
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα 14 Ιουλίου 2005  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αριθ. Πρωτ.:1070576/2627/∆Μ  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  ΠΟΛ: 1102 
1. ∆/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ   
ΤΜΗΜΑ: Β΄   
2. ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ   
ΤΜΗΜΑTA : A ΄- ∆΄   
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
1. ∆/ΝΣΗ 15 η Κ.Β.Σ .   
ΤΜΗΜΑΤΑ: A ΄- Β΄   
2. ∆/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α.   
ΤΜΗΜΑ: Α΄  
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:  Ως Π.∆. 
Ταχ. Κωδ. :  101 84  
Τηλέφωνο:  210-3375186-187  
Fax            :  210-3375041  
e-mail        :  mitrwo-b1@ky.ypoik.gr  

 

ΘΕΜΑ:  “Ανακαθορισµός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή 
δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών “. 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

΄Εχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 ( ΦΕΚ 154/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 

248/A), όπως ισχύει.  
3. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 21/12/01 πράξης 

νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθ. πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30/Α).  
4. Τις Α.Υ.Ο. 1027319/677/0006Β/24-2-98(ΦΕΚ194/Β) και 1027411/842/∆Μ26-2-98 (ΦΕΚ 

193/Β), όπως ισχύουν.  
5. Την Α.Υ.Ο. 1068526/2620/∆Μ/ ΠΟΛ1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634/Β), όπως ισχύει. 
6. Την 14650/∆ΙΟΕ 85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519/ Β) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  

Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία έγινε ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών. 

7. Τη διαπίστωση ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

Καταργείται η Α.Υ.Ο. 1068526/2620/∆Μ/ ΠΟΛ 1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634/Β) όπως είχε 
τροποποιηθεί και ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την 
υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών.  
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'Aρθρο 1  
∆ήλωση Έναρξης Εργασιών  

1. Κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2859/2000 άρθρο 3 όπως 
ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. δήλωση έναρξης 
εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. Σηµ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2859/2000 
άρθρο 36 πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Η µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη δε θεωρείται 
συναλλαγή.  

Ειδικά τα Νοµικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης 
εργασιών εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του καταστατικού ή την 
ηµεροµηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δηµοσίευση.  

2. Τα ηµεδαπά και αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο (Μ2) «∆ήλωση 
Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» συµπληρώνοντας το τετραγωνίδιο µε την 
ένδειξη «Έναρξη».  

3. Τα ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων, υποβάλλουν 
το έντυπο (Μ3) «∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών µη Φυσικού Προσώπου» 
συµπληρώνοντας το τετραγωνίδιο µε την ένδειξη «Έναρξη».  
Η επωνυµία της επιχείρησης αναγράφεται επί του εντύπου της δήλωσης, όπως ακριβώς 
αναγράφεται στο καταστατικό.  

4. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο (Μ5) «∆ήλωση υπό Ίδρυση 
Επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή αναγράφoνται τα στοιχεία της υπό ίδρυση επιχείρησης(φυσικού ή 
µη φυσικού προσώπου) κατά περίπτωση. Ως επωνυµία του Μη Φυσικού προσώπου αναγράφεται 
το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του ιδρυτή καθώς και η επωνυµία της υπό ίδρυση επιχείρησης.  
Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων που αφορούν την υπό ίδρυση 
επιχείρηση, υποβάλλεται µε το ίδιο έντυπο, δήλωση µεταβολής.  
Με την περαίωση των εργασιών της ίδρυσης, υποβάλλεται από τον ιδρυτή δήλωση διακοπής των 
εργασιών αυτής και ταυτόχρονα δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά 
περίπτωση.  

'Aρθρο 2  
Συνυποβαλλόµενες ∆ηλώσεις  

1. Τα πρόσωπα που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής 
συνυποβάλλουν, µε την δήλωση έναρξης/µεταβολής εργασιών υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, τις 
παρακάτω έντυπες δηλώσεις:  

α) «∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6). Στη δήλωση αυτή αναγράφονται 
όλες οι λοιπές δραστηριότητες, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναγραφεί στα έντυπα Μ2 ή Μ3.  
Όλες οι δραστηριότητες περιγράφονται αναλυτικά και σύµφωνα µε τους Κωδικούς Αριθµούς 
∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), όπως ισχύουν κάθε φορά. Μία (1) από αυτές δηλώνεται ως κύρια, οι δε 
λοιπές ως δευτερεύουσες.  

β) «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου» (Μ7). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τα 
παραπάνω πρόσωπα προκειµένου να δηλώσουν τις σχέσεις που απορρέουν από την 
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, 
όπως αυτές αναγράφονται στις οδηγίες του εντύπου.  

γ) «∆ήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου» (Μ8). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µόνο 
από τα Νοµικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων µε την αναγραφή των στοιχείων των µελών 
τους ή των εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συµµετοχής τους.  

δ) «∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» (Μ9). Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται από τα Νοµικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως υποκαταστήµατα ή γραφεία 
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθώς και από Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα, εντολείς 
φορολογικού εκπροσώπου.  
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ε) «∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ10). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για 
κάθε µία εγκατάσταση (υποκατάστηµα, αποθήκη, κ.λ.π.) που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.  

στ) «∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού» (Μ11). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για 
κάθε µία εγκατάσταση που βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.  

ζ) «∆ήλωση Πωλήσεων από Απόσταση» (Μ12). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται όταν 
πραγµατοποιούνται πωλήσεις από απόσταση από την Ελλάδα προς άλλο Κράτος – Μέλος και 
φορολογούνται στο άλλο Κράτος – Μέλος ( παρ. 5 άρθρου 13 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).  

'Aρθρο 3  
∆ικαιολογητικά  

Τα πρόσωπα της παραγράφου. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης 
έναρξης/µεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά και τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Στοιχείο προσδιορισµού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που 
µπορεί να είναι τίτλος ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό µίσθωσης ή υποµίσθωσης νοµίµως θεωρηµένο 
από τη ∆.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης 
χώρου.  

Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισµού της 
έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσηµα µεταφρασµένο.  

2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειµένου για 
Φυσικά Πρόσωπα επιτηδευµατίες, µέλη Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων εταιρειών, Κοινοπραξιών 
και Κοινωνιών Αστικού ∆ικαίου, εταίρους Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και για µέλη 
του ∆.Σ. Α.Ε., σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νοµοθεσία.  

3. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από 
το οικείο Επιµελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.  

4. Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων υπηκόων χωρών εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή επέκτασης του αντικειµένου 
δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη ∆.Ο.Υ. η σχετική άδεια διαµονής για 
εργασία, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους. Η ίδια άδεια προσκοµίζεται για τη συµµετοχή τους ως 
οµορρύθµων µελών σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) και για τον ορισµό τους ως διαχειριστών 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νοµίµων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων.  

 
 

'Aρθρο 4  
Λοιπά δικαιολογητικά Νοµικών Προσώπων και 

 Ενώσεων Προσώπων  

Τα ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων συνυποβάλλουν 
κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1 . Οι Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης:  
Το καταστατικό και το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο έχει δηµοσιευθεί η 
σύσταση της Εταιρείας.  
Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται το αποδεικτικό είσπραξης του 
Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/86 υπογεγραµµένη από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας, στην οποία 
δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί το σχετικό ΦΕΚ, αµέσως µετά την κυκλοφορία του .Ειδικά για τις 
Α.Ε. υποβάλλεται και η ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της οικείας Νοµαρχίας.  

2. Οι Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υποβάλλουν το συστατικό τους έγγραφο νοµίµως δηµοσιευµένο. Οι 
Κοινοπραξίες και οι Αστικές Εταιρείες υποβάλλουν το οικείο συστατικό τους έγγραφο.  

bkuser
LIGHTBLUE



3. Οι Κοινωνίες Αστικού ∆ικαίου που συστήνονται για συνεκµετάλλευση από συνιδιοκτησία 
κινητού ή ακινήτου, υποβάλλουν αποδεικτικό συνιδιοκτησίας. Ειδικά για συνεκµετάλλευση 
αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργων και σκαφών υποβάλλεται αντίγραφο της άδειας αυτών. Στην 
περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/86 , στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί αµέσως µετά την έκδοσή της. Οι Κοινωνίες 
κληρονόµων υποβάλλουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και 
βεβαίωση περί µη δηµοσίευσης διαθήκης. Αν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη προσκοµίζεται αυτή µε το 
αποδεικτικό δηµοσίευσής της.  

4. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστηµα στην Ελλάδα υποβάλλουν:  
-Καταστατικό επίσηµα µεταφρασµένο προκειµένου για προσωπικές εταιρείες.  
-Το φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δηµοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης 
υποκαταστήµατος της αλλοδαπής επιχείρησης προκειµένου για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Εάν κατά την 
υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται η απόφαση της Νοµαρχίας, 
αποδεικτικό είσπραξης τελών του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου 
(Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 από τον αντιπρόσωπο, στην 
οποία δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί το ΦΕΚ αµέσως µετά την κυκλοφορία του.  
-Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου επίσηµα µεταφρασµένο.  
-Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας 

5. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του α. ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α), του α. ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
όπως ισχύουν, υποβάλλουν:  
-Το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στο οποίο δηµοσιεύεται η άδεια ίδρυσης 
γραφείου της αλλοδαπής εταιρείας. Εάν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, 
υποβάλλεται: Απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για έγκριση εγκατάστασης 
γραφείου στην Ελλάδα, καθώς και βεβαίωση ότι η εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 
89/67 (ΦΕΚ 132/Α ),όπως ισχύει, αποδεικτικό είσπραξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού του 
Εθνικού Τυπογραφείου (Τ.Α.Π.Ε.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 από το 
νόµιµο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί το ΦΕΚ αµέσως 
µετά την κυκλοφορία του.  
-Βεβαίωση Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου 
πληρεξουσιότητας επίσηµα µεταφρασµένο, από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος ή 
αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα.  
-Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας.  

6. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 
υποβάλλουν:  
-Καταστατικό επίσηµα µεταφρασµένο.  
-Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.  
-Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας.  

7. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα υποβάλλουν:  
-Συµβόλαιο αγοράς ακινήτου ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία 
δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί το συµβόλαιο µόλις συνταχθεί.  
-Καταστατικό επίσηµα µεταφρασµένο.  
-Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.  
-Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας.  

8. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν Σύµβαση έργου στην Ελλάδα υποβάλλουν:  
-Σύµβαση έργου.  
-Καταστατικό επίσηµα µεταφρασµένο.  
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-Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισµό νοµίµου εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου τους στην Ελλάδα.  
-Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για την ύπαρξη της 
εταιρείας.  

'Aρθρο 5  
∆ήλωση Μεταβολής εργασιών  

1. Τα Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα καθώς και οι Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, για οποιαδήποτε µεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, όπως 
αλλαγή της επωνυµίας, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης, του αντικειµένου εργασιών, των 
µελών ή εταίρων, πραγµατοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, ίδρυση 
ή κατάργηση υποκαταστηµάτων – γραφείων – αποθηκών κ.λ.π., υποχρεούνται να υποβάλλουν 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών.  

Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από το χρόνο που έγιναν οι 
µεταβολές.  

2. Τα Φυσικά Πρόσωπα συµπληρώνουν το έντυπο (Μ2) «∆ήλωση Έναρξης/ Μεταβολής 
Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα Νοµικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων το έντυπο 
(Μ3) «∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» συµπληρώνοντας 
αντίστοιχα, το τετραγωνίδιο µε την ένδειξη «Μεταβολή».  

3. Με τη δήλωση µεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι 
δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.  

4. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της γνωστοποιούνται 
στη ∆.Ο.Υ. µε την υποβολή δήλωσης µεταβολής. Οι εν λόγω δηλώσεις προηγούνται πάντα της 
θέσης της επιχείρησης σε αδράνεια και σε επαναλειτουργία αντίστοιχα.  

5. Οι επιχειρήσεις που δε λειτουργούν ολόκληρη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισµένο 
χρονικό διάστηµα κάθε έτος (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα 
είτε µε δήλωση έναρξης είτε µε δήλωση µεταβολής.  

'Aρθρο 6  
∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών  

1. Τα Φυσικά Πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός 10 ηµερών 
από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών».Τα 
Νοµικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα ηµερών 
από την οριστική παύση των εργασιών τους.  

2. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής 
εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ενεργό ανάµιξή 
τους στην κληρονοµούµενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της 
προθεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού 
Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.  

3. Πριν από τη σχετική καταχώριση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστηµα 
Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα θεωρηµένα στοιχεία του Κ.Β.Σ..  

4. Με τη δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά και υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/86, µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης 
πάγια ή εµπορεύσιµα.  

'Aρθρο 7  
Αυτοψία  

1. Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται µε την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή 
µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, να 
εκδίδει εντολή ελέγχου για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης από την επιχείρηση 
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επαγγελµατικής εγκατάστασης. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών, εκτός εάν αντικειµενικά 
δυσχερείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Συµπληρώνεται υποχρεωτικά το έντυπο "Ειδική Έκθεση 
Αυτοψίας", υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
Στις περιπτώσεις που αρµόδια ∆.Ο.Υ, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή µη επαγγελµατικής 
εγκατάστασης είναι άλλη από αυτή στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης ή µεταβολής 
εργασιών τότε τον έλεγχο αυτό διενεργεί η ∆.Ο.Υ. της επαγγελµατικής εγκατάστασης.  

2. Η βεβαίωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται κατ΄ εξαίρεση χωρίς 
τη διενέργεια αυτοψίας, µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ.  

3. Η ειδική έκθεση αυτοψίας ή η απόφαση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. για τη µη 
διενέργεια αυτής επισυνάπτεται στη δήλωση έναρξης ή µεταβολής εργασιών και αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό στοιχείο για τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης.  

'Aρθρο 8  
Λοιπές ρυθµίσεις  

1. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου εφαρµόζεται η 
Α.Υ.Ο. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93 ( ΠΟΛ 1281/93 ), όπως συµπληρώθηκε µε την Α.Υ.Ο. 
1133485/1095/0015/16.12.96 ( ΠΟΛ 1327/1996 ), ενώ στις περιπτώσεις που ορίζεται φορολογικός 
εκπρόσωπος εφαρµόζεται η Α.Υ.Ο.Ο. 1048281/2583/529/Α0014/4-6-2002 ( ΠΟΛ 1174/2002 ), 
όπως τροποποιήθηκε µε την Α.Υ.Ο.Ο. 1006441/7469/1290/0014/23-1-2003 ( ΠΟΛ 1009/2003 ).  

2. Στις περιπτώσεις µετασχηµατισµού επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 
2166/1993 εφαρµόζεται η Α.Υ.Ο 1063006/2696/0014/ ΠΟΛ 1145/25-5-1995 .  

3. Αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων είναι η ∆.Ο.Υ. στη χωρική 
αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Ειδικά για τις Ανώνυµες Εταιρείες των 
περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αρµόδια είναι η αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. Ανωνύµων 
Εταιρειών.  

4. Οι δηλώσεις έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών καθώς και οι 
συνυποβαλλόµενες δηλώσεις του άρθρου 2 της παρούσας, συµπληρώνονται και υποβάλλονται 
στη ∆.Ο.Υ. εις απλούν από τον υπόχρεο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 . Σε περίπτωση που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται 
από τρίτο πρόσωπο, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από 
οποιαδήποτε διοικητική αρχή.  

5. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης, µεταβολής ή διακοπής εργασιών, 
χορηγείται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. η αντίστοιχη βεβαίωση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις φυλάσσονται 
από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.  

6. Στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και 
διακοπής εργασιών διαπιστώνεται ότι θίγονται θέµατα, η επίλυση των οποίων εξαρτάται από την 
εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, αντιµετωπίζονται από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. στα 
πλαίσια άσκησης των ελεγκτικών του αρµοδιοτήτων.  

7. Ειδικά επί εκπρόθεσµων δηλώσεων διακοπής εργασιών πέραν του ενός (1) έτους, πριν 
τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης, διενεργείται ο προσήκων φορολογικός έλεγχος, 
προκειµένου να διαπιστώνεται ο πραγµατικός χρόνος παύσης εργασιών παράλληλα µε την 
εκπλήρωση ή µη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούµενου.  

'Aρθρο 9  
Έναρξη ισχύος  

Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
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