
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α. 1167  
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον 

μήνα Ιούλιο 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου 

της από 20-3-020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως αυτές προστέθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (A΄ 227) και με 
το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17), όπως αντικατα-
στάθηκαν με το άρθρο 31 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) και 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4797/2021 
(A΄ 66), με το άρθρο 110 του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), με το 
άρθρο 151 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και με το άρθρο 45 
του ν. 4818/2021 (Α΄ 124).

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 διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170).

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90), 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 Οικονο-
μικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του π.δ. 84/
2019 (Α΄ 123).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(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 Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

11. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης 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 Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).

13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 2744).

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
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Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 5 Ιουλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 2879), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9.7.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 
και ώρα 06:00» (Β’ 3066).

16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44391/14.7.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυ-
νας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Παράταση ισχύος 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/9-7-2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 
06:00» (Β΄ 3066)» (Β’ 3112).

17. Την από 19.07.2021 εισήγηση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

18. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επι-
χειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 
δεύτερου της από 20-3-2020 πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α΄ 68).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, απο-
φασίζουμε:

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατά-
στημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν 
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό 
COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της δι-
άδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκε-
κριμένους κλάδους επιχειρήσεων, ήτοι επιχείρησης η 
οποία την 4η Ιανουαρίου 2021 έχει ενεργό, κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 
στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2019, έναν από τους ΚΑΔ 
που περιλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ του Παραρτήματος, 
το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδά-
φιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 20-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει.

Για την εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα 
ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης 
επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποι-
είται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα [κω-
δικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS 
(10) - υποκατάστημα].

2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγού-
μενη παράγραφο, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί 
στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η 
Φεβρουαρίου 2021.

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές την 
4η Ιανουαρίου 2021, για την εφαρμογή των οριζόμενων 
στην παράγραφο 1 της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη 
ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξής τους από 
την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη δημοσίευση της 
παρούσας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δήλωσε 
ημερομηνία έναρξης υποκαταστήματος μετά την 4η 
Ιανουαρίου 2021, λαμβάνεται υπόψη ο ενεργός κύριος 
ΚΑΔ υποκαταστήματος κατά την έναρξη του υποκατα-
στήματος από την 4η Ιανουαρίου 2021 και έως και τη 
δημοσίευση της παρούσας.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, να δημοσιευθούν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032012107210004*
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