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Παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας και πολεοδοµική άδεια
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β) του Όγδοου Παραρτήµατος των περί Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας Νόµων του 2000 µέχρι 2006, η παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας είναι
εξαιρούµενη συναλλαγή, εξαιρουµένων των πιο κάτω συναλλαγών:
(i)

µεταβίβαση κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που µεταβιβάζεται µαζί µε
αυτά ή και εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών εφόσον πραγµατοποιείται πριν
από την πρώτη εγκατάσταση σ’ αυτά,

(ii)

µεταβίβαση της κατοχής κτιρίων ή τµηµάτων τους και του οικοπέδου που
µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά ή εξ’ αδιαιρέτου ιδανικής µερίδας επ’ αυτών, δυνάµει
σύµβασης πώλησης τους ή δυνάµει συµφωνίας που ρητά προβλέπει ότι θα
µεταβιβαστούν και τα κτίρια µαζί µε το οικόπεδο που µεταβιβάζεται µαζί µε αυτά σε
κάποιο χρόνο στο µέλλον ή δυνάµει µίσθωσης τους µε δικαίωµα εξαγοράς, εφόσον
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.
Πρώτη εγκατάσταση για σκοπούς του Νόµου, σηµαίνει την πρώτη χρησιµοποίηση,
µε οποιοδήποτε τρόπο, των κτιρίων ύστερα από την ανέγερση τους,
περιλαµβανοµένων της ιδιοκατοίκησης, ιδιόχρησης, µίσθωσης ή οποιασδήποτε
άλλης χρήσης.

2. Με βάση τα πιο πάνω στις περιπτώσεις κτιρίων που µετασκευάζονται, ανακαινίζονται,
αναπαλαιώνονται (π.χ. µετατροπή από ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυµα σε οικιστικά
διαµερίσµατα, µετατροπή οικίας σε επιχειρηµατικό υποστατικό, όπως εστιατόριο, κέντρο
αναψυχής ή κατάστηµα κλπ), τότε η παράδοση των κτιρίων µετά τη µετασκευή, ανακαίνιση,
αναπαλαίωση, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., είναι εξαιρούµενη συναλλαγή, διότι η πρώτη
εγκατάσταση των κτιρίων έχει επέλθει µε την προγενέστερη χρησιµοποίηση τους µε
οποιοδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα αν για τη µετατροπή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση απαιτείται ή
όχι η έκδοση νέας Πολεοδοµικής Άδειας, για την οποία η αίτηση θα έχει κατατεθεί στην
Αρµόδια Αρχή µετά την 1/5/2004.

(Α. Κούτρας)
για Έφορο Φ.Π.Α.
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