
 

 

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
1. ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : 
Τηλέφωνο : 210 3375315-6 
FAX : 210 3375001 
 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e - Εφαρµογές) 
ΤΜΗΜΑ Α΄ & ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταχ. ∆/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης 
Τ.Κ. : 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ 
Τηλέφωνο : 210 4802552 
 
ΠΟΛ 1013/2014 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µισθώσεων ακίνητης 
περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 222 Α΄ - 12/11/2012). 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- 26/7/2013) 
περί υποχρέωσης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων από ορισµένα πρόσωπα 
σχετικά µε τις οικονοµικές συναλλαγές µε φορολογουµένους. 
 
3. Την ανάγκη υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του ειδικού 
δικτύου TAXISnet. 
 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 
 



 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας 
 
1. Οι εκµισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών µισθώσεων, µέχρι το τέλος 
του επόµενου µήνα από την έναρξη της µίσθωσης ή την τροποποίησή της, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συµφωνία. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
∆ιαδικασία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής της ∆ιεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) 
 
1. Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης υποβάλλονται µε τη χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτυακής εφαρµογής της ∆ιεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (∆.ΗΛΕ.∆.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. 
 
2. Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην µε αριθµό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1916 Β΄/9.12.2010). Η διαδικασία αυτή 
δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρµογή. 
 
3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία οριστικής καταχώρησης αυτής 
στο σύστηµα, µε αυτόµατη απόδοση στον υπόχρεο εκµισθωτή µοναδικού αριθµού 
καταχώρησης. 
 
4. Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συµπλήρωση της οικείας εφαρµογής 
ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. 
 
Με την παρούσα απόφαση κυρώνεται ο τύπος και το περιεχόµενο της απόδειξης 
υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, όπως 
το συνηµµένο υπόδειγµα. 
 
5. Η υποβολή της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης, µε την χρήση 
ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω του δικτύου TAXISnet µπορεί να 
πραγµατοποιείται από 03 Ιανουαρίου 2014. 
 
6. Σε περίπτωση που κατά την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης, υπάρχει τεχνική αδυναµία 
ολοκλήρωσης της υποβολής, τότε ο εκµισθωτής επικοινωνεί µε το τµήµα 
Υποστήριξης Συναλλασσοµένων (call center) της ∆.ΥΠ.Η.Σ., και καταγράφεται το 
αίτηµά του και τα στοιχεία του, προκειµένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική 
υποβολή έστω και ετεροχρονισµένα. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης αδυναµίας 
ενηµερώνεται η αρµόδια ∆.Ο.Υ. για τη µη υπαιτιότητα του φορολογούµενου για την 
εκπρόθεσµη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. 
 



 

 

 ΑΡΘΡΟ 3 
Υποβαλλόµενα πληροφοριακά στοιχεία µίσθωσης ακίνητης περιουσίας και 
αποδεικτικό στοιχείο υποβολής 
 
1. Η ηλεκτρονική φόρµα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας, περιλαµβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών: 
-Στοιχεία εκµισθωτών 
-Στοιχεία µισθωτών 
-Στοιχεία µίσθωσης 
-Στοιχεία ακινήτου 
-Στοιχεία Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) (η συµπλήρωση είναι 
προαιρετική). 
 
Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται µε την καταχώρηση των αντίστοιχων ανά 
κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων. 
 
2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαµβάνει το σύνολο των πληροφοριών που 
καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων της µίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να 
προσκοµίζει σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κυρώσεις 
 
1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των µισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσµα ή 
ανακριβώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
του ν. 4174/2013. 
 
2. Για τις περιπτώσεις εκπρόθεσµης ή ανακριβούς ή µη υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων της µίσθωσης ακίνητης περιουσίας θα αποστέλλονται από 
τη ∆.ΗΛΕ.∆. προς τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. συγκεντρωτικές καταστάσεις µε τα στοιχεία 
των υπόχρεων εκµισθωτών που κατά περίπτωση δεν έχουν υποβάλει ή έχουν 
υποβάλει εκπρόθεσµα ή ανακριβώς µέσα στον προηγούµενο µήνα τα πληροφοριακά 
στοιχεία µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Με βάση τις καταστάσεις αυτές οι ∆.Ο.Υ. 
θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκµισθωτή τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, 
πρόστιµα του ν. 4174/2013. 
 
Στις ανωτέρω καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία των υπόχρεων που 
υπέβαλαν ετεροχρονισµένα τη δήλωση λόγω αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Λοιποί υπόχρεοι 
 
Όσα ανωτέρω αναφέρονται για την υποβολή πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης 
αυτής. 
 
Επίσης εφαρµόζονται στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας 



 

 

 (δωρεάν παραχώρηση ή µε αντάλλαγµα σε είδος) µε εξαίρεση τα πρόσωπα που 
προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α΄ - 23/7/2013). 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Ενηµέρωση συµβαλλοµένων 
 
Με την οριστικοποίηση της υποβολής, τα πρόσωπα που συµβάλλονται στη µίσθωση, 
θα ενηµερώνονται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αφού εισέλθουν µε τη 
χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης, στο TAXISnet. 
 
Τα πρόσωπα αυτά θα ανατρέχουν στην υποβληθείσα δήλωση και θα προβαίνουν στην 
ηλεκτρονική αποδοχή ή µη της δήλωσης. 
 
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ο κάθε εκµισθωτής υποχρεούται στην υποβολή 
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Έλεγχος – Ενηµέρωση ∆.Ο.Υ. 
 
1. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από τη ∆.ΗΛΕ.∆ αµέσως µετά την οριστική 
υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας ανά υπόχρεο. 
 
2. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει δυνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των πληροφοριακών 
στοιχείων µίσθωσης ακίνητης περιουσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Ισχύς της Απόφασης 
 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µε τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει για µισθώσεις ή τροποποιήσεις µισθώσεων ακίνητης 
περιουσίας που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και µετά ή έχουν συναφθεί 
προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην ∆.Ο.Υ.. 
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


