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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690 ΦΕΚ Α 104/30.5.2020 

 

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 

μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.  

 
(…) 

 

Άρθρο 13 

 

Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ 

επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 42 ως εξής: 

 

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος 

που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες 

που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου 

μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).». 

 

2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 

167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις 

εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά 

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα 

έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις 

εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω 

μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική 

αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή 

διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από 

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

 

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και 

εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), 
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σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου 

καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη 

διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο 

με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των 

πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με 

την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του 

δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης 

του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει 

γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον 

TAXISnet, ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος 

του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις 

για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές 

Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 

του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του 

δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό 

λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 

Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) 

του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 

2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-

0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

β. Το ποσό της περ. α΄ που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, 

δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε 
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φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά 

περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή 

τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά 

ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α΄ στην 

περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, 

η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται τα μέτρα 

της παρούσας και να προσδιορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την 

εφαρμογή της παράτασης. 

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

των παραπάνω διατάξεων. 

 


