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ΘΔΜΑ : Γηεπθξηλίζεηο γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ππνβνιήο ηεο «Γήισζεο
Covid» γηα ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Αχγνπζην 2020.
Με ηελ Α. 1243/2020 (Β' 4914/09-11-2020) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. πξνζηέζεθε λέα παξάγξαθνο 8 ζην άξζξν 11 ηεο απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ.1162/2018 ζχκθσλα
κε ηελ νπνία νη εθκηζζσηέο πνπ ιακβάλνπλ εηδνπνίεζε απφ ηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε

γηα

ππνβνιή

ηεο

«Γήισζεο

Covid»

ή

θαη

ηεο

«Γήισζεο

Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» κελψλ Μαξηίνπ
έσο θαη Απγνχζηνπ 2020 πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ιάζε ή παξαιείςεηο ηνπο,
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο έσο ηελ 15ε
Γεθεκβξίνπ 2020.
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ην πιαίζην απηφ θαη πξνθεηκέλνπ νη θνξνινγνχκελνη πνπ ζα ιάβνπλ
ηελ σο άλσ εηδνπνίεζε απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, λα ππνβάινπλ ηηο
ζρεηηθέο δειψζεηο, ψζηε λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄104), ζρεηηθά κε ηελ έθπησζε πνζνζηνχ 20%
επί ηνπ 60% ησλ κηζζσκάησλ ινγηδνκέλσλ πξηλ απφ ηελ κείσζε, απφ νθεηιέο
κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή απφ
31/7/2020 θαη κεηά, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:
1. Με βάζε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579)
Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5
ηεο Α.1139/2020 (Β' 2269) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ηελ Α.
1230/2020 (Β΄4620) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., νη εθκηζζσηέο
αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ην κίζζσκα έρεη κεησζεί κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ππνβάιινπλ «Γήισζε
Covid» πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε κεηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο θαη λα ηχρνπλ
ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ αξρηθή
ή ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Covid» ππνβάιιεηαη εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
νξίδνπλ νη σο άλσ απνθάζεηο.
2. Με ηελ παξ. 4 ηεο Α. 1192/2020 (Β΄ 3636) Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή
ηεο Α.Α.Γ.Δ. νξίζηεθε φηη σο ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Covid» λνείηαη εθείλε
πνπ έπεηαη ηεο «Γήισζε Covid» πνπ ππνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά (αξρηθή
δήισζε) αλεμάξηεηα απφ ηνπο κήλεο πνπ αθνξά.
3. Πεξαηηέξσ, ε ππνβνιή ηεο «Γήισζεο Covid» πξνυπνζέηεη ηελ
ππνβνιή

«Γήισζεο

Πιεξνθνξηαθψλ

ηνηρείσλ

Μίζζσζεο

Αθίλεηεο

Πεξηνπζίαο». Ωο εθ ηνχηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ππνβιεζεί
ειεθηξνληθά

«Γήισζε

Πιεξνθνξηαθψλ

ηνηρείσλ

Μίζζσζεο

Αθίλεηεο

Πεξηνπζίαο», ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΠΟΛ. 1162/2018,

2

ΑΔΑ: 6Η1346ΜΠ3Ζ-ΩΒΗ
φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηεο Α.1139/2020 Απφθαζεο ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., ζα πξέπεη ε ελ ιφγσ δήισζε λα πξνεγεζεί ηεο
ππνβνιήο «Γήισζεο Covid». Ζ πεξίπησζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ηηο
ζπκθσλίεο κίζζσζεο πνπ είραλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαζψο
θαη ηηο πεξηπηψζεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζψκαηνο (γηα παξάδεηγκα ε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζψκαηνο ζε εηήζηα βάζε), ε νπνία ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ κηζζψκαηνο θαη λα απνηππψλεηαη θαη’ απηφλ ηνλ
ηξφπν νξζά ζην αληίζηνηρν πεδίν ψζηε λα θαιπθζνχλ νη πεξηπηψζεηο πνπ
αθνξνχλ αλαπξνζαξκνγή (π.ρ. 2% επί ηνπ ηδίξνπ, 5% εηεζίσο ζε ζρέζε κε ην
κίζζσκα ηνπ πξψηνπ έηνπο θιπ), νη νπνίεο θαηά ηελ αξρηθή ππνβνιή ηεο
δήισζεο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο έρνπλ αλαγξαθεί ζην πεδίν
ησλ ζεκεηψζεσλ.
4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13
ηνπ λ.4690/2020 (Α’ 104), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ λ.4722/2020 (Α’ 177) νη ελ ιφγσ επλντθέο ξπζκίζεηο θαηαιακβάλνπλ κφλν
ηα θπζηθά πξφζσπα εθκηζζσηέο θαη φρη ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηηο λνκηθέο
νληφηεηεο.
5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπκθσλία κίζζσζεο έρεη παξαηαζεί
ζησπεξά θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ
ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο», πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ε ελ
ιφγσ παξάηαζε, ε ζπκθσλία κίζζσζεο ζα ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ηζρχ, εθφζνλ
δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε ιχζεο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα γίλεηαη δεθηή απφ
ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ε «Γήισζε Covid» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έθπησζεο
πνζνζηνχ 20% επί ηνπ 60% ησλ κηζζσκάησλ ινγηδνκέλσλ πξηλ απφ ηε
κείσζε, απφ νθεηιέο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο πξνο ηε
θνξνινγηθή αξρή απφ 31/7/2020 θαη κεηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αξρηθφ
κίζζσκα ηεο «Γήισζεο Covid» είλαη ηζφπνζν κε ην κίζζσκα πνπ έρεη δεισζεί
ζηελ «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο».
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6. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ «Γειψζεηο Covid»

κε αξρηθφ

κίζζσκα δηαθνξεηηθφ απφ ην κελαίν κίζζσκα ηεο «Γήισζεο Πιεξνθνξηαθψλ
ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο», γηα λα πινπνηεζεί ε έθπησζε
πνζνζηνχ 20% επί ηνπ 60% ηνπ κηζζψκαηνο ινγηδνκέλνπ πξηλ απφ ηε κείσζε,
απφ νθεηιέο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή απφ 31/7/2020 θαη κεηά, θαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, πξέπεη ν εθκηζζσηήο πνπ έρεη ππνβάιεη
ηε δήισζε λα ππνβάιεη εθ λένπ είηε ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Covid» είηε
ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο
Πεξηνπζίαο» απεηθνλίδνληαο ζην νξζφ ηα ζηνηρεία ηεο κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ
ζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο.
7. Σνλίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ε «Γήισζε Covid» ζα ιακβάλεηαη
ππφςε

θαη ν ππνινγηζκφο ηεο έθπησζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13

λ.4690/2020 ζα δηελεξγείηαη αλαινγηθά κφλν γηα ην δηάζηεκα ηνπ κελφο πνπ
αθνξά

κέρξη

ηελ

εκεξνκελία

ηεο

δηαθνπήο

εξγαζηψλ.

Αλαινγηθφο

ππνινγηζκφο δηελεξγείηαη θαη ζε πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζηψλ.
8. Ζ «Γήισζε Covid» ζηελ νπνία ν εθκηζζσηήο είλαη πησρφο γίλεηαη
δεθηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο είλαη πησρφο ε «Γήισζε Covid»
γίλεηαη δεθηή κφλν εθφζνλ είλαη ηαπηφρξνλα εξγαδφκελνο κε ζχκβαζε
εξγαζίαο ζε αλαζηνιή θαη ε «Γήισζε Covid» αθνξά ηε κίζζσζε ηεο θχξηαο
θαηνηθίαο ηνπ. Δάλ ε «Γήισζε Covid» αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή ζηέγε
κηζζσηή – πησρνχ δελ γίλεηαη δεθηή.
9. Με ηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο Α.1228/2020 (Β΄ 4582) νξίζηεθε φηη νη
δηαηάμεηο πεξί κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο θαηά 40% εθαξκφδνληαη θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ππεθκίζζσζεο αθηλήησλ. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχρνο ηεο
έθπησζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020 (Α΄104) δχλαηαη λα είλαη
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κφλν ν ππεθκηζζσηήο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ
κείσζεο

ηνπ

κηζζψκαηνο

θαη

ζην

πξφζσπν

ηνπ

ππεθκηζζσηή

γηα

επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε, νπφηε θαη’ αλάινγε εθαξκνγή δηθαηνχρνο ηεο
έθπησζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020 (Α΄104) είλαη θαη ν
εθκηζζσηήο γηα ηε κίζζσζε απηή.
10.

Δθφζνλ

Πιεξνθνξηαθψλ

έρεη

ηνηρείσλ

ππνβιεζεί

γηα

Μίζζσζεο

ην

ίδην

Αθίλεηεο

αθίλεην

«Γήισζε

Πεξηνπζίαο»

απφ

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ εθκηζζσηέο – ζπληδηνθηήηεο θαη ππνβιήζεθαλ απφ
ηνλ θαζέλα μερσξηζηά «Γειψζεηο Covid» ε έθπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
13 ηνπ λ.4690/2020 (Α΄104) ρνξεγείηαη κφλν γηα ηελ κία απφ ηηο «Γειψζεηο
Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Μίζζσζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» θαη ζπγθεθξηκέλα
γηα εθείλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε ρξνληθά ππνβιεζείζα «Γήισζε Covid»
ή ζηε δήισζε κε ηελ νπνία έρεη δεισζεί ε εκεξνκελία ιχζεο ηεο κίζζσζεο.
Δάλ απφ ηελ ελ ιφγσ δήισζε πξνθχπηνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηφηε ε
έθπησζε ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο εθκηζζσηέο. Δάλ θαηά ηε καδηθή
επεμεξγαζία ησλ πνιιαπιψλ δειψζεσλ Covid δελ ηαπηνπνηνχληαη πιήξσο ηα
ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ, ζα αθνινπζήζεη επηθνηλσλία ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο κε ηνπο εθκηζζσηέο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά ε έθπησζε ή φρη.
11. Δάλ ζηε «Γήισζε Covid» δελ έρεη επηιεγεί ην είδνο ηεο ρξήζεο ηνπ
κηζζίνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή «Γήισζε Covid»

γηα λα

ζπκπιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε παξάιεηςε.
12. ε πεξίπησζε πνπ ν εθκηζζσηήο έρεη ππνβάιιεη «Γήισζε Covid»
γηα αθίλεην πνπ δελ έρεη δειψζεη ζηε Γήισζε ηνηρείσλ Αθηλήησλ (Δ9),
πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ σθέιεηα ηνπ 20% ππνρξενχηαη, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπ Δ9 θαη εληφο ηεο ζρεηηθήο
πξνζεζκίαο ζχκθσλα κε ηελ Α.1243/2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
(Β΄ 4914/09-11-2020), είηε, λα ππνβάιεη ηε δήισζε απηή ζχκθσλα κε ηηο
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θείκελεο δηαηάμεηο, είηε, λα απνζηείιεη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία
πξνθχπηεη ε έλλνκε ζρέζε ηνπ κε ην ελ ιφγσ αθίλεην, ζηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ diloseiscovid@aade.gr ζχκθσλα κε ζρεηηθφ
κήλπκα πνπ ζα ιάβεη ζηε ζπξίδα ηνπ ζην myTAXISnet.
Eθφζνλ ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο Δ9 θαη έρεη παξέιζεη
ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο, ε ππνβνιή ηεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηεζεί
γηα ηε δηφξζσζε παξαιείςεσλ ησλ «Γειψζεσλ Covid», δελ απαιιάζζεη ηνλ
εθκηζζσηή απφ ηελ ηπρφλ επηβνιή θπξψζεσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο,
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο κε ηελ ππνβνιή δειψζεσλ Δ9 δηαηάμεηο.
Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ
ηξνπνπνηεηηθψλ δειψζεσλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηέζεθε κε ηελ
Α.1243/2020 (Β΄ 4914/09-11-2020) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. νη
«Γειψζεηο Covid» νδεγνχληαη ζε απφξξηςε.
13. Γελ εθαξκφδνληαη νη επλντθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο «Γειψζεσλ Covid» φπνπ:
α. Έρεη δεισζεί κε απνδνρή ηεο «Γήισζε Covid» έζησ θαη απφ έλαλ
απφ ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο κηζζσηέο ή ηνπο ζπληδηνθηήηεο επί ηεο
πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.
β. Γελ δειψζεθε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνπο κήλεο πνπ αθνξά ε
«Γήισζε Covid» .
γ. Έρεη δεισζεί κίζζσζε αθηλήηνπ κε ρξήζε θχξηαο θαηνηθίαο θαη ν
κηζζσηήο δελ είλαη νχηε ν ίδηνο νχηε ν/ε ζχδπγνο/Μ..., εξγαδφκελνη κε
ζχκβαζε εξγαζίαο/λαπηνιφγεζεο ζε αλαζηνιή, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΔΡΓΑΝΖ ε ηνπ Τπ. Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο πνιηηηθήο αληίζηνηρα, ζε
πιεηηφκελε επηρείξεζε βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
δ. Ζ κείσζε κηζζψκαηνο αθνξά θνηηεηή γηα ηνλ κήλα Μάξηην ή
κηζζσηέο κε επαγγεικαηηθή ζχκβαζε κίζζσζεο πνπ δελ έρνπλ εληαρζεί ζηηο
πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.
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ε. Ζ κείσζε κηζζψκαηνο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 40%.
ζη. Ο Α.Φ.Μ. ηνπ εθκηζζσηή ή ηνπ κηζζσηή ηειεί ζε αλαζηνιή γηα ηε
δηελέξγεηα ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ.
δ. O κηζζσηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα θαη έρεη
κηζζψζεη αθίλεην κε ρξήζε θαηνηθίαο.
14. Πεξαηηέξσ αλαθέξνληαη θαη κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ
δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4690/2020:
Α. Αθίλεην κε δχν ζπληδηνθηήηεο Α & Β θαη πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
50% έθαζηνο επί απηνχ, νη νπνίνη έρνπλ εθκηζζψζεη ην ελ ιφγσ αθίλεην ζε 2
πξφζσπα Γ΄ Γ (ζπλκηζζσηέο) αληί ηνπ πνζνχ ησλ 500 επξψ κεληαίσο θαη νη
νπνίνη θαηαβάινπλ, απφ 250 επξψ έθαζηνο σο κίζζσκα ζηνπο Α & Β. ηελ
πεξίπησζε πνπ κφλν ν έλαο εθ ησλ ζπλκηζζσηψλ π.ρ. ν Γ είλαη πιεηηφκελνο
θαη δηθαηνχηαη κείσζε θαηά 40% ηνπ κηζζψκαηνο, ε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο
έθπησζεο πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ 60% ησλ κηζζσκάησλ ησλ
κελψλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη σο εμήο :
Μεληαίν αξρηθφ κίζζσκα πνπ θαηαβάιεη ν Γ ζηνπο Α & Β =250 επξψ
(125 ν Α θαη 125 ν Β)
Μείσζε κηζζψκαηνο θαηά 40% κε βάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο :
250*40%= 100 επξψ
Μίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή Γ ζηνπο Α & Β, κεηά ηε
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαηά 40%, επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 13 ηνπ λ. 4690/2020 : 150 επξψ *20% =30 επξψ.
Δπνκέλσο

ην πνζφ πνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηηο νθεηιέο ησλ δχν (2)

ζπληδηνθηεηψλ Α & Β, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο πξνο ηε
θνξνινγηθή αξρή απφ 31/7/2020 θαη κεηά, είλαη 15 επξψ γηα ηνλ θαζέλα.
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Β. Αθίλεην κε δχν ζπληδηνθηήηεο Α & Β θαη πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο
50% έθαζηνο επί απηνχ, νη νπνίνη έρνπλ εθκηζζψζεη ην ελ ιφγσ αθίλεην ζε 2
πξφζσπα Γ΄ Γ (ζπλκηζζσηέο) αληί ηνπ πνζνχ ησλ 500 επξψ κεληαίσο θαη νη
νπνίνη θαηαβάινπλ, απφ 250 επξψ έθαζηνο σο κίζζσκα ζηνπο Α & Β. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν έλαο ζπληδηνθηήηεο ν Β΄ δελ δχλαηαη λα ηχρεη ησλ επλντθψλ
ξπζκίζεσλ (έθπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020),
θαζψο είλαη π.ρ. λνκηθφ πξφζσπν, θαη κφλν ν έλαο απφ ηνπο κηζζσηέο, ν Γ
είλαη πιεηηφκελνο, ε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο πνζνχ ίζνπ κε
πνζνζηφ 20% επί ηνπ 60% ησλ κηζζσκάησλ ησλ κελψλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη
σο εμήο :
Μεληαίν αξρηθφ κίζζσκα πνπ θαηαβάιεη ν Γ ζηνπο Α & Β =250 επξψ
(125 ν Α θαη 125 ν Β)
Μείσζε κηζζψκαηνο θαηά 40% κε βάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο :
250*40%= 100 επξψ
Μίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κηζζσηή Γ ζηνπο Α & Β, κεηά ηε
κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαηά 40%, επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηνχλ νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 13 ηνπ λ. 4690/2020 : 250 επξψ -100 επξψ=150
επξψ * 20% =30 επξψ ην πνζφ πνπ ζα αθαηξεζεί απφ ηηο νθεηιέο ηνπ ελφο εθ
ησλ ζπληδηνθηεηψλ, ηνπ Α, είλαη ην πνζφ ησλ 15 επξψ.
Γ. Ηδηνθηήηεο Α κε 20 αθίλεηα πνπ ηα εθκηζζψλεη ζηνλ Β αληί κεληαίνπ
κηζζψκαηνο 200 επξψ γηα θάζε αθίλεην θαη ν Β ρξεζηκνπνηεί ην έλα αθίλεην σο
έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη ππεθκηζζψλεη ηα ππφινηπα 19 αθίλεηα ζε 19
ππνκηζζσηέο κε 400 επξψ κεληαίν κίζζσκα αλά αθίλεην. Οη 19 ππνκηζζσηέο
είλαη πιεηηφκελνη θαη δηθαηνχληαη λα θαηαβάινπλ κεησκέλν θαηά 40%
κίζζσκα, ε εθαξκνγή ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ
20% επί ηνπ 60% ησλ κηζζσκάησλ ησλ κελψλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη σο εμήο :
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πλνιηθφ κεληαίν κίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Β ζηνλ Α : 200
επξψ *20 = 4000 επξψ.
Ο ππεθκηζζσηήο Β ιακβάλεη απφ ηνπο 19 ππνκηζζσηέο

κεληαία

κηζζψκαηα : 400 επξψ * 19 = 7600 επξψ.
Μείσζε κηζζσκάησλ θαηά 40% γηα ηνπο 19 ππνκηζζσηέο κε βάζεη ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο : 7600*40%= 3040 επξψ (400*40%=160 κείσζε πνπ έρεη
έθαζηνο ππνκηζζσηήο).
Μηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 19 ππνκηζζσηέο ζηνλ
ππεθκηζζσηή Β, κεηά ηε κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο θαηά 40%, επί ηνπ νπνίνπ ζα
εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 13 ηνπ λ. 4690/2020 : 7600 επξψ
-3040 επξψ= 4560 επξψ * 20% =912 επξψ, ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ ζα
αθαηξεζεί απφ ηηο νθεηιέο ηνπ ππεθκηζζσηή Β .
Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππεθκηζζσηήο Β είλαη θαη απηφο
πιεηηφκελνο θαη εθφζνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε έρεη
ππνβιεζεί

μερσξηζηή

«Γήισζε

Πιεξνθνξηαθψλ

ηνηρείσλ

Μίζζσζεο

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» θαη’ επέθηαζε θαη «Γήισζε Covid» δηθαηνχηαη σο
κηζζσηήο λα θαηαβάιιεη κεησκέλν κίζζσκα θαηά 40% ζηνλ εθκηζζσηή Α (200
επξψ*40%= 80 επξψ ε κείσζε θαη 200-80=120 επξψ ην ηειηθφ κίζζσκα πνπ
ζα θαηαβάιιεη) θαη ν εθκηζζσηήο Α ζα ιάβεη ηελ έθπησζε ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 13 λ.4690/2020 εθφζνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε έρεη
ππνβιεζεί

μερσξηζηή

«Γήισζε

Πιεξνθνξηαθψλ

ηνηρείσλ

Μίζζσζεο

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο» θαη’ επέθηαζε θαη «Γήισζε Covid». Ζ ελ ιφγσ
έθπησζε είλαη ίζε κε ην πνζφ ησλ (120επξψ *20%) 24 επξψ.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο

ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ
3. Γξαθείν

Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο

Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ (εθηφο
ησλ αξηζ.1 θαη 4 απηνχ), ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΖ΄, θαη ΚΑ΄
5. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
6. ΓΣΓ - Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ - Β΄
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
7. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Α.Α.Γ.Δ.
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