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διαδικαςτικοφ χαρακτήρα για την εφαρμογή  τησ παρ. 2 του άρθρου 2 τησ από 

30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75) με την οποία λαμβάνονται μζτρα αντιμετώπιςησ τησ 

πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου δεφτερου τθσ από 30.03.2020 ΠΝΠ (75 Αϋ) «Μζτρα 
αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ 
διατάξεισ», όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 (Αϋ86). 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020 (55 
Αϋ) Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ 
τθσ διάδοςθσ του», όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 4682/2020 (Αϋ 76). 

3. Σισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (170 Αϋ  -Κ.Φ.Δ.), όπωσ ιςχφουν. 
4. Σισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (90 Αϋ– Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφουν. 
5. Σο π.δ. 142/2017 (181 Αϋ) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν». 
6. Σισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 (6 Αϋ) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Δ.Ο.Τ.) και των Σοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν». 
7. Σθν αρικ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β’) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ 
ιςχφει. 

8. Σο π.δ. 83/2019 (121 Αϋ) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν». 

9. Σθν αρικ. Τ2/9.7.2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ Θζςεων Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
και Τφυπουργϊν» (2901 Β’). 

10.  Α. Σθν αρικμ. 339/18.7.2019 (3051 Βϋ) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν Απόςτολο 
Βεςυρόπουλο». 
 Β. Σθν αρικμ. 340/18.7.2019 (3051 Βϋ) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ 
Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Τφυπουργό Οικονομικϊν Θεόδωρο κυλακάκθ». 

11. Σισ διατάξεισ του ν.4389/2016 (94 Αϋ) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφουν, ιδίωσ το άρκρο 41. 

12. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (859 Βϋ) απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων - Προςταςίασ του πολίτθ - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων - Τγείασ – 
Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ όλων των 
οργανωμζνων παράλιων (δθμόςιων, δθμοτικϊν, ιδιωτικϊν), των χιονοδρομικϊν κζντρων, των 
αγορϊν των άρκρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (171 Αϋ) και ρφκμιςθ ςχετικϊν ηθτθμάτων.» 
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13. Σθν αρικμ. 18152/14.3.2020 (857 Βϋ) απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων - 
Προςταςίασ του πολίτθ - Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων - Τγείασ – Εςωτερικϊν «Επιβολι 
του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ εποχικϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων από 
15.3.2020 ζωσ και 30.4.2020». 

14. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (855 Βϋ) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ 
λειτουργίασ επιμζρουσ ιδιωτικϊν επιχειριςεων, μουςείων, αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν 
χϊρων, ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και γενικά χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ, ςτο ςφνολο 
τθσ Επικράτειασ, για το χρονικό διάςτθμα από 14.3.2020 ζωσ και 27.3.2020.» 

15. Σθν Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (783 Β’) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, 
Προςταςίασ του Πολίτθ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, 
Τγείασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ 
απαγόρευςθσ λειτουργίασ των βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν, νθπιαγωγείων, ςχολικϊν 
μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, κζντρων ξζνων γλωςςϊν, φροντιςτθρίων και 
πάςθσ φφςεωσ εκπαιδευτικϊν δομϊν, φορζων και ιδρυμάτων, δθμοςίων και ιδιωτικϊν, κάκε 
τφπου και βακμοφ τθσ χϊρασ για το χρονικό διάςτθμα από 11.3.2020 ζωσ και 24.3.2020». 

16. Σθν Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (782 Β ’) απόφαςθ των υπουργϊν Προςταςίασ του Πολίτθ - 
Τγείασ - Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ – Εςωτερικϊν «Επιβολι του μζτρου προςωρινισ 
απαγόρευςθσ λειτουργίασ χϊρων ακλθτικϊν εκδθλϊςεων και άλλων ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων με παρουςία άνω των εξιντα (60) ατόμων ςτον αγωνιςτικό χϊρο διεξαγωγισ 
του ακλιματοσ». 

17. Σθν αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (833 Β’) απόφαςθ των Τπουργϊν, Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν, «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ 
λειτουργίασ κεάτρων, κινθματογράφων, χϊρων καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, κζντρων 
διαςκζδαςθσ, παιδότοπων, δθμοςίων και ιδιωτικϊν γυμναςτθρίων, ιδιωτικϊν ςχολϊν 
εκμάκθςθσ ακλθμάτων, κολυμβθτθρίων κλειςτϊν και ανοικτϊν ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για 
το χρονικό διάςτθμα από 13.3.2020 ζωσ και 27.3.2020». 

18. Σθν Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (915 Βϋ) απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, 
Προςταςίασ του Πολίτθ, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ και Εςωτερικϊν, «Επιβολι του μζτρου τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ 
ιδιωτικϊν επιχειριςεων, ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, για το χρονικό διάςτθμα από 18.3.2020 
ζωσ και 31.3.2020, προσ περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19». 

19. Σθν 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18 Τ.Ο.Δ.Δ.) πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ 
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν», 
ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ 
ιςχφουν, τθν αρικ. 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689 Τ.Ο.Δ.Δ. ) απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ 
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 
κακϊσ και τθν αρικμ. 5294/2020 απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του 
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 27/Τ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020). 

20. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του άρκρου 2 τθσ από 30.03.2020 
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ». 

21. Σισ ειςθγιςεισ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν Θεόδωρου κυλακάκθ και του Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ, Ακανάςιου Πετραλιά, αναφορικά με τουσ εξαιροφμενουσ Κωδικοφσ 
Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ  (ΚΑΔ) των επιχειριςεων που αναφζρονται ςτθ παρ. 2, του δεφτερου 
άρκρου  τθσ από 30.3.2020  ΠΝΠ (75 Αϋ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4684/2020 (86 
Α’). 

22. Σθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. για τα άρκρα 1,2,4 και 5, τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 
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23. Σο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 

Άρθρο 1 
κοπόσ 

Με τθν παροφςα απόφαςθ κακορίηονται  ειδικότερα ηθτιματα για τθν υπαγωγι από τθν 
1θ Απριλίου 2020 και εφεξισ, ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ από 11.3.2020 
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76), για τουσ κομιςτζσ αξιογράφων, των οποίων οι προκεςμίεσ λιξθσ, 
εμφάνιςθσ και πλθρωμισ ζχουν αναςταλεί κατά εβδομιντα πζντε (75) θμζρεσ, από τθν 
αναγραφόμενθ θμερομθνία αξιογράφου, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου δευτζρου 
τθσ από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 
(Αϋ86).  

Άρθρο 2 
Προχποθζςεισ Τπαγωγήσ 

 
1. Επιχειριςεισ που  κατά τθν 30θ Μαρτίου 2020 δεν δραςτθριοποιοφνται ςε Κωδικοφσ 

Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτισ 
αποφάςεισ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Αϋ 55),  ιτοι ςτουσ ΚΑΔ που ζχουν 
οριςτεί ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ των αποφάςεων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, δφνανται 
να υπαχκοφν ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. και των κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτϊν αποφάςεων (Α. 1072/2020 και Α.1073/2020, όπωσ 
τροποποιοφνται και ιςχφουν) εφόςον, αποτελοφν κομιςτζσ αξιογράφων ( ι οφείλουν 
τθν παροχι αξιογράφων), των οποίων οι προκεςμίεσ λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ 
ζχουν αναςταλεί κατά τα προαναφερόμενα ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ, και των οποίων 
το ςφνολο τθσ αξίασ είναι μεγαλφτερο του είκοςι τοισ εκατό (20%) του μζςου μθνιαίου 
κφκλου ςυναλλαγϊν τουσ του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ, όπωσ αυτόσ 
υπολογίηεται ςφμφωνα με τα επόμενα: 

α) Για τισ επιχειριςεισ που είναι υποκείμενεσ ςε ΦΠΑ, με βάςθ τισ ςυνολικζσ εκροζσ 
που ζχουν περιλθφκεί ςε αρχικζσ και τροποποιθτικζσ, εμπρόκεςμεσ ι εκπρόκεςμεσ 
δθλϊςεισ ΦΠΑ. που ζχουν υποβλθκεί μζχρι και τθ 30θ Μαρτίου 2020, όπωσ αυτζσ ζχουν 
αναγραφεί ςτον κωδικό 312 τθσ διλωςθσ Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικϊν περιόδων. 

β) Για επιχειριςεισ που δεν υποχρεοφνται εκ του νόμου ςε υποβολι διλωςθσ Φ.Π.Α.,  
λαμβάνονται υπόψιν τα ακακάριςτα ζςοδα τουσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2019, με 
βάςθ τα τθροφμενα από αυτζσ λογιςτικά αρχεία (ςτοιχεία) με αναγωγι ςε μθνιαία 
βάςθ. Σα ανωτζρω ςτοιχεία που δθλϊνονται από τθν επιχείρθςθ, επαλθκεφονται από 
τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, όταν αυτι υποβλθκεί. 
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ε περίπτωςθ που μία επιχείρθςθ υπζβαλε διλωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν εντόσ του 2019 ο 
μζςοσ μθνιαίοσ κφκλοσ ςυναλλαγϊν υπολογίηεται με βάςθ τον αρικμό των θμερϊν που 
λειτοφργθςε θ επιχείρθςθ εντόσ του ζτουσ με επιμεριςμό των ακακαρίςτων εςόδων 
τθσ. 
 

2. Σο ςφνολο των αξιογράφων που επικαλείται ζναντι τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ ο 
κομιςτισ ζχει γνωςτοποιθκεί μζςω θλεκτρονικισ διαβίβαςθσ ςτα πιςτωτικά ιδρφματα 
τθσ περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου δεφτερου τθσ από 30.3.2020 ΠΝΠ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ. 
  

Άρθρο 3 
Εξαιρζςεισ 

Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ εξαιροφνται επιχειριςεισ που ζχουν ωσ ενεργό, κφριο 
κωδικό δραςτθριότθτασ κατά τθν 30θ Μαρτίου 2020 τουσ αναφερόμενουσ ςτο 
ςυνθμμζνο πίνακα, ο οποίοσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ι των 
οποίων τα ακακάριςτα ζςοδα ενεργοφ κατά τθν 30θ Μαρτίου ΚΑΔ δευτερεφουςασ 
δραςτθριότθτασ από τουσ αναγραφόμενουσ ςτο ςυνθμμζνο πίνακα, όπωσ αυτά 
προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2018 
είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που αντιςτοιχοφν ςτον κφριο ΚΑΔ κατά τθν 
30θ Μαρτίου 2020.  

 
Άρθρο 4 

Διαδικαςία υποβολήσ αίτηςησ, ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά –  
ευεργετήματα 

 
1. Οι επιχειριςεισ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 2 και δεν εξαιροφνται 

ςφμφωνα με το άρκρο 3, εντάςςονται ατομικά ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ και 
υπάγονται από τθν 1θ Απριλίου 2020 και εφεξισ, ςτισ ρυκμίςεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ 
από 11.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν, 
εκδοκειςϊν αποφάςεων, Α. 1072/2020, Α.1073/2020, όπωσ τροποποιοφνται και 
ιςχφουν, για τθν παράταςθ καταβολισ και τθν αναςτολι είςπραξθσ οφειλϊν κακϊσ και 
τα ευεργετιματα τθσ ζκπτωςθσ ποςοςτοφ είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) για τισ οφειλζσ 
/ δόςεισ ρυκμίςεων μθνόσ Απριλίου 2020 και του ςυμψθφιςμοφ ποςοφ ίςου με το 
είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) που προκφπτει από χρεωςτικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ με 
καταλθκτικι θμερομθνία καταβολισ 30.4.2020.  

2.   Θ αίτθςθ για τθν υπαγωγι υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι θλεκτρονικι 
πλατφόρμα «myBusinessSupport» τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) 
από τουσ δικαιοφχουσ ι τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν ζωσ τισ 7/5/2020.  

3. Θ αίτθςθ, θ οποία υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν.  1599/1986, περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων του 
άρκρου 2 και ιδίωσ τα ςτοιχεία των αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται θ αίτθςθ 
υπαγωγισ ςτα ευεργετιματα των άρκρων 1 και 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 55) και 
ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότθ κάκε αξιογράφου, τον αρικμό και τθν θμερομθνία 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/985
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ζκδοςθσ αυτοφ, το ποςό, και το πιςτωτικό ίδρυμα τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 
1, του άρκρου δεφτερου τθσ από 30.3.2020ΠΝΠ  (Α 75), κακϊσ και το φψοσ των 
ακακαρίςτων εςόδων για το φορολογικό ζτοσ 2019, όπωσ προκφπτει από τα λογιςτικά 
αρχεία (ςτοιχεία) τθσ επιχείρθςθσ και μεταφζρεται ςτθν οικεία διλωςθ φορολογίασ 
ειςοδιματοσ για τισ δικαιοφχουσ επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ β) του άρκρου 2. 

4. Για τθ χοριγθςθ των ευεργετθμάτων των άρκρων 1 και 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. 
ιςχφουν όλεσ οι προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ διατάξεισ αυτζσ και τισ κατ’ 
εξουςιοδότθςθ αυτϊν εκδοκείςεσ αποφάςεισ. 

5. ε περίπτωςθ που ζχουν δθλωκεί ψευδι ι ανακριβι ςτοιχεία πζραν των ςυνεπειϊν τθσ 
ψευδοφσ διλωςθσ επζρχεται απϊλεια των ευεργετθμάτων και οι ςχετικζσ οφειλζσ είναι 
απαιτθτζσ κατά τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ. Εφόςον χορθγικθκαν τα 
ευεργετιματα τθσ ζκπτωςθσ του εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) ι του ςυμψθφιςμοφ 
ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτο εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) του ΦΠΑ τθσ διλωςθσ α’ 
τριμινου 2020 για τουσ τθροφντεσ απλογραφικά ι Μαρτίου 2020 για τουσ τθροφντεσ 
διπλογραφικά, τα ςχετικά ποςά είναι επιςτρεπτζα με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Άρθρο 5 
Σρόποσ αποςτολήσ ή διαβίβαςησ πληροφοριών από τα Πιςτωτικά Ιδρφματα ςτην ΑΑΔΕ 

για τον ζλεγχο τησ πλήρωςησ των προχποθζςεων του άρθρου 2 

1. Σα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου δεφτερου 
τθσ από 30.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου για τον ζλεγχο τθσ πλιρωςθσ 
των προχποκζςεων του άρκρου 2 διαβιβάηουν ςτθν ΑΑΔΕ κατόπιν αιτιματόσ τθσ 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τα αξιόγραφα που ζχουν γνωςτοποιθκεί ςε αυτά δυνάμει 
των ωσ άνω διατάξεων και ιδίωσ το ΑΦΜ του εκδότθ, τον αρικμό και τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, το ποςό και τον αρικμό λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN του εκδότθ. 

2. Θ διαβίβαςθ των ςτοιχείων τθσ παραγράφου 1 γίνεται απευκείασ ςτθν ΑΑΔΕ μζςω 
αςφαλοφσ ςυςτιματοσ μεταφοράσ αρχείου. Ειδικά για χρθματοδοτικά ιδρφματα γίνεται 
μζςω τθσ «Διατραπεηικά υςτιματα Α.Ε.» (ΔΙΑ). 

Άρθρο 6 
Ζναρξη ιςχφοσ 

 

1. Θ παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ. 
2. Θ παροφςα  να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
 
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

              ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
2. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν και Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να   

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφεία Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ  
4. Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ: 

1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
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ΠΙΝΑΚΑ  
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  

Παρατίκεται πίνακασ με τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ  (ΚΑΔ) των κλάδων που παρουςιάηουν 
ςθμαντικι αφξθςθ του κφκλου ςυναλλαγϊν τουσ ςτθν διάρκεια  τθσ κρίςθσ από τθν επιδθμία του 
κορωνoϊοφ COVID -19 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟ 
12.00 Παραγωγι προϊόντων καπνοφ 

19.20 Παραγωγι προϊόντων διφλιςθσ πετρελαίου 

21.10 Παραγωγι βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων 

21.20 Παραγωγι φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων 

35.11 Παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

35.12 Μετάδοςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

46.18.11.03   Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ βαςικϊν φαρμακευτικϊν 
προϊόντων 

46.18.11.04   Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ εργαςτθριακϊν ειδϊν, 
ιατροφαρμακευτικϊν ειδϊν υγιεινισ ι φαρμακευτικϊν ειδϊν 

46.18.11.05   Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ιατρικϊν αναλϊςιμων 
υλικϊν 

46.18.11.07   Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ςαπουνιϊν και 
απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτιλβωτικϊν 

46.18.11.08   Εμπορικοί αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ φαρμακευτικϊν 
ςκευαςμάτων 

46.35 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνοφ 

46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικϊν προϊόντων, εκτόσ από Χονδρικό εμπόριο 
χειρουργικϊν, ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν οργάνων και ςυςκευϊν (46.46.12) 

46.71 Χονδρικό εμπόριο ςτερεϊν, υγρϊν και αζριων καυςίμων και ςυναφϊν προϊόντων 

47.11 Λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα καταςτιματα που πωλοφν κυρίωσ τρόφιμα, 
ποτά ι καπνό 

49.50 Μεταφορζσ μζςω αγωγϊν 

53.10 Σαχυδρομικζσ δραςτθριότθτεσ με υποχρζωςθ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ 

61.10 Ενςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 

61.20 Αςφρματεσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 

61.30 Δορυφορικζσ τθλεπικοινωνιακζσ δραςτθριότθτεσ 

64.11 Δραςτθριότθτεσ κεντρικϊν τραπεηϊν 

64.19 Άλλοι οργανιςμοί χρθματικισ διαμεςολάβθςθσ (τράπεηεσ άλλεσ από τθν κεντρικι) 

64.92 Άλλεσ πιςτωτικζσ δραςτθριότθτεσ 

64.99 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, με εξαίρεςθ τισ αςφάλειεσ 
και τα ςυνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 

65.30 υνταξιοδοτικά ταμεία (εκτόσ υποχρεωτικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ) 

66.11 Διαχείριςθ χρθματαγορϊν 

92.00.14 Τπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ 

92.00.21 Τπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ 

94.20 Δραςτθριότθτεσ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 

94.92 Δραςτθριότθτεσ πολιτικϊν οργανϊςεων 

96.03 Δραςτθριότθτεσ γραφείων κθδειϊν και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ 
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