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 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε2)  

 
 

1. Ε 
Πώσ υποβάλλεται το ζντυπο Ε2 τθσ ςυηφγου ςε περίπτωςθ εγγάμων; 

 Α 
Στθν περίπτωςθ εγγάμων και εφόςον θ ςφηυγοσ ζχει ειςοδιματα από ακίνθτθ περιουςία 
που ανικουν ςτθ δικι τθσ κυριότθτα, ζχει υποχρζωςθ υποβολισ του εντφπου Ε2 είτε 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ προςωπικοφσ τθσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ είτε του υπόχρεου/ 
ςυηφγου, με τθν επιλογι «Ε2 Συηφγου/ΜΣΣ». 
 

  

 
2. Ε 

Πώσ ςυμπλθρώνω τθ ςτιλθ ΕΙΔΟ ΜΙΘΩΗ-ΧΡΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ; 

 Α 
Η ςτιλθ 17 (Είδοσ μίςκωςθσ-χριςθ ακινιτου) ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά με το είδοσ 
τθσ μίςκωςθσ και τθ χριςθ του μιςκίου, όπωσ εκμίςκωςθ γραφείου, δωρεάν 
παραχϊρθςθ κατοικίασ, κενό κ.λπ.. 
 

  

 
3. Ε 

 
Α 

Ποιεσ επιλογζσ εμφανίηονται ςτθ ςτιλθ 17 ΕΙΔΟ ΜΙΘΩΗ-ΧΡΗΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ; 

1. Εκμίςκωςθ ξενοδοχείων 
2. Εκμίςκωςθ κλινικϊν  
3. Εκμίςκωςθ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων  
4. Εκμίςκωςθ αικουςϊν κεαμάτων 
5. Εκμίςκωςθ καταςτθμάτων  
6. Εκμίςκωςθ γραφείων  
7. Εκμίςκωςθ αποκθκϊν κ.τ.λ.  
8. Εκμίςκωςθ γαιϊν-γθσ 
9. Εκμίςκωςθ εγκαταςτάςεων ι καταςκευϊν  
10. Εκμίςκωςθ κατοικιϊν 
11. Εκμίςκωςθ βιομθχανοςταςίων με Φ.Π.Α.  
12. Εκμίςκωςθ εμπορικϊν κζντρων με Φ.Π.Α.  
13. Δωρεάν παραχϊρθςθ κατοικιϊν 
14. Δωρεάν παραχϊρθςθ ξενοδοχείων 
15. Δωρεάν παραχϊρθςθ κλινικϊν  
16. Δωρεάν παραχϊρθςθ εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 
17. Δωρεάν παραχϊρθςθ αικουςϊν κεαμάτων  
18. Δωρεάν παραχϊρθςθ καταςτθμάτων  
19. Δωρεάν παραχϊρθςθ γραφείων  
20. Δωρεάν παραχϊρθςθ αποκθκϊν κ.τ.λ.  
21. Δωρεάν παραχϊρθςθ γαιϊν-γθσ 
22. Δωρεάν παραχϊρθςθ εγκαταςτάςεων ι καταςκευϊν 
23. Εκμίςκωςθ χϊρων τοποκζτθςθσ επιγραφϊν 
24. Υπεκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 
25. Εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων χϊρων (εκτόσ κατοικιϊν) 
26. Δωρεάν παραχϊρθςθ χϊρων τοποκζτθςθσ επιγραφϊν 
27. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ ξενοδοχείων 
28. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ κλινικϊν 
29. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ ςχολείων 
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30. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ αικουςϊν κιν/φου ι κεάτρων 
31. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ καταςτθμάτων 
32. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ γραφείων 
33. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ αποκθκϊν κ.τ.λ. 
34. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ γαιϊν-γθσ 
35. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ εγκαταςτάςεων ι καταςκευϊν 
36. Ιδιοχρθςιμοποίθςθ χϊρων τοποκζτθςθσ επιγραφϊν 
37. Εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων χϊρων (κατοικίεσ) 
38. Δωρεάν παραχϊρθςθ-ιδιοχρθςιμοποίθςθ κοινόχρθςτων χϊρων 
39. ΚΕΝΟ 
41. Ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακινιτων 
42. Υπεκμίςκωςθ γαιϊν-γθσ 
43. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ ξενοδοχείων 
44. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ κλινικϊν 
45. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων 
46. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ αικουςϊν 

κεαμάτων 
47. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ καταςτθμάτων 
48. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ γραφείων 
49. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ αποκθκϊν κ.τ.λ. 
50. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ γαιϊν-γθσ 
51. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ εγκαταςτάςεων 

ι καταςκευϊν 
52. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ κατοικιϊν 
53. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ 

βιομθχανοςταςίων με Φ.Π.Α. 
54. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ εμπορικϊν 

κζντρων με Φ.Π.Α. 
55. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ χϊρων 

τοποκζτθςθσ επιγραφϊν 
56. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από υπεκμίςκωςθ ακίνθτθσ 

περιουςίασ 
57. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από υπεκμίςκωςθ γαιϊν-γθσ 
58. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ κοινοχριςτων 

χϊρων (εκτόσ κατοικιϊν) 
59. Ειςπραχκζντα ειςοδιματα προθγοφμενου ζτουσ από εκμίςκωςθ κοινόχρθςτων 

χϊρων (κατοικίεσ)  
60. Βραχυχρόνια εκμίςκωςθ ακινιτων άρκρου 39Α του ν.4172/2013 
61. Βραχυχρόνια υπεκμίςκωςθ ακινιτων άρκρου 39Α του ν.4172/2013 
62. Εκμίςκωςθ κατοικίασ που υπεκμιςκϊνεται 
63. Εκμίςκωςθ κατοικίασ που υπεκμιςκϊνεται για βραχυχρόνια μίςκωςθ μζςω 

ψθφιακισ πλατφόρμασ 
     

 
 
 

 
 
 

 
4. Ε 

Πώσ κα δθλώςω τα ανείςπρακτα ενοίκια; 

 Α 
Θα πρζπει πρϊτα να απευκυνκείτε ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δικαιολογθτικά που 
ορίηονται ςτισ εγκυκλίουσ ΠΟΛ.1024/12.02.2016, ΠΟΛ.1102/12.07.2016 και επιπλζον, 
λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν του covid-19, αντίγραφο εξωδίκου βάςει τθσ παρ. 11 
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άρκρου 5 τθσ Α.1118/26.05.2021 κακϊσ και το αποδεικτικό επίδοςισ του. Αφοφ 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία από τθ Δ.Ο.Υ., κα υποβάλετε το Ε2 ςυμπλθρϊνοντασ το ποςό 
των ανείςπρακτων ενοικίων για το οποίο ζχει εκδοκεί θ ςχετικι απόφαςθ. Τα 
ανείςπρακτα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ που δθλϊκθκαν ςτο 
προθγοφμενο φορολογικό ζτοσ ςτουσ κωδικοφσ 125-126 και ειςπράχκθκαν κατά το ζτοσ 
2021, δθλϊνονται ανά κατθγορία ακινιτου και είδοσ μίςκωςθσ ςτο ζντυπο Ε2 του 
φορολογικοφ ζτουσ 2021. 
 

  

 
5. Ε 

Πώσ δθλώνεται ακίνθτο και το ειςόδθμα που προκφπτει απ’ αυτό, που ζχει ςτθν 
κατοχι του ζνα ανιλικο εξαρτώμενο τζκνο;  
 

 Α 
Το ακίνθτο κα καταχωρθκεί ςτο Ε2 του γονζα που αςκεί τθ γονικι μζριμνα, ςτον πρϊτο 
πίνακα και ςτον πίνακα Ι (Εκμιςκοφμενα κ.λπ. Ακίνθτα) των ςυμπλθρωματικϊν ςτοιχείων 
επιλζγοντάσ το ςτθν πρϊτθ ςτιλθ και ςυμπλθρϊνοντασ το ονοματεπϊνυμο και 
υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. του τζκνου ςτισ αντίςτοιχεσ ςτιλεσ. 
 

  

 
6. Ε 

Η ςτιλθ Αρικμόσ Διλωςθσ Πλθροφοριακών τοιχείων Μίςκωςθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ 
ςυμπλθρώνεται υποχρεωτικά; 

 Α 
Συμπλθρϊνεται για τα μιςκωτιρια των ακινιτων που ζχουν κατατεκεί ςτθ ςχετικι 
θλεκτρονικι εφαρμογι. Δε ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ καταχϊρθςθσ του μιςκωτθρίου 
που είχε παραλθφκεί από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 
 

  

 
7. Ε 

Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το ζντυπο Ε2 ςε περίπτωςθ που ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του 
ακίνθτα, τόςο ο ςφηυγοσ όςο και θ ςφηυγοσ;  

 Α 
Και οι δφο ςφηυγοι ζχουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλουν χωριςτό ζντυπο Ε2 για τα 
ακίνθτα που ζχουν ςτθν ιδιοκτθςία τουσ, ζςτω και αν υπάρχει ςυνιδιοκτθςία ςε μερικά ι 
ςε όλα τα ακίνθτα. 
 

  

 
 

8. 
Ε  
 

Ποιον αρικμό παροχισ κα ςυμπλθρώςω ςε βοθκθτικοφσ χώρουσ (αποκικθ, κζςθ 
ςτάκμευςθσ) οι οποίοι θλεκτροδοτοφνται από τον κοινόχρθςτο μετρθτι κατανάλωςθσ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ; 
 

 Α 
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα ςυμπλθρϊνετε το πεδίο με τον εννιαψιφιο αρικμό 
999999999. 
 

  

 
9. Ε 

Ποιον αρικμό παροχισ κα ςυμπλθρώςω ςε αγροτεμάχιο που εκμιςκώνω ςτο οποίο 
δεν υπάρχει μετρθτισ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ; 

 Α 
Στισ περιπτϊςεισ αγροτεμαχίων που δεν ζχουν μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ, κα ςυμπλθρϊνετε το πεδίο με τον εννιαψιφιο αρικμό 999999999. 
 

  

 
10. Ε 

Πώσ ςυμπλθρώνω τον αρικμό παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ για ακίνθτο που 
δθλώνεται ωσ κενό και ζχει γίνει διακοπι του θλεκτρικοφ ρεφματοσ; 

 Α 
Το ακίνθτο διακζτει μετρθτι κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ επάνω ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αρικμόσ παροχισ ο οποίοσ υπάρχει και ςε όλουσ τουσ λογαριαςμοφσ του 
παρόχου θλεκτρικισ ενζργειασ που ςασ ζχουν αποςταλεί ςτο παρελκόν. 
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11. Ε 

Κατά τθν ςυμπλιρωςθ του εντφπου Ε2 διαπιςτώνω ότι δεν μου επιτρζπεται να επιλζξω 
και αντίςτοιχα να ςυμπλθρώςω το ετιςιο μίςκωμα ςε μία από τισ ςτιλεσ 13, 14, 15, 
16. Σι να κάνω; 
 

 Α 
Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τισ υπόλοιπεσ ςτιλεσ του πρϊτου πίνακα και ανάλογα με το είδοσ 
μίςκωςθσ-χριςθσ ακινιτου που κα επιλζξετε ςτθ ςτιλθ 17 κα ανοίξει πεδίο ςτο τζλοσ 
τθσ εγγραφισ ςτθν οποία κα ςυμπλθρϊςετε το ετιςιο μίςκωμα. Όταν επιλζξετε 
«Καταχϊρθςθ» τότε το ετιςιο μίςκωμα κα καταχωρθκεί ςε μία από τισ ςτιλεσ για το 
ακακάριςτο ειςόδθμα ςφμφωνα με τθν επιλογι που κάνατε ςτθ ςτιλθ 17. 
 

  

 
12. Ε 

Θα πρζπει να ςυμπλθρώςω τα ποςά των ςτθλών 13, 14, 15, 16 ςτουσ αντίςτοιχουσ 
κωδικοφσ του πίνακα 4Δ2 (Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία) του εντφπου Ε1; 

 Α 
Εφόςον υποβάλετε οριςτικά το ζντυπο Ε2 τα ποςά των ςτθλϊν 13, 14, 15, 16 
μεταφζρονται ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του Ε1 όπου κα μπορζςετε να ελζγξετε τθν 
ορκότθτα των ποςϊν που καταχωριςατε ςτο Ε2. Εάν διαπιςτϊςετε λάκοσ κα πρζπει να 
διορκϊςετε πρϊτα το ζντυπο Ε2 και ςτθ ςυνζχεια να το οριςτικοποιιςετε ξανά. 
 

  

 
13. Ε 

Η ςυμπλιρωςθ τθσ ςτιλθσ 11 (ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ Ή ΣΕΚΜΑΡΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΩΜΑ) είναι 
υποχρεωτικι; 

 Α 
Για τα φορολογικά ζτθ 2020 και 2021, βάςει τθσ Ε.2136/2021, δφναται να 
ςυμπλθρϊνεται μόνο το ςυνολικό ακακάριςτο ποςό του ειςοδιματοσ (ςτιλεσ 13 ζωσ 16) 
από τθν εκμίςκωςθ, υπεκμίςκωςθ, δωρεάν παραχϊρθςθ και ιδιοχρθςιμοποίθςθ τθσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ ανά ακίνθτο και ανά μιςκωτι/χριςτθ, χωρίσ να απαιτείται θ 
ςυμπλιρωςθ ςτθ ςτιλθ (11) του μθνιαίου μιςκϊματοσ/υπομιςκϊματοσ ι τεκμαρτοφ 
ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι τθν δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ ακίνθτθσ 
περιουςίασ. 

Τα ανωτζρω, καταλαμβάνουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αποκτάται ειςόδθμα από ακίνθτθ 
περιουςία και υφίςταται υποχρζωςθ ςυμπλιρωςθσ τθσ «Αναλυτικισ κατάςταςθσ για 
μιςκϊματα ακίνθτθσ περιουςίασ» (ζντυπο Ε2). 

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ υποβολι τροποποιθτικϊν δθλϊςεων για τισ ιδθ 
υποβλθκείςεσ. 

  

 
14. Ε 

Κατά τθν καταχώρθςθ μίασ εγγραφισ ςτο Ε2 φορολογικοφ ζτουσ 2021, ενώ δεν είναι 
υποχρεωτικό, ηθτάει το μθνιαίο μίςκωμα. 

 Α 
Υπάρχει περίπτωςθ να μθν ζχει ενθμερωκεί το πρόγραμμα περιιγθςθσ που 
χρθςιμοποιείτε, με τουσ τελευταίουσ ελζγχουσ για τθν καταχϊρθςθ μιασ εγγραφισ. Για 
να ανανεϊςετε τουσ ελζγχουσ, πατιςτε Ctrl+F5 ςτθν οκόνθ υποβολισ του Ε2.  

 


