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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1» 

……/……./2021 

 

 
 

 
Προς της Α.Α.Δ.Ε. (diloseiscovid@aade.gr) 

 

Θέμα: «Διόρθωση δήλωσης covid για μίσθωση ακινήτου από εταιρεία που κατά την 

υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

ήταν υπό ίδρυση»  

 

Μετά από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβαμε από την υπηρεσία 

σας, την …..-…..-202…, για την αρ.  ……../…..-…..-202… «Δήλωση Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για την οποία υποβλήθηκε η αρ. ……../  

…..-…..-202… «Δήλωση covid» σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1) Υποβλήθηκε η αρ.  ……../…..-…..-202… δήλωση λύσης της ως άνω μίσθωσης 

σύμφωνα με τις οδηγίες σας 

2) Υποβλήθηκε αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 

Περιουσίας» στον ΑΦΜ της μισθώτριας εταιρείας, με ημερομηνία έναρξης της 

μίσθωσης αναδρομικά από την ημερομηνία σύστασής της (αριθμός δήλωσης:   

……../…..-…..-202…) 

3) Υποβλήθηκε η αρ.  ……../…..-…..-202… «Δήλωση covid»  

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΑΔΑ: Ω5Ζ246ΜΠ3Ζ-Ι3Μ
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2» 

Ημερομηνία ……/……./2021 

 

 

Προς την Α.Α.Δ.Ε. (diloseiscovid@aade.gr) 

Θέμα: «Μισθωτής/εργαζόμενος σε επιχείρηση χωρίς ΚΑΔ»  

Περιγραφή δραστηριότητας εργοδότη (συμπληρώνεται μία κατά περίπτωση) :  

 
Παρακαλούμε για τις οδηγίες σας 

i . Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ 
και των φαρμακείων

i i . Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Onl ine Media) που τηρείται στην 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική 
αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

i i i . Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

iv. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

v. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού χρηστών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΑΔΑ: Ω5Ζ246ΜΠ3Ζ-Ι3Μ
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3» 

Ημερομηνία ……/……./2021 

 

 

Προς την Α.Α.Δ.Ε. (diloseiscovid@aade.gr) 

 

Θέμα: «Μισθωτής επιχείρηση χωρίς ΚΑΔ»  

Περιγραφή δραστηριότητας μισθωτή (συμπληρώνεται μία κατά περίπτωση) :  

 
Παρακαλούμε για τις οδηγίες σας 

 

i . Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ 
και των φαρμακείων

i i . Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Onl ine Media) που τηρείται στην 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική 
αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

i i i . Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

iv. Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα

v. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού χρηστών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΦΜ 

   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ 

  

ΑΔΑ: Ω5Ζ246ΜΠ3Ζ-Ι3Μ




