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01
Παράταση προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID»

Με το από 19.06.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ ανακοινώθηκε η παράταση της
προθεσμίας υποβολής των «Δηλώσεων COVID».

Ειδικότερα, για τους εκμισθωτές ακινήτων η προθεσμία υποβολής της
«Δήλωσης COVID» παρατείνεται έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 ενώ
αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη
Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Α.1139/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ
καθορίστηκε ότι οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί
κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του COVID-19,
υποβάλλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση («Δήλωση COVID»), προκειμένου να
υλοποιηθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις.

02
Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου
για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις με
συγκεκριμένους ΚΑΔ

Σύμφωνα με την Α.1149/2020 απόφαση Υπ. Οικονομικών παρατείνονται μέχρι
και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και
30.06.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις
επιχειρήσεις:

α) οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στο
συνημμένο στην απόφαση πίνακα ή
β) των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο
στην απόφαση πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Σημειώνεται ότι έως την ίδια ημερομηνία (δηλαδή έως την 31.10.2020) και για
τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.

Περαιτέρω αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
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