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Α.1052/2020 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την 

ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί 

Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την 

ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232 /4.12.2017) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων 

στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

Αριθμ. 

 

Α.1052/20-03-2020 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την 

ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί 

Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την 

ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232 /4.12.2017) απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων 

στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. 

 

(ΦΕΚ B’ 1072/27.03.2020) 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (Α’ 170), περί 

παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως ισχύουν. 

β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 (Α’240), όπως 

ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α’ 

74). 

γ) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 

Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 

δ)Της αριθ. 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 αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’130 και 

Β’372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου α’της παρ.3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν. 

3. Την αριθ.1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του υπουργικού 

συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 

του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 

του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την αριθ.5294 

ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
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«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων». 

4. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

«Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». 

5. Την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως 

ισχύει μετά από την τροποποίησή της με τις ΠΟΛ. 1170/2018 (Β’3720) και 

ΠΟΛ. 1194/2018 (Β’4782) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε: 

 

Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 

Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η 

τροποποίηση της από 1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των 

«Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης 

του μισθωτή από 1/2/2020 έως και 31/5/2020 ή αρχικών «Δηλώσεων 

Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 

1/2/2020 έως 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


