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Τεύχος B’ 1676/14.05.2019

«Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και
Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».
6. Τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με παύσεις χρήσης,
εισαγωγές νέων, μεταβολές Κ.Α.Δ. ή διορθώσεις της λεκτικής περιγραφής των δραστηριοτήτων.
8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/1954/
ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο.:
1. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ως κάτωθι:
Κ.Α.Δ.

ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και
ασφαλιστικού συμβούλου

66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα
66.22.10.05

Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με
επαγγελματική εγκατάσταση

Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
με επαγγελματική εγκατάσταση

66.22.10.06

Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων,
επαγγελματική εγκατάσταση
χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών
Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων
συμβούλων
2. Παύει η χρήση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας:

66.22.10.08
Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Δ.

Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με
66.22.10.02
επαγγελματική εγκατάσταση

Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου,
Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01
χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση
Για τις επιχειρήσεις όπου στο φορολογικό Μητρώο υπάρχουν ενεργές δραστηριότητες με τους ΚΑΔ των οποίων
παύει η χρήση, θα γίνει αντιστοίχιση με κεντρικές διαδικασίες, διακοπή και έναρξη της δραστηριότητας 66.22.10.01,
χωρίς ενέργεια των φορολογουμένων.
3. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, θα αποσταλεί ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση,
στον λογαριασμό των φορολογουμένων στο TAXISnet.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
66.22.10.03

Αθήνα, 7 Μαΐου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην Δ.ΟΡΓ.Α 1062366ΕΞ2019/23-04-2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1590/τ.Β’/09-05-2019, στη σελίδα 18687, μετά τον πίνακα οι στίχοι 10ο και 11ο, εκ των κάτω:
«2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης.» μεταφέρονται
εντός του πίνακα στη -ΣΤΗΛΗ 5-, στη 2η γραμμή, στο τέλος της περίπτωσης 1), ως περίπτωση 2).
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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