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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867).

2

Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid» του
άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1170
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της
από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94), ιδίως το άρθρο 41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν
ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β΄ 2901).
10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς
και την υπ’ αρ. 5294/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπ’ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων
επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄ 2867).
13. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει.
14. Την από 20.07.2020 εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Στο Παράρτημα της υπ’ αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β΄2867):
α) προστίθεται νέο εδάφιο στον τίτλο του πίνακα ως εξής: «Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται
όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.» και
β) προστίθεται νέος ΚΑΔ 93.29.2 «Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση τις Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών
με κερματοδέκτη (93.29.22)», ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ
Περιγραφή
33.16
Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
49.31
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39
Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10
Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21
Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.22
Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23
Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13
Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19
Aλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
56.10
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα
σε αυτά
56.21
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές
56.29
τραπεζαρίες (56.29.20.01)
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊό56.30
ντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.11
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
59.12
προγραμμάτων
59.13
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
77.11
Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.39.13
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
79.11
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12
Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.52
Πολιτιστική εκπαίδευση
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Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικι88.10
ωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής
υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ88.10.11)
90.01
Τέχνες του θεάματος
90.02
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03
Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02
Δραστηριότητες μουσείων
91.03
Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπι93.12
ακών αγώνων
93.13
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση
93.19
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση τις Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη
93.29.2
(93.29.22)
94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα
αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Α1171
(2)
Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid» του
άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013
(Α’ 170), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως
ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 83) και ιδιαίτερα του δεύτερου
άρθρου αυτής, όπως ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου

νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας,
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 86) και
του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως ισχύουν
για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις ναυτικών και
εξαρτημένων μελών-φοιτητών,
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ) της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και Β’ 1238) όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020
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(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ΠΟΛ. 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1139/2020
(Β’ 2269) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
4. Την Α.1154/2020 (Β’ 2482) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας υποβολής της
«Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018
(Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της «Δήλωσης Covid».
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Η «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπως αυτή ορίστηκε
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με το άρθρο 11 της Α. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται εμπρόθεσμα, χωρίς την
επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.
2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα και η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της Α.1162/2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την περίπτωση
που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία
προηγείται της «Δήλωσης Covid».
3. Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο από τους μισθωτές διενεργείται
εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την
7η Σεπτεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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