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∆ικαίωµα έκπτωσης του φόρου
για εργασίες σε ακίνητη ιδιοκτησία
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25(13)(α) του Ν.246/90 που ίσχυε µέχρι την 31/1/2002
δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι
δαπάνες που αφορούν την παράδοση υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που
χρησιµοποιούνται για εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία ή που αφορούν την
αµοιβή εργολάβων για την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία µε µίσθωση έργου.
Η πιο πάνω διάταξη του Ν.246/90 δεν έχει περιληφθεί στο Ν.95(Ι)/2000, ο οποίος τέθηκε
σε εφαρµογή από 1/2/2002 και συνεπώς τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα έχουν
δικαίωµα να εκπίπτουν το φόρο που επιβαρύνει τις δαπάνες που αφορούν ακίνητη
ιδιοκτησία, νοουµένου πάντοτε ότι πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις του Νόµου.
Το άρθρο 25(13)(α) του Ν.246/90, που περιορίζει το δικαίωµα έκπτωσης του φόρου,
αναφέρεται σε «εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία» και δεν συνδέεται µε το
χρόνο απόδοσης του Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές στην οικοδοµική βιοµηχανία.
Συνεπώς στο µεταβατικό στάδιο, από την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.246/90 στην
εφαρµογή των διατάξεων του Ν.95(Ι)/2000, καθοριστικό χρονικό σηµείο για το δικαίωµα
των υποκειµένων στο φόρο προσώπων να διεκδικούν έκπτωση του φόρου που αφορά
εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη ιδιοκτησία είναι ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών και όχι
ο χρόνος απόδοσης του Φ.Π.Α. για τις συναλλαγές στην οικοδοµική βιοµηχανία.
Με βάση τα πιο πάνω δεν παρέχεται σε υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου που αφορά δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητη
ιδιοκτησία, που εκτελέστηκαν πριν την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.95(Ι)/2000,
δηλαδή για εργασίες που εκτελέστηκαν πριν την 1/2/2002, καθότι αφορά δαπάνες για τις
οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
25(13)(α) του Ν.246/90.
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-2Τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα έχουν δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που αφορά
δαπάνες για εργασίες που εκτελέστηκαν σε ακίνητη ιδιοκτησία µετά την 1 Φεβρουαρίου
2002.
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