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Θέμα: Ερώτημα σχετικό με Κ.Α.Δ.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 6179/162344/08.07.2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίμων

Σε  απάντηση του με  αρ.  πρωτ.  6179/162344/08.07.2021 εγγράφου του Υπουργείου  Αγροτικής

Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  ερώτημά  σας  αναφορικά  με  τον  Κ.Α.Δ.

81.29.11.00  «Υπηρεσίες  απολύμανσης  και  εξολόθρευσης  (μυοκτονίας  κλπ)»  και  ως  προς  τα

διαλαμβανόμενα σε αυτό θέματα αρμοδιότητάς μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

 Με  την  υπό  στοιχεία  1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06.10.2008  απόφαση  του  Υπουργού

Οικονομίας  και  Οικονομικών  «Καθορισμός  νέας  Εθνικής  Ονοματολογίας  Οικονομικών

Δραστηριοτήτων  (Κ.Α.Δ.  2008)»  (Β΄2149),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  καθορίστηκαν  οι  νέοι

Κ.Α.Δ..

Με την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1157/26.11.2008 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μητρώου «Παροχή οδηγιών

για  την  ορθή  εφαρμογή  της  1100330/1954/ΔΜ/06.10.2008  (Β’2149)  απόφασης  του  Υπουργού

Οικονομίας  και  Οικονομικών  ‘’Καθορισμός  Νέας  Εθνικής  Ονοματολογίας  Οικονομικών

Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)’’» διευκρινίστηκε πως οι νέοι Κ.Α.Δ. προσαρμόζονται πλήρως στη NACE

αναθεώρηση 2 (Κανονισμός 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).

Στην ενότητα 2 «Ανάπτυξη (Διάρθρωση) – Μεθοδολογία της Κωδικοποίησης» του κεφαλαίου Α’

«Εισαγωγή» του Τόμου Ι’ της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου

Οικονομίας & Οικονομικών (έκδοση Ιουνίου 2009), διευκρινίστηκε πως για την αποομαδοποίηση της

NACE αναθεώρησης 2 σε κατώτερα επίπεδα αξιοποιήθηκε η “συναρτώμενη με τις δραστηριότητες

στατιστικής  ταξινόμησης  των  προϊόντων”  της  Eurostat,  γνωστής  ως  CPA  2008  (Κανονισμός

451/23.4.2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).

http://www.aade.gr/
mailto:vgenis@otenet.gr
mailto:biocides@minagric.gr


Κατόπιν  των  ανωτέρω,  από  την  παράθεση  των  επεξηγηματικών  σημειώσεων  της  CPA 2008

προκύπτει ότι:

81.29.11 «Disinfectnn and exterminatnn services»

This subcategory includes:
- disinfecting dwellings and other buildings
- disinfecting vehicles,i e.g.,i buses,i trains,i boats,i planes
- exterminating insects,i rodents and other pests
- fumigation services and pest control services

This subcategory excludes:
- pest control services (including rabbits) in connection with agriculture, see 01.61.10
- cleaning of agricultural premises (hen houses, piggeries, etc.), see 01.62.10
- impregnation of timber services, see 16.10.91
- asbestos, lead etc. abatement in buildings, see 39.00.14

Συνεπώς,  ο  Κ.Α.Δ.  81.29.11.00,  που  πρόκειται  ουσιαστικά  για  την  ίδια  τη  CPA 2008  81.29.11,

περιλαμβάνει  τόσο  τις  απολυμάνσεις,  όσο  και  τις  απεντομώσεις.  Το  γεγονός  πως  στην  λεκτική

περιγραφή  έχει  αποτυπωθεί  η  λέξη  “απολύμανση”  και  όχι  η  λέξη  “απεντόμωση”  βασίζεται  στη

λεκτική περιγραφή της ίδιας της CPA 2008.

Ως  προς  τους  Κ.Α.Δ.  81.29.11.01  «Υπηρεσίες  απολύμανσης  αποθηκών  και  άλλων  χώρων»  και

81.29.11.02  «Υπηρεσίες  απολύμανσης  οικιών»,  σας  ενημερώνουμε  πως  η  Φορολογική  Διοίκηση

προβαίνει σε δημιουργία οκταψήφιων Κ.Α.Δ. κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας ή αιτημάτων τρίτων μετά

από αξιολόγηση και  βάσει  αναγκών που ανακύπτουν.  Δεδομένου λοιπόν του εγγράφου σας,  σας

ενημερώνουμε πως η Φορολογική Διοίκηση σκοπεύει να προβεί στη δημιουργία Κ.Α.Δ. της μορφής

81.29.11.03 με ενδεικτική περιγραφή «Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας».

Τέλος,  σας  ενημερώνουμε  πως  η  δήλωση  έναρξης  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  στο

φορολογικό μητρώο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα γίνεται για φορολογικούς

σκοπούς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν παρέχει κάποιου είδους αδειοδότηση και άποψη

της  Υπηρεσίας  μας  είναι  πως  ο  έλεγχος  για  την  τήρηση  των  προβλεπόμενων  προϋποθέσεων

αδειοδότησης επαφίεται στα αρμόδια κάθε φορά όργανα που παρέχουν την εκάστοτε αδειοδότηση.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
- Διεύθυνση Ελέγχων/Τμήμα  ΙΑ΄
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