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          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
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Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 
Α. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ 
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Αθήνα, 24 Αςγούζηος  2020 

Απ. Ππωη: Α. 1193 

Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 

 

 

ΠΡΟ : Ωο Πίλαθα Γηαλνκήο 

 

Σαρ. Κψδ. : 10184 Αζήλα 
Σειέθσλν : 210-3375000 
Fax : 210-3375001 
E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr 
 
Β.  ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ 

   ΣΜΖΜΑ: Γ΄ 
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
Α. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΩΝ 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ 
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ Α΄ 
ΣΜΖΜΑ: Β΄ 

Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ (Γ.Α.Φ.Δ.) 

  

ΣΜΖΜΑ: Α΄ 
  

Σαρ. Γ/λζε : Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο 
  

Σαρ. Κψδ. : 18346  Μνζράην 
  

Url : www.aade.gr 
  

 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν.4690/2020 (Α΄104), ζσεηικά με 

ηα μέηπα ζηήπιξηρ ηων εκμιζθωηών από ηη μη είζππαξη μιζθωμάηων καη’ επιηαγή 

νόμος ζηο πλαίζιο ανηιμεηώπιζηρ ηων επιπηώζεων ηος κοπωνοϊοού COVID-19. 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

mailto:d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/g.fakos1/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.fakos1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/g.fakos1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZZZ2CM31/www.aade.gr
ΑΔΑ: 6ΛΦΙ46ΜΠ3Ζ-ΚΘΟ



2 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ  λ.4690/2020 (Α΄ 104). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  39, 40, 43Α,  67 θαη 72 ηνπ λ.4172/2013 (Α΄167). 

3. Σν π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 

4. Σν π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

5. Σελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζκ. Τ2/9.7.2019 (Β΄ 2901) «χζηαζε ζέζεσλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγψλ». 

6. Σελ κε αξηζκ. 339/18-7-2019 (Β΄/3051/26-7-2019) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

Απφζηνιν Βεζπξφπνπιν». 

7. Σελ κε αξηζκ. 1 ηεο 20.01.2016 (ΦΔΚ 18/Τ.Ο.Γ.Γ./ 20.1.2016) πξάμε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη ηελ κε 

αξηζ. 5294 ΔΞ 2020/17.1.2020 (ΦΔΚ 27/Τ.Ο.Γ.Γ./17.1.2020) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ πεξί αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94) «χζηαζε ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

9. Σελ κε αξηζκ. Γ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ2017 (Β΄ 968) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ», φπσο ηζρχεη. 

10. Σελ απφ 21/8/2020 εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ. 

11. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ιεπηνκεξνχο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα 

κέηξα ζηήξημεο ησλ εθκηζζσηψλ απφ ηε κε είζπξαμε κηζζσκάησλ θαη’ επηηαγή λφκνπ ζην 

πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.  

12. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

Άπθπο 1 

1. Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020, πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο 42 ζην 

άξζξν 72 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εθκηζζσηήο, 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν – λνκηθή νληφηεηα, πνπ δελ εηζπξάηηεη ην ζαξάληα ηνηο 

εθαηφ (40%) ησλ κηζζσκάησλ ιφγσ ησλ ππνρξεσηηθψλ κέηξσλ ηεο κείσζεο 

κηζζσκάησλ ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξνλντνχ COVID-19, δελ ππφθεηηαη γηα ην κε εηζπξαηηφκελν πνζφ ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο θαη εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θαη δελ ππνρξενχηαη ζηελ αλαγξαθή ησλ 

πνζψλ απηψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Γηα ηo 
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ππφινηπν εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ κηζζσκάησλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ.4172/2013.  

2. Με ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020, νξίδεηαη φηη γηα ηνπο εθκηζζσηέο, 

θπζηθά πξφζσπα, πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, 

εθφζνλ εηζέπξαμαλ κεησκέλν κίζζσκα θαηά ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%), 

έρνπλ δηθαίσκα έθπησζεο πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ 

εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ κηζζσκάησλ ησλ κελψλ απηψλ ινγηδνκέλσλ πξηλ ηελ σο 

άλσ κείσζε, απφ νθεηιέο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

θαηαβνιήο απφ 31.7.2020 θαη κεηά, πιελ ησλ νθεηιψλ απφ ξπζκίζεηο / δηεπθνιχλζεηο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, νθεηιψλ ππέξ αιινδαπνχ δεκνζίνπ θαη απφ αλάθηεζε 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ.  

3. Σν πνζφ ηεο έθπησζεο κεηψλεη νθεηιέο πξνο ηε θνξνινγηθή αξρή κε πξνζεζκία 

θαηαβνιήο απφ ηελ 31.7.2020 θαη κεηά, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

α) απφ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο, ηέινο 

επηηεδεχκαηνο θαη θφξν πνιπηεινχο δηαβίσζεο, πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ 

πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ε νπνία εθδίδεηαη βάζεη εκπξφζεζκεο 

αξρηθήο δήισζεο.  

β) ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α. 

γ) απφ Φ.Π.Α. 

δ) θάζε άιιν θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή ρξεκαηηθή θχξσζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. 

4. Ο δηθαηνχρνο ηεο έθπησζεο, εθκηζζσηήο, πξνθεηκέλνπ λα ηπγράλεη ησλ επλντθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ππνβάιιεη κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο δήισζε πεξί κεηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο 

(«Γήισζε COVID»), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ., 

«ΠΟΛ 1162/2018, φπσο ηζρχεη, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ Α. 1139/2020 

θαη Α. 1154/2020». 

Άπθπο 2 

1. Ζ Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Φνξνινγηθψλ Δθαξκνγψλ (Γ.Α.Φ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.Γ.ΖΛΔ.Γ.), κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ππνβιεζέλησλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. πξαγκαηνπνηεί θεληξηθά έιεγρν γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020  θαη εθφζνλ πιεξνχληαη, εθδίδεη θαη 

απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ επεξγεηήκαηνο, εθθαζαξηζκέλα Αηνκηθά 
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Φχιια Έθπησζεο (Α.Φ.ΔΚ.) ζπλδεδεκέλα κε ηελ θαηά πεξίπησζε εθπηπηφκελε 

βεβαησκέλε νθεηιή.  

2. Δθφζνλ ιφγσ ππνβνιήο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο κε ηελ νπνία κεηψλεηαη ρξεσζηηθφ 

πνζφ θφξνπ γηα ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ην επεξγέηεκα ηεο έθπησζεο, πξνθχςεη 

επηπιένλ δηαζέζηκν πνζφ πξνο έθπησζε, απηφ κεηψλεη νθεηιέο κε ηε ζεηξά ηεο παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 1.  

Άπθπο 3 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4690/2020 ηζρχνπλ γηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ ηελ 01.01.2020 θαη κεηά.   

2. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                                                                Ο Τθςποςπγόρ Οικονομικών 

 

                                                                 Απόζηολορ Βεζςπόποςλορ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΑΑΓΔ 

2. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (ΓΗ..ΣΔ.ΠΛ.) - Σκήκα Δ΄ (κε 

ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Βηβιηνζήθε) 

3. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1.         Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

5. Απνδέθηεο πηλάθσλ  Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ. 1 θαη 2 απηνχ), Ε΄ , Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄ (εθηφο 

ησλ αξηζ.1 θαη 4 απηνχ) , ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΖ΄, Κ΄ θαη  ΚΑ΄. 

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

2. Γξαθείν θαο   Γεληθήο  Γ/ληξηαο  Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Απνδέθηεο πίλαθα Α’ (πεξηπηψζεηο 1 θαη 4) 

7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Α΄ 

8. Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ - Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 

9. Γηεχζπλζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη Πεξηνπζηνινγίνπ 
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