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ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  
Α. Δ/ΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ    
Β. Δ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Γ. Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Δ. Δ/ΝΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Σαχ. Δ/νςθ          : Χανδρι 1 & Θεςςαλονίκθσ 
Σαχ. Κωδ             : 183 46 Μοςχάτο       
Σθλζφωνο        :  210-4803258/57    
E-mail                  : diepidi@aade.gr ,dafe@aade.gr 
                               distepl@aade.gr 
Url                        :  www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: Παροχι ςυμπλθρωματικϊν διευκρινίςεων για ηθτιματα που άπτονται τθσ 

υποβολισ τθσ «Διλωςθσ Covid» για τουσ μινεσ από τον Μάρτιο 2020 ζωσ και τον 

Μάιο 2021. 

 

 

Με αφορμι ερωτιματα που ζχουν προκφψει μετά τθν υποβολι των «Δθλϊςεων 

Covid», διευκρινίηονται τα ακόλουκα: 

1. ε περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί διλωςθ λφςθσ τθσ μίςκωςθσ για ακίνθτο το οποίο 

χρθςιμοποιείται πζραν τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ (εξωςυμβατικι χριςθ) και 

καταβάλλεται αποηθμίωςθ χριςθσ, προκειμζνου να τφχουν εφαρμογισ οι ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020, για το λόγο αυτό και μόνο, κα πρζπει να 
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υποβλθκεί «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ», ςτο πεδίο 

«Είδοσ μίςκωςθσ» να επιλεγεί «Εξωςυμβατικι χριςθ» και να αναγραφεί ςτο πεδίο «υνολικό 

μθνιαίο μίςκωμα» το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ χριςθσ. O εκμιςκωτισ αυτισ τθσ περίπτωςθσ 

καλείται να προςκομίςει δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν το πραγματικό γεγονόσ όπωσ 

ενδεικτικά το μιςκωτιριο που ζλθξε (ανάλογα με τθ χρονικι περίοδο ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ, 

θλεκτρονικό ι χειρόγραφο) και το Ε2 των προθγοφμενων ετϊν ςτο οποίο δθλωνόταν το ποςό 

τθσ  αποηθμίωςθσ ι του μιςκϊματοσ  που καταβαλλόταν. 

2. ε περίπτωςθ που ζχει υποβλθκεί «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ 

Περιουςίασ» και «Διλωςθ Covid» για τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του δικαιϊματοσ 

εκμετάλλευςθσ περιπτζρου ι κυλικείου πριν από τθν ζκδοςθ τθσ Α.1058/2021 ΚΤΑ (Βϋ 1072), 

δεν απαιτείται θ εκ νζου υποβολι των ωσ άνω δθλϊςεων. Η «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν 

τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ» και θ «Διλωςθ Covid» υποβάλλονται ςε κάκε 

περίπτωςθ από τισ επιχειριςεισ εκμετάλλευςθσ εκπτωτικϊν καταςτθμάτων (outlet), 

εμπορικϊν κζντρων ι εκπτωτικϊν χωριϊν, ςτισ περιπτϊςεισ που ο ΚΑΔ τθσ μιςκϊτριασ 

επιχείρθςθσ εντάςςεται ςτο 40%, όποτε θ υποβολι των δθλϊςεων γίνεται κατά τα οριηόμενα 

ςτθν απόφαςθ Α.1057/2021 ( Βϋ 1069). 

3. Οι μιςκωτζσ κυλικείων δθμόςιων ςχολείων ζχουν το δικαίωμα καταβολισ μειωμζνου 

μιςκϊματοσ με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 44 του ν.4735/2020. Ωςτόςο, οι 

ςχολικζσ επιτροπζσ που εκμεταλλεφονται τα ωσ άνω κυλικεία, ωσ νομικά πρόςωπα δθμοςίου 

δικαίου, δεν δικαιοφνται αποηθμίωςθ, για το διάςτθμα από Μάρτιο ζωσ και Δεκζμβριο 

2020,με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020. 

 4. ε περίπτωςθ που φυςικό πρόςωπο/νομικό πρόςωπο/νομικι οντότθτα  εκμεταλλεφεται 

ακίνθτο για το οποίο ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (leasing) με εταιρεία 

leasing το οποίο ςτθ ςυνζχεια εκμιςκϊνει  ςε τρίτο, προκειμζνου να τφχει των ευνοϊκϊν 

ρυκμίςεων τθσ παρ.2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020, κα πρζπει να υποβάλλει «Διλωςθ 

Covid» και «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ», ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ 

ιςχφει. Ο εκμιςκωτισ τθσ περίπτωςθσ αυτισ, εφόςον κλθκεί, πρζπει να ςτείλει ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ diloseiscovid@aade.gr τθ ςφμβαςθ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 

 5. Δεν εφαρμόηονται οι ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020 για τισ 

περιπτϊςεισ εκμίςκωςθσ με δικαίωμα υπεκμίςκωςθσ βραχυχρόνια μζςω ψθφιακισ 

πλατφόρμασ (άρκρο 111 ν.4446/2016). 

mailto:diloseiscovid@aade.gr
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6. Εφόςον υπάρχει ςυνιδιοκτθςία, ςτθ «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ 

Ακίνθτθσ Περιουςίασ» κα πρζπει να δθλϊνονται τα ορκά ποςοςτά ςυνιδιοκτθςίασ ενόσ 

ακινιτου, προκειμζνου να αντλοφνται ςωςτά κατά τθν εκκακάριςθ τθσ «Διλωςθσ Covid».       

7. Επιςθμαίνεται ότι ο εκμιςκωτισ ι και ο υπεκμιςκωτισ ενόσ ακινιτου, κατά περίπτωςθ, δεν 

εμπίπτει ςτισ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020, εφόςον: 

i) ζχει λυκεί θ ςυμφωνία μίςκωςθσ κατά τθν περίοδο ιςχφοσ των ωσ άνω ευνοϊκϊν 

ρυκμίςεων, 

ii) δεν ζχει γίνει χριςθ του δικαιϊματοσ μειωμζνθσ ι μθ καταβολισ  μιςκϊματοσ από τουσ 

μιςκωτζσ / υπομιςκωτζσ. 

iii) πρόκειται για νομικό πρόςωπο το οποίο είναι ςε κατάςταςθ αναςτολισ για τθ διενζργεια 

ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν  ι ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν εντόσ του μινα που αφορά 

θ ςχετικι «Διλωςθ Covid». 

v) πρόκειται για νομικό πρόςωπο του οποίου ο μιςκωτισ δε δικαιοφται πλιρουσ απαλλαγισ 

μιςκϊματοσ άλλα μείωςθσ αυτοφ κατά 40% (για τουσ μινεσ Ιανουάριο μζχρι Μάϊο του 2021) 

8. Σα πρόςωπα που υπειςζρχονται ςε υφιςτάμενθ μίςκωςθ λόγω επαχκοφσ ι μθ αιτίασ (για 

παράδειγμα, αγορά ακινιτου, κλθρονομιά ακινιτου, μεταςχθματιςμόσ επιχειριςεων, κλπ.), 

προκειμζνου να καταςτοφν δικαιοφχοι των ευνοϊκϊν ρυκμίςεων τθσ παρ.2 του άρκρου 13 του 

ν.4690/2020, κα πρζπει να υποβάλλουν τθ «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ 

Ακίνθτθσ Περιουςίασ» και τθ «Διλωςθ Covid», με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν ΠΟΛ.1162/2018 

Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Βϋ 3579).    

9. Σα πρόςωπα που παραχωροφν / υποπαραχωροφν το δικαίωμα χριςθσ χϊρων εντόσ ηϊνθσ 

λιμζνα, δθλαδι οι Οργανιςμοί Λιμζνοσ, προκειμζνου να καταςτοφν δικαιοφχοι των ευνοϊκϊν 

ρυκμίςεων τθσ παρ.2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020, κα πρζπει να υποβάλλουν τθ «Διλωςθ 

Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ» και τθ «Διλωςθ Covid», με βάςθ 

τα οριηόμενα ςτθν ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Βϋ 3579), κακόςον το 

μίςκωμα (αντάλλαγμα) που αποκτοφν από τθν παραχϊρθςθ / υποπαραχϊρθςθ χριςθσ χϊρων 

τθσ ηϊνθσ των λιμζνων ςε τρίτουσ αποτελεί ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία. 

10. τθν περίπτωςθ που λόγω τροποποίθςθσ των ςχετικϊν κανονιςτικϊν πράξεων 

μεταβλικθκε το ποςοςτό  τθσ μείωςθσ του μιςκϊματοσ που δικαιοφνται οι μιςκωτζσ ι οι 

υπομιςκωτζσ, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 

4690/2020, απαιτείται οι εκμιςκωτζσ / υπεκμιςκωτζσ να προβαίνουν ςε διόρκωςθ των 

«Δθλϊςεων Covid», μετά από ςχετικό μινυμα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, εφόςον θ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1003
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καταβολι ι μθ καταβολι του μιςκϊματοσ  ζλαβε χϊρα με βάςθ τα όςα ορίηουν οι κείμενεσ 

αποφάςεισ. 

11. τθ «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ» που 

υποβάλλεται ςτο πλαίςιο υποβολισ τθσ «Διλωςθσ Covid», με βάςθ τισ διατάξεισ των παρ.3 

και 8 του άρκρου 11 τθσ ΠΟΛ.1162/2018 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. (Βϋ 3579), δεν 

επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

12. Διευκρινίηεται ότι για τουσ μινεσ Μάρτιο 2020 και εφεξισ, για τισ περιπτϊςεισ 

υπεκμιςκϊςεων με πολλά ακίνθτα, δφναται να υποβάλλεται τροποποιθτικι «Διλωςθ 

Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ», από τθν 5θ μζχρι και τθν 20ι 

Ιουλίου 2021, ϊςτε οι υπεκμιςκωτζσ να προβοφν ςε αντιςτοίχιςθ των ακινιτων που 

υπεκμιςκϊνουν ςτον υπομιςκωτι με τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ των ακινιτων που μιςκϊνουν 

από τον εκμιςκωτι, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτθ «Διλωςθ Πλθροφοριακϊν τοιχείων 

Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ» που υποβλικθκε για τθν αρχικι εκμίςκωςθ. 

13. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα ζχουν γίνει δεκτά με τισ εγκυκλίουσ Ε. 2184/2020, Ε. 

2060/2021 και Ε. 2123/2021. 

                                                                                                    

 

                                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ (εκτόσ του αρικμοφ 2 αυτοφ) 

2.  Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

3. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί     

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ και ςτθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ ΑΑΔΕ) 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.  Γραφείο Τπουργοφ 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ  

3. Γραφείο  Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ  

4.Αποδζκτεσ πινάκων Βϋ (εκτόσ των αρικ.1 και 2 αυτοφ), Ζϋ, Ηϋ, Θϋ, Ιϋ, ΙΑϋ (εκτόσ των αρικ.1 και 4 

αυτοφ),  ΙΕϋ, ΙΣϋ, ΙΗϋ, και ΚΑϋ 

5. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΔΟΕ Αττικισ & Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΔΟΕ Μακεδονίασ 

6. ΔΣΔ - Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 

7. Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι, 

Γενικι Δ/νςθ Αγοράσ, Δ/νςθ Εταιρειϊν, Πλ. Κάνιγγοσ,  Σ.Κ. 101 81, Ακινα    

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2.  Γραφείο Γενικοφ Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3.  Γραφεία Γενικϊν Δ/ντϊν 

4.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ 

5.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

7. Δ/νςεισ, Αυτοτελι Σμιματα και Αυτοτελι Γραφεία τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
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