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ΘΕΜΑ: Αποδοσή ηηρ με απ. 532/2012 γνωμοδόηηζηρ ηος Νομικού ςμβοςλίος ηος 

Κπάηοςρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 28 

ηος ΚΦΕ ζε πεπιπηώζειρ πωλήζεων ακινήηων πος αποκηήθηκαν από επασθή ή 

μη επασθή αιηία.  

  

      αο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξωζή ζαο ηελ 532/2012 γλωκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έγηλε δεθηή από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίωλ 

Δζόδωλ. 

  Με ηελ γλωκνδόηεζε απηή έγηλε δεθηό όηη, θαηά ηελ έλλνηα ηωλ δηαηάμεωλ ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ΚΦΔ εηζόδεκα από εκπνξηθή επηρείξεζε είλαη απηό 

πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλέγεξζε κεκνλωκέλεο πνιπόξνθεο νηθνδνκήο επί ηδηνθηήηνπ 

νηθνπέδνπ, εθόζνλ ε αλέγεξζε δελ γίλεηαη πξνο ηνλ ζθνπό αμηνπνηήζεωο θεθαιαίνπ, 

αιιά πξνο ηνλ ζθνπό επηηεύμεωο θέξδνπο από ηελ κεηαβίβαζε ηωλ νξηδόληηωλ 

ηδηνθηεζηώλ ηεο νηθνδνκήο. Ο ζθνπόο απηόο  δύλαηαη λα ζπλαρζεί από ζπλαθή πξνο ηελ 

αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο πεξηζηαηηθά, όπωο ην κέγεζνο ηεο νηθνδνκήο, ε αλέγεξζε ηεο 

ζε ρξόλν πνπ δελ απέρεη πνιύ από ηελ απόθηεζε ηνπ νηθνπέδνπ, ε πώιεζε ηωλ 

δηακεξηζκάηωλ θιπ., ζε ζρεηηθά ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ε αλαινγία κεηαμύ ηωλ 

δηακεξηζκάηωλ πνπ πωιήζεθαλ θαη εθείλωλ πνπ παξέκεηλαλ ζηνλ ηδηνθηήηε, ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο αμίαο θηήζεωο θαη πωιήζεωο. Η κπίζη, όμωρ, πεπί ηηρ ζςνδπομήρ ή μη 

ηος ανωηέπω ζκοπού ανάγεηαι ζηην απμοδιόηηηα ηηρ θοπολογικήρ απσήρ, 
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εκθέπεηαι καηά ζςγκεκπιμένη πεπίπηωζη και ςπόκειηαι ζηον έλεγσο ηων 

απμοδίων δικαζηηπίων. 

     Δπίζεο, γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλέγεξζε 

κεκνλωκέλεο πνιπώξνθεο νηθνδνκήο επί νηθνπέδνπ ωο εηζνδήκαηνο από εκπνξηθή 

επηρείξεζε, νπδόιωο ελδηαθέξεη ν ηξόπνο θαηά ηνλ νπνίν ν ηδηνθηήηεο απέθηεζε ην 

ζπγθεθξηκέλν αθίλεην θαη εηδηθόηεξα εάλ πεξηήιζε ζε απηόλ από δωξεά, θιεξνλνκηά ή 

αγνξά, ν δε ραξαθηεξηζκόο απηόο δελ αλαηξείηαη νύηε εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε αλέγεξζε 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ ίδην ηνλ  ηδηνθηήηε, αιιά κε αλάζεζε ζε εξγνιάβν κε ην 

ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, νύηε εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο ή θαη ε 

πώιεζε ηωλ δηακεξηζκάηωλ δελ έγηλαλ κε ηε ζπζηεκαηηθή νξγάλωζε επηρεηξήζεωο 

αγνξαπωιεζίαο αθηλήηωλ, θαζόζνλ, εκπνξηθή επηρείξεζε απνηειεί θαη ε κεκνλωκέλε ή 

ζπκπηωκαηηθή πξάμε, πνπ απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε θέξδνπο.  

       Σέινο, ε πξνϋπόζεζε πωιήζεωο κέζα ζε δύν έηε από ηελ απόθηεζε ηνπ αθηλήηνπ 

δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πξνθείκελε πεξίπηωζε, θαζόζνλ αλαθέξεηαη ζηελ δεύηεξε 

πεξίπηωζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πώιεζε εδαθηθώλ 

εθηάζεωλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο ζρεδίνπ πόιεωο θαη είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο θαη όρη 

ζηελ αλέγεξζε θαη κεηαβίβαζε νξηδόληηωλ ηδηνθηεζηώλ επί ηδηνθηήηνπ νηθνπέδνπ, ε νπνία 

ζπληζηά κεκνλωκέλε πξάμε αγνξαπωιεζίαο αθηλήηωλ θαη απνηειεί δηαθνξεηηθή 

πεξίπηωζε.  

 

                                                    Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ    ΓΕΝΙΚΟ    ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ                      

 

 

                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟ   ΚΡΙΣΕΛΗ                 

  

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ: Σξία(3)θύιια 

ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

111...   ΓΔΚ  ΑΘΗΝΩΝ, Καξαϊζθάθε 2, 111 48, Γαιάηζη 

222...   ΓΔΚ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, Β. Ηξαθιείνπ 38, 546 23, Θεζζαινλίθε 
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333...   Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

444...   Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεωξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο. 

 ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

111...   Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο , Αθαδεκίαο 68, 10678 Αζήλα 

222...   Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

333...   3.ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ.  

444...   4.ύιινγν Δξγαδνκέλωλ Γ.Ο.Τ. Αηηηθήο θαη Νήζωλ 

555...   Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο. 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:     

 

1. Γξ.  Τθππνπξγνύ θ. Γ. Μαπξαγάλε 

2. Γξ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγηθώλ Διέγρωλ θ΄ Δίζπξαμεο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

5. Γξαθείν θ. Γ/ληή Φνξνι. Δηζνδ/ηνο (Γ12) 

6. Γξαθείν θ. Γ/ληή Φνξνινγηθώλ Διέγρωλ 

7. Γ/λζε  Φνξνι. Δηζνδ/ηνο Γ12 - Σκήκα Α' (20), - Φαθ. Σεθκ. 

8. Γ/λζε  Διέγρωλ - Σκήκα Α' (3) 

                 

 

.   
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