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 ΜΗΣΡΩΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΜΟΙΡΑΜΟΤ 

 

 

1. Ε 
Πότε μια μίςκωςθ ακινιτου ορίηεται ωσ βραχυχρόνια ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του 
διαμοιραςμοφ; 

 Α 
Οι διατάξεισ του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013 αναφζρονται 
αποκλειςτικά και μόνο ςτισ Βραχυχρόνιεσ Μιςκϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο 
πλαίςιο τθσ «οικονομίασ του διαμοιραςμοφ», δθλαδι μιςκϊςεισ ακινιτων που 
ςυνάπτονται μζςω των ψθφιακϊν πλατφορμϊν για ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια, 
μικρότερθ του ζτουσ και όταν δεν παρζχονται άλλεσ υπθρεςίεσ πλθν τθσ διαμονισ και 
τθσ παροχισ κλινοςκεπαςμάτων (εφεξισ «Βραχυχρόνια Μίςκωςθ»). 
Ειδικά, για τθν περίπτωςθ τθσ «Βραχυχρόνιασ Μίςκωςθσ», «ψθφιακζσ πλατφόρμεσ» 
νοοφνται όςεσ παρζχουν εξειδικευμζνα εργαλεία για τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ 
θλεκτρονικά και δεν περιορίηονται ςτθν προβολι του «ακινιτου». 
Επομζνωσ, τυχόν βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ που ςυνάπτονται ιδιωτικά και όχι μζςω 
πλατφόρμασ, δεν υπάγονται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ και αντιμετωπίηονται ωσ 
κοινζσ αςτικζσ μιςκϊςεισ, εκτόσ εάν ςυνοδεφονται από παρεπόμενεσ υπθρεςίεσ, οπότε 
αντιμετωπίηονται ωσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ΠΟΛ.1187/2017). 

  

 
2. Ε 

Εάν κάποιοσ εκμιςκϊςει το ακίνθτό του με Βραχυχρόνια Μίςκωςθ, αλλά δεν το κάνει 
μζςω ψθφιακϊν πλατφορμϊν, πρζπει να εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Ακινιτων 
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ;  

 Α 
Όχι, κακϊσ δεν εμπίπτει ςε ό,τι ορίηει θ ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., ζχει όμωσ τισ υποχρεϊςεισ που ορίηει θ ΠΟΛ.1162/2018. Πρακτικά αυτζσ οι 
μιςκϊςεισ δθλϊνονται με Διλωςθ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ 
Περιουςίασ. 

  

 
3. Ε 

Ιςχφουν άλλοι περιοριςμοί ζκτοσ από τθ χρονικι διάρκεια μίςκωςθσ μικρότερθ του 
ζτουσ και τθσ αποκλειςτικισ παροχισ κλινοςκεπαςμάτων; 

 Α 
Όχι, εκτόσ εάν τεκοφν μελλοντικά, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Τουριςμοφ όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 8 του άρ. 111 του 
ν.4446/2016, όπωσ ιςχφει. 

  

 
4. Ε 

Πϊσ φορολογείται το ειςόδθμα που αποκτάται από τθ Βραχυχρόνια Μίςκωςθ 
ακινιτων ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ;  

 Α 
Θεωρείται ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία και εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρ. 39Α 
του ν.4172/2013 ςε ςυνδυαςμό με τα όςα ζχουν διευκρινιςκεί με τισ ΠΟΛ.1069/2015 
και ΠΟΛ.1112/2017 εγκυκλίουσ. 

  

 
5. Ε 

Τπάγεται ςε Φ.Π.Α. το ειςόδθμα από Βραχυχρόνια Μίςκωςθ; 

 Α 
Όχι (ΠΟΛ.1059/2018 «Εφαρμογι διατάξεων ΦΠΑ ςτισ βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ ακινιτων 
ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ»). 

  

 
6. Ε 

Ποιοσ μπορεί να είναι Διαχειριςτισ Ακινιτου Βραχυχρόνιασ Μίςκωςθσ; 
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 Α 
Καταρχιν ορίηεται ότι Διαχειριςτισ Ακινιτου Βραχυχρόνιασ Μίςκωςθσ (ςτο εξισ 
«Διαχειριςτισ Ακινιτου») είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι 
οντότθτα, που αναλαμβάνει τθ διαδικαςία ανάρτθςθσ ακινιτου ςτισ ψθφιακζσ 
πλατφόρμεσ με ςκοπό τθ Βραχυχρόνια Μίςκωςι του και γενικά μεριμνά για τθ 
βραχυχρόνια μίςκωςθ του ακινιτου.  

Διαχειριςτισ Ακινιτου δφναται να είναι: 

α) ο κφριοσ του ακινιτου 

β) ο επικαρπωτισ  

γ) ο υπεκμιςκωτισ  

δ) τρίτοσ, όπου περιλαμβάνονται αποκλειςτικά οι εξισ περιπτϊςεισ:  

 ο κθδεμόνασ ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ 

 ο εκκακαριςτισ κλθρονομιάσ 

 ο εκτελεςτισ διακικθσ 

 ο ςφνδικοσ πτϊχευςθσ  

 ο προςωρινόσ διαχειριςτισ  

 ο μεςεγγυοφχοσ 

 ο επίτροποσ ι κθδεμόνασ ι δικαςτικόσ ςυμπαραςτάτθσ ι γονζασ που αςκεί τθ 

γονικι μζριμνα κατά περίπτωςθ.  
  

 
7. Ε 

Πϊσ μπορεί ο Διαχειριςτισ Ακινιτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιεσ Μιςκϊςεισ ςτο 
πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ; 

 Α 
Προκειμζνου ο Διαχειριςτισ Ακινιτου να πραγματοποιεί Βραχυχρόνιεσ Μιςκϊςεισ, κα 
πρζπει: 

α) να ειςζλκει με τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ TAXISnet ςτο Μθτρϊο Ακινιτων 
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ που τθρείται ςτον ιςτότοπο www.aade.gr, ϊςτε να 
καταχωριςει το ακίνθτο και να αποκτιςει Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.). 
Διευκρινίηεται ότι θ καταχϊρθςθ πραγματοποιείται ανά εκμιςκοφμενο «Ακίνθτο», όπωσ 
αυτό ορίηεται ςτθν ΠΟΛ.1187/2017. 

β) να αναρτά τον Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.) ςτισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ τθσ 
οικονομίασ του διαμοιραςμοφ, κακϊσ και ςε κάκε μζςο προβολισ (ςχετικά με τα 
ακίνθτα που διακζτουν Ειδικό Σιμα Λειτουργίασ (Ε.Σ.Λ.), δείτε τθν ερϊτθςθ 11). 

γ) να υποβάλλει τθ Διλωςθ Βραχυχρόνιασ Διαμονισ μζχρι τισ 20 του επόμενου μινα 
από τθν θμζρα αναχϊρθςθσ του μιςκωτι από το ακίνθτο. 

δ) να καταχωρεί ςυγκεντρωτικι, ανά ακίνθτο, Διλωςθ Βραχυχρόνιασ Διαμονισ, μζχρι 
τθν τελευταία θμζρα του τρίτου μινα από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ του 
«Μθτρϊου Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ», όπου κα ςυμπεριλαμβάνει όλεσ οι 
βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ που ζχουν ςυναφκεί από τθν 1θ.1.2018 ζωσ και τθν 
θμερομθνία ζναρξισ τθσ εφαρμογισ του Μθτρϊου Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ 
(ΠΟΛ.1170/2018).  
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8 Ε Πϊσ ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου που είναι ο ιδιοκτιτθσ του, αποκτά Αρικμό Μθτρϊου 
Ακινιτου (Α.Μ.Α.); 

 Α Η διαδικαςία γίνεται θλεκτρονικά από τον ιδιοκτιτθ με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ 
πρόςβαςθσ TAXISnet. Τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να χορθγθκεί ο Α.Μ.Α. είναι ο 
Α.Τ.ΑΚ. του ακινιτου και, για τισ περιπτϊςεισ τμθματικισ μίςκωςθσ, τα ςχετικά τ.μ.. 

  

 
9. Ε Εκτόσ από Φυςικό Πρόςωπο μπορεί ζνα Νομικό Πρόςωπο να είναι Διαχειριςτισ 

Ακινιτου; 

 Α Ναι, Διαχειριςτισ Ακινιτου μπορεί να είναι και Νομικό Πρόςωπο ι κάκε είδουσ νομικι 
οντότθτα. 

  

 
10. Ε 

Είχα ςτθν κατοχι μου ακίνθτο το οποίο ςιμερα το ζχω μεταβιβάςει και μζςα ςτο ζτοσ 
2018 είχα εκμιςκϊςει αυτό με Βραχυχρόνια Μίςκωςθ. Σι πρζπει να κάνω για να 
δθλϊςω το ειςόδθμα που είχα αποκτιςει από αυτό κακϊσ ςιμερα δε μπορϊ να 
πάρω «Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου»; 

 Α 
Σφμφωνα με τθν ΠΟΛ.1170/2018, «τα πρόςωπα που από τθν 1θ.1.2018 και μζχρι τθ 
λειτουργία τθσ εφαρμογισ του Μθτρϊου Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ ζχουν 
ςυνάψει βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ και δεν 
δφνανται να εγγραφοφν ςε αυτό, κα πρζπει μόνο να δθλϊςουν τα ειςοδιματα που 
απόκτθςαν από τθ βραχυχρόνια μίςκωςθ ακινιτων τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ, 
διακριτά και ςυγκεντρωτικά, ανά ακίνθτο, ςτα ζντυπα των δθλϊςεων φορολογίασ 
ειςοδιματοσ του φορολογικοφ ζτουσ 2018 (ζντυπα Ε2 και Ε1)».  

  

 
11. Ε Ποιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ που ζχουν οι Διαχειριςτζσ Ακινιτων ςχετικά με τισ 

Σουριςτικζσ Επαφλεισ (πρόςωπα τθσ παρ. 5 του άρ. 46 του ν.4179/2013 που διακζτουν 
Ε..Λ.), κακϊσ και οι διαχειριςτζσ ακινιτων που διακζτουν Ειδικό ιμα Λειτουργίασ 
(Ε..Λ.); 

 Α Οι Διαχειριςτζσ Ακινιτων Τουριςτικϊν Επαφλεων ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται 
Βραχυχρόνιεσ Μιςκϊςεισ μζςω ψθφιακϊν πλατφορμϊν πρζπει:  

α) να καταχωριςουν τισ Τουριςτικζσ Επαφλεισ, ςτο «Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ 
Διαμονισ». Η καταχϊρθςθ αυτι δε κα ςυνοδευτεί με απόδοςθ Αρικμοφ Μθτρϊου 
Ακινιτου (Α.Μ.Α.). Ωσ Α.Μ.Α. κα αναφζρεται ο αρικμόσ Ε.Σ.Λ. με το πρόκεμα Ε.Σ.Λ. ςτθν 
αρχι.  

β) να αναγράφουν ςε εμφανζσ ςθμείο τον αρικμό του Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ 
(Ε.Σ.Λ.) όταν αναρτοφν ζνα ακίνθτο ςτισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ με ςκοπό τθ 
βραχυχρόνια μίςκωςθ.  

γ) να υποβάλλουν τθ Διλωςθ Βραχυχρόνιασ Διαμονισ μζχρι τισ 20 του επόμενου μινα 
από τθν θμζρα αναχϊρθςθσ του μιςκωτι από το ακίνθτο. 

δ) να δθλϊςουν τα ειςοδιματα που απόκτθςαν από τθ Βραχυχρόνια Μίςκωςθ ακινιτων 
τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ, ςυγκεντρωτικά, ανά ακίνθτο. 

  

 
12. Ε 

Όταν Διαχειριςτισ Ακινιτου είναι ζνασ εκ των ςυνιδιοκτθτϊν, ποιεσ είναι οι 
υποχρεϊςεισ του Διαχειριςτι Ακινιτου και ποιεσ των ςυνιδιοκτθτϊν του; 

 Α 
Ο ιδιοκτιτθσ που είναι και ο Διαχειριςτισ Ακινιτου πραγματοποιεί τθν εγγραφι του 
ακινιτου ςτο Μθτρϊο με τουσ προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet. Τα 
ςτοιχεία που απαιτοφνται για να του χορθγθκεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του 
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δικαιϊματοσ του ακινιτου. 

Οι υπόλοιποι ςυνιδιοκτιτεσ δεν υποχρεοφνται ςτθν υποβολι Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν 
Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ και ςτθν ζκδοςθ Α.Μ.Α.. 

  

 
13. Ε 

Πϊσ ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου που είναι ο επικαρπωτισ του, αποκτά Αρικμό 
Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.);  

 Α 
Η διαδικαςία γίνεται θλεκτρονικά από τον επικαρπωτι του ακινιτου, με τουσ 
προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ TAXISnet. Τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να 
χορθγθκεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του ακινιτου. 

  

 
14. Ε 

Μπορεί όποιοσ ζχει εμπράγματο δικαίωμα ψιλισ κυριότθτασ να είναι Διαχειριςτισ 
Ακινιτου με τθν ιδιότθτα αυτι και να αποκτά Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.);  

 Α 
Σε κάκε περίπτωςθ όχι. Η μόνθ περίπτωςθ να είναι Διαχειριςτισ Ακινιτου και να 
αποκτιςει Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.), είναι με τθν ιδιότθτα του Υπεκμιςκωτι 
ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ. 

  

 
15. Ε 

Πϊσ ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου-μθ ιδιοκτιτθσ αποκτά Αρικμό Μθτρϊου Ακινιτου 
(Α.Μ.Α.); 

 Α 
Στθν περίπτωςθ αυτι ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου (ι ζςτω ζνασ από τουσ ςυνιδιοκτιτεσ) 
πρζπει να υποβάλλει Διλωςθ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ 
Περιουςίασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ πρζπει ο ιδιοκτιτθσ να επιλζξει το ςχετικό πεδίο 
με το οποίο παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίςκωςθσ για Βραχυχρόνια Μίςκωςθ βάςει 
των διατάξεων του άρ. 111 του ν.4446/2016 όπωσ ιςχφει, και να καταχωριςει τον 
Α.Τ.ΑΚ. του ακινιτου. Στθ ςυνζχεια ο Διαχειριςτισ Ακινιτου-μθ ιδιοκτιτθσ με τθ χριςθ 
των προςωπικϊν του κωδικϊν TAXISnet και αφοφ επιλζξει τθν ιδιότθτα του 
Υπεκμιςκωτι, κα καταχωριςει το «Ακίνθτο» ςτο Μθτρϊο Βραχυχρόνιασ Διαμονισ. Τα 
ςτοιχεία που απαιτοφνται για να του χορθγθκεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αρικμόσ τθσ Διλωςθσ 
Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ που υπζβαλε ο ιδιοκτιτθσ. 

  

 
16. Ε ε περίπτωςθ εκ νζου υποβολισ Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ 

Ακίνθτθσ Περιουςίασ επιβάλλονται κυρϊςεισ; 

 
 

Α Δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε όςουσ εκμιςκωτζσ υποβάλλουν, υποχρεωτικά, εκ νζου 
Διλωςθ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ, για τισ περιπτϊςεισ 
που ο υπεκμιςκωτισ του ακινιτου επικυμεί τθν εγγραφι του ακινιτου αυτοφ ςτο 
Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ. 

  

 
17. Ε 

Πϊσ μποροφν οι Διαχειριςτζσ Ακινιτων-μθ ιδιοκτιτεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ 
μίςκωςθσ, πριν να τεκεί ςε λειτουργία το Μθτρϊο Βραχυχρόνιασ Διαμονισ ςτον 
ιςτότοπο τθσ Α.Α.Δ.Ε., να εγγραφοφν ςε αυτό; 

 Α 
Η διαδικαςία είναι όπωσ περιγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ απάντθςθ. Προκειμζνου όμωσ 
να τθρθκοφν όλεσ οι προχποκζςεισ τθσ ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 
Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει κατά το χρόνο που το Μθτρϊο Βραχυχρόνιασ Διαμονισ τίκεται ςε 
λειτουργία, κα πρζπει ο ιδιοκτιτθσ του ακινιτου-εκμιςκωτισ: 

α) να υποβάλει Διλωςθ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ 
(ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που αυτι ζχει ιδθ υποβλθκεί), όπου ςτο ςχετικό πεδίο των 
ςθμειϊςεων κα αναγράφει τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ ςυμφωνίασ μίςκωςθσ (αρικμόσ 
διλωςθσ και θμερομθνία), κακϊσ και ότι θ εν λόγω διλωςθ υποβάλλεται ςτο πλαίςιο 
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τθσ ΠΟΛ.1187/2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.. 

β) να επιλζξει το ςχετικό πεδίο για τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ υπεκμίςκωςθσ για 
Βραχυχρόνιεσ Μιςκϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ. 

γ) να αναγράψει ςτο ςχετικό πεδίο τον Αρικμό Ταυτότθτασ Ακινιτου (Α.Τ.ΑΚ.).  

Τα ανωτζρω εφαρμόηονται ανάλογα και ςτισ περιπτϊςεισ περαιτζρω υπεκμιςκϊςεων, 
όπου κα γίνεται αναφορά ςτον αρχικό αρικμό τθσ Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων 
Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ. 

  

 
18. Ε 

Ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου που διαχειρίηεται δυο ακίνθτα για ςκοποφσ βραχυχρόνιασ 
μίςκωςθσ λαμβάνει ζναν ι δφο Α.Μ.Α.; 

 Α 
Η καταχϊρθςθ ςτο Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ πραγματοποιείται ανά 
εκμιςκοφμενο «Ακίνθτο», όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν ΠΟΛ.1187/2017, όπωσ ιςχφει. 
Επομζνωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ο Διαχειριςτισ κα πραγματοποιιςει δφο καταχωριςεισ 
και κα λάβει δφο διαφορετικοφσ Α.Μ.Α.. 

  

 
19. Ε 

Όταν Διαχειριςτισ Ακινιτου αναρτά το ίδιο ακίνθτο ςε δυο διαφορετικζσ πλατφόρμεσ 
λαμβάνει ζναν ι δφο Α.Μ.Α.; 

 Α 
Λαμβάνει ζναν Α.Μ.Α. που κα τον αναγράφει ςε όςεσ πλατφόρμεσ αναρτά το ίδιο 
ακίνθτο για ςκοποφσ Βραχυχρόνιασ Μίςκωςθσ. 

  

 
20. Ε 

Όταν ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου εκμιςκϊνει διακριτά ςε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ 
περιςςότερουσ του ενόσ χϊρουσ (τμθματικι μίςκωςθ ακινιτου) που είναι ςτο ίδιο 
ακίνθτο, μπορεί να χρθςιμοποιεί τον ίδιο Α.Μ.Α.; 

 Α 
Όχι, κα πρζπει να αποκτά ξεχωριςτό Α.Μ.Α. για κάκε χϊρο που αναρτά διακριτά ςε 
πλατφόρμεσ. Για να είναι εφικτό το παραπάνω απαιτείται θ επιλογι «Τμθματικι 
Μίςκωςθ». 

  

 
21. Ε 

Όταν ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου ςταματιςει τθ διαχείριςι του μπορεί να προβεί ςε 
διαγραφι του ςυγκριμζνου ακινιτου από το Μθτρϊο; 

 Α 
Ναι, όταν για οποιοδιποτε λόγο ο Διαχειριςτισ Ακινιτου ςταματιςει τθ Βραχυχρόνια 
Μίςκωςθ του, μπορεί να ειςζλκει ςτο TAXISnet και να το διαγράψει άμεςα. Το χρονικό 
όριο που ζχει για να προβεί ςτθ διαγραφι είναι τουλάχιςτον ζωσ τθν θμερομθνία 
υποβολισ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ του αντίςτοιχου φορολογικοφ ζτουσ. 

  

 
22. Ε 

Πϊσ αποκτοφν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) τα αλλοδαπά πρόςωπα 
(Φυςικά ι Νομικά) που είναι Διαχειριςτζσ Ακινιτων ι ευρφτερα είναι δικαιοφχοι 
ειςοδιματοσ από Βραχυχρόνια Μίςκωςθ; 

 Α 
Καταρχιν κάκε αλλοδαπό πρόςωπο που κατζχει εμπράγματο δικαίωμα ςτθν Ελλάδα κα 
πρζπει να αποκτιςει ελλθνικό Α.Φ.Μ., τόςο για τθ ςφνταξθ του μεταβιβαςτικοφ 
ςυμβολαίου όςο και για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του (ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολι 
δθλϊςεων φόρου ειςοδιματοσ για τυχόν ειςοδιματα που ειςπράττει από τα ακίνθτα). 

Στο πλαίςιο αυτό, όςοι ςυμμετζχουν ςε Βραχυχρόνια Μίςκωςθ και αποκτοφν ειςόδθμα 
από αυτιν, πρζπει να αποκτιςουν Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.). 

Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο 
Φορολογικό Μθτρϊο υποβάλλουν ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του Τμιματοσ ι Γραφείου 
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Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ.: 

α) Στθν περίπτωςθ αλλοδαποφ φυςικοφ προςϊπου, το ζντυπο Μ1 «Διλωςθ Απόδοςθσ 
Α.Φ.Μ./ Μεταβολισ Ατομικϊν Στοιχείων», με το οποίο δθλϊνονται τα προςωπικά του 
ςτοιχεία (ταυτότθτα, υπθκοότθτα, επάγγελμα, διεφκυνςθ κατοικίασ κλπ).  

Ωσ ςτοιχείο ταυτότθτασ αναγράφεται: 

i) Από τουσ υπθκόουσ χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το διαβατιριο ι θ 
ταυτότθτα.  

ii) Από τουσ ομογενείσ το Ειδικό Δελτίο Ταυτότθτασ Ομογενοφσ. 

iii) Από τουσ αλλοδαποφσ υπθκόων τρίτων χωρϊν ο αρικμόσ διαβατθρίου. 

Επιπλζον, οι υπικοοι τρίτων χωρϊν κάτοικοι Ελλάδοσ υποβάλλουν υποχρεωτικά και 
άδεια διαμονισ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

Με το παραπάνω ζντυπο ςυνυποβάλλεται, όπου απαιτείται, το ζντυπο Μ7 «Διλωςθ 
Σχζςεων Φορολογοφμενου», με το οποίο το αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο δθλϊνει τθ 
ςχζςθ του με άλλα πρόςωπα που αφοροφν ςτθν οικογενειακι του κατάςταςθ ι ςτθν 
εκπροςϊπθςι του. 

Εάν το αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο δε διακζτει ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα, 
για τθν εγγραφι του ςτο Φορολογικό Μθτρϊο υποχρεοφται να ορίςει φορολογικό 
εκπρόςωπο ςτθν Ελλάδα και υποβάλλοντασ τα ζντυπα Μ1 και Μ7, να ςυνυποβάλλει 
απλι ζγγραφθ διλωςθ με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ςυμβαλλομζνων, 
για τον οριςμό φορολογικοφ εκπροςϊπου. 

β) Στθν περίπτωςθ αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ, το ζντυπο Μ3 
«Διλωςθ Ζναρξθσ /Μεταβολισ Εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Προςϊπου», με ςυνθμμζνα τα 
ζντυπα Μ9 «Διλωςθ Στοιχείων Ζδρασ Αλλοδαπισ Επιχείρθςθσ» και Μ7 «Διλωςθ 
Σχζςεων Φορολογοφμενου». 

Επιπλζον, τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ ςυνυποβάλλουν και τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά: 

- Το ςυςτατικό τουσ ζγγραφο, επίςθμα μεταφραςμζνο. 

- Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ ζδρασ του νομικοφ προςϊπου για τθν 
φπαρξι του, επίςθμα μεταφραςμζνο. 

- Απλι ζγγραφθ διλωςθ με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ςυμβαλλομζνων 
για τον οριςμό φορολογικοφ εκπροςϊπου ςτθν Ελλάδα, επίςθμα μεταφραςμζνθ. 

  

 
23. Ε 

Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ τθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Βραχυχρόνιασ Διαμονισ και 
τθσ οριςτικοποίθςθσ του Μθτρϊου Βραχυχρόνιασ Διαμονισ; 

 Α 
Η εγγραφι ςτο Μθτρϊο Βραχυχρόνιασ Μίςκωςθσ καταλιγει ςτθν απόδοςθ Α.Μ.Α. για 
κάκε ακίνθτο που μιςκϊνεται βραχυχρόνια. Η απόδοςθ Α.Μ.Α. γίνεται ςε άμεςο χρόνο, 
με θλεκτρονικι διαδικαςία που ολοκλθρϊνεται με μια και μόνθ ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα 
TAXISnet, όπωσ αναλφκθκε παραπάνω. Σε γενικζσ γραμμζσ, οι ιδιοκτιτεσ αποκτοφν 
Α.Μ.Α. με τθν καταχϊρθςθ του Α.Τ.ΑΚ. που αντιςτοιχεί ςτο εμπράγματο δικαίωμα τουσ, 
ενϊ οι Υπεκμιςκωτζσ με τθν καταχϊρθςθ του αρικμοφ τθσ Διλωςθσ Πλθροφοριακϊν 
Στοιχείων με τθν οποία ζγιναν μιςκωτζσ με δικαίωμα υπεκμίςκωςθσ.  

Η οριςτικοποίθςθ του Μθτρϊου Βραχυχρόνιασ Διαμονισ ζχει ςχζςθ με τθν υποχρζωςθ 
του Διαχειριςτι Ακινιτου να επιμερίςει το ειςόδθμα που αποκτικθκε από το ςφνολο 
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των Βραχυχρόνιων Δθλϊςεων Διαμονισ που ζχουν υποβλθκεί ςε ζκαςτο φορολογικό 
ζτοσ, ςτον ίδιο και ςτουσ πικανοφσ δικαιοφχουσ ειςοδιματοσ. 

Η οριςτικοποίθςθ του Μθτρϊου μπορεί να γίνει ζωσ και τθν θμερομθνία ζναρξθσ των 
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ ζκαςτου φορολογικοφ ζτουσ, προκειμζνου να 
προςδιοριςτεί το φορολογθτζο ειςόδθμα ανά δικαιοφχο ειςοδιματοσ. Μζχρι τθν 
οριςτικοποίθςθ ο Διαχειριςτισ Ακινιτου μπορεί να διορκϊνει λανκαςμζνεσ 
καταχωριςεισ και να τροποποιεί ςτοιχεία (λοιποί δικαιοφχοι ειςοδιματοσ, ποςοςτά 
ειςοδιματοσ κ.λπ.) χωρίσ να αλλάηει ο Α.Μ.Α. και χωρίσ να υπάρχει πρόςτιμο 
εκπροκζςμου. 

Εν τζλει ο Διαχειριςτισ Ακινιτου ζχει ικανό περικϊριο, από το τζλοσ κάκε ζτουσ ζωσ και 
τθν ζναρξθ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, για να αποτυπϊςει τισ ςυμφωνίεσ 
του με τουσ λοιποφσ δικαιοφχουσ ειςοδιματοσ, ςτθ βάςθ των πραγματικϊν γεγονότων 
και ςτθ βάςθ του πραγματικοφ επιμεριςμοφ του ειςοδιματοσ.  

  

 
24.  Ε 

Σι γίνεται εάν ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου δεν οριςτικοποιιςει το Μθτρϊο Ακινιτων 
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ; 

 Α 
Στθν περίπτωςθ μθ οριςτικοποίθςθσ το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
υποβολισ των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ κάκε φορολογικοφ ζτουσ, τα 
δεδομζνα που ζχουν καταχωρθκεί ςτο Μθτρϊο κεωροφνται οριςτικά και ο Διαχειριςτισ 
ζχει τθν ευκφνθ των δεδομζνων που ζχουν καταχωρθκεί. Ειδικότερα, αν ο Διαχειριςτισ 
Ακινιτου δεν προςδιορίςει το ποςοςτό διανομισ του ειςοδιματοσ ςτο 100%, το 
ποςοςτό που υπολείπεται κα φορολογθκεί ςτο όνομά του. 

  

 
25. Ε 

Σι γίνεται εάν ζνασ Διαχειριςτισ Ακινιτου δε μπορεί να καταχωριςει ςτο Μθτρϊο 
Ακινιτων όλουσ τουσ Δικαιοφχουσ Ειςοδιματοσ διότι υπάρχουν άγνωςτοι ιδιοκτιτεσ; 

 Α 
Στθν περίπτωςθ αυτι ο Διαχειριςτισ ζωσ τθν οριςτικοποίθςθ του Μθτρϊου είναι 
υποχρεωμζνοσ να επιλζξει, για το ποςοςτό ιδιοκτθςίασ που αντιςτοιχεί ςε αγνϊςτουσ, 
τθν ιδιότθτα «Άγνωςτοι Ιδιοκτιτεσ με ΤΠΔ», καταχωρϊντασ το ποςοςτό ειςοδιματοσ 
που τουσ αναλογεί για ζκαςτο ζτοσ. Στθ ςυνζχεια ζχει τθν υποχρζωςθ και πριν τθν 
οριςτικοποίθςθ του Μθτρϊου, να κατακζςει το ποςό που αναλογεί ςτο Ταμείο 
Παρακατακθκϊν και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με ςχετικι μνεία ςτο γραμμάτιο ςφςταςθσ 
χρθματικισ παρακατακικθσ και να αναγράψει τον αρικμό του εν λόγω γραμματίου ςε 
διακριτό πεδίο του Μθτρϊου προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ οριςτικοποίθςθ. 

  

 
26. Ε 

Οι Διαχειριςτζσ Ακινιτων Σουριςτικϊν Επαφλεων (πρόςωπα τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 46 του ν.4179/2013 που διακζτουν Ε..Λ.), πρζπει να προβαίνουν ςτθ 
διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ του Μθτρϊου Ακινιτων; 

 Α 
Ναι, θ οριςτικοποίθςθ είναι υποχρεωτικι και για αυτοφσ τουσ Διαχειριςτζσ Ακινιτων και 
ιςχφουν όςα αναλφκθκαν ςε προθγοφμενεσ απαντιςεισ. 

  

 
27. Ε 

Σι γίνεται όταν Δικαιοφχοι Ειςοδιματοσ από Βραχυχρόνια Μίςκωςθ είναι αλλοδαπά 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δε διακζτουν ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα; 

 Α 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ 
που δε διακζτουν ταχυδρομικι διεφκυνςθ ςτθν Ελλάδα υποχρεοφνται, προκειμζνου να 
τουσ αποδοκεί Α.Φ.Μ., να ορίςουν φορολογικό εκπρόςωπο με φορολογικι κατοικία 
ςτθν Ελλάδα, με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν ΠΟΛ.1283/2013. 
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28. Ε 
Ποια είναι θ ευκφνθ του Διαχειριςτι Ακινιτου ςε ςχζςθ με τθν ορκότθτα και 
πλθρότθτα των ςτοιχείων που καταχωρεί ζωσ και τθν οριςτικοποίθςθ του Μθτρϊου 
για κάκε φορολογικό ζτοσ; 

 Α 
Τα δεδομζνα που καταχωροφνται ςτο Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ 
επζχουν κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρ. 8 ν.1599/1986. Σε περίπτωςθ ελζγχου, ο 
Διαχειριςτισ Ακινιτου οφείλει να προςκομίςει όλα τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα-ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που ζχει 
καταχωριςει. Μετά τθν απόκτθςθ Α.Μ.Α. ο Διαχειριςτισ δφναται να προβαίνει ςε 
μεταβολζσ, ζωσ και τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ του Μθτρϊου Ακινιτων, 
προκειμζνου είτε να διορκϊνει λανκαςμζνεσ καταχωριςεισ, είτε να τροποποιεί ςτοιχεία 
λόγω αλλαγισ των πραγματικϊν περιςτατικϊν, χωρίσ να αλλάηει ο αρικμόσ εγγραφισ 
«Ακινιτου». 

  

 
29. Ε 

Μιςκϊνω το ακίνθτό μου βραχυχρόνια μζςω ψθφιακϊν πλατφορμϊν. Για το 
διάςτθμα από 01/01/2018 ζωσ και 30/08/2018, για κάκε μίςκωςθ, υπζβαλα Διλωςθ 
Πλθροφοριακϊν τοιχείων Μίςκωςθσ. Θα πρζπει αυτζσ οι μιςκϊςεισ να 
καταχωρθκοφν ξανά ςτθ Διλωςθ Βραχυχρόνιασ Διαμονισ ςτο Μθτρϊο Ακινιτων 
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ; 

 Α 
Ναι, ανεξάρτθτα αν ζχετε ιδθ υποβάλλει Διλωςθ Πλθροφοριακϊν Στοιχείων 
Μίςκωςθσ, κα πρζπει να υποβάλλετε ςυγκεντρωτικι, ανά ακίνθτο, Διλωςθ 
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ, ςτθν οποία κα ςυμπεριλάβετε όλεσ τισ βραχυχρόνιεσ 
μιςκϊςεισ που ζχουν ςυναφκεί από 01/01/2018 ζωσ 30/08/2018 (ΠΟΛ.1170/2018). 

  

 
 


