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Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦΒ΄1111586 ΔΞ2016

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄ & Α΄
Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10
Σατ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Πληροθορίες: Μ. Γξάγθνπ, Β. Γαζνπξάο
Σηλέθωνο: 210 - 3375311
ΦΑΞ: 210 - 3375001
ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη εζόδων από πώληζη διαμεριζμάηων οικοδομικής
επιτείρηζης ηα οποία έτει αγοράζει ημιηελή και ηα αποπεραηώνει ή ηα έτει αγοράζει
ήδη αποπεραηωμένα.
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013, κε ηηο νπνίεο πξνζηέζεθε

παξάγξαθνο ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4172/2013, νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα (λένο Κ.Φ.Δ.)
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ
νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεσλ εθαξκόδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη
εθδνζεί ή αλαζεσξεζεί από ηελ 1.1.2006 θαη κεηά.
2.

Με ηελ ΠΟΛ.1042/2016 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε

ζπκπιήξσζε ηνπ Δ3 θαη ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακόξθσζεο θνξνινγηθνύ έηνπο 2015
δηεπθξηλίζηεθε όηη κε βάζε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, νη δηαηάμεηο
ηνπ λένπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεσλ εθαξκόδνληαη
γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί από ηελ 1.1.2006 θαη κεηά. Γειαδή,
γηα πσιήζεηο νηθνδνκώλ από 1.1.2014 θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πώιεζεο
νηθνδνκώλ, εμάγνπλ ινγηζηηθό απνηέιεζκα όηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί από 1.1.2006
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θαη κεηά, ελώ γηα πσιεζέληα αθίλεηα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο κέρξη 31.12.2005,
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994.
3.

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ν ηεθκαξηόο ηξόπνο θνξνιόγεζεο ησλ θεξδώλ πνπ πξνθύπηνπλ από

ηελ πώιεζε νηθνδνκώλ

κε άδεηα νηθνδνκήο πξηλ ηελ 1.1.2006 αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο

αλέγεξζεο θαη πώιεζεο πνπ έρνπλ αλεγείξεη απηέο ηηο νηθνδνκέο πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπηζηεί ε αδπλακία εμαγσγήο ινγηζηηθνύ απνηειέζκαηνο ειιείςεη ηνπ βηβιίνπ
θνζηνινγίνπ ην νπνίν έγηλε ππνρξεσηηθό γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο κεηά ηελ 1.1.2006.
4.

Δπηπξόζζεηα,

θαηά

ηελ

πάγηα

ζέζε

ηεο

Γηνίθεζεο

(1035471/626/Α0012/ΠΟΛ.1088/28.3.2001 εγθύθιηόο καο) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, απαηηείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πώιεζεο
νηθνδνκώλ εθηόο από ην ζηνηρείν ηεο πώιεζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο αλέγεξζεο από ηηο ίδηεο ησλ
αθηλήησλ πνπ πσινύλ. Δπίζεο, θνξνινγνύληαλ κε ινγηζηηθό πξνζδηνξηζκό θαη όρη κε ηηο
εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ε επηρείξεζε πνπ αγόξαδε θαη πσινύζε παιαηά αθίλεηα ηα
νπνία πξνεγνπκέλσο είρε αλαπαιαηώζεη – αλαθαηαζθεπάζεη (ζρεη.1012636/288/Α0012/
27.2.2002 έγγξαθό καο).
5.

Δπνκέλσο, νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αγνξάδνπλ από άιιε νηθνδνκηθή επηρείξεζε

αθίλεηα είηε εκηηειή ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνπεξαηώλνπλ είηε ήδε απνπεξαησκέλα, αθόκα
θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ 1.1.2006, όηαλ ηα πνπιήζνπλ ζα
πξνζδηνξίζνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά, κε εθαξκνδόκελσλ ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 πεξί ηεθκαξηνύ πξνζδηνξηζκνύ ησλ θεξδώλ.
Ακριβές Ανηίγραθο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς

ΔΟΓΩΝ

Σμήμαηος Γιοίκηζης

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο
3. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ)
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4
θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη
Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
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6. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
7. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
8. θ. Γεκήηξην Σζνύιν, Υξεκσλίδνπ 14, Σ.Κ.11633, Αζήλα
ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
7. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.
8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10)

Ακριβές Ανηίγραθο
Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς
Σμήμαηος Γιοίκηζης
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