
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α. 1264 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλω-

σης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακί-

νητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της 

μίσθωσης του άρθρου 9, καθώς και της προθε-

σμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία 

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

τή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) 

περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφα-
ση 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 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου» (Β’ 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Α. 1139/2020 (Β’ 2269), Α 1243/2020 (Β’ 4914) 
και Α 1253/2020 (Β’ 5180) αποφάσεις του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Α. 1209/2020 απόφαση του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας υπο-
βολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό 
στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί 
υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-
σθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» 
για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από 
την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης 
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρα-
σμού» (Β’ 4099).

5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβο-
λή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» ή της δήλωσης λύσης, καθώς και 
των υπόχρεων που λαμβάνουν ειδοποίηση για διορθω-
τική υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περι-
ουσίας».

6. 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:

Άρθρο 1
Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η 

προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», 
αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης 
της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του 
όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του 
μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και 
την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβλη-
θεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία 
για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μί-
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σθωσης Ακίνητης Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώ-
σεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για 
τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου-
σίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.

Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία 
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. 
«Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνη-
της Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η Ιουνίου 
2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και 
την 31η Ιανουαρίου 2021 την ημερομηνία της λύσης, 
διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι 
είναι σε ισχύ.

Άρθρο 2
Η προθεσμία της παρ.  8 του άρθρου 11 της υπό 

στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει παρατείνεται 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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