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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ
2.

ΠΡΟ

Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΘΕΜΑ: «Προςδιοριςμόσ πληττόμενων επιχειρήςεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρζωςη καταβολήσ του ςυνολικοφ μιςθώματοσ για τον μήνα Μάιο 2021»

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:

1. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.) (Αϋ68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83),
όπωσ αυτζσ προςτζκθκαν με τθν παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4753/2020 (A’ 227) και με το
άρκρο 26 του ν. 4772/2021 (Αϋ17) και, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 31 του
ν.4778/2021 (Αϋ 26) και, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 44 του ν. 4797/2021 (A’ 66) και
με το άρκρο 110 του ν.4799/2021 (Αϋ 78).
2. Σισ διατάξεισ του ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 94),
ιδίωσ το άρκρο 41.
3. Σισ διατάξεισ του ν.4174/2013 «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 170).
4. Σισ διατάξεισ του ν.δ.356/1974 «Περί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (Αϋ90), ιδίωσ
το άρκρο 83.
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5. Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ121).
6. Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και
κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ
Τπουργείων» (Αϋ119).
7. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ181), ςε ςυνδυαςμό με το
άρκρο 1 του π.δ. 84/2019 (Αϋ 123).
8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά
όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98), όπωσ διατθρικθκε ςε
ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ133).
9. Σθν υπό ςτοιχεία Τ2/9-7-2019 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «φςταςθ κζςεων Αναπλθρωτι
Τπουργοφ και Τφυπουργϊν» (Βϋ 2901).
10. Σθν υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινι απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ
Οικονομικϊν

«Ανάκεςθ

αρμοδιοτιτων

ςτον

Τφυπουργό

Οικονομικϊν,

Απόςτολο

Βεςυρόπουλο» (Βϋ 3051).
11. Σθν υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξθ Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν»
(Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016,
όπωσ ιςχφουν, τθν υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 689), κακϊσ και τθν υπ’ αρ. 5294/17-1-2020 απόφαςθ
του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων» (Τ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Σθν υπό ςτοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738).
13. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 26380/23-4-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου,
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Επικρατείασ και του Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό
«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
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κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τθν Μ. Δευτζρα 26
Απριλίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα 3 Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00» (Β’ 1682).
14. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 27683/29-4-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου,
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Επικρατείασ και του Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό
«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τθν Δευτζρα 3 Μαΐου
2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα 10 Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00» (Β’ 1814).
15. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 28503/7-5-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου,
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Επικρατείασ και του Τφυπουργοφ ςτον Πρωκυπουργό
«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τθν Δευτζρα 10
Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθν Παραςκευι 14 Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00» (Β’ 1872).
16. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Προςταςίασ του Πολίτθ, Εκνικισ Άμυνασ, Παιδείασ
και Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Τγείασ, Περιβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Δικαιοςφνθσ, Εςωτερικϊν, Μετανάςτευςθσ και
Αςφλου, Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, Τποδομϊν και Μεταφορϊν, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Επικρατείασ και του Τφυπουργοφ ςτον
Πρωκυπουργό «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από τθν
Παραςκευι 14 Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθν Δευτζρα 24 Μαΐου 2021 και ϊρα 6:00»
(Β’ 1944).
17. Σθν από 20-5-2021 ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.

18. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ των πλθττόμενων επιχειριςεων για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 10 του
άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68).
3

ΑΔΑ: ΩΞ5Ι46ΜΠ3Ζ-9ΝΞ
19. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2021.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

1. Ο μιςκωτισ επαγγελματικισ μίςκωςθσ προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ θ οποία εδρεφει ι ζχει
υποκατάςτθμα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια και για τθν οποία ζχουν λθφκεί ειδικά και ζκτακτα
μζτρα περί αναςτολισ ι προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ για προλθπτικοφσ ι
καταςταλτικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ι θ οποία πλιττεται
οικονομικά λόγω τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και ανικει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ
επιχειριςεων, ιτοι επιχείρθςθσ θ οποία τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 ζχει ενεργό, κφριο Κωδικό
Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ι ζχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ τθν 4θ
Ιανουαρίου 2021 ςτον οποίο αντιςτοιχοφν τα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα με βάςθ τθν αρχικι
διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2019, ζναν από τουσ ΚΑΔ που
περιλαμβάνεται ςτον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτιματοσ, απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ
του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ για τον μινα Μάιο 2021, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων
περί μιςκϊςεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
δεφτερου άρκρου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου(Α' 68), όπωσ ιςχφει.
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, ωσ υποκατάςτθμα ορίηεται οποιαδιποτε εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ
επιχείρθςθσ επαγγελματικι εγκατάςταςθ, ςτθν οποία πραγματοποιείται παραγωγικι ι
ςυναλλακτικι δραςτθριότθτα *κωδικόσ εγκατάςταςθσ υποςυςτιματοσ Μθτρϊου TAXIS (10) υποκατάςτθμα+.
2. Για τθν εφαρμογι των οριηομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οι Κωδικοί Αρικμοί
Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπωσ αυτοί ζχουν τροποποιθκεί ςτο Φορολογικό Μθτρϊο
τθσ ΑΑΔΕ μζχρι και τθν 9θ Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειριςεισ που δεν ιταν ενεργζσ τθν 4θ Ιανουαρίου 2021, για τθν εφαρμογι των
οριηόμενων ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ, λαμβάνεται υπόψθ ο κφριοσ ΚΑΔ κατά τθν
θμερομθνία ζναρξισ τουσ από τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 και ζωσ και τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.
ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διλωςε θμερομθνία ζναρξθσ υποκαταςτιματοσ μετά τθν 4θ
Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψθ ο ενεργόσ κφριοσ ΚΑΔ υποκαταςτιματοσ κατά τθν ζναρξθ
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του υποκαταςτιματοσ από τθν 4θ Ιανουαρίου 2021 και ζωσ και τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ.

4. Η απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΙΝΑΚΑ. Πίνακασ Κωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των κλάδων για τθν υποχρεωτικι
απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ για τον μινα Μάιο 2021.
ε περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων,
εξαψιφιων και οκταψιφιων, ςε περίπτωςθ πενταψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι
υποκατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων, κ.ο.κ.
01.49.19.02 Εκτροφι γουνοφόρων ηϊων (αλεποφσ, μινκ, μυοκάςτορα, τςιντςιλά και
άλλων)
01.49.3 Παραγωγι ακατζργαςτων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατζργαςτων
προβιϊν και δερμάτων
14.20 Καταςκευι γοφνινων ειδϊν
15.11 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν
33.16 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων
46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψαςμζνων θ κατεργαςμζνων γουνοδερμάτων
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο θμιετοίμων γουναρικϊν
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδϊν ζνδυςθσ, εξαρτθμάτων ρουχιςμοφ και άλλων
ειδϊν από γουνόδερμα (εκτόσ από καλφμματα κεφαλιοφ)
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικϊν
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριςτικϊν και λοιπϊν παρόμοιων ειδϊν
λαϊκισ τζχνθσ
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από
Εκμετάλλευςθ καταςτιματοσ ψιλικϊν ειδϊν γενικά (47.19.10.01) και
Εκμετάλλευςθ περίπτερου (47.19.10.02)
47.41 Λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακϊν μονάδων
υπολογιςτϊν και λογιςμικοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ ιχου και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
47.52 Λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν, χρωμάτων και τηαμιϊν ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιϊν, κιλιμιϊν και επενδφςεων δαπζδου και τοίχου ςε
εξειδικευμζνα καταςτιματα
47.54 Λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα, με εξαίρεςθ το λιανικό εμπόριο βυςμάτων, πριηϊν και άλλων
ςυςκευϊν για τθ διακοπι ι τθν προςταςία θλεκτρικϊν κυκλωμάτων που
δεν καταχωροφνται αλλοφ *π.δ.κ.α.+ (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό
εμπόριο θλεκτρικϊν κερμαντικϊν αντιςτάςεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιςτικϊν και άλλων ειδϊν οικιακισ χριςθσ ςε
εξειδικευμζνα καταςτιματα, με εξαίρεςθ του λιανικοφ εμπορίου άλλων
6
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47.61
47.62.63

47.63
47.64
47.65
47.71
47.72
47.75

47.76

47.77
47.78

θλεκτρικϊν λαμπτιρων και φωτιςτικϊν εξαρτθμάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01) και
του λιανικοφ εμπορίου λαμπτιρων πυράκτωςθσ π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)
Λιανικό εμπόριο βιβλίων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο χαρτικϊν ειδϊν, εξαιρουμζνου του λιανικοφ εμπορίου
μελανιϊν, με αναγόμωςθ φυςιγγίων (cartridges) εκτυπωτϊν (ΚΑΔ
47.62.63.18)
Λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και εικόνασ ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα
Λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν καλλωπιςμοφ ςε εξειδικευμζνα
καταςτιματα, εκτόσ από Λιανικό εμπόριο χαρτιοφ υγείασ, χαρτομάντιλων,
μαντιλιϊν και πετςετϊν κακαριςμοφ προςϊπου, τραπεηομάντιλων και
πετςετϊν φαγθτοφ, από χαρτί (47.75.76.19)
Λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν, ςπόρων, λιπαςμάτων, ηϊων
ςυντροφιάσ και ςχετικϊν ηωοτροφϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ
από Λιανικό εμπόριο αποξθραμζνων οςπριωδϊν λαχανικϊν,
αποφλοιωμζνων, για ςπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικϊν
ςπόρων ςε μικροςυςκευαςίεσ (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων
και φυτϊν (εκτόσ καλλωπιςτικϊν φυτϊν) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο
ελαιοφχων ςπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ηϊντων φυτϊν,
κονδφλων, βολβϊν και ριηϊν, μοςχευμάτων και παραφυάδων, μυκθλιϊν
μανιταριϊν (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιοφ για ςπορά
(47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικϊν ειδϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
γεωργία και για τθ μεταφορά ι τθ ςυςκευαςία αγακϊν (47.76.77.09),
Λιανικό εμπόριο ςπόρων ανκζων και καρπϊν (47.76.77.13), Λιανικό
εμπόριο ςπόρων ηαχαρότευτλων και ςπόρων κτθνοτροφικϊν φυτϊν
(47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο ςπόρων θλίανκου, ςουςαμιοφ, κάρδαμου,
κράμβθσ, ελαιοκράμβθσ και ςιναπιοφ, για ςπορά (47.76.77.15), Λιανικό
εμπόριο ςπόρων λαχανικϊν (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο ςπόρων
πατάτασ (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρζςκων φυτϊν που
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθν αρωματοποιία, τθ φαρμακευτικι ι τθν
παραγωγι εντομοκτόνων, μυκθτοκτόνων ι για παρόμοιουσ ςκοποφσ
(47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυςικϊν χριςτουγεννιάτικων δζντρων
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικϊν υλϊν π.δ.κ.α. για ςπαρτοπλεκτικι,
παραγζμιςμα, βάτεσ, βαφι ι δζψθ, φυτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α.
(47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπαςμάτων και αγροχθμικϊν προϊόντων
(47.76.78), Λιανικό εμπόριο ηϊων ςυντροφιάσ και τροφϊν για ηϊα
ςυντροφιάσ (47.76.79)
Λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα
Άλλο λιανικό εμπόριο καινοφργιων ειδϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα,
εκτόσ από Λιανικό εμπόριο υλικϊν κακαριςμοφ (47.78.84), Λιανικό εμπόριο
καφςιμου πετρελαίου οικιακισ χριςθσ, υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ
(47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκϊν και ποςτίσ (47.78.86.24), Λιανικό
εμπόριο ακατζργαςτων αγροτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό
εμπόριο μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. (47.78.88)
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47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων ειδϊν ςε καταςτιματα
47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν,
με εξαίρεςθ το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακισ χριςθσ,
υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν (47.99.85)
49.31 Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν
49.39 Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν π.δ.κ.α.
50.10 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν
50.30 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν
51.10 Αεροπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν
51.21 Αεροπορικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων
52.21.29.02 Τπθρεςίεσ οδθγοφ λεωφορείου (μθ εκμεταλλευτι)
52.21.29.03 Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων αςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν μζςων
από τρίτουσ, λιανικά
52.21.29.04 Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων αςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν μζςων
από τρίτουσ, χονδρικά
52.21.29.05 Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων υπεραςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν
μζςων από τρίτουσ
52.22 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ πλωτζσ μεταφορζσ
52.23 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα
55.20 Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ
Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και
55.30 ρυμουλκοφμενα οχιματα
Τπθρεςίεσ κλιναμαξϊν (βαγκόν-λι) και υπθρεςίεσ φπνου ςε Aλλα
55.90.13 μεταφορικά μζςα
55.90.19 Aλλεσ υπθρεςίεσ καταλφματοσ π.δ.κ.α.
56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων εςτίαςθσ
56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ
56.29 Άλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, με εξαίρεςθ τισ Τπθρεςίεσ γευμάτων που
παρζχονται από ςτρατιωτικζσ τραπεηαρίεσ (56.29.20.01)
56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν
59.13.11.02 Τπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν
59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν
61.90.10.07 Τπθρεςίεσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο διαδίκτυο (ςε χϊρουσ που δεν
παρζχονται τρόφιμα ι ποτά)
74.20 Φωτογραφικζσ δραςτθριότθτεσ
74.30 Δραςτθριότθτεσ μετάφραςθσ και διερμθνείασ
Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων
77.11 οχθμάτων
77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν, με
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ποδθλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τισ
υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ (μπαςτουνιϊν γκολφ, ρακετϊν
κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
77.22 Ενοικίαςθ βιντεοκαςετϊν και δίςκων
77.29 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων ειδϊν προςωπικισ ι οικιακισ χριςθσ,
εκτόσ από Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ (πατερίτςων κλπ) ι
παραϊατρικοφ εξοπλιςμοφ (77.29.19.02)
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77.34 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ πλωτϊν μεταφορϊν
77.35 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ αεροπορικϊν μεταφορϊν
77.39.13 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ μοτοςικλετϊν και
τροχόςπιτων
77.39.19.03 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ εκκζςεων
79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων
79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν
79.90.32 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ςυνεδριακά κζντρα και εκκεςιακοφσ χϊρουσ
79.90.39 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ειςιτιρια εκδθλϊςεων, υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ
και αναψυχισ και Άλλεσ υπθρεςίεσ κρατιςεων π.δ.κ.α.
82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων
85.10 Προςχολικι εκπαίδευςθ
85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ
85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ
85.53 Δραςτθριότθτεσ ςχολϊν εραςιτεχνϊν οδθγϊν
85.59 Άλλθ εκπαίδευςθ π.δ.κ.α.
86.90.13.02 Τπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ)
86.90.19.03 Τπθρεςίεσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν
88.10.11 Τπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ
88.10.12 Τπθρεςίεσ κζντρων θμεριςιασ φροντίδασ θλικιωμζνων
88.91 Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν με εξαίρεςθ τισ
υπθρεςίεσ θμεριςιασ φροντίδασ για παιδιά και νζουσ με αναπθρία (ΚΑΔ
88.91.12) και τισ υπθρεςίεσ κατ’οίκον φφλαξθσ μικρϊν παιδιϊν (ΚΑΔ
88.91.13.03)
90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ
90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ
90.03.11.04 Τπθρεςίεσ ενορχθςτρωτι
90.03.11.07 Τπθρεςίεσ μουςουργοφ
90.03.11.17 Τπθρεςίεσ χορογράφου
90.03.11.18 Τπθρεςίεσ χορωδοφ
90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ
91.01 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν και αρχειοφυλακείων
91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων
91.03 Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ
επιςκεπτϊν
91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων
92.00 Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα εκτόσ από Τπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν
ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.14), Τπθρεςίεσ ςτοιχθμάτων ςε απ
ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.21)
93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ωσ προσ τουσ εςωτερικοφσ τουσ
χϊρουσ και ωσ προσ τουσ χϊρουσ ομαδικισ άκλθςθσ
93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων
93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ
93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ , με εξαίρεςθ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται
με τθν εκπαίδευςθ κατοικίδιων ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι και ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ (93.19.13.03)
93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων
93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ
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94.99.16 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ
96.02.13.01 Τπθρεςίεσ αιςκθτικοφ αρωματοκεραπείασ
96.02.13.02 Τπθρεςίεσ εργαςτθρίου αιςκθτικισ προςϊπου και ςϊματοσ (ινςτιτοφτου
καλλονισ)
96.02.13.03 Τπθρεςίεσ μακιγιζρ - αιςκθτικοφ
96.02.19 Άλλεσ υπθρεςίεσ καλλωπιςμοφ
96.02.20 Τπθρεςίεσ διάκεςθσ ανκρϊπινων μαλλιϊν, μθ κατεργαςμζνων
96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία
96.09.11.03 Τπθρεςίεσ μεταφοράσ ηϊων ςυντροφιάσ
96.09.11.04 Τπθρεςίεσ φιλοξενίασ ηϊων ςυντροφιάσ
96.09.19.06 Τπθρεςίεσ γραφείων γνωριμίασ ι ςυνοικεςίων
96.09.19.08 Τπθρεςίεσ γυαλίςματοσ υποδθμάτων
96.09.19.09 Τπθρεςίεσ δερματοςτιξίασ (τατουάη)
96.09.19.12 Τπθρεςίεσ ιερόδουλου
96.09.19.16 Τπθρεςίεσ ςτολιςμοφ εκκλθςιϊν, αικουςϊν κλπ (για γάμουσ, βαπτίςεισ,
κθδείεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ)
96.09.19.17 Τπθρεςίεσ τρυπιματοσ δζρματοσ του ςϊματοσ (piercing)
Καταςτιματα και επιχειριςεισ κάκε είδουσ που λειτουργοφν εντόσ
ξενοδοχειακϊν μονάδων, ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων και των
αερολιμζνων τθσ επικράτειασ, όπωσ και τα καταςτιματα αφορολογιτων
ειδϊν ανά τθν επικράτεια.
Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου που λειτουργοφν με ςυμφωνίεσ
ςυνεργαςίασ όλων των καταςτθμάτων λιανικοφ εμπορίου τφπου
«κατάςτθμα εντόσ καταςτιματοσ» (shops-in a-shop), που βρίςκονται ςε
εκπτωτικά καταςτιματα (outlet), εμπορικά κζντρα ι εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμζνων των ςοφπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό τθν
προχπόκεςθ ότι διακζτουν ανεξάρτθτθ είςοδο για τουσ καταναλωτζσ

Η απόφαςθ αυτι μαηί με το παράρτθμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ, να
δθμοςιευκοφν ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ

2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
3. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΑΑΔΕ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο
διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
Γραφεία Τφυπουργϊν Οικονομικϊν
Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων Τπουργείου Οικονομικϊν
Γραφείο Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ Τπουργείου Οικονομικϊν

Γ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, κ. Βεςυρόπουλου
Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν ΑΑΔΕ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ
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