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Πωλήσεις κτιρίων µαζί µε το συνεχόµενο οικόπεδο
Το κατά πόσο οι πωλήσεις οικοπέδου και κτιρίων συνιστούν συναλλαγές πώλησης
κτιρίου µαζί µε το συνεχόµενο οικόπεδο ή δύο ξεχωριστές συναλλαγές, δηλαδή
πώλησης οικοπέδου και παροχής υπηρεσιών ανέγερσης κτιρίου, είναι θέµα πραγµατικό
και πρέπει να προσεγγίζεται µε βάση το σύνολο των περιστατικών της κάθε περίπτωση
ξεχωριστά.
Ο τύπος ή το όνοµα που επιλέγουν τα συµβαλλόµενα µέρη να δώσουν στη συναλλαγή
δεν δηµιουργούν καµιά δέσµευση για την Υπηρεσία Φ.Π.Α., αλλά ουσιαστικά για τον
καθορισµό της φορολογικής µεταχείρισης µιας συναλλαγής θα πρέπει πάντοτε να
λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική πρόθεση των µερών, η φύση, το περιεχόµενο και ο
χαρακτήρας της κάθε συναλλαγής, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα σχετικά
δεδοµένα.
Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω ορισµένες παράµετροι που θα µπορούσαν να
λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της φορολογικής µεταχείρισης των εν λόγω
συναλλαγών:
¾ Ο χρόνος συνοµολόγησης των συµβολαίων
¾ Ο τρόπος παρουσίασης των συναλλαγών στο Τµήµα Κτηµατολογίου ή στο Τµήµα
Εσωτερικών Προσόδων
¾ Ο λόγος για την ύπαρξη ενδεχοµένως ξεχωριστών συµφωνιών
¾ Αν η ανέγερση του κτιρίου πραγµατοποιήθηκε από τον ίδιο τον πωλητή των
οικοπέδων ή από άλλο πρόσωπο
¾ Στις περιπτώσεις ακύρωσης της συµφωνίας πώλησης του οικοπέδου και
σύναψης νέας συµφωνίας, ο χρόνος ακύρωσης της συµφωνίας, δηλαδή αν πριν
την ακύρωση προηγήθηκε µεταβίβαση του οικοπέδου και/ή ο αγοραστής είχε ήδη
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
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Όλες οι πιο πάνω παράµετροι είναι ενδεικτικές και για τον καθορισµό της φορολογικής
µεταχείρισης µιας συναλλαγής µπορεί να λαµβάνονται υπόψη όλες µαζί ή ξεχωριστά η
καθεµιά ανάλογα µε τα δεδοµένα της κάθε περίπτωσης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε
άλλα στοιχεία και δεδοµένα ενδεχοµένως να βρίσκονται στον προσωπικό φάκελο του
υποκειµένου στο φόρο προσώπου ή να προκύψουν στη διάρκεια του ελέγχου.

(Α. Κούτρας)
για Έφορο Φ.Π.Α.
Κοιν.: Γενικό Ελεγκτή
: Γενικό ∆ιευθυντή Υπ. Οικονοµικών
: Αρχιτελωνείο
: Κ.Ε.Β.Ε.
Τ.Θ. 21455
1509 Λευκωσία
: Ο.Ε.Β.
Τ.Θ. 21657
1511 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 24935
1355 Λευκωσία
: Παγκύπριο Σύνδεσµο Εγκεκριµένων Λογιστών Αµερικής
Τ.Θ. 25584
1310 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Πτυχιούχων Εγκεκριµένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου
Τ.Θ. 26540
1640 Λευκωσία
: Σύνδεσµο Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου
Τ.Θ. 53684
3317 Λεµεσός

ADK2337(Ερµ.Εγκ)-05pcL
ADK/ELI

∆/νση: Γωνία Μιχ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096, Λ/σία
Ταχυδροµική διεύθυνση: Υπηρεσία ΦΠΑ, 1471, Λ/σία

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: headquarters@vat.mof.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce

