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Οδικός χάρτης για µισθωτήρια ακινήτων
ΑΑ∆Ε: Αναλυτικός οδηγός για εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και για όσους
προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου
∆ευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018
Οι εκµισθωτές - υπεκµισθωτές ακίνητης περιουσίας και όσοι προβαίνουν σε
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν µε ηλεκτρονικό
τρόπο όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων ή της
παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία
και ανεξάρτητα αν το µίσθωµα καταβάλλεται σε χρήµα ή σε είδος.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία µέχρι 200 τ.µ.
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
Τα ανωτέρω διευκρινίζονται σε αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων, µε ερωτήσεις και απαντήσεις, σχετικά µε τα µισθωτήρια ακινήτων
και στις οποίες, µεταξύ άλλων, επισηµαίνονται τα εξής:
1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συµφωνητικού Μίσθωσης;
Σε καµία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης
περιουσίας υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για τον λόγο αυτό
δεχόµαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συµφωνίες. Η δήλωση αυτή δεν
καθορίζει τις σχέσεις των συµβαλλόµενων µερών (εκµισθωτή και µισθωτή). Οι σχέσεις
αυτές ρυθµίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.
2. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Οι εκµισθωτές - υπεκµισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν µε ηλεκτρονικό
τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων ή της
παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία
και ανεξάρτητα αν το µίσθωµα καταβάλλεται σε χρήµα ή σε είδος. Εξαιρούνται της
υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία µέχρι 200 τ.µ. προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
3. Για ποιες µισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
* Για αστικές µισθώσεις (κατοικίας),
* για επαγγελµατικές/εµπορικές,
* για τουριστικές βραχυπρόθεσµες (διάρκεια µέχρι τρεις µήνες),
* για αγροτικές/γεωργικές,
* για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή µε αντάλλαγµα σε είδος).
4. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση µίσθωσης;
Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:
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* Αρχικές µισθώσεις ή υπεκµισθώσεις ή δωρεάν παραχωρήσεις χρήσεων γης ή
ακινήτου.
* Τροποποιήσεις µισθώσεων ή υπεκµισθώσεων ή δωρεάν παραχωρήσεων χρήσεων γης
ή ακινήτου.
5. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;
Ο εκµισθωτής ή υπεκµισθωτής ή ο παρέχων δωρεάν τη χρήση του ακινήτου ή της γης
και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.
Παράδειγµα κατανόησης: Στην περίπτωση των έγγαµων τη δήλωση την υποβάλλει
όποιος κατέχει το ακίνητο (όχι αναγκαστικά ο σύζυγος). Αν το ακίνητο ανήκει στη
σύζυγο, τότε η σύζυγος πρέπει να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet, να
λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθµο), να εισέλθει µε τους προσωπικούς της κωδικούς
στο TAXISnet και να καταχωρήσει τον δικό της ΑΦΜ στο πεδίο του εκµισθωτή.
6. Πρέπει να υποβάλω στο TAXISnet µισθωτήριο που το έχω καταθέσει σε ∆ΟΥ;
ΟΧΙ. Παλιά µισθωτήρια (πριν από το 2014 που «άνοιξε» η ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων µίσθωσης στο TAXISnet) δεν χρειάζεται να υποβληθούν ξανά, αφού έχουν
υποβληθεί στο παρελθόν σε ∆ΟΥ.
7. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκµισθωτής τι κάνουµε;
Πρέπει να ζητήσει από την αρµόδια ∆ΟΥ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι
δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση. Επίσης πρέπει να εγγραφεί στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet, να λάβει κωδικούς χρήσης (κλειδάριθµο), ώστε να
µπορεί να εισέλθει στην εφαρµογή και να καταχωρήσει τον ΑΦΜ στο πεδίο των
εκµισθωτών.
8. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο µισθωτής τι κάνουµε;
Πρέπει να ζητήσει από την αρµόδια ∆ΟΥ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι
δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση ο εκµισθωτής. Σε δύο µόνο περιπτώσεις
επιτρέπεται να µην έχει ΑΦΜ ο µισθωτής:
* Αλλοδαπός µισθωτής: Η περίπτωση αφορά µόνο βραχυχρόνιες µισθώσεις
παραθεριστικών κατοικιών σε αλλοδαπούς µισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση
ΑΦΜ (τουριστικές µισθώσεις και για περίοδο µέχρι τρεις µήνες εντός του ίδιου έτους)
καθώς και µισθώσεις σε αλλοδαπούς φοιτητές που διαµένουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο
των ανταλλαγών µε το πρόγραµµα ERASMUS για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες.
Στην περίπτωση αυτή καταχωρούµε τον αριθµό διαβατηρίου, τη διεύθυνση µόνιµης
κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.
* Νοµικά πρόσωπα υπό σύσταση: Η περίπτωση αφορά µίσθωση στην οποία συµβάλλεται
νοµικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόµη ΑΦΜ από την αρµόδια υπηρεσία
(ΓΕΜΗ). Στην περίπτωση αυτή καταχωρούµε την επωνυµία του νοµικού προσώπου και
τον ΑΦΜ του νόµιµου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νοµικό Πρόσωπο
ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκµισθωτής πρέπει να
επανέλθει στο TAXISnet προκειµένου να καταχωρήσει νέα δήλωση µίσθωσης µέσα στον
επόµενο µήνα από τη χορήγηση ΑΦΜ. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον
ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της µίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην
αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούµενης
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µίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθµό καταχώρησης της αρχικής
µίσθωσης.
9. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της
µίσθωσης;
Ο εκµισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο TAXISnet µε τους προσωπικούς του
κωδικούς και επιλέγει «∆ήλωση πληροφοριακών στοιχείων µισθώσεων Ακίνητης
Περιουσίας» Ακολούθως, µε το πλήκτρο «επιλογή» µεταφερόµαστε στη φόρµα
υποβολής, την οποία πρέπει να συµπληρώσουµε. Η φόρµα υποβολής µάς προτείνει στο
τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
* Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουµε να αποθηκεύσουµε την εργασία µας.
(Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή.)
* Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση
πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης και διασφαλιζόµαστε ότι έχουµε εκπληρώσει την
υποχρέωσή µας.
10. Πώς θα αποδεικνύεται η υποβολή;
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η
οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγµατοποιούσε η ∆ΟΥ.
11. Είµαι µισθωτής και θέλω να κάνω αποδοχή (ή άρνηση) της δήλωσης
µίσθωσης. Τι κάνω;
Προϋπόθεση για αυτό είναι ο εκµισθωτής να έχει οριστικοποιήσει την υποβολή της
δήλωσης µίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο TAXISnet.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.
Η διαδικασία είναι η εξής:
Αν ο µισθωτής είναι νοµικό πρόσωπο, τότε την αποδοχή (ή την άρνηση) δεν την κάνει
το ίδιο το νοµικό πρόσωπο, αλλά ο εκπρόσωπός του, ο οποίος, µέσω του µενού των
εξουσιοδοτήσεων, έχει οριστεί για να διαχειρίζεται τις διαδικασίες των δηλώσεων
µίσθωσης, δηλαδή είτε να υποβάλει δηλώσεις µίσθωσης όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
εκµισθωτής ή να αποδέχεται (ή να προβαίνει σε άρνηση αποδοχής) δηλώσεων µίσθωσης
όταν το νοµικό πρόσωπο έχει ορισθεί ως µισθωτής ή συνεκµισθωτής.
Η αναλυτική διαδικασία αποδοχής ή άρνησης είναι ίδια όπως θα περιγραφεί παρακάτω
για τα φυσικά πρόσωπα, µε τη σηµείωση ότι ο εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου µε
την «επιλογή ρόλου» θα λειτουργήσει ως εκπρόσωπος νοµικού προσώπου (και όχι για
τον εαυτό του).
12. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;
Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι το τέλος του εποµένου µήνα από την έναρξη της
µίσθωσης ή την τροποποίησή της.
Παραδείγµατα κατανόησης:
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* Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης 1η Απριλίου: το ιδιωτικό συµφωνητικό πρέπει να
υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
* Ηµεροµηνία έναρξης µίσθωσης 30ή Απριλίου: το ιδιωτικό συµφωνητικό πρέπει να
υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
13. Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του πρωτοκόλλου ΠΕΑ (Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης) στη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης
ακίνητης περιουσίας;
Βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015) η αναγραφή του
πρωτοκόλλου ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρµογή «∆ήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»είναι υποχρεωτική. Εποµένως, αν για το ακίνητο που
εκµισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τότε πρέπει να συµπληρώσετε
υποχρεωτικά τα πεδία στην ενότητα «Ενεργειακό Πιστοποιητικό».
14. Είναι υποχρεωτική η υποβολή µέσω TAXISnet; Υποβάλλουµε και για παλιά
µισθωτήρια (για παράδειγµα µισθωτήρια που είχαν γίνει το 2013);
Από τη 1/1/2014 είναι υποχρεωτική η υποβολή µέσω TAXISnet (ΠΟΛ.1013/7.1.2014).
Όσα µισθωτήρια δεν έχουν υποβληθεί στη ∆ΟΥ, θα υποβληθούν στο TAXISnet
ανεξάρτητα του αν είναι εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα.
15. Πατέρας (ή µητέρα) παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για
επαγγελµατική στέγη της επιχείρησης του τέκνου. Πρέπει να υποβληθεί
δήλωση στοιχείων µίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;
Πρέπει να υποβληθεί δήλωση µίσθωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 39, παρ. 2 του ν.
4172/2013, «το εισόδηµα από ιδιοχρησιµοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκµαίρεται
ότι συνίσταται στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το
τεκµαρτό εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση
κατοικίας µέχρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί
ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο». Άρα στη
συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε παραχώρηση για χρήση επαγγελµατικής στέγης και το
ετήσιο µίσθωµα τεκµαίρεται στο 3% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.
Πώς καταχωρείται το συνολικό µίσθωµα
16. Πώς δηλώνω το συµφωνηθέν µίσθωµα;
Στα «Στοιχεία Μίσθωσης» υπάρχει πεδίο όπου καταχωρούµε το συνολικό µηνιαίο
µίσθωµα. Ως συνολικό µηνιαίο µίσθωµα εννοείται το συµφωνηθέν µίσθωµα όπως αυτό
έχει καθοριστεί από τους συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι
εκµισθωτές αναγράφουµε το συνολικό µίσθωµα που θα καταβάλλει ο µισθωτής. ∆εν
πρέπει να επιµερίσετε το µίσθωµα ανάλογα µε το ποσοστό του κάθε εκµισθωτή.
Παράδειγµα: Υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες ενός διαµερίσµατος µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας 50% έκαστος. Εάν το συµφωνηθέν µίσθωµα είναι 500 ευρώ, το ποσό
αυτό θα αναγραφεί στο αντίστοιχο πεδίο. Η λογιστική απεικόνιση είναι κοινή µε το
έντυπο µισθωµάτων Ε2, όπου εκεί θα εµφανιστεί η αναλογία επί του µισθώµατος, ενός
εκάστου των εκµισθωτών (250 ευρώ έκαστος) και όχι στη δήλωση µίσθωσης.
Στα «στοιχεία ακινήτου» υπάρχει πεδίο µε την ένδειξη µηνιαίο µίσθωµα. Σε περίπτωση
ύπαρξης περισσοτέρων του ενός ακινήτων, τα οποία εκµισθώνονται, καλό είναι να
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αναγράψουµε το µίσθωµα που αναλογεί σε κάθε ένα. Το σύνολο των επιµέρους
µισθωµάτων πρέπει να συµφωνεί µε το συνολικό µηνιαίο µίσθωµα.

