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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.

2

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών - ΚΕ.Φ.Ι - Αθηνών
β) Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Ανανέωση της Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
του Ν.Π.Ι.Δ. Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
και Ανανέωση της Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ. Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων.

3

Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.

4

Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και
επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς υπέρ του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
Με την Φ.894/4/26689/Σ.7634/27 Απρ. 2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και συ-

Αρ. Φύλλου 1641

μπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110),
έγινε αποδεκτή η δωρεά δέκα χιλιάδων προστατευτικών
μασκών από την εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ, εκτιμώμενης αξίας έξι
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.800 €), για την ενίσχυση
των μέτρων προστασίας Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
O Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Δ14/15303/150
(2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών - ΚΕ.Φ.Ι - Αθηνών
β) Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Ανανέωση της Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
του Ν.Π.Ι.Δ. Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος και Ανανέωση της Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ. Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
άλλες διατάξεις»,
2. τις παρ. 1 και 2 εδ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003
(ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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4. την παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών,
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,
5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) νόμος
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.),
της Ελληνικής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας»,
6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄) «Εθνικό
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,
7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
8. το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
9. το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
10. το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
11. την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β΄)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής»,
12. την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ.: Π(2)γ/
οικ. 34029/10.4.2012 (ΦΕΚ 1163/Β΄), «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του
Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ
Εθελοντικού χαρακτήρα»,
13. τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών με αριθμ.
77640/7.2.2020, 634084/27.11.2019 και των Αντιπεριφερειαρχών με αριθμ. 4250/14.2.2020, 4395/1.4.2020,
14. τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την
πιστοποίηση των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 2914/13.4.2020 έγγραφό,
15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/Β΄)
έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή των κάτωθι φορέων
στο ηλεκτρονικό μητρώο, ιδιωτικών φορέων κοινωνικής
φροντίδας,
16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:
α) Σύλλογος Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών - ΚΕ.Φ.Ι - Αθηνών με έδρα στην Αθήνα.
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β) Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΣΑΗΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με έδρα
στην Αθήνα.
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παροχής
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
Ν.Π.Ι.Δ.:
• Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, με έδρα στην
Θεσσαλονίκη
Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παροχής
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:
• Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, με έδρα
στην Νάουσα
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
Ι

Αριθμ. 2252.1.1/25015/2020
(3)
Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84),
γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145), όπως ισχύει,
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ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής αριθμ. 2252.1.1/23305/2020/14.4.2020 «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020 (Α΄ 75)» (Β΄ 1426),
η) της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 2252.1-1/23751/2020/16.4.2020
«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου
εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της
ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών» (Β΄ 1470).
2. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού COVID 19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού
Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών
περιοχών λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης περαιτέρω μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής
των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών
Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιωτικών περιοχών που προβλέπεται
στην παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), παρατείνεται έως 31.5.2020.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 28 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. Α.1094
(4)
Τροποποίηση της ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β’ 1303)
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και
επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013
(ΦΕΚ 170 Α΄),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
γ) της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Την 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ.
39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ 689/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» καθώς και την αριθμ. 5294/2020 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
5. Την ΠΟΛ Α 1082/10.4.2020 (Β΄ 1303) απόφαση του
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet».
6. Τη διαπίστωση ότι η προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής νέων χρηστών στο TAXISnet, επανεγγραφής χρηστών και έκδοσης κλειδαρίθμου δημιουργεί φόρτο στις
Δ.Ο.Υ. της χώρας και πρόσθετο διοικητικό βάρος στους
πολίτες και με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών
και την απλοποίηση της διαδικασίας.
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7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ Α.1082/10.4.2020 (Β΄ 1303)
απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet» ως
ακολούθως:
Α) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 προστίθεται λεκτικό
ως εξής:
«καθώς και μέσω βιντεοκλήσης».
Β) Το έκτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αν δεν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ως ανωτέρω, ο
φορολογούμενος δύναται να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως υπό τις προϋποθέσεις και με τη
διαδικασία του άρθρου 3α της παρούσας. Εναλλακτικά,
ο φορολογούμενος μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθμου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.»
Γ) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων
στοιχείων αυτόματα και ηλεκτρονικά για την εξ’ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή του φορολογούμενου
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TΑXISnet, ο φορολογούμενος ακολουθεί μία από τις εναλλακτικές διαδικασίες, ήτοι
την παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ
αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης του άρθρου 3α ή την
αυτοπρόσωπη παραλαβή του κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.
του άρθρου 2.»
Δ) Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3α, το οποίο
έχει ως εξής:
«Άρθρο 3α
Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου εξ
αποστάσεως μέσω βιντεοκλήσης
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων
στοιχείων αυτόματα και ηλεκτρονικά για την εξ αποστάσεως εγγραφή ή επανεγγραφή στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες TΑXISnet και παραλαβή κλειδαρίθμου κατά
το άρθρο 3 της παρούσας, δίνεται η δυνατότητα στο φο-
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ρολογούμενο επικοινωνίας με τη Φορολογική Διοίκηση
κατόπιν ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης.
Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει τη δυνατότητα
αυτή, προωθείται στην εφαρμογή «Ραντεβού βιντεοκλήσης» όπου καταχωρεί τα στοιχεία του και τα στοιχεία
επικοινωνίας του.
Στη συνέχεια επιλέγει από λίστα διαθέσιμων ραντεβού
και υποβάλλει το αίτημά του.
Με την καταχώρηση του αιτήματος του φορολογούμενου, αποστέλλεται στον φορολογούμενο μήνυμα επιβεβαίωσης ραντεβού σε στοιχεία επικοινωνίας που έχει
δηλώσει ο ίδιος στην αίτησή του.
Κατά τον ως άνω προκαθορισμένο και συμφωνημένο
χρόνο, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει σε ταυτοπροσωπία του προσώπου που αιτείται
τον κλειδάριθμο με βάση το έγγραφο ταυτοποίησης
(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) που θα επιδεικνύει ο ίδιος ο φορολογούμενος, καθώς και σε επιβεβαίωση των στοιχείων του, με βάση τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Η συνομιλία
βιντεοσκοπείται και το αρχείο παραμένει στη διάθεση
της Φορολογικής Διοίκησης, για λόγους απόδειξης του
ελέγχου ταυτοπροσωπίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων βάσει των
επιδεικνυόμενων εγγράφων και βάσει των στοιχείων που
έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο εκπρόσωπος της Φορολογικής Διοίκησης εγκρίνει την έκδοση και αποστολή του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση μη
επιτυχούς ολοκλήρωσης των ελέγχων ταυτοπροσωπίας
και επιβεβαίωσης των στοιχείων του φορολογούμενου,
ενημερώνεται ο φορολογούμενος και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 2.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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