
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α. 1230 
Καθορισμός του τρόπου, χρόνου, καθώς και κάθε 

άλλου ειδικότερου θέματος για την υποβολή της 

«Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει 

επέλθει μείωση μισθώματος τουλάχιστον τριά-

ντα τοις εκατό (30%). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφά-
λιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημό-
σιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 
του ν. 4722/2020 (Β’ 177),

β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4722/2020,

γ) της υποπαρ.  4β του εξηκοστού τρίτου άρθρου 
της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου ««Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4684/2020 
(Α’ 86), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 
του ν. 4722/2020,

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

ε) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και Β’ 1238), 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ.1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 
υπ’ αρ.5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονι-
κής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), 
όπως ισχύει.

4. Την ανάγκη για την υποβολή της «Δήλωσης Covid» 
και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
σης» από τους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο 
μίσθωμα τουλάχιστον κατά 30%, μετά από συμφωνία 
των συμβαλλόμενων μερών.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Σε περίπτωση που κατόπιν σχετικής συμφωνίας με 

το μισθωτή, το μίσθωμα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτω-
βρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 μειώνεται σε 
ποσοστό τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κο-
ρωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές ακινήτων υποβάλ-
λουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση 
Covid») για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 
2020, κατά περίπτωση.

Η ως άνω δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλ-
λεται μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η 
μείωση, με εξαίρεση τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώ-
βριο για τους οποίους έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Κατά τα λοιπά, για τις ως άνω δηλώσεις μηνών Σε-
πτεμβρίου έως και Δεκεμβρίου 2020 εφαρμόζονται οι δι-
ατάξεις του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περι-
ουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινω-
νίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579), που προστέθηκε με 
το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α. 1139/2020 απόφασης 
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του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 2269), αναφορικά με την 
υποβολή και αποδοχή των «Δηλώσεων Covid».

Άρθρο 2
Η «Δήλωση Covid» για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο με μείωση του μισθώματος κατά τουλάχιστον 
30%, υποβάλλεται μέχρι και την 20η Νοεμβρίου 2020.

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα πρέ-
πει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η 
αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θε-
ωρείται εμπρόθεσμη.

Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Σε-
πτέμβριο και Οκτώβριο από τους μισθωτές διενεργείται 
μέχρι και την 27η Νοεμβρίου 2020.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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