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ΘΔΜΑ: Παράηαζε ηες προζεζκίας σποβοιής ηωλ δειώζεωλ ποσ προβιέποληαη από
ηελ σπό ζηοητεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) απόθαζε ηοσ Γηοηθεηή ηες Α.Α.Γ.Δ., όπως
ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη, περί σποβοιής ηες Γήιωζες Πιεροθορηαθώλ ηοητείωλ
Μίζζωζες Αθίλεηες Περηοσζίας, ηες «Γήιωζες COVID» γηα ηοσς κήλες Μάρηηο έως
θαη επηέκβρηο θαη από ηελ σπό ζηοητεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) απόθαζε ηοσ
Γηοηθεηή ηες Α.Α.Γ.Δ. περί βρατστρόληας κίζζωζες αθηλήηωλ ζηο πιαίζηο ηες
οηθολοκίας ηοσ δηακοηραζκού.
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ
Έσονηαρ ςπψτη:
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1. Σιρ διαηάξειρ:
α) ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 15 ηος ν.4174/2013, πεπί παποσήρ πληποθοπιϊν απψ ηπίηοςρ (Α΄
170), ψπυρ ιζσωοςν,
β) ηηρ παπ. 10 ηος άπθπος 111 ηος ν.4446/2016 (Α΄ 240), ψπυρ ιζσωοςν μεηά ηην
ηποποποίηζή ηοςρ με ηο άπθπο 84 ηος ν.4472/2017 (Α΄ 74),
γ) ηος Κεθαλαίος Α΄ «ωζηαζη Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζψδυν» ηος Μέποςρ Ππϊηος
ηος ν.4389/2016 και ειδικψηεπα ηος άπθπος 7, ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 14 και ηος
άπθπος 41 αςηοω (Α΄ 94), ψπυρ ιζσωοςν,
δ) ηος άπθπος 1 ηος ν.4683/2020, με ηο οποίο κςπϊνεηαι η απψ 20.3.2020 Ππάξη
Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος «Καηεπείγονηα μέηπα για ηην ανηιμεηϊπιζη ηυν ζςνεπειϊν ηος
κινδωνος διαζποπάρ ηος κοπυνοφοω COVID-19, ηη ζηήπιξη ηηρ κοινυνίαρ και ηηρ
επισειπημαηικψηηηαρ και ηη διαζθάλιζη ηηρ ομαλήρ λειηοςπγίαρ ηηρ αγοπάρ και ηηρ δημψζιαρ
διοίκηζηρ» και ιδιαίηεπα ηος δεωηεπος άπθπος αςηήρ, ψπυρ ιζσωει και ηος άπθπος 26 ηος
ίδιος νψμος για ηην επέκηαζη ηηρ μείυζηρ μιζθϊμαηορ επαγγελμαηικϊν μιζθϊζευν και
μιζθϊζευν κωπιαρ καηοικίαρ (Α΄ 83),
ε) ηος άπθπος 1 ηος ν.4684/2020, με ηο οποίο κςπϊνεηαι η απψ 30.03.2020 Ππάξη
Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος ««Μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ ηηρ πανδημίαρ ηος κοπυνοφοω COVID19 και άλλερ καηεπείγοςζερ διαηάξειρ» και ηος άπθπος 3 ηος ν.4684/2020, ψπυρ ιζσωοςν για
ηη μείυζη μιζθϊμαηορ για μιζθϊζειρ ναςηικϊν και εξαπηημένυν μελϊν – θοιηηηϊν (Α΄ 86),
ζη) ηος άπθπος 4 ηος ν.4690/2020 (Α΄ 104),
δ) ηηρ παπ. 5 ηος δεωηεπος άπθπος ηηρ απψ 20.3.2020 Ππάξηρ Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος,
η οποία κςπϊθηκε με ηο άπθπο 1 ηος ν. 4683/2020 (Α΄ 83), η οποία παπάγπαθορ
πποζηέθηκε με ηο άπθπο 15 παπ. 1 ηος ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και ανηικαηαζηάθηκε με ηην
παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος ν. 4722/2020 (Α΄ 177),

2

ΑΔΑ: Ω1Ε146ΜΠ3Ζ-ΓΒ6
ε) ηηρ ςπψ ζηοισεία Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 απψθαζηρ ηος Γιοικηηή ηηρ
Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζψδυν «Οπγανιζμψρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν
Δζψδυν (Α.Α.Γ.Δ.)» (Β΄ 968 και Β΄ 1238), ψπυρ ζςμπληπϊθηκε, ηποποποιήθηκε και ιζσωει.
2. Σην ςπ’ απ.1/20.01.2016 ππάξη ηος Τποςπγικοω ςμβοςλίος «Δπιλογή και διοπιζμψρ
Γενικοω

Γπαμμαηέα ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Γημοζίυν Δζψδυν ηος

Τποςπγείος

Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Γ.Γ.18), ζε ζςνδςαζμψ με ηιρ διαηάξειρ ηος ππϊηος εδαθίος ηηρ
παπαγπάθος 10 ηος άπθπος 41 ηος ν.4389/2016 και ηην ςπ’ απ.39/3/30.11.2017 απψθαζη
ηος ςμβοςλίος Γιοίκηζηρ ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Ανανέυζη ηηρ θηηείαρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ.»
(Τ.Ο.Γ.Γ. 689) και ηην ςπψ ζηοισεία 5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 απψθαζη ηος Τποςπγοω
Οικονομικϊν «Ανανέυζη ηηρ θηηείαρ ηος Γιοικηηή ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν
Δζψδυν» (Τ.Ο.Γ.Γ. 27).
3. Σην ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1162/2018 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Τποβολή
Γήλυζηρ Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ με ηη σπήζη
ηλεκηπονικήρ μεθψδος επικοινυνίαρ μέζυ διαδικηωος» (Β΄ 3579), ψπυρ ηποποποιήθηκε με
ηην ςπψ ζηοισεία Α.1139/2020 (Β΄ 2269) απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. και ιζσωει.
4. Σην ςπψ ζηοισεία Α.1052/2020 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Παπάηαζη ηηρ
πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν δηλϊζευν πος πποβλέπονηαι απψ ηην ςπψ ζηοισεία
ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579) απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. πεπί Τποβολήρ Γήλυζηρ
Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ με ηη σπήζη ηλεκηπονικήρ
μεθψδος επικοινυνίαρ μέζυ διαδικηωος και ηην ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232)
Απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζψδυν πεπί βπασςσπψνιαρ
μίζθυζηρ ακινήηυν ζηο πλαίζιο ηηρ οικονομίαρ ηος διαμοιπαζμοω» (Β’ 1072).
5. Σην ςπψ ζηοισεία Α.1154/2020 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Παπάηαζη ηηρ
πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηηρ «Γήλυζηρ Covid» ηος άπθπος 11 ηηρ ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.
1162/2018 (Β΄ 3579) απψθαζηρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ.» (Β΄ 2482) .
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6. Σην ςπψ ζηοισεία Α.1171/2020 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Δμππψθεζμη
ςποβολή ηηρ «Γήλυζηρ Covid» ηος άπθπος 11 ηηρ ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579)
απψθαζηρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ.» (Β΄ 3048).
7. Σην ςπψ ζηοισεία Α.1192/2020 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Νέα πποθεζμία
ςποβολήρ για απσική και ηποποποιηηική «Γήλυζη Covid» ηος άπθπος 11 ηηρ ςπψ ζηοισεία
ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απψθαζηρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. για ηοςρ μήνερ Μάπηιο έυρ
και Αωγοςζηο» (Β΄ 3636).
8. Σην ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1187/2017 απψθαζη ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ. «Βπασςσπψνια
μίζθυζη ακινήηυν ζηο πλαίζιο ηηρ οικονομίαρ ηος διαμοιπαζμοω» (Β΄ 4232), ψπυρ ιζσωει
μεηά απψ ηην ηποποποίηζή ηηρ με ηιρ ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1170/2018 (Β΄ 3720) και ςπψ
ζηοισεία ΠΟΛ.1194/2018 (Β΄4782) αποθάζειρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ..
9. Σην ανάγκη διεςκψλςνζηρ ηυν θοπολογοωμενυν να εκπληπϊζοςν ηιρ ςποσπεϊζειρ ηοςρ
ππορ ηη Φοπολογική Γιοίκηζη.
10. Σο γεγονψρ ψηι, απψ ηιρ διαηάξειρ ηηρ παποωζαρ απψθαζηρ, δεν πποκαλείηαι δαπάνη ζε
βάπορ ηος Πποχπολογιζμοω ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζψδυν (Α.Α.Γ.Δ.).

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ

1. Παπαηείνεηαι μέσπι και ηην 20η Οκηυβπίος 2020 η πποθεζμία ςποβολήρ ηυν «Γηλϊζευν
Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ» για μιζθϊζειρ με ημεπομηνία
έναπξηρ ή ηποποποίηζηρ ηηρ μίζθυζηρ απψ 1/08/2020 έυρ και 31/08/2020.
Παπαηείνεηαι μέσπι και ηην 4η Γεκεμβπίος 2020 η πποθεζμία για ηην ςποβολή ηυν
«Γηλϊζευν Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ», απσικϊν ή
ηποποποιηηικϊν, λψγυ ζιυπηπήρ παπάηαζηρ ηηρ διάπκειαρ ηυν μιζθϊζευν ή λψγυ
μεηαβολήρ ηος ψπος ηηρ ζςμθυνίαρ μίζθυζηρ πος αθοπά ζηο ποζψ ηος μιζθϊμαηορ, για
μιζθϊζειρ πος ήηαν ζε ιζσω μέσπι και ηην 12η Ηοςνίος 2020 και για ηιρ οποίερ δεν έσει
4
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ςποβληθεί

ηλεκηπονικά

«Γήλυζη

Πεπιοςζίαρ». Ζ υρ άνυ πποθεζμία

Πληποθοπιακϊν

ηοισείυν

Μίζθυζηρ

Ακίνηηηρ

για ςποβολή «Γήλυζηρ Πληποθοπιακϊν ηοισείυν

Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ» καηαλαμβάνει και μιζθϊζειρ οι οποίερ είσαν ζςναθθεί ππιν
ηην

01.01.2014,

για

ηιρ

οποίερ

δεν

ςπήπσε

ςποσπέυζη

ςποβολήρ

«Γήλυζηρ

Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ» και ήηαν ζε ιζσω ηην 12η Ηοςνίος
2020.
ε πεπίπηυζη πος ζςμθυνία μίζθυζηρ, για ηην οποία έσει ςποβληθεί ηλεκηπονικά ή έσει
καηαηεθεί ζηη Γ.Ο.Τ. «Γήλυζη Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ»,
έσει λςθεί μέσπι και ηην 12η Ηοςνίος 2020, ο εκμιζθυηήρ ςποσπεοωηαι να δηλϊζει μέσπι και
ηην 4η Γεκεμβπίος 2020 ηην ημεπομηνία ηηρ λωζηρ, διαθοπεηικά η ζςμθυνία ηηρ μίζθυζηρ
θευπείηαι ψηι είναι ζε ιζσω.
2. Απσική «Γήλυζη Covid», πεπί μεηαβολήρ ηος μιζθϊμαηορ για ηοςρ μήνερ Μάπηιο, Αππίλιο,
Μάιο και Ηοωνιο, ψπυρ αςηή οπίζηηκε με ηο άπθπο 11 ηηρ ςπψ ζηοισεία ΠΟΛ.1162/2018
απψθαζηρ ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ., ψπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσωει, πος ηςσψν δεν
ςποβλήθηκε ενηψρ ηηρ πποθεζμίαρ πος ηέθηκε με ηην ςπψ ζηοισεία Α.1192/2020 απψθαζη
ηος Γιοικηηή ηηρ Α.Α.Γ.Δ., δωναηαι να ςποβληθεί μέσπι και ηην 9η Οκηυβπίος 2020.
Δνηψρ ηηρ ίδιαρ πποθεζμίαρ ςποβάλλονηαι και οι ηποποποιηηικέρ «Γηλϊζειρ Covid» για
ηοςρ μήνερ Μάπηιο έυρ και Αωγοςζηο.
Οι απσικέρ ή ηποποποιηηικέρ «Γηλϊζειρ Covid» για ηον μήνα επηέμβπιο δωνανηαι να
ςποβληθοων μέσπι και ηην 20η Οκηυβπίος 2020.
Πποκειμένος να ςποβληθεί η «Γήλυζη Covid», ππέπει μέσπι ηην υρ άνυ ημεπομηνία να
έσει ςποβληθεί η απσική ή η ηποποποιηηική «Γήλυζη Πληποθοπιακϊν ηοισείυν Μίζθυζηρ
Ακίνηηηρ Πεπιοςζίαρ», η οποία θευπείηαι εμππψθεζμη.
Ζ αποδοσή ηυν «Γηλϊζευν Covid» ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος απψ ηοςρ μιζθυηέρ
διενεπγείηαι ενηψρ επηά (7) ημεπϊν απψ ηην πάποδο ηυν πποθεζμιϊν πος ηίθενηαι για ηην
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ςποβολή ηυν υρ άνυ δηλϊζευν . Δάν η αποδοσή δεν διενεπγηθεί ενηψρ ηηρ υρ άνυ
πποθεζμίαρ, θευπείηαι ψηι η «Γήλυζη Covid» έσει γίνει αποδεκηή απψ ηον μιζθυηή.
3. Ζ πποθεζμία ςποβολήρ ηυν απσικϊν «Γηλϊζευν Βπασςσπψνιαρ Γιαμονήρ» με
ημεπομηνία ανασϊπηζηρ ηος μιζθυηή απψ 1/8/2020 έυρ και 31/08/2020 ή ηυν απσικϊν
«Γηλϊζευν Βπασςσπψνιαρ Γιαμονήρ» με ημεπομηνία ακωπυζηρ ηηρ μίζθυζηρ απψ 1/8/2020
έυρ και 31/08/2020 παπαηείνεηαι μέσπι και ηην 20η Οκηυβπίος 2020.
4. Ζ απψθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Αποδέκηερ πίνακα Γ΄ (εκηψρ ηος απιθμοω 2 αςηοω)
2. Γενική Γιεωθςνζη Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
3. Δθνικψ Σςπογπαθείο (για δημοζίεςζη ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ)
4. Γιεωθςνζη ηπαηηγικήρ Σεσνολογιϊν Πληποθοπικήρ (με ηην παπάκληζη να αναπηηθεί
ζηην ιζηοζελίδα ηηρ ΑΑΓΔ και ζηην Ζλεκηπονική Βιβλιοθήκη ηηρ ΑΑΓΔ)
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1. Γπαθείο Τποςπγοω
2. Γπαθείο Τθςποςπγοω
3. Γπαθείο Γενικήρ Γπαμμαηέυρ Φοπολογικήρ Πολιηικήρ και Γημψζιαρ Πεπιοςζίαρ
4. Αποδέκηερ πινάκυν Β΄ (εκηψρ ηυν απιθ.1 και 2 αςηοω), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ (εκηψρ ηυν
απιθ.1 και 4 αςηοω), ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΖ΄, και ΚΑ΄
5. Δπισειπηζιακή Γ/νζη ΓΟΔ Αηηικήρ & Δπισειπηζιακή Γ/νζη ΓΟΔ Μακεδονίαρ
6. ΓΣΓ - Δγκεκπιμένοι Οικονομικοί Φοπείρ
7. Τποςπγείο Ανάπηςξηρ και Δπενδωζευν, Γενική Γπαμμαηεία Δμποπίος & Πποζηαζίαρ
Καηαναλυηή, Γενική Γ/νζη Αγοπάρ, Γ/νζη Δηαιπειϊν, Πλ. Κάνιγγορ, Σ.Κ. 101 81, Αθήνα
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γπαθείο Γιοικηηή Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Δζψδυν
2. Γπαθείο Γενικήρ Γ/νζηρ Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ
3. Γπαθεία Γενικϊν Γ/νηϊν
4. Γ/νζη Δθαπμογήρ Άμεζηρ Φοπολογίαρ - Σμήμαηα Α΄ - Β΄
5. Γ/νζη Νομικήρ Τποζηήπιξηρ ηηρ Α.Α.Γ.Δ.
6. Αςηοηελέρ Σμήμα ςνηονιζμοω Μεηαππςθμιζηικϊν Γπάζευν και Δπικοινυνίαρ
7. Γ/νζειρ, Αςηοηελή Σμήμαηα και Αςηοηελή Γπαθεία ηηρ Α.Α.Γ.Δ.
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