Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα – Νέα
εγκύκλιος με παραδείγματα
Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος Ε 2006/2020 με οδηγίες για την αναστολή
εφαρμογής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις
των άρθρων 6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας
προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6.
Συγκεκριμένα με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 προστέθηκε παρ. 4α
στο άρθρο 6, σύμφωνα με την οποία, με αίτηση που υποβάλει ο υποκείμενος,
δηλαδή η επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, αναστέλλεται,
υποχρεωτικά μέχρι 31.12.2022 η εφαρμογή του ΦΠΑ στα «νεόδμητα ακίνητα» κατά
την έννοια των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6 και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης
ακινήτων. Επομένως, με την απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ που εκδίδεται επί
της αιτήσεως αναστολής του υποκειμένου, σύμφωνα με την Α.1012/2020 χορηγείται
αναστολή, η οποία υποχρεωτικά διαρκεί έως 31.12.2022.
Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του υποκειμένου πρέπει αυτός να
συνυποβάλλει με την αίτησή του κατάσταση με τα «αδιάθετα» ακίνητα, δηλαδή τα
ακίνητα που, έως το χρόνο της αίτησης αναστολής, δεν έχουν πωληθεί ή
χρησιμοποιηθεί (ώστε να έχει προηγηθεί αυτοπαράδοσή τους κλπ.). Συνεπώς η
αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αδιάθετα ακίνητα του υποκειμένου, από όλες τις
άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του
είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την
αίτηση αναστολής. Επισημαίνεται ότι εφόσον προσκομιστεί από τον υποκείμενο
κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα, όπως ορίζεται στην σχετική ανωτέρω Α.
1012/2020 ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την αναστολή.
Η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες εκδοθείσες μέχρι την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του ν. 4646/2019 είναι έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι έως και τις 12.6.2020 ενώ η προθεσμία της
αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από την έναρξη ισχύος των
διατάξεων αυτών και εφεξής είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της εκάστοτε
άδειας. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση αναστολής καταλαμβάνει το σύνολο των
αδιάθετων ακινήτων του υποκειμένου από όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν
εκδοθεί έως το χρόνο της αίτησης αναστολής. Άδεια που τυχόν εκδίδεται είτε
μετά την αίτηση αναστολής και μέχρι την έκδοση της απόφασης αναστολής είτε
μετά την έκδοση της απόφασης αναστολής δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή.
Σε περίπτωση που ο υποκείμενος επιθυμεί την αναστολή αυτής της άδειας θα
πρέπει να τη ζητήσει εκ νέου.
Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα θα
γίνεται δεκτή μέχρι την παράδοση εκάστοτε ακινήτου με την υποβολή των
δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την μεταβολή.
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