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Πρόσφατες Φορολογικές Εξελίξεις 

 

Εκδόθηκαν νέες Υπουργικές Αποφάσεις αναφορικά με α) τροποποιήσεις στην υποχρέωση 
ηλεκτρονικής δήλωσης των Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 
(ΠΟΛ.1139/2020), β) την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών (ΠΟΛ.1149/2020) 
και γ) τη ρύθμιση απόδοσης τελών χαρτοσήμου για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων 
(ΠΟΛ.1125/2020). Συγκεκριμένα: 

 

Α.1. Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας για μισθώσεις που είναι σε ισχύ την 12.6.2020 

Αναφορικά με τις συμφωνίες Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, οι οποίες 
είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται μέχρι 
την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. 

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014 για 
τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως ισχύει κατά 
την 12 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 
30ή Σεπτεμβρίου 2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται 
ότι είναι σε ισχύ. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση λύσης μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, ο εκμισθωτής υποχρεούται 
να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η 
συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. 

 

Α.2. Ρυθμίσεις για τις μισθώσεις των οποίων οι ενοικιαστές επλήγησαν από τον κορωνοϊό 

Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% λόγω των μέτρων για τον 
κορωνοϊό, θα πρέπει να υποβάλλουν “Δήλωση COVID” για τη μεταβολή του μισθώματος για τους 
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, μέχρι την 1η Ιουλίου 2020, προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων (π.χ. η απαλλαγή από 
το Φόρο Εισοδήματος για τα ανείσπρακτα μισθώματα κλπ.). Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του 
μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι 
εκμισθωτές πρέπει να υποβάλλουν σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την 
εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. 

Οι μισθωτές έχουν υποχρέωση αποδοχής της «Δήλωσης Covid», μέχρι την 6η Ιουλίου 2020. Για τυχόν 
μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος, η αποδοχή της δήλωσης από τους μισθωτές υποβάλλεται 
εντός 3 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης από τον 
εκμισθωτή. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση αποδοχής, θεωρείται ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον 
ενοικιαστή. 

 

Β. Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου για φυσικά 
πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις με συγκεκριμένους ΚΑΔ 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των 
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό ΚΑΔ στις 
20.03.2020 τους αναφερόμενους στον πίνακα που θα βρείτε εδώ. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις 
ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

https://www.asnetwork.gr/media/82187/pinakas-kad.pdf
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Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής. 

 

Γ. Απόφαση για τη ρύθμιση της απόδοσης των τελών χαρτοσήμου 

Σε περίπτωση που επί εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, τόκους, μερίσματα δικαιώματα 
καθώς και επί αμοιβών για συμβουλευτικές, τεχνικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες ή επί αμοιβών 
δικηγόρων οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο από τους υπόχρεους σε 
παρακράτηση, κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φόρος 
εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποιον βαρύνει η δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Στις περιπτώσεις 
που δεν προκύπτει επί των προαναφερθεισών κατηγοριών εισοδημάτων φόρος προς παρακράτηση, 
τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα αποδιδόταν ο 
παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για φορολογικές υποχρεώσεις καταβολής τελών χαρτοσήμου που 
γεννώνται για τα ως άνω εισοδήματα μετά την 1/7/2020. 
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Recent Developments on Tax Issues 

 

New Ministerial Decisions are issued regarding a) changes in the reporting of lease data to the tax 
authorities (POL 1139/2020), b) the extension of deadlines for the payment of tax debts (POL 
1149/2020) and c) the payment of stamp duty (POL 1125/2020). Specifically: 

 

A.1. Electronic submission of the Declaration of Real Estate Lease Information for lease 
contracts, which are in force on 12.06.2020 

Lease contracts, either initial or amended, which are in force on the 12th of June 2020, and have not 
been reported electronically through the leases’ platform, should be filed electronically by the 30th of 
September 2020, without triggering a late filing penalty.   

This obligation applies also to lease contracts concluded before the 1st of January 2014. In such case 
all information of the lease contract should be reported as those were valid on the 12th of June 2020. 
In case a lease contract, which has been reported to the Tax Authorities, has been terminated by 
12.06.2020, the lessor shall report the termination date by 30.09.2020, otherwise the contract will be 
deemed valid. 

To be noted that, in any case of rental termination the lessor should report the termination until the 
end of the next month from the termination, otherwise the contract will be deemed valid. 

 

A.2. Covid-19 and lease declarations’ deadlines 

Real estate lessors who receive rents reduced by 40% as a result of Covid-19 related measures, shall 
submit a declaration (“Covid Declaration) by July the 1st through the online leases’ platform to report 
the reduced rentals for the months of March, April, May & June. Relevant filing is a prerequisite for 
the application of the favorable tax measures recently introduced by the government for real estate 
owners (i.e. exemption of income taxation for not collected rental etc.). 

Lessees should accept the “Covid Declaration” by the 6th of July 2020. 

For future rent reductions, lessors will need to proceed to similar filings by the 20th day of each month 
the rent reduction corresponds to. Thereafter, lessees will need to accept or decline relevant 
submissions by the 23rd of such month. Absence of the lessee’s acceptance will be deemed as silent 
acceptance of the Lessors’ reporting. 

 

B. Extension of tax payments for the lessors of real estate property 

The deadline for the payment of debts assessed by the Tax Authorities of individuals – owners of real 
estate property – leased to affected enterprises (see here relevant “KAD” list), which are due in the 
period from 01/06/2020 until 30/06/2020, is extended until 31.10.2020. The same extension applies 
also to scheduled tax instalments, set in the frame of a debt settlement scheme, which are due in the 
same period. 

The collection of assessed debts due on 01/06/2020 by the above persons is also postponed by 
31/10/2020. Upon payment, no interest or other surcharge in relation to the extension period shall be 
calculated. 

 

C. Decision for the payment of stamp duty 

In case of income from salaried services, pensions, interest, dividends, rights as well as remuneration 
for consulting, technical and other similar services or fees of lawyers, subject to stamp duty, such duty 
is attributed to the State by the persons liable to withholding, in the same way and time the withheld 
income tax is also paid, regardless of who bears the cost of the stamp duty. If no withholding tax is 
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levied on the abovementioned categories of income, the stamp duty is paid in the same way and time 
as the withheld income tax would have been paid. 

This decision applies to tax obligations related to stamp duty arising from the above income sources 
after 1/7/2020. 
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