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ΠΟΛ 1181 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιακοπή εργασιών σε επιτηδευµατίες µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία µας, σχετικά µε την 
πραγµατοποίηση της διακοπής εργασιών στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ248/Α),όπως 
ισχύει, ορίζεται ότι, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών για µεν τα φυσικά 
πρόσωπα υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από την οριστική παύση των 
εργασιών τους, για δε τα νοµικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα 
(30) ηµερών από τη λύση τους. 
 
2. Επίσης µε τις διατάξεις της 1070576/2627/∆Μ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο., 
(ΦΕΚ1062/Β), όπως ισχύει, ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά 
κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών. 
 
3. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο, 
όπως έχουν αντικατασταθεί µε την ΠΟΛ.1269/28.12.2011 Α.Υ.Ο., ορίζεται ότι, πριν 
από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής στο υποσύστηµα Μητρώου, 
ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιµοποίητα θεωρηµένα στοιχεία του Κ.Β.Σ., η 
θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
του υποσυστήµατος Κ.Β.Σ-TAXIS, σε κάθε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). 
 
4. Παράλληλα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω 
Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι, οι δηλώσεις έναρξης, µεταβολής και διακοπής εργασιών, 
συµπληρώνονται και υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ, από τον υπόχρεο ή το 
νόµιµο εκπρόσωπο 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. Για την διακοπή εργασιών των επιτηδευµατιών, δεν προβλέπεται η υποχρέωση 
προσκόµισης αποδεικτικού ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις 
προς το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 
43/Α') και τα οριζόµενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 
(ΦΕΚ 2134 Β78.12.1999) όπως ισχύουν. Επίσης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων δεν υφίσταται κώλυµα διακοπής εργασιών των 
επιτηδευµατιών λόγω της ύπαρξης βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. οφειλών τους. 
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