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COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού

Διευκρινίσεις για ζητήματα σχετικά με την υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους
μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020

Με τη νέα εγκύκλιο με αριθμό Ε. 2184/2020 της ΑΑΔΕ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Α.1243/2020
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή διορθωτικών «Δηλώσεων Covid»,
παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την υποβολή των σχετικών δηλώσεων ώστε να τύχουν
εφαρμογής οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπουν έκπτωση ποσοστού 20% επί του 60% των
μισθωμάτων όπως ίσχυαν πριν από την μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία
καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/7/2020 και μετά (σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.4690/2020). Ειδικότερα με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

• Οι εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ν συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν «Δήλωση Covid» προκειμένου να δηλώσουν τη
μεταβολή του μισθώματος και να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που
προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Η αρχική ή τροποποιητική «Δήλωση Covid»
υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις.

• Ως τροποποιητική «Δήλωση Covid» νοείται εκείνη που έπεται της «Δήλωση Covid» που
υποβλήθηκε για πρώτη φορά (αρχική δήλωση) ανεξάρτητα από τους μήνες που
αφορά.

• Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» προϋποθέτει την υποβολή «Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Ως εκ τούτου στις
περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει η εν λόγω δήλωση να
προηγηθεί της υποβολής «Δήλωσης Covid». Σημειώνεται ότι η περίπτωση αυτή
καταλαμβάνει και τις συμφωνίες μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1η
Ιανουαρίου 2014 καθώς και τις περιπτώσεις αναπροσαρμογής του μισθώματος (για
παράδειγμα η αναπροσαρμογή του μισθώματος σε ετήσια βάση), η οποία θα πρέπει
να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό μισθώματος και να αποτυπώνεται κατ' αυτόν τον
τρόπο ορθά στο αντίστοιχο πεδίο ώστε να καλυφθούν οι περιπτώσεις που αφορούν
αναπροσαρμογή.

• Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν.4690/2020, οι εν λόγω ευνοϊκές ρυθμίσεις για την παροχή έκπτωσης από οφειλές
προς τη φορολογική αρχή καταλαμβάνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα εκμισθωτές και
όχι τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες.

• Σε περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης έχει παραταθεί σιωπηρά και δεν έχει
υποβληθεί τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», προκειμένου να δηλωθεί η εν λόγω παράταση, η συμφωνία μίσθωσης θα
θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της και ως εκ
τούτου θα γίνεται δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση η «Δήλωση Covid» για την
υλοποίηση της έκπτωσης ποσοστού 20% επί του 60% των μισθωμάτων όπως ίσχυαν
πριν από τη μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη
φορολογική αρχή από 31/7/2020 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό
μίσθωμα της «Δήλωσης Covid» είναι ισόποσο με το μίσθωμα που έχει δηλωθεί στην
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
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μισθωμάτων όπως ίσχυαν πριν από την μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία
καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/7/2020 και μετά (σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.4690/2020). Ειδικότερα με την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

• Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν «Δηλώσεις Covid» με αρχικό μίσθωμα διαφορετικό
από το μηναίο μίσθωμα της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης
Ακίνητης Περιουσίας», για να υλοποιηθεί η έκπτωση ποσοστού 20% επί του 60% του
μισθώματος, και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, πρέπει ο εκμισθωτής
που έχει υποβάλει τη δήλωση να υποβάλει εκ νέου είτε τροποποιητική «Δήλωση
Covid» είτε τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» απεικονίζοντας ορθά τα στοιχεία της μίσθωσης που αφορούν στο ποσό
του μισθώματος.

• Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει
δήλωση διακοπής εργασιών η «Δήλωση Covid» θα λαμβάνεται υπόψη και ο
υπολογισμός της προαναφερθείσας έκπτωσης (όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 13 ν.4690/2020) θα διενεργείται αναλογικά μόνο για το διάστημα του μηνός
που αφορά μέχρι την ημερομηνία της διακοπής εργασιών. Αναλογικός υπολογισμός
διενεργείται και σε περίπτωση έναρξης εργασιών

• Η «Δήλωση Covid» στην οποία ο εκμισθωτής είναι πτωχός γίνεται δεκτή. Ωστόσο, σε
περίπτωση που ο μισθωτής είναι πτωχός η «Δήλωση Covid» γίνεται δεκτή μόνο
εφόσον είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας σε αναστολή και η
«Δήλωση Covid» αφορά τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του. Εάν η «Δήλωση Covid»
αφορά στην επαγγελματική στέγη μισθωτή - πτωχού δεν γίνεται δεκτή.

• Εφόσον έχει υποβληθεί για το ίδιο ακίνητο «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από περισσότερους από έναν εκμισθωτές -
συνιδιοκτήτες και υποβλήθηκαν από τον καθένα ξεχωριστά «Δηλώσεις Covid» η
έκπτωση της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020 χορηγείται μόνο για την μία από
τις «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και
συγκεκριμένα για εκείνη που αντιστοιχεί στην πρώτη χρονικά υποβληθείσα «Δήλωση
Covid» ή στη δήλωση με την οποία έχει δηλωθεί η ημερομηνία λύσης της μίσθωσης.
Εάν από την εν λόγω δήλωση προκύπτουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τότε η
έκπτωση χορηγείται σε όλους τους εκμισθωτές. Εάν κατά τη μαζική επεξεργασία των
πολλαπλών δηλώσεων Covid δεν ταυτοποιούνται πλήρως τα στοιχεία των ακινήτων,
θα ακολουθήσει επικοινωνία της Φορολογικής Διοίκησης με τους εκμισθωτές για την
παροχή διευκρινίσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί τελικά η έκπτωση ή όχι.

• Απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής/συμπληρωματικής «Δήλωσης Covid» σε
περίπτωση που στην αρχική «Δήλωση Covid» δεν έχει επιλεγεί το είδος της χρήσης
του μισθίου προκειμένου να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη.
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• Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής έχει υποβάλλει «Δήλωση Covid» για ακίνητο που δεν
έχει δηλώσει στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), προκειμένου να έχει την ωφέλεια
του 20% υποχρεούται, σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής
του Ε9 και εντός της σχετικής προθεσμίας σύμφωνα με την Α.1243/2020 Απόφαση του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ήτοι έως 15.12.2020), είτε, να υποβάλει τη δήλωση αυτή
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είτε, να αποστείλει τα δικαιολογητικά από τα
οποία προκύπτει η έννομη σχέση του με το εν λόγω ακίνητο, στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diloseiscovid@aade.gr σύμφωνα με σχετικό μήνυμα που
θα λάβει στη θυρίδα του στο myTAXISnet. Υπογραμμίζεται στο σημείο αυτό ότι
εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 και έχει παρέλθει η προθεσμία
υποβολής της, η υποβολή της εντός της προθεσμίας που θα τεθεί για τη διόρθωση
παραλείψεων των «Δηλώσεων Covid», δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την τυχόν
επιβολή κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις σχετικές με την
υποβολή δηλώσεων Ε9 διατάξεις.

• Σε συνέχεια των ανωτέρω, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μη υποβολής των
αναγκαίων τροποποιητικών δηλώσεων έως την 15η Δεκεμβρίου 2020, οι «Δηλώσεις
Covid» οδηγούνται σε απόρριψη.

• Δεν εφαρμόζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις στις εξής περιπτώσεις «Δηλώσεων Covid», μεταξύ άλλων:

• Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της «Δήλωση Covid» έστω και από έναν από τους
αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης
προθεσμίας.

• Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η «Δήλωση
Covid» .

• Η μείωση μισθώματος αφορά μεταξύ άλλων μισθωτές με επαγγελματική
σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις
βάσει των κείμενων διατάξεων.
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