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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/7/2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1107

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ (ΦΠΑ)

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ:

«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής
δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή».

Σας κοινοποιούµε την υπ΄ αριθµ. 9/2016 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ σχετικά µε τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης µεταβίβασης
ακινήτου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ, προς ενηµέρωσή σας και ανάλογη εφαρµογή.

1. Με την ως άνω γνωµοδότηση έγιναν οµόφωνα δεκτά τα εξής:

Η φορολογική αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, που αφορά µεταβίβαση ακινήτου, το οποίο έχει
φορολογηθεί ως αποπερατωµένο πριν ακόµη περατωθεί και στη συνέχεια άλλαξαν οι όροι της σύµβασης και παραδόθηκε ηµιτελές, εάν και
εφόσον δεν ισχύει το τεκµήριο του αποπερατωµένου και να εκδώσει, ύστερα από τη σχετική γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 36
παρ. 4 περ. α΄, υποπερ. iv του Κώδικα ΦΠΑ, νέα πράξη προσδιορισµού ΦΠΑ λαµβάνοντας υπόψη ως βάση επιβολής του φόρου την
πράγµατι λαµβανόµενη στη συγκεκριµένη περίπτωση αντιπαροχή (τίµηµα), από την οποία µπορεί να προκύπτει και µείωση φορολογητέας
ύλης ως και του αντίστοιχου φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι στο τροποποιητικό συµβόλαιο δεν θα υφίσταται όρος για µελλοντική
αποπεράτωση του µεταβιβαζόµενου ηµιτελούς κτίσµατος από τον πωλητή-εργολάβο.

2. Διευκρινίζεται ότι ο επανέλεγχος της ειδικής δήλωσης δεν έχει σχέση µε τον επανέλεγχο του άρθρου 34 του ΚΦΔ αλλά πρόκειται για νέο
έλεγχο της αρχικής δήλωσης µεταβίβασης ακινήτου, ύστερα από τη σχετική γνωστοποίηση του άρθρου 36 παρ. 4 περ. α΄, υποπερ. iv του
Κώδικα ΦΠΑ, η οποία υποβάλλεται ακριβώς γιατί δεν µπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση καθώς η αρχική δήλωση έχει ελεγχθεί.
Με βάση τη γνωστοποίηση αυτή, η Φορολογική Διοίκηση επανελέγχει την αρχική δήλωση (ΠΟΛ.1095/2009) και στη συνέχεια συντάσσει
έκθεση επανελέγχου της ειδικής δήλωσης και εκδίδει νέα πράξη προσδιορισµού ΦΠΑ είτε προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, είτε δεν
προκύπτει ποσό φόρου, είτε (σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση) προκύπτει µείωση του ήδη προσδιορισθέντος και καταβληθέντος φόρου. Η
Απόφαση/πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται βάσει των άρθρων 49 παρ. 2 β΄ , 36 παρ. 4 α΄ (iv) και 6 παρ. 1 και παρ. 2 α΄ του
Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) και το ποσό κατά το οποίο επέρχεται µείωση της φορολογητέας ύλης και του αντίστοιχου φόρου, υπολογίζεται
κατά τον παρακάτω τρόπο:

Παράδειγµα:

Πωλήθηκε ακίνητο από τα σχέδια από τον Κ (κατασκευαστή) στον Α (αγοραστή) µε τίµηµα 100.000 €, το οποίο τίµηµα είναι µεγαλύτερο της
αντικειµενικής και του κόστους και καταβάλλεται ΦΠΑ 24.000 €. Λόγω οικονοµικής αδυναµίας ο Κ αδυνατεί να αποπερατώσει το ακίνητο το
οποίο έχει φτάσει στο στάδιο των επιχρισµάτων. Συµφωνούν µε τον Α να τροποποιήσουν το συµβόλαιο πώλησης και να συµφωνήσουν ότι το
ακίνητο που πουλήθηκε θα παραδοθεί ηµιτελές (µε την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του τεκµηρίου του
αποπερατωµένου), στο στάδιο των επιχρισµάτων και το τίµηµα που θα οφείλεται θα είναι 60.000 €. Υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση
ενόψει της σύνταξης του τροποποιηθέντος συµβολαίου και η Φορολογική αρχή επανελέγχει την αρχική ειδική δήλωση, συντάσσει έκθεση
επανελέγχου και εκδίδει πράξη υπολογίζοντας τη µείωση της φορολογητέας ύλης ως εξής:

Αξία ακινήτου αρχικού συµβολαίου: 100.000 ΦΠΑ: 24.000

Αξία ακινήτου τροπ/ντος συµβολαίου: 60.000 ΦΠΑ: 14.400

ΦΠΑ αρχικής δήλωσης: 24.000 - ΦΠΑ κατόπιν επανελέγχου: 14.400 = - 9.600

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net



21/7/2017 ΠΟΛ. 1107/2017 (13/7/2017)-«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 9/2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής …

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=4C3D2D3C39CAFDC0.1D031AEA53&version=2017/07/13 2/2

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί µε την ΠΟΛ. 1095/2009.

Συν: Η υπ΄ αριθµ. 9/2016 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


