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ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από τον κορωνοϊό –COVID 19»
Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με την ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις
των αποφάσεων Α.1053/21.3.2020 (Β΄949), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
Α.1062/26.3.2020 (Β΄1043), Α.1054/21.3.2020 (Β΄950) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
Α.1063/26.3.2020 (Β΄1043), Α.1072/2.4.2020 (ΦΕΚ 1157) όπως συμπληρώθηκε με την
Α.1083/13.4.2020(1387), Α.1073/2.4.2020 (1158) όπως συμπληρώθηκε με την Α.1084/13.4.2020
(Β΄1387), Α.1106/8.5.2020 (Β΄1823) , Α.1107/8.5.2020 (Β΄1824) και των εγκυκλίων Ε.2046/9.4.2020
και Ε.2056/23.4.2020 των δικαιούχων που εντάσσονται στις περιγραφικές κατηγορίες και
προκειμένου να ταυτοποιηθούν, καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική
διεύθυνση ekptosi25@aade.gr από 15.6.2020 έως τις 19.6.2020
Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης
δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. στην οποία αναφέρουν την κατηγορία στην
οποία εντάσσονται ως ακολούθως:
i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop),
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
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ii.

iii.
iv.

εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές,
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online
Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση
της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης
της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ,
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων
και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας,
Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και
αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Σε περίπτωση που εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναγράφεται αυτή
στην οποία ανήκουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Δεν απαιτείται η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης για όσες εκ των ανωτέρω
επιχειρήσεων υποβάλουν αίτηση χορήγησης της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 57856/11.6.2020 ( ΦΕΚ Β΄2250), μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (17.6.2020).
Για την εφαρμογή του «ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε
περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» (Ε.2046/9.4.2020) εφαρμόζονται οι οδηγίες που
έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο Ε.2083/9.6.2020, εξαιρετικά δε το αίτημα συμψηφισμού προς
τη Δ.Ο.Υ. τους, δύναται να υποβληθεί έως 22.6.2020

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
5. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
4.Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ.
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:

ΑΦΜ

Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Η επιχείρηση (ατομική / νομίμως εκπροσωπούμενη από εμένα) με επωνυμία …..….. ……………….που εδρεύει …………………
με ΑΦΜ ……,……….,, και ήταν εν ενεργεία κατά την 20η Μαρτίου 2020 εντάσσεται στη κατηγορία ……πληττόμενων
δραστηριοτήτων,
(από τις αναφερόμενες κατηγορίες (5) δηλώνεται στο κενό η κατηγορία στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα)
Ημερομηνία:

… /…/ 20…

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)

(1)
(2)
(3)

(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(5)
i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους
καταναλωτές
ii. Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ
iii. Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και
εντός των αερολιμένων της επικράτειας,
iv. Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών

