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ΑΠΟΦΑΣΗ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 3α και 6 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει.
β) της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
γ) της ΠΟΛ.1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/ Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής
Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11-08-2015 (Β΄1940)
όμοια απόφαση και την Α.1164/23-04-2019 (Β΄1618) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
δ) της ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β΄1220) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
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«Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων με ηλεκτρονικές διαδικασίες».
ε) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94) και ειδικότερα των
άρθρων 1,2,13,14,17 και 41, όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.
4389/2016 και την αριθ. 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.» καθώς και την αριθ. 5294
ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την ανάγκη διασφάλισης των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έχουν ληφθεί
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
4. 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:
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας που
προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν
διεκπεραιώνονται δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, από φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1123/30-04-2014 (Β΄ 1220) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων. Με νεότερη απόφαση, θα ορισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
θα συνυποβάλλονται για την εξέταση αιτήματος αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις μεταβολής κατοικίας που υποβάλλονται από το
Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της
κυκλοφορίας.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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