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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1260
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής
τηλεφωνίας και β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και της διαδικασίας και του χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτών,
κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 12 του
ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατάξεις του άρθρου
πεντηκοστού ενάτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
Καθορισμός διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσού τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας
που αποδίδεται λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές
διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πεντηκοστού
ενάτου του ν. 4839/2021, «Κύρωση της από 26.7.2021
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από
6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού
Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181),
β) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
γ) των άρθρων 81 έως και 86 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 142/2017 «Περί του Οργανισμού του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
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2. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ2019/18.07.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
5. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις 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 2020/17-01-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
6. Την ανάγκη επανακαθορισμού του τύπου και του
περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας και της διαδικασίας
και χρόνου επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτού,
λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών του
τέλους από 1/1/2022.
7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας επιστροφής ή συμψηφισμού ποσών τέλους καρτοκινητής που
καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω αλλαγής των εφαρμοζόμενων συντελεστών από 1/1/2022.
8. Την από 21/12/2021 εισήγηση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης
απόδοσης του τέλους
Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης α) του τέλους κινητής τηλεφωνίας και
β) του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως τα σχετικά

80808

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

υποδείγματα που προσαρτώνται ως Παράρτημα Ι στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 2
Επιβολή του τέλους - Δικαιούχοι και διαδικασία
εφαρμογής μηδενικού συντελεστή
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται, υπέρ του
Δημοσίου, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το
οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και το οποίο
υπολογίζεται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας, ως
ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται υπέρ του
Δημοσίου, τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό
δέκα τις εκατό (10%) επί της αξίας του χρόνου ομιλίας
των καρτοκινητών τηλεφώνων, το οποίο υπολογίζεται,
προ του φόρου προστιθέμενης αξίας, επί της αξίας του
παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται.
3. Το τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής
τηλεφωνίας ορίζεται σε ποσοστό μηδέν τις εκατό (0%)
για φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου
έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου
του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει
το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή.
4. Για την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή απαιτείται
προηγούμενη εγγραφή των δικαιούχων προσώπων στην
εφαρμογή της Ενιαίας ψηφιακής Πύλης (gov.gr -ΕΨΠ).
Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται
από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια. Ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή
των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας
αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από
αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο
οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το
ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.
5. Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία (1)
σύνδεση ή ένα (1) καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την
ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους στην περίπτωση
των ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση
σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση
χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.
Η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή αφορά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον δικαιούχο/
χρήστη της σύνδεσης και ανεξάρτητα από το πρόσωπο
(φυσικό ή νομικό) προς το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί ή το πρόσωπο που κατέχει την σύνδεση της
καρτοκινητής.
6. Οι δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών
κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής από
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
(εφεξής πάροχοι) υποβάλλονται μηνιαία. Ειδικότερα, η
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δήλωση για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από
την έκδοση κάθε λογαριασμού και για το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υποβάλλεται μέχρι το τέλος του
μεθεπόμενου μήνα είτε από την πώληση των καρτών
χρόνου ομιλίας ή των καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας είτε από την ανανέωση του χρόνου
ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου,
στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.
7. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας λειτουργίας της εφαρμογής, η δήλωση αποστέλλεται υποχρεωτικά, ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή
απεικόνιση (scan) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δ.Ο.Υ.. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση της δήλωσης και προς το γραφείο πρωτοκόλλου
της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου. Το αποδεικτικό
του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το
αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου,
αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης
και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του
αποδέκτη. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα
του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η
ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αντίστοιχα. Για τις δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της
αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται φάκελος ο
οποίος τηρείται ηλεκτρονικά στο αρχείο της υπηρεσίας.
8. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης,
αυτή υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
(myaade.gov.gr) επιλέγοντας τη θεματική ομάδα «Ειδικές
φορολογίες». Δεν απαιτείται ψηφιακή υπογραφή της δήλωσης, καθώς οι φορολογούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί
κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.
Κατ’ εξαίρεση, για όσες Δ.Ο.Υ. δεν υποστηρίζεται η συγκεκριμένη εφαρμογή ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης
αδυναμίας λειτουργίας της, η τροποποιητική δήλωση
υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.
9. Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης καθώς
και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των
τελών της παρούσας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
Άρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού
τέλους καρτοκινητής λόγω αλλαγής
των εφαρμοζόμενων συντελεστών
1. Ποσά τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας που έχουν
αποδοθεί από τους παρόχους στη Φορολογική Διοίκηση
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αχρεωστήτως λόγω αλλαγής των εφαρμοζομένων συντελεστών από 12% σε 10% και από 12% σε 0% καθώς
και ποσά τέλους 10% που έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως
για δικαιούχους μηδενικού συντελεστή, επιστρέφονται
με τη μηνιαία δήλωση απόδοσης του τέλους καρτοκινητής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
2. Σε κάθε μηνιαία δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας του άρθρου 1 δηλώνεται προς έκπτωση το ποσό του τέλους που αποδόθηκε αχρεωστήτως
σύμφωνα με την παρ. 1 και για το οποίο οι πάροχοι έχουν
προβεί εντός του μήνα της δήλωσης σε τακτοποίηση
μέσω χορήγησης αντίστοιχης αξίας χρόνου ομιλίας ή
επικοινωνίας προς τους πελάτες τους («μη οφειλόμενα
ποσά»).
3. Σε περίπτωση που το μη οφειλόμενο ποσό τέλους
υπερβαίνει το ποσό του τέλους προς απόδοση, υποβάλλεται δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 2 της παρούσας, στην οποία περιλαμβάνεται
μόνο το ποσό του τέλους προς απόδοση (συμπλήρωση
πεδίου Α της δήλωσης του Παραρτήματος Ι). Η διαφορά
επιστρέφεται στον υπόχρεο ή συμψηφίζεται με τρέχουσες ή μελλοντικές οφειλές κατά το άρθρο 42 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, με τροποποιητική δήλωση, η
οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
2 της παρούσας, εντός της προθεσμίας για την υποβολή
της αρχικής δήλωσης, και στην οποία συμπληρώνονται
τα πεδία Β και Γ της δήλωσης του Παραρτήματος Ι.
4. Η δήλωση των ποσών προς συμψηφισμό ή επιστροφή, τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλεται για
πρώτη φορά μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου 2022
για κάρτες ομιλίας ή κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας
ή επικοινωνίας που ενεργοποιήθηκαν εντός του μηνός
Ιανουαρίου 2022, μαζί με το προς απόδοση ποσό τέλους καρτοκινητής από την πώληση καρτών ομιλίας είτε
καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας είτε
από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μηνός Ιανουαρίου.
5. Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος άρθρου, τα
υπόχρεα πρόσωπα υποβάλλουν, για κάθε μηνιαία δήλωση, στην οποία περιέχονται μη οφειλόμενα ποσά και
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης,
την Κατάσταση/Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων του
Παραρτήματος ΙΙ, μέσω της εφαρμογής ψηφιακής υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων, «Τα Αιτήματά μου»,
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), επιλέγοντας
τη θεματική ομάδα, «Ειδικές φορολογίες».
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Άρθρο 4
Πληροφορίες και στοιχεία που τηρούνται
από τους παρόχους - χρόνος διαφύλαξης
1. Επιπλέον των οριζόμενων από τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, οι πάροχοι υποχρεούνται, για σκοπούς
εφαρμογής και ελέγχου υποχρεώσεων σύμφωνα με την
παρούσα, να διαφυλάσσουν τις πληροφορίες της παρ. 2
και να τις θέτουν στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου.
2. Οι πληροφορίες που διαφυλάσσονται είναι:
α) ο αριθμός δικαιούχων μηδενικού συντελεστή και
χρηστών, οι οποίοι μετά την 10/1/2022 ενεργοποίησαν
κάρτες για τις οποίες προκύπτει ποσό τέλους προς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 3, για κάθε μήνα και ανά
αιτία επιστροφής, ήτοι λόγω απόδοσης φόρου 12% αντί
10%, 12% αντί 0% και 10% αντί 0%,
β) ο αριθμός των αντίστοιχων καρτών,
γ) η συνολική αξία καρτών για τις οποίες εφαρμόζεται
μηδενικός συντελεστής ανά φορολογική περίοδο.
3. Οι πληροφορίες διαφυλάσσονται για όσο χρόνο
διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
Άρθρο 5
Μεταβατικές και καταργούμενες
διατάξεις
1. Για λογαριασμούς που εκδίδονται πριν την 1η/1/2022
καθώς και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και
ανανεώσεις που ενεργοποιούνται πριν την ανωτέρω
ημερομηνία, οι δηλώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με
τα συνημμένα έντυπα στην παρούσα, συμπληρώνοντας
το πεδίο Α.2, κατά περίπτωση.
2. Η απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1079/2013
(Β’ 1249) καταργείται.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει από 1/1/2022, για λογαριασμούς
που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας
και ανανεώσεις αυτών που ενεργοποιούνται από τους
καταναλωτές από την ημερομηνία αυτή και μετά.
2. Το άρθρο 5 εφαρμόζεται από 1/3/2022.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων γίνεται από την
10/1/2022 κι εφεξής.
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ƐƁƑƁƑƓƇƌƁ Ɖ
ƓƔƐƏƒ ƊƁƉ ƐƅƑƉƅƖƏƌƅƍƏ ƄƇƋƘƒƅƘƍ ƁƐƏƄƏƒƇƒ ƓƅƋƏƔƒ ƒƔƍƄƑƏƌƇƓƘƍ ƊƉƍƇƓƇƒ ƊƁƉ
ƓƅƋƏƔƒ ƊƁƑƓƏƊƉƍƇƓƇƒ ƓƇƋƅƕƘƍƉƁƒ

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

Ƅ.Ə.Ɣ. ………………..…

ƕƏƑƏƋƏƃƉƊƏ ƅƓƏƒ ………….……
ƌƇƍƁƒ ……………………………….
ƁƑ. ƄƇƋƘƒƇƒ……………………..….
Ɓ.ƕ.ƌ.

………………………………

ƁƑ.ƕƁƊ. ……………………….………

ƄƇƋƘƒƇ
ƁƐƏƄƏƒƇƒ ƓƅƋƏƔƒ ƒƔƍƄƑƏƌƇƓƘƍ ƊƉƍƇƓƇƒ ƓƇƋƅƕƘƍƉƁƒ

ƒ

Ɣ

Ɠ

Ɛ

ƅƐƘƍƔƌƉƁ …………………………………………………………………………………………………………………

Ə

Ə

ƁƍƓƉƊƅƉƌƅƍƏ ƅƑƃƁƒƉƘƍ ……………………………………………………………………………..………………..

Ɖ

Ɩ

ƅƄƑƁ (ƐƏƋƇ) ……………………. Ƅ/ƍƒƇ (ƏƄƏƒ, ƁƑƉƈƌƏƒ,ƓƊ)…………………………………….……………

Ɩ

Ƒ

ƓƇƋ. …………………………… ƅ-MAIL ………………………………………………………………………………..

ƅ

ƅ

Ɖ

Ə

Ɓ

Ɣ

ƒƓƏƉƖƅƉƁ
ƍƏƌƉƌƏƔ
ƅƊƐƑƏƒƘƐƏƔ

Əƍ/ƌƏ Ż ƅƐƘƍƔƌƉƁ…………………………………………………….……………………………………………
ƅƄƑƁ/ƊƁƓƏƉƊƉƁ (ƐƏƋƇ) …..…………………… Ƅ/ƍƒƇ…………………………………………………………..
Ɓƕƌ…………………….. ƓƇƋ …………………………… E-MAIL ……………………………….……………….

Ɓ.1
ƐƪƝƧƮƱ
ƪƮƢƠưƨƠƲƫƽƬ

ƁƭƞƠ ƪƮƢƠưƨƠƲƫƮƼ

ƐƮƲƮƲƳƻ

ƏƵƤƨƪƻƫƤƬƮ ƳƜƪƮƱ
ƲƤ Ƥƴưƽ

x

10 %
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Ɓ.2
ƐƪƝƧƮƱ
ƪƮƢƠưƨƠƲƫƽƬ

ƁƭƞƠ ƪƮƢƠưƨƠƲƫƮƼ

ƐƮƲƮƲƳƻ

ƏƵƤƨƪƻƫƤƬƮ ƳƜƪƮƱ
ƲƤ Ƥƴưƽ

ƌƜƶưƨ 50,00 Ƥƴưƽ

x

12 %

ƁƯƻ 50,01-100,00 Ƥƴưƽ

x

15 %

ƁƯƻ 100,01-150,00
Ƥƴưƽ

x

18 %

ƁƯƻ 150,01 Ƥƴưƽ ƩƠƨ
ƛƬƸ

x

20 %

ƒƔƍƏƋƏ

Ɓ.3
ƐƪƝƧƮƱ ƲƴƬƣƜƲƤƸƬ ƫƤ 0%

Ə ƋƏƃƉƒƓƇƒ

ƁƖƊ/ƅƓƏƒ……………………….

ƁƭƞƠ ƲƴƬƣƜƲƤƸƬ ƫƤ 0%

…………………………..20…………..
Ə ƄƇƋƘƍ

Ə ƐƁƑƁƋƁƂƘƍ
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ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

Ƅ.Ə.Ɣ. ………………..…

ƕƏƑƏƋƏƃƉƊƏ ƅƓƏƒ ………….……
ƌƇƍƁƒ ……………………………….
ƁƑ. ƄƇƋƘƒƇƒ……………………..….
Ɓ.ƕ.ƌ.

………………………………

ƁƑ.ƕƁƊ. ……………………….………

ƄƇƋƘƒƇ
ƁƐƏƄƏƒƇƒ ƓƅƋƏƔƒ ƊƁƑƓƏƊƉƍƇƓƇƒ ƓƇƋƅƕƘƍƉƁƒ

ƒ

Ɣ

Ɠ

Ɛ

Ə

Ə

Ɖ

Ɩ

Ɩ

Ƒ

ƅ

ƅ

Ɖ

Ə

Ɓ

Ɣ

ƒƓƏƉƖƅƉƁ ƍƏƌƉƌƏƔ
ƅƊƐƑƏƒƘƐƏƔ

ƅƐƘƍƔƌƉƁ
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………
ƁƍƓƉƊƅƉƌƅƍƏ ƅƑƃƁƒƉƘƍ
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………
ƅƄƑƁ (ƐƏƋƇ) ……………………………………………. Ƅ/ƍƒƇ (ƏƄƏƒ, ƁƑƉƈƌƏƒ, ƓƊ)
……………………….…………………ƓƇƋ. …………………..……………………………..
E-MAIL
………………………………………………………………………………………………………………

Əƍ/ƌƏ Ż ƅƐƘƍƔƌƉƁ
……………………………………………………………………………………………………………………….………………
ƅƄƑƁ/ƊƁƓƏƉƊƉƁ (ƐƏƋƇ) …..……………………………..
Ƅ/ƍƒƇ
…………………………………………………..…………………………………….
Aƕƌ………………………………………… ƓƇƋ ………………………………………… E-MAIL
………………………………………………………………..
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Ɓ. ƏƕƅƉƋƏƌƅƍƁ ƐƏƒƁ
Ɓ.1.

ƒƴƬƮƪƨƩƝ ƩƠƧƠưƝ ƠƭƞƠ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƫƤ ƮƯƮƨƮƬƣƝƯƮƳƤ ƛƪƪƮ
ƳưƻƯƮ ƢƨƠ ƳƮƬ ƴƯƮƪƮƢƨƲƫƻ ƳƮƴ
ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ (ƲƤ Ƥƴưƽ) (1)

ƏƵƤƨƪƻƫƤƬƮ ƳƜƪƮƱ
ƐƮƲƮƲƳƻ (2)

ƲƤ Ƥƴưƽ
(3)= (1Ɩ2)

Ɩ 10 %

Ɓ.2.
ƒƴƬƮƪƨƩƝ ƩƠƧƠưƝ ƠƭƞƠ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƫƤ ƮƯƮƨƮƬƣƝƯƮƳƤ ƛƪƪƮ
ƳưƻƯƮ ƢƨƠ ƳƮƬ ƴƯƮƪƮƢƨƲƫƻ ƳƮƴ
ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ (ƲƤ Ƥƴưƽ) (1)

ƐƮƲƮƲƳƻ (2)

ƲƤ Ƥƴưƽ
(3)= (1Ɩ2)
Ɩ 12 %

Ƃ. ƌƇ ƏƕƅƉƋƏƌƅƍƁ ƐƏƒƁ
ƐƮƲƻ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ 10% ƢƨƠ ƳƮ
ƮƯƮƞƮ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƠƯƻ ƳƮƴƱ
ƯƠưƻƶƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ ƢƨƠ ƳƮƴƱ
ƣƨƩƠƨƮƼƶƮƴƱ 0% (4)

ƐƮƲƻ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ 12% ƢƨƠ ƳƮ
ƮƯƮƞƮ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƠƯƻ ƳƮƴƱ
ƯƠưƻƶƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ ƢƨƠ ƳƮƴƱ
ƣƨƩƠƨƮƼƶƮƴƱ 0% (5)
ƐƮƲƻ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ ƪƻƢƸ ƠƪƪƠƢƝƱ
ƲƴƬƳƤƪƤƲƳƝ ƠƯƻ 12% ƲƤ 10% ƢƨƠ ƳƮ ƮƯƮƞƮ
ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƠƯƻ ƳƮƴƱ ƯƠưƻƶƮƴƱ
ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ (6)
ƒƴƬƮƪƨƩƻ ƯƮƲƻ ƳƜƪƮƴƱ ƯưƮƱ ƜƩƯƳƸƲƦ (7)
(7)=(4)+(5)+(6)

ƏƵƤƨƪƻƫƤƬƮ ƳƜƪƮƱ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

80814

Τεύχος B’ 6344/30.12.2021

ƃ. ƐƏƒƏ ƓƅƋƏƔƒ ƐƑƏƒ ƁƐƏƄƏƒƇ / ƅƐƉƒƓƑƏƕƇ
ƐƏƒƏ ƓƅƋƏƔƒ ƐƑƏƒ ƁƐƏƄƏƒƇ Ɲ ƅƐƉƒƓƑƏƕƇ
(3)-(7)

…………………………..20…………..
Ə ƋƏƃƉƒƓƇƒ

ƁƖƊ/ƅƓƏƒ……………………….

Ə ƄƇƋƘƍ

Ə ƐƁƑƁƋƁƂƘƍ
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ƐƁƑƁƑƓƇƌƁ ƉƉ
ƌƇƍƉƁƉƁ ƊƁƓƁƒƓƁƒƇ / ƄƇƋƘƒƇ ƐƋƇƑƏƕƏƑƉƁƊƘƍ ƒƓƏƉƖƅƉƘƍ ƒƖƅƓƉƊƁ ƌƅ ƌƇ ƏƕƅƉƋƏƌƅƍƁ
ƐƏƒƁ

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

Ƅ.Ə.Ɣ. ………………..…

ƕƏƑƏƋƏƃƉƊƏ ƅƓƏƒ ………….……
ƌƇƍƁƒ ……………………………….
ƁƑ. ƄƇƋƘƒƇƒ ……………………..….
Ɓ.ƕ.ƌ.………………………………

ƁưƨƧƫƻƱ ƣƨƩƠƨƮƼƶƸƬ 0% Ʈƨ ƮƯƮƞƮƨ ƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƠƬ ƩƛưƳƤƱ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƩƛưƳƤƱ ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ, ƫƤ ƯƮƲƮƲƳƻ
10% ƢƨƠ ƳƮƴƱ ƮƯƮƞƮƴƱ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ
ƳƜƪƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(1)

ƁưƨƧƫƻƱ ƣƨƩƠƨƮƼƶƸƬ 0% Ʈƨ ƮƯƮƞƮƨ ƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƠƬ ƩƛưƳƤƱ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƩƛưƳƤƱ ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƫƤ ƯƮƲƮƲƳƻ 12%
ƢƨƠ ƳƮƴƱ ƮƯƮƞƮƴƱ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ
ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(2)
ƁưƨƧƫƻƱ ƶưƦƲƳƽƬ Ʈƨ ƮƯƮƞƮƨ ƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƠƬ ƩƛưƳƤƱ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƩƛưƳƤƱ
ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƫƤ ƯƮƲƮƲƳƻ 12% ƠƬƳƞ
ƢƨƠ 10% ƩƠƨ ƢƨƠ ƳƮƴƱ ƮƯƮƞƮƴƱ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ
ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(3)

ƒƴƬƮƪƨƩƻƱ ƠưƨƧƫƻƱ (4
4)
(4)=(1)+(2)+(3)
ƁưƨƧƫƻƱ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ʈƨ ƮƯƮƞƤƱ ƤƬƤưƢƮƯƮƨƝƧƦƩƠƬ Ɲ ƩƠưƳƽƬ
ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƢƨƠ ƳƨƱ ƮƯƮƞƤƱ
ƠƯƮƣƻƧƦƩƤ ƳƜƪƮƱ 10% ƠƬƳƞ 0% ƩƠƨ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ
ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ (5)
ƁưƨƧƫƻƱ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƩƠưƳƽƬ ƠƬƠƬƤƽƲƤƸƬ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ
ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ Ʈƨ ƮƯƮƞƤƱ ƤƬƤưƢƮƯƮƨƝƧƦƩƠƬ ƢƨƠ ƳƨƱ ƮƯƮƞƤƱ ƠƯƮƣƻƧƦƩƤ
ƳƜƪƮƱ 12% ƠƬƳƞ 0% ƩƠƨ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ
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ƳƜƪƮƴƱ ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(6)
ƁưƨƧƫƻƱ ƩƠưƳƽƬ Ʈƨ ƮƯƮƞƤƱ ƤƬƤưƢƮƯƮƨƝƧƦƩƠƬ Ɲ ƠƬƠƬƤƽƲƤƸƬ ƶưƻƬƮƴ
ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƢƨƠ ƳƨƱ ƮƯƮƞƤƱ ƠƯƮƣƻƧƦƩƤ ƳƜƪƮƱ 12% ƠƬƳƞ
10% ƩƠƨ ƜƶƤƨ ƢƞƬƤƨ ƳƠƩƳƮƯƮƞƦƲƦ ƳƮƴ ƫƦ ƮƵƤƨƪƻƫƤƬƮƴ ƳƜƪƮƴƱ ƤƬƳƻƱ
ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(7)
ƒƴƬƮƪƨƩƻƱ ƠưƨƧƫƻƱ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƩƠưƳƽƬ ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ
ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ (8)
(8)=(5)+(6)+(7)
ƒƴƬƮƪƨƩƻƱ ƠưƨƧƫƻƱ ƩƠưƳƽƬ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƩƠưƳƽƬ ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ
ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƯƮƴ ƤƬƤưƢƮƯƮƨƝƧƦƩƠƬ ƠƯƻ ƣƨƩƠƨƮƼƶƮƴƱ 0%
ƤƬƳƻƱ ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(9)
ƒƴƬƮƪƨƩƻƱ ƠưƨƧƫƻƱ ƣƨƩƠƨƮƼƶƸƬ 0% ƯƮƴ ƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƠƬ ƩƛưƳƤƱ
ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƩƛưƳƤƱ ƠƬƠƬƜƸƲƦƱ ƶưƻƬƮƴ ƮƫƨƪƞƠƱ Ɲ ƤƯƨƩƮƨƬƸƬƞƠƱ ƤƬƳƻƱ
ƳƮƴ ƫƝƬƠ
(10)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6344/30.12.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02063443012210012*

