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I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑTA Α΄ - B΄
Σαχ. Δ/νςθ

:

Σαχ. Κϊδικασ

:

Ακινα , 11 Ιουνίου 2021
Αρικ. Πρωτ.: Ε. 2123

Καρ. ερβίασ 10

ΠΡΟ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ
10184 Ακινα
210.3375315-6
Σθλζφωνο
:
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
E-mail
:
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr
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
: 210-4802204
E-mail
: diepidi@aade.gr ,dafe@aade.gr
distepl@aade.gr
Url
: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Παροχι ςυμπλθρωματικών 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» όςον αφορά ακίνθτα τα οποία υπεκμιςκϊνονται, διευκρινίηονται τα ακόλουκα:

1

ΑΔΑ: ΨΔΛΡ46ΜΠ3Ζ-8Κ1

i) Τπεκμίςκωςθ του ςυνόλου ενόσ ακινιτου
Δικαιοφχοσ για τθν είςπραξθ τθσ αποηθμίωςθσ του άρκρου 13 ν. 4690/2020 είναι
καταρχάσ ο υπεκμιςκωτισ, εφόςον, ο υπομιςκωτισ κατζβαλε μειωμζνο ι δεν κατζβαλε
μθνιαίο μίςκωμα, ωσ πλθττόμενοσ, με βάςθ τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ)
και τθν κείμενθ νομοκεςία, και υπζβαλε «Διλωςθ Covid».
Εφόςον κατά τα ανωτζρω, ο υπεκμιςκωτισ ωφελικθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου
13 ν.4690/2020, δεν δφναται να ωφελθκεί και από τα οριηόμενα ςτισ κανονιςτικζσ
πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ που προβλζπουν τθν καταβολι μειωμζνου μιςκϊματοσ ι τθν
απαλλαγι από τθν καταβολι μιςκϊματοσ.
ε περίπτωςθ που ο υπομιςκωτισ είναι πλθττόμενοσ, κατζβαλε μειωμζνο ι δεν
κατζβαλε μίςκωμα ςτον υπεκμιςκωτι και ο τελευταίοσ δεν υπζβαλε «Διλωςθ Covid», ι
υπζβαλε «Διλωςθ Covid», θ οποία είναι απορριπτζα διότι ο υπεκμιςκωτισ είναι νομικό
πρόςωπο (ιςχφει για τουσ μινεσ Mάρτιο – Δεκζμβριο 2020), δικαιοφχοσ για τθν
είςπραξθ τθσ αποηθμίωςθσ του άρκρου 13 ν.4690/2020, είναι ο εκμιςκωτισ, υπό τθν
προχπόκεςθ, ότι ο υπεκμιςκωτισ είναι πλθττόμενοσ, κατζβαλε ςτον εκμιςκωτι
μειωμζνο μίςκωμα ι δεν κατζβαλε μίςκωμα και ο τελευταίοσ υπζβαλε «Διλωςθ
Covid».
τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ εντάςςονται και μιςκϊςεισ/υπομιςκϊςεισ ακινιτων που
ενδεικτικά εμπίπτουν ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
α) Σο ακίνθτο υπεκμιςκϊνεται ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ δικαιόχρθςθσ (franchise) από τον
δικαιοπάροχο ςτον δικαιοδόχο.
β) Εταιρεία εκμετάλλευςθσ παιγνιομθχανθμάτων μιςκϊνει ακίνθτο

για τθν

εγκατάςταςι τουσ και βάςει νόμου παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ τουσ ςε
πρόςωπα προσ τα οποία υπεκμιςκϊνει το ακίνθτο.
Για τθν κατανόθςθ των παραπάνω αναφερομζνων παρατίκεται το παρακάτω
παράδειγμα:
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Κατάςτθμα εκμιςκϊνεται από το φυςικό πρόςωπο Α (εκμιςκωτισ) ςτθν επιχείρθςθ Β
(μιςκϊτρια).
Η επιχείρθςθ Β (μιςκϊτρια και ςτθ ςυνζχεια υπεκμιςκϊτρια) υπεκμιςκϊνει το ίδιο
κατάςτθμα ςτθν επιχείρθςθ Γ (υπομιςκϊτρια).
Η υπομιςκϊτρια Γ είναι βάςει Κωδικοφ Αρικμοφ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) πλθττόμενθ
επιχείρθςθ και ςυνεπϊσ καταβάλλει μειωμζνο υπομίςκωμα προσ τθν υπεκμιςκϊτρια Β.
-

τθν περίπτωςθ που θ υπεκμιςκϊτρια Β υπζβαλε «Διλωςθ Covid» και ζλαβε τθν
προβλεπόμενθ ςτισ ανωτζρω διατάξεισ ωφζλεια για το μζροσ του υπομιςκϊματοσ
που δεν ειςζπραξε, οφείλει ςε κάκε περίπτωςθ να καταβάλει ακζραιο το μίςκωμα
ςτον Α, ακόμθ και αν θ δραςτθριότθτά τθσ εντάςςεται ςε πλθττόμενο ΚΑΔ.

-

τθν περίπτωςθ που θ υπεκμιςκϊτρια Β, δεν υπζβαλε «Διλωςθ Covid», τότε,
εφόςον είναι πλθττόμενθ, δικαιοφται να καταβάλει, μειωμζνο μίςκωμα προσ τον Α
ι να απαλλαγεί από τθν καταβολι αυτοφ ςυνολικά. τθν εν λόγω περίπτωςθ, θ
«Διλωςθ Covid» υποβάλλεται από τον εκμιςκωτι Α, ο οποίοσ είναι και δικαιοφχοσ
τθσ ωφζλειασ του άρκρου 13 του ν. 4690/2020.

ii) Μερικι Τπεκμίςκωςθ
ε περίπτωςθ μερικισ υπεκμίςκωςθσ, όπου τόςο ο μιςκωτισ / υπεκμιςκωτισ όςο και ο
υπομιςκωτισ είναι πλθττόμενοι, δικαιοφχοι των μζτρων ςτιριξθσ των εκμιςκωτϊν τθσ
παρ. 2 του άρκρου 13 του ν.4690/2020, κακίςτανται τόςο ο εκμιςκωτισ όςο και ο
υπεκμιςκωτισ του εν λόγω ακινιτου για το ποςοςτό επί του μιςκϊματοσ που
απϊλεςαν και αντιςτοιχεί ςτθ χριςθ μζρουσ του ακινιτου. Προκειμζνου να καταβλθκεί
το ςχετικό ποςό υποχρεοφνται ςε υποβολι «Διλωςθσ Covid» και οι δφο (εκμιςκωτισ υπεκμιςκωτισ).
υγκεκριμζνα, για τισ περιπτϊςεισ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων μίςκωςθσ που αφοροφν
ςε ζνα ακίνθτο και παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ υπεκμίςκωςθσ, θ οποία εν ςυνεχεία
αςκείται από τον υπεκμιςκωτι, είτε επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ μερικι μίςκωςθ είτε
ςυμπλθρϊνοντασ ςτθ διλωςθ υπεκμίςκωςθσ λιγότερα ςυνολικά τετραγωνικά ςε ςχζςθ
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με τθ διλωςθ εκμίςκωςθσ, θ επεξεργαςία των δθλϊςεων covid που αφοροφν ςτισ ωσ
άνω δθλϊςεισ διενεργείται από τθ ΓΔΗΛΕΔ.
Εάν θ διλωςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων μίςκωςθσ περιλαμβάνει περιςςότερα από
ζνα ακίνθτα, για τα οποία παρζχεται θ δυνατότθτα τθσ υπεκμίςκωςθσ θ οποία εν
ςυνεχεία αςκείται από τον υπεκμιςκωτι για οριςμζνα από τα ακίνθτα ι για το ςφνολό
τουσ, ο υπεκμιςκωτισ πρζπει να υποβάλλει τροποποιθτικι διλωςθ ςτοιχείων
μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ για τθν υπεκμίςκωςθ/υπεκμιςκϊςεισ, χωρίσ επιβολι
κυρϊςεων, ϊςτε να ςυμπλθρωκοφν οι αφξοντεσ αρικμοί των ακινιτων οι οποίοι πρζπει
να αντιςτοιχίηονται με τουσ αφξοντεσ αρικμοφσ που ζχουν τα εν λόγω ακίνθτα ςτθ
διλωςθ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων μίςκωςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ που αφορά ςτθν
αρχικι εκμίςκωςθ.
Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω παρατίκεται το κάτωκι παράδειγμα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Κατάςτθμα 200 τ. μ. εκμιςκϊνεται από το φυςικό πρόςωπο Α ςτθν εταιρεία ΒΗΣΑ Α.Ε.
ζναντι 1000 ευρϊ το μινα. Η εταιρεία ΒΗΣΑ Α.Ε. υπεκμιςκϊνει ςτθν εταιρεία ΓΑΜΜΑ
Ο.Ε. τα 20 τ. μ. του ιδίου ακινιτου ζναντι 300 ευρϊ το μινα. Οι εταιρείεσ ΒΗΣΑ Α.Ε. και
ΓΑΜΜΑ Ο.Ε. είναι πλθττόμενεσ για τον μινα Ιανουάριο 2021 και απαλλάςςονται από
τθν καταβολι μιςκϊματοσ και υπομιςκϊματοσ, αντίςτοιχα, ωσ εξισ:
Η εταιρεία ΓΑΜΜΑ Ο.Ε. δικαιοφται να μθν καταβάλει υπομίςκωμα ςτθν εταιρεία ΒΗΣΑ
Α.Ε.. Περαιτζρω θ εταιρεία ΒΗΣΑ Α.Ε. δικαιοφται να ειςπράξει, βάςει του άρκρου 13 του
ν.4690/2020, το 60% του μιςκϊματοσ που δεν ειςζπραξε από τθν εταιρεία ΓΑΜΜΑ Ο.Ε.
ιτοι 180 ευρϊ (60% * 300).
Η εταιρεία ΒΗΣΑ Α.Ε. θ οποία χρθςιμοποιεί τα 180 από τα 200 τ. μ. του ακινιτου που
μιςκϊνει, ιτοι το 90% του ακινιτου, δικαιοφται να μθν καταβάλλει ςτο φυςικό
πρόςωπο Α μίςκωμα για το 90% του μιςκϊματοσ (90%*1000 = 900 ευρϊ). Επίςθσ, το
φυςικό πρόςωπο Α δικαιοφται να λάβει βάςει του άρκρου 13 του ν.4690/20 το 80% του
μιςκϊματοσ που δεν ειςζπραξε από τθν εταιρεία ΒΗΣΑ Α.Ε. ιτοι ποςό 720 ευρϊ (80% *
900 ευρϊ).
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Tα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ περιπτϊςεισ μερικισ υπεκμίςκωςθσ:
α) κφριασ κατοικίασ ςτισ οποίεσ μιςκωτισ / υπομιςκωτισ είναι εργαηόμενοσ ι ςφηυγοσ ι
το ζτερο μζροσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ και των οποίων ζχει αναςταλεί θ ςφμβαςθ
εργαςίασ,
β) φοιτθτικισ κατοικίασ τζκνου – εξαρτϊμενου μζλουσ το οποίο φοιτά ςε ίδρυμα
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ εκτόσ του τόπου μόνιμθσ κατοικίασ του, εφόςον ζνασ
τουλάχιςτον γονζασ είναι εργαηόμενοσ ςε πλθττόμενθ επιχείρθςθ και του οποίου ζχει
αναςταλεί θ ςφμβαςθ εργαςίασ,
γ) κφριασ κατοικίασ ναυτικοφ του οποίου θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ τελεί ςε αναςτολι ι
ςυηφγου ι ζτερου μζρουσ ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ.
Παρατίκεται το κάτωκι παράδειγμα για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Οικία 100 τ.μ. εκμιςκϊνεται με μίςκωμα 500 ευρϊ τον μινα από φυςικό πρόςωπο Α ςε
φυςικό πρόςωπο Β. Σο φυςικό πρόςωπο Β υπεκμιςκϊνει 20 τ.μ. τθσ οικίασ του με
υπομίςκωμα 100 ευρϊ τον μινα, ςε φυςικό πρόςωπο Γ. Σο φυςικό πρόςωπο Β και το
φυςικό πρόςωπο Γ είναι ιδιωτικοί υπάλλθλοι των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ ζχει
αναςταλεί προςωρινά κατά το μινα Ιανουάριο 2021, ςτο πλαίςιο των μζτρων τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID και δικαιοφνται, μειωμζνθ καταβολι του μθνιαίου
μιςκϊματοσ και υπομιςκϊματοσ, αντίςτοιχα, ωσ εξισ:
Σο φυςικό πρόςωπο Γ δικαιοφται να καταβάλει ςτο φυςικό πρόςωπο Β μειωμζνο κατά
40% ιτοι κατά 40 ευρϊ (100 * 40%) το μθνιαίο μίςκωμα που αντιςτοιχεί ςτα 20 τ.μ.,
δθλαδι ποςό 60 ευρϊ (100 – 40 = 60 ευρϊ). Περαιτζρω, το φυςικό πρόςωπο Β
δικαιοφται να ειςπράξει βάςει των διατάξεων του άρκρου 13 του ν.4690/2020 το ιμιςυ
του 40% του υπομιςκϊματοσ που δεν ειςζπραξε, ιτοι 20 ευρϊ (50% * 40).
Σο φυςικό πρόςωπο Β που χρθςιμοποιεί τα 80 από τα 100 τ.μ. του ακινιτου που
μιςκϊνει (ιτοι, το 80% του ακινιτου), δικαιοφται να καταβάλει ςτο φυςικό πρόςωπο Α
μειωμζνο κατά 40% το μθνιαίο μίςκωμα που αντιςτοιχεί ςτα 80 τ.μ., ιτοι ποςό 240
ευρϊ (80% * 500 = 400 ευρϊ, 400 * 40% = 160 ευρϊ, 400 – 160 = 240 ευρϊ).
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Σζλοσ, το φυςικό πρόςωπο Α δικαιοφται να ειςπράξει βάςει των διατάξεων του άρκρου
13 του ν.4690/2020 το ιμιςυ του 40% του μιςκϊματοσ που δεν ειςζπραξε από το
φυςικό πρόςωπο Β, ιτοι 80 ευρϊ (160* 50% ).

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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