστη
μπορεί εύκολα να προσθέσει και δικές του γράφοντας τον τίτλο στο συγκεκριμένο
πεδίο πχ μεζονέτα), το όνομα και τα μέτρα

(κοινόχρηστα, καθαρά, μικτά,

ημιυπαίθριοι χώροι) σημειώνοντας ότι είναι καθαρά πληροφοριακά πεδία και δεν
επηρεάζουν τους υπολογισμούς σε κανένα έντυπο. Ενημερώνουν μόνο την
πληροφοριακή εκτύπωση «Πίνακας Ποσοστών», την αντικειμενική αξία, τα μέτρα
της δόμησης ανα τμ. Από τις τιμές (σε τετραγωνικά μέτρα) που θα δοθούν στο πεδίο
«δόμηση», θα προκύψει τελικά η συνολική επιφάνεια του έργου.

2.4. Παράδειγμα υπολογισμού της δόμησης ανα τμ:
Στην «Διάκριση Επιμέρους Ιδιοκτησιών», όπως φαίνεται παραπάνω, ορίζονται τα
στοιχεία των ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.λ.π.), που απαρτίζουν το
έργο. Εδώ καταχωρούνται τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από το έντυπο «Πίνακας
Ποσοστών», όπως αυτό έχει συμπληρωθεί από τον αρμόδιο μηχανικό, καθώς και
άλλα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την διαχείριση του κόστους του έργου,
καθώς και για την συμπλήρωση

των σχετικών με το έργο και τις επιμέρους

ιδιοκτησίες αυτού, εντύπων. Πιο συγκεκριμένα ορίζονται για κάθε ιδιοκτησία
(διαμέρισμα), τον Α/Α, τον όροφο (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην περίπτωση που δηλωθεί
«ΑΕΡΑΣ» πρέπει ως καθεστώς παράδοσης στην ομώνυμη στήλη να επιλεχθεί
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«Κανονική»), την ιδιοκτησία, τα παρακολουθήματα (είναι ελεύθερο λεκτικό πεδίο πχ
αποθήκη), την κατηγορία (αν οι υπάρχουσες κατηγορίες δεν καλύπτουν τον χρήστη
μπορεί εύκολα να προσθέσει και δικές του γράφοντας τον τίτλο στο συγκεκριμένο
πεδίο πχ μεζονέτα), το όνομα και τα μέτρα

(κοινόχρηστα, καθαρά, μικτά,

ημιυπαίθριοι χώροι) σημειώνοντας ότι είναι καθαρά πληροφοριακά πεδία και δεν
επηρεάζουν τους υπολογισμούς σε κανένα έντυπο. Ενημερώνουν μόνο την
πληροφοριακή εκτύπωση «Πίνακας Ποσοστών», την αντικειμενική αξία, τα μέτρα
της δόμησης ανα τμ. Από τις τιμές (σε τετραγωνικά μέτρα) που θα δοθούν στο πεδίο
«δόμηση», θα προκύψει τελικά η συνολική επιφάνεια του έργου.
Έστω ότι ένα οικόπεδο έκτασης 1.000τμ. και το οικόπεδο έχει συντελεστή δόμησης
2. Τότε τα συνολικά μέτρα της δόμησης είναι 1.000 * 2 = 2000τμ.
Έστω ότι η ιδιοκτησία Νο 1 έχει ποσοστό συμμετοχής στο οικόπεδο 10%. Τότε η
δόμηση αυτής της ιδιοκτησίας είναι 2000 * 10% = 200τμ. Με τον ίδιο τρόπο
υπολογίζουμε την δόμηση για όλες τις ιδιοκτησίες και το άθροισμα της στήλης αυτής
θα μας δώσει τα συνολικά 800τμ.

•

τα ποσοστά συμμετοχής στο οικόπεδο. Το ποσοστό που θα δοθεί στο πεδίο

αυτό θα ληφθεί υπ’ όψιν για όλους τους μετέπειτα υπολογισμούς του κόστους της
συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πάντα το σύνολο των
ποσοστών όλων των ιδιοκτησιών θα πρέπει να είναι ίσο με 100.
•

το πεδίο Πώληση επιλέγεται αυτόματα μόλις συμπληρωθεί η δήλωση

μεταβίβασης ακινήτου.
•

το καθεστώς παράδοσης. Στο πεδίο αυτό πρέπει να επιλεγεί το καθεστώς το

οποίο διέπει την μεταβίβαση της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
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2.5. Κόστη Έργου
Στη συνέχεια πρέπει να ορισθούν τα Κόστη Έργου.

Στα Κόστη Έργου υπάρχουν 4 επιμέρους καρτέλες:
Το Ελάχιστο Κόστος:
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Εδώ καταχωρούνται δεδομένα τα οποία προέρχονται από τον αρχικό πίνακα 1 του
έντυπου «Έντυπο Β υπολογισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής», όπως
αυτό έχει συμπληρωθεί από τον αρμόδιο μηχανικό.
Πρέπει δηλαδή να καταχωρηθούν η Περιγραφή Εργασίας, το ενδεικτικό Ποσοστό (σε
ποσοστό ‰), η Εκτίμηση Μηχανικού (σε ποσοστό ‰) και το Κόστος Εργασίας.
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Το Προϋπολογιστικό Κόστος:

Εδώ καταχωρούνται οι «Γενικές Δαπάνες Κατασκευής» στο πρώτο υπομενού ενώ
στο δεύτερο «Κατασκευαστικές Δαπάνες» εμφανίζονται τα τετραγωνικά μέτρα
συνόλου οικοδομής τα οποία είναι το σύνολο της στήλης δόμησης που
συμπληρώθηκε στην διάκριση επιμέρους ιδιοκτησιών. Πρέπει να δηλωθεί επίσης και
Τιμή ανά τμ ώστε να προκύψει το σύνολο Β του κατασκευαστικό κόστους. Το
σύνολο Α συν το σύνολο Β αποτελούν το Προϋπολογιστικό Κόστος.
Το Πραγματικό Κόστος:
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Ενημερώνεται από τα πραγματικά παραστατικά δαπανών που καταχωρούνται και
έχουν επιμεριστεί στο συγκεκριμένο έργο. (βλ. παρακάτω). Το πραγματικό κόστος
που εμφανίζεται αφορά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στα πεδία «Από» και
«Εως» και όχι κατά ανάγκη το σύνολο του πραγματικού κόστους του έργου.
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Απολογιστικό Κόστος:

Στο τέταρτο Tab «Απολογιστικό Κόστος» εμφανίζονται στον Πίνακα Α οι Γενικές
Δαπάνες οι οποίες έχουν επιμεριστεί στο συγκεκριμένο έργο μέσω των παραστατικών
επιμερισμού και έχουν απεικονιστεί στο Βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών (βλ.
παρακάτω). Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ, αφορούν το χρονικό διάστημα
που ορίζεται στα πεδία «Από» και «Έως» και όχι κατά ανάγκη το σύνολο των
Γενικών Δαπανών του έργου. Επίσης εμφανίζεται ο Πίνακας Β όπου αποτελείται από
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το Κατασκευαστικό Κόστος το οποίο έχει επιμεριστεί στο συγκεκριμένο έργο μέσω
των παραστατικών επιμερισμού και έχει απεικονιστεί στο Βιβλίο Κοστολογίου
οικοδομών. Ανάλογα με την παραμετροποίηση που έχει πραγματοποιηθεί από τον
χρήστη στα είδη Δαπάνης ενημερώνονται αυτόματα τα πεδία Αξίας και Φ.Π.Α. για
Αγορές Αγαθών, Λήψη Υπηρεσιών, Μισθοδοσία. Επιπλέον υπάρχει το tab «Τύπος»
όπου ο χρήστης ορίζει εάν πρόκειται για αρχικό ή τροποποιητικό και επιπλέον
υπάρχει το πεδίο παρατηρήσεις όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει τις παρατηρήσεις
που επιθυμεί έτσι ώστε στην συνέχεια να εκτυπωθούν στην σελίδα 2 του εντύπου
«Απολογιστικό Κόστος».

2.6. Υπολογισμός αξίας παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο
Η αξία παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο έχει υπολογιστεί και εμφανίζεται
στο Απολογιστικό Κόστος. Στο «Απολογιστικό Κόστος» υπάρχει ένα ειδικό πεδίο
οπού εμφανίζεται η παραπάνω αξία. Η αξία παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο
υπολογίζεται με τους κάτωθι τρόπους:
•

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ποσοστό αέρα η αξία παράδοσης

υπολογίζεται ως εξής:
Τύπος: Συνολικό κόστος x Ποσοστό αντιπαροχής
πχ .

Συνολικό κόστος = 500.000€ και Ποσοστό αντιπαροχής = 30%

Αξία παράδοσης = 500.000€ x 30% = 150.000€
•

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ποσοστό αέρα η αξία παράδοσης

υπολογίζεται ως εξής:
Τύπος: [ποσοστό αντιπαροχής x 10 / 1000 – (ποσοστό αέρα x 10)] x Συνολικό κόστος
Δηλαδή χιλιοστά αντιπαροχής προς 1000 – χιλιοστά αέρα και το αποτέλεσμα που
προκύπτει το πολλαπλασιάζουμε επί το Συνολικό Κόστος
π.χ

Συνολικό κόστος = 500.000€ , Ποσοστό αντιπαροχής = 30% και

Ποσοστό αέρα = 10%
Αξία παράδοσης = [30 x 10 / 1000 – (10 x 10)] x 500.000 = (300 / 1000-100) x
500.000 = 300 / 900 x 500.000 = 0,33 x 500.000 = 166.667€

2.7. Εκτύπωση Βιβλίου Κοστολογίου
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Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση των παραστατικών μπορεί ο χρήστης
να εκτυπώσει άμεσα το Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών.
Έσοδα – Έξοδα
Στην περίπτωση των «Εσόδων – Εξόδων» ο χρήστης έχει δύο επιλογές εκτύπωσης
του βιβλίου κοστολογίου.
•

Συνενωμένο βιβλίο κοστολογίου και Εσόδων – Εξόδων.

•Ξεχωριστή τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών
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2.8. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου- Καθεστώς Παράδοσης
«Κανονική»
Στην παρακάτω φόρμα, παρουσιάζονται χωρισμένα σε tab οι πίνακες του εντύπου.
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Τα σημαντικότερα

στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε tab, περιγράφονται

παρακάτω:
α) Στο πρώτο tab «σελίδα 1», εμφανίζονται τα στοιχεία του υποκείμενου (εταιρείας),
τα απαραίτητα στοιχεία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (ΔΟΥ, υποθηκοφυλακείο,
στοιχεία οικοδομικής αδείας), καθώς και το αν υποβάλλεται σαν ειδική δήλωση ΦΠΑ
ή σαν δήλωση ΦΜΑ τα οποία μπορούν να μεταβληθούν από τον χρήστη.
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β) Στο δεύτερο tab «Αγοραστές - Πωλητές», εμφανίζονται τα στοιχεία του υπόχρεου
(εταιρείας) στο πεδίο με τα στοιχεία των πωλητών, και πρέπει ο χρήστης να
καταχωρήσει και τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία των αγοραστών και των
πωλητών.
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γ) Στο τρίτο tab «Σελίδα 2 - λοιπά», εφόσον έχει εκτελεσθεί προηγουμένως η
ενέργεια της ανάκτησης, εμφανίζεται ανάλογα με τα δεδομένα και την κατάσταση
του έργου, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, το προϋπολογιστικό ή το απολογιστικό
κόστος της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, ενώ πρέπει να καταχωρηθεί το καταβληθέν
τίμημα, καθώς και το μεταβιβαζόμενο με την επεξεργαζόμενη δήλωση ποσοστό του
ακινήτου.
(Στο πεδίο αυτό καταχωρείται το ποσό της αντικειμενικής αξίας, ολόκληρο εφόσον
μεταβιβάζεται το 100% της ιδιοκτησίας, πχ 20.000€ αν η αντικειμενική αξία είναι ίση
με 20.000€, ενώ αν μεταβιβάζεται το 50% θα δηλώσουμε το 50% της αντικειμενικής
αξίας, δηλ. 10.000€).
Επιπλέον στο πεδίο «Εικόνα Σκαριφήματος» είναι δυνατή η επιλογή αρχείου εικόνας
η οποία θα εκτυπωθεί στο εκτυπωμένο έντυπο στο πεδίο περιγραφή ακινήτουπαρατηρήσεις – σκαρίφημα.
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δ) Στο τέταρτο και τελευταίο tab «Σελίδα 4», εμφανίζεται στον πίνακα «1. Πίνακας
Υπολογισμού ΦΠΑ», ο συνολικός φόρος εισροών του έργου, όπως αυτός προκύπτει
μέχρι την ημερομηνία υποβολής του εντύπου, από το βιβλίο κοστολογίου οικοδομών.
Ακόμα εμφανίζεται το ποσοστό συμμετοχής της μεταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας, όπως
αυτό έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία του έργου και συγκεκριμένα στον πίνακα
διάκρισης των επιμέρους ιδιοκτησιών. Από τα δύο παραπάνω δεδομένα προκύπτει
αυτόματα ο φόρος εισροών που αναλογεί στην μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία.
Στην συνέχεια αφού έχει έρθει η αξία του ακινήτου, υπολογιζόμενη από τα πεδία
«καταβληθέν τίμημα» και «μεταβιβαζόμενο ποσοστό», πρέπει να επιλέξει τον
σχετικό συντελεστή ΦΠΑ. Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τροποποιητική
δήλωση πρέπει να καταχωρηθεί και το ποσό του ΦΠΑ αρχικής δήλωσης.
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Σε περίπτωση που το καταβληθέν τίμημα είναι μικρότερο από το Προϋπολογιστικό ή
Απολογιστικό κόστος αλλά και στην περίπτωση που το καταβληθέν τίμημα είναι
μικρότερο από την αντικειμενική αξία και την αξία του προϋπολογιστικού κόστους,
τότε στην σελίδα 4 στον πίνακα 1, θα υπολογιστεί το ΦΠΑ Βάσει Ελέγχου
(πληροφοριακά), στο οποίο πάλι πρέπει να επιλέξει ο χρήστης τον συντελεστή ΦΠΑ
ώστε να προκύψει το τελικό ΦΠΑ για καταβολή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η στήλη Βάσει Ελέγχου δεν συμπληρώνεται από τον χρήστη αλλά
από την αρμόδια ΔΟΥ. Στις περιπτώσεις ιδιοκτησίας με καθεστώς «Αυτοπαράδοση»,
στον υποπίνακα υπολογισμού Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης δεν συμπληρώνεται το πεδίο
«ΦΠΑ για καταβολή», ενώ παράλληλα δεν ενημερώνεται η περιοδική δήλωση ΦΠΑ,
από την συγκεκριμένη δήλωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας.
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2.9. Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου- Καθεστώς Παράδοσης «Ά
κατοικία»
Η διαδικασία υπολογισμού είναι ίδια ακριβώς με την πώληση «Κανονικής
Κατοικίας» που περιγράφηκε στο παραπάνω Βήμα , με τις εξής διαφορές:
-στην Σελίδα 1 Επιλέγεται το πεδίο Δήλωση Φ.Μ.Α

-ενώ στην Σελίδα 4 δεν υπολογίζεται ΦΠΑ για καταβολή.
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Οι σημαντικές και συχνές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο φορολογικό
πλαίσιο των ακίνητων και ιδιαίτερα η επιβολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα η καθιέρωση
του φόρου αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων, έχουν
καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των λογιστών –φοροτεχνικών και όσων
ασχολούνται επαγγελματικά με το θέμα αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΕΝΤΥΠΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

Έντυπο 2
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ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Έντυπο 3
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