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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ. 1104

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Θέμα:

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.

Σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4442/2016 (Α΄230) και µετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. 16228/18-05-2017 (Β΄1723) «Απλούστευση και
προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και
Κινηµατογράφων», σας κοινοποιούµε πίνακα Κωδικών Αριθµών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους οποίους η προσκόµιση προέγκρισης
ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ. εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.
3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει.

Εποµένως, στις περιπτώσεις που, τα φυσικά πρόσωπα καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που εξαιρούνται από τη σύστασή
τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), µε την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών, δηλώνουν δραστηριότητα
του συνηµµένου πίνακα, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο της βεβαίωσης υποβολής αιτήµατος και υπεύθυνη
δήλωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί µε το ΔΕΣ Γ 1158694 ΕΞ2012/19-11-2012 έγγραφο.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1081/2011 εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε για την ορθή εφαρµογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/23-3-2011 (Β΄470), τα
νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος εξαιρούνται από τη σύστασή
τους στις Υ.Μ.Σ., λαµβάνουν αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. και συνεχίζουν τη διαδικασία έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

Ωστόσο, µετά την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4441/2016 (Α΄227) και του Ν.4442/2016 (Α΄230), τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες
που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών
τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.).

Ευνόητο είναι ότι, στις περιπτώσεις που τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες, που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης των
εργασιών τους στις Υ.Μ.Σ., µε την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δήλωσης µεταβολής εργασιών, δηλώνουν δραστηριότητα του συνηµµένου πίνακα,
συνυποβάλλουν υποχρεωτικά προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο της βεβαίωσης υποβολής αιτήµατος και υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.

Επισηµαίνεται ότι, οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την υπηρεσία µας σχετικά µε τους Κωδικούς Αριθµούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους
οποίους ο φορολογούµενος είχε υποχρέωση προσκόµισης προέγκρισης ίδρυσης στη Δ.Ο.Υ., παύουν να ισχύουν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ-
ΚΛΑΔΟΙ

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από κέντρο διασκέδασης-
κοσµική ταβέρνα

56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -
καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ

56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -
καφωδείο

56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -
µπουάτ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης -
ντισκοτέκ

90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.)

93.21.10.02 Υπηρεσίες λούνα παρκ

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


