
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1192 
Νέα προθεσμία υποβολής για αρχική και τρο-

ποποιητική «Δήλωση Covid» του άρθρου 11 της 

ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοι-

κητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και 

Αύγουστο. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013, 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, (Α’ 170) όπως 
ισχύουν,

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

γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώ-
θηκε η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτε-
ρου άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου 26 του 
ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος 
επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κα-
τοικίας (Α’ 83),

δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώ-
θηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου ««Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και του 
άρθρου 3 του ν. 4684/2020, όπως ισχύουν για τη μείωση 
μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων 
μελών-φοιτητών (Α’ 86), 

ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/

10.03.2017 (Β’ 968 και Β’ 1238) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
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 υπό στοιχεία 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 υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» 
(Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 
1139/2020 (Β’ 2269) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
και ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Α. 1154/2020 (Β’ 2482) απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας 
υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 
1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Την υπό στοιχεία Α. 1171/2020 απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εμπρόθεσμη υποβολή της ”Δήλωσης 
Covid“ του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) από-
φασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 3048).

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβο-
λή της «Δήλωσης Covid».

7. 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:

1. Αρχικές «Δηλώσεις Covid», περί μεταβολής του 
μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και 
Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της ΠΟΛ 
1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκαν 
εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την απόφαση Α. 
1154/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύνανται να υπο-
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βληθούν από την 4η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 23η 
Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τρο-
ποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο 
έως και Αύγουστο.

2. Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid» θα 
πρέπει μέχρι τις ως άνω ημερομηνίες να έχει υποβληθεί 
η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» η οποία θε-
ωρείται εμπρόθεσμη.

3. Η αποδοχή της αρχικής «Δήλωσης Covid» της πα-
ραγράφου 1 της παρούσας για τους μήνες Μάρτιο έως 
και Ιούνιο από τους μισθωτές, καθώς και η αποδοχή 
τυχόν τροποποιητικής για τους μήνες Μάρτιο έως και 

Αύγουστο 2020 διενεργείται μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 
2020. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω 
προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει 
αποδεκτή από τον μισθωτή.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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