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COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού

Νόμος 4722/2020 - Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. και β) της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. και
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισμένου Νόμου 4722/2020 (ΦΕΚ Α' 177/15-09-2020)
προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

01
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Τροποποιούνται μεταξύ άλλων οι διατάξεις της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. σχετικά με τη μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και
παρατείνεται και για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 η δυνατότητα των μισθωτών
επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να
πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19, να
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
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02
Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία
πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 δύναται να
απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες
κατά τους οποίους πλήττεται, αρχής γενομένης από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το
αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων
περί μισθώσεων.

Για την εφαρμογή της παρούσας απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή
και του μισθωτή, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση στην ΑΑΔΕ και καταβολή
του μειωμένου τουλάχιστον κατά 30% μισθώματος εντός των συμφωνημένων ή
συνηθισμένων προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 595 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά
μήνα ενώ με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, καθώς
και κάθε ειδικότερο θέμα για την υποβολή της δήλωσης.
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04
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους
κλάδους συναφών υπηρεσιών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών

Στη νέα παράγραφο 59 που εισήχθη στο άρθρο 72 του Ν.4172/2013 και ρυθμίζει τη
μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος ειδικά για το φορολογικό έτος 2019,
εισάγεται νέα περίπτωση μηδενικής προκαταβολής φόρου. Συγκεκριμένα, με τη νέα
ρύθμιση προβλέπεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, το οποίο εντάσσεται στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.
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05
Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης των
εταιρειών.

Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Α.Ε., των Ι.Κ.Ε. και
των Ε.Π.Ε. για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
παρατείνεται για 50 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 31.10.2020.

Τέλος προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των
μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
παρατείνονται αναλόγως.

03
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Τροποποιείται η παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, και πλέον προβλέπεται ότι δεν
συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 όχι μόνο το ποσό του μισθώματος που
δεν εισπράχθηκε στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
COVID-19 για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο της μειωμένης κατά
40% καταβολής μηνιαίου μισθώματος, αλλά και το ποσό του μισθώματος που δεν
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για
την απαλλαγή από την καταβολή τουλάχιστον 30% του μισθώματος, σύμφωνα με τα
μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19.
Επιπλέον, τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 13 του Ν.4690/2020 και πλέον
προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά
τουλάχιστον 40% ή 30%(κατόπιν σχετικής συμφωνίας), στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του COVID-19, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20%
επί 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση από
οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από
31.07.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής
καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών
ενισχύσεων.
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