
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσ-
διορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση κα-
ταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσ-
διορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 
υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση κα-
ταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577).

3 Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει 
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόμα-
τη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φο-
ρολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 
(Α΄ 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνο-
ριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμ-
φωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1047 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις της παρ. 6 και της περ. α της παρ. 8 

του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυ-

ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως 
η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4753/2020 (Α΄ 227).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις 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 δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 83.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), 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 κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις 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 Δη-
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μοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899).

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 72989/14.11.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας και Εσωτερικών “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β’ 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-
σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»” (Β’ 5043).

15. Την υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμε-
νων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μι-
σθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β’ 5204).

16. Την από 1.3.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

17. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου δεύ-
τερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, απο-
φασίζουμε:

Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1251/20.11.2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5204) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υπο-
κατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία 
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής 
ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προλη-
πτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 
τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονο-

μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 
2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότη-
τας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου ει-
σοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 
ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υπο-
χρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώμα-
τος για τον μήνα Νοέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει.

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 
20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, 
όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ 
κατά την 5η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές 
κατά την ημερομηνία αυτή.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Α. 1048 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσ-

διορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την 

υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση κα-

ταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 

τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 8 του άρθρου δεύ-

τερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως αυτή προστέθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227).

2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις 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 δια-
δικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν 
ιδίως το άρθρο 83.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις 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 Δη-
μοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και 
ώρα 6:00» (Β’ 5350).

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 
30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 
2020» (Β’ 5255).

15. Την υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμε-
νων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από 
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μι-
σθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β’ 5577).

16. Την από 1.3.2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

17. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχει-
ρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου δεύ-
τερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α.1274/14.12.2020 απόφα-
σης του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5577) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. α) Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς 
εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υπο-
κατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία 
έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής 
ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προλη-
πτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 
τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 
2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 
20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 
από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 
στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέ-
ωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει.

β) Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 
20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ, 
όπως εμφανίζεται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ 
κατά την 5η Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές 
κατά την ημερομηνία αυτή.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10694 Τεύχος B’ 898/08.03.2021

   Αριθμ. 1039 (3)
 Καθορισμός τμημάτων διασύνδεσης, δυνάμει 

των παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 

(Α΄ 163), όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόμα-

τη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φο-

ρολογίας, για την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 9Α του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 

(Α΄ 163), σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνο-

ριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμ-

φωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9Α του ν. 4170/2013 

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμά-
των της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 163).

β) Του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

γ) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

δ) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 
372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

ε) Την υπ’ αρ. 1 / 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

στ) Την από 10/02/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας Αρ-
χής κατά τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Τμήματος Διασύνδεσης

Το Τμήμα Ε’ της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ, ορί-
ζεται ως «τμήμα διασύνδεσης», το οποίο και ενεργεί ως 
αρμόδια κατ’ ανάθεση Αρχή.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

1. Το τμήμα διασύνδεσης του άρθρου 1, ως αρμόδια 
κατ’ ανάθεση Αρχή, λαμβάνει και αποστέλλει με αυτό-
ματη ανταλλαγή, από και προς τις αρμόδιες Αρχές των 
άλλων κρατών - μελών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του 
άρθρου 9Α, συναφείς πληροφορίες στις κάτωθι περι-
πτώσεις,

α) όταν μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση 
ή μια εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολό-
γησης εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται μετά την 
31η Δεκεμβρίου 2016,

β) όταν μια εκ των προτέρων διασυνοριακή απόφαση 
ή μια εκ των προτέρων συμφωνία ενδοομιλικής τιμολό-
γησης εκδίδεται, τροποποιείται ή ανανεώνεται μετά την 
1η Ιανουαρίου 2012.

2. Οι πληροφορίες για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2012 και της 31ης Δεκεμ-
βρίου 2013 κοινοποιούνται με την προϋπόθεση ότι 
εξακολουθούσαν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2014, 
ενώ οι πληροφορίες για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί 
μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 
2016 κοινοποιούνται ανεξαρτήτως ισχύος.

3. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποι-
είται σύμφωνα με τις πρακτικές ρυθμίσεις που θεσπίζο-
νται δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4170/2013.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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