
 

 

 
ΠΟΛ.1006/31.12.2013  
∆ιαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και ∆ιακοπής Επιχειρηµατικής 
∆ραστηριότητας  

ΠΟΛ 1006/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170/Α'/26.7.2013), όπως ισχύει. 
 
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ 222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 
- Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε µε το «άρθρο πρώτο» του Π.∆. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α') «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 185/2009 (Α' 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, 
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε 
«Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.» και του Π.∆. 189/2009 (Α' 221) 
«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
6. Την αριθ. 1/16-1-2013 (Υ.Ο.∆.∆. 18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και 
διορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων». 
 
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'), όπως 
ισχύει. 
 
8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 
Άρθρο 1. 
Εγγραφή στο φορολογικό µητρώο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 
 
1. Σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό ή νοµική οντότητα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του 



 

 

 
Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.) ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α'), ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό, που πρόκειται να καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου σύµφωνα 
µε τη φορολογική νοµοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής του Κώδικα αυτού, αποδίδεται υποχρεωτικά από τη φορολογική διοίκηση ενιαίος 
και µοναδικός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα του αριθµού των 
εγκαταστάσεων (υποκαταστηµάτων, γραφείων, αποθηκών) που διαθέτει εντός και εκτός της 
Ελληνικής Επικράτειας, προκειµένου να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο. 
 
2. Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα, διενεργείται, µε την υποβολή στη Φορολογική 
∆ιοίκηση του εντύπου Μ1 « ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων» 
ενώ στα νοµικά πρόσωπα και στις νοµικές οντότητες, διενεργείται, µε την υποβολή του 
εντύπου Μ3 « ∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών µη Φυσικού Προσώπου». 
 
3. Ο Α.Φ.Μ. περιλαµβάνει εννέα (9) αριθµητικά ψηφία. 
 
4. Στα φυσικά πρόσωπα, αποδίδεται Α.Φ.Μ., του οποίου το πρώτο αριθµητικό ψηφίο αρχίζει 
από 1 ή 2 ή 3 ή 4. Στα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες αποδίδεται Α.Φ.Μ. του 
οποίου το πρώτο αριθµητικό ψηφίο αρχίζει από 7 ή 8 ή 9. Οι Α.Φ.Μ. που έχουν αποδοθεί και 
το πρώτο από τα εννέα ψηφία τους αρχίζει από µηδέν (0), αφορούν φυσικά πρόσωπα, νοµικά 
πρόσωπα και νοµικές οντότητες. 
 
5. Ο Α.Φ.Μ. που αποδίδεται στα φυσικά πρόσωπα, διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής 
τους και δεν µεταβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου όπως, 
ονοµατεπώνυµο, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, είδος και αριθµός 
ταυτότητας. 
 
Ο Α.Φ.Μ. που αποδίδεται στα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, παραµένει ο ίδιος 
και δεν επηρεάζεται από µεταβολές ως προς τα στοιχεία των προσώπων αυτών. 
 
6. Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου ή υποβολής δήλωσης διακοπής από νοµικό 
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ο Α.Φ.Μ. απενεργοποιείται και δε χρησιµοποιείται πλέον σε 
καµία συναλλαγή, παρά µόνο, για την υποβολή δηλώσεων που αφορούν σε χρήση πριν το 
θάνατο ή τη διακοπή αντίστοιχα. 
 
Η Φορολογική ∆ιοίκηση, χρησιµοποιεί τον εν λόγω Α.Φ.Μ., για την επιβολή και βεβαίωση 
οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κυρώσεων και για την είσπραξη αυτών. 
 
7. Τα πρόσωπα, στα οποία έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ. µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
θεωρείται ότι, έχουν εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο. 
 
8. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποδίδεται επίσης και στα παρακάτω πρόσωπα: 
 
α. Στις έγγαµες γυναίκες που υποβάλλουν από κοινού µε το σύζυγό τους δήλωση φορολογίας 
Εισοδήµατος, καθώς και στα προστατευόµενα µέλη άνω των 18 ετών, που δηλώνονται κάθε 
φορά στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. 
 
β. Σε όσους αποκτούν επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, µοτοσικλέτα άνω 
των 50 κ.ε., µηχάνηµα έργων γενικά, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο ή ανεµόπτερο 
ή κάθε άλλο µέσο, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία χορηγείται άδεια ικανότητας οδήγησης 
και άδεια κυκλοφορίας. 
 
γ. Στους εταίρους και διαχειριστές των Οµορρύθµων, Ετερορρύθµων Εταιρειών, των 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, στα µέλη 



 

 

 
των Κοινοπραξιών, των Κοινωνιών Αστικού ∆ικαίου, στον πρόεδρο και στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ανωνύµων εταιρειών καθώς και στους νοµίµους εκπροσώπους 
των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων αντίστοιχα. 
 
δ. Στα πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας κεφαλαίου λόγω απόκτησης κινητών ή 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εµπράγµατων 
δικαιωµάτων επ' αυτών. 
 
ε. Σε όσους συναλλάσσονται µε τις υπηρεσίες της Φορολογικής ∆ιοίκησης εκπροσωπώντας 
νόµιµα φορολογούµενους, είτε µε εντολή αρµόδιου οργάνου, είτε των ιδίων των υπόχρεων, 
όπως εκκαθαριστής, κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµιάς, φορολογικός αντιπρόσωπος, 
φορολογικός εκπρόσωπος (άρθρ. 8 Κ.Φ.∆.). 
 
στ. Στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς Γενικές Γραµµατείες, στις αποκεντρωµένες ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους ∆ήµους, στις Κοινότητες, στις Περιφέρειες, στις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας, στις νοµικές οντότητες, ανεξάρτητα του αριθµού των 
οργανικών µονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους. 
 
ζ. Στα αλλοδαπά Φυσικά, Νοµικά Πρόσωπα και Νοµικές Οντότητες που κατοικούν ή έχουν 
την έδρα τους σε χώρα µε την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει σύµβαση αποφυγής διπλής 
φορολογίας και ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή 
µεταβιβάζουν µετοχές ή είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συµµετέχουν ως εταίροι/µέλη, 
µέλη ∆.Σ., διαχειριστές ή νόµιµοι εκπρόσωποι, σε ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές 
οντότητες. 
 
η. Στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις καθώς και στο πρόσωπο που ορίζεται ιδρυτής. 
 
Ο Α.Φ.Μ. που αποδόθηκε σε υπό ίδρυση νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, παραµένει ο 
ίδιος και µετά την ίδρυσή του. Ο Α.Φ.Μ. της υπό ίδρυση επιχείρησης, δεν αλλάζει, αν 
υποβληθούν δηλώσεις µεταβολής ως προς τη νοµική µορφή ή την επωνυµία του υπό ίδρυση 
νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας ή του ιδρυτή. 
 
θ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον τούτο απαιτείται από άλλες διατάξεις νόµου. 
 
Άρθρο 2 
Υποχρεωτική αναγραφή του Α.Φ.Μ. 
 
Ο ΑΦΜ αναγράφεται υποχρεωτικά: 
 
1. Σε όλες τις δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και στα 
ισοζύγια όπως αυτά ορίζονται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις των φορολογιών, που εµπίπτουν 
στον ΚΦ∆ καθώς και στις δηλώσεις απόδοσης φόρων, τελών και εισφορών. 
 
2. Σε όλα τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που χορηγούνται από τη Φορολογική 
∆ιοίκηση και αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση ή στη δήλωση εισοδηµάτων των 
υπόχρεων, καθώς και στα αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο. 
 
3. Σε όλα τα συµβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν µεταβίβαση ακινήτου ή εµπράγµατου 
επί ακινήτου δικαιώµατος, από οποιαδήποτε αιτία καθώς και στην έκθεση πλειστηριασµού σε 
περίπτωση εκούσιου ή αναγκαστικού πλειστηριασµού για όλους τους συµβαλλόµενους. Στις 
περιπτώσεις που, η µεταγραφή των ανωτέρω, γίνεται χωρίς τη σύνταξη συµβολαίου, ο Α.Φ.Μ. 
αναγράφεται στον τίτλο µεταγραφής. 



 

 

 
 
4. Στα συστατικά έγγραφα των νοµικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων, για 
µέλη/εταίρους και τους νόµιµους εκπροσώπους αυτών. 
 
5. Στα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, υπέρ των επιχορηγούµενων, από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό ή εκτός Προϋπολογισµού λογαριασµών, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου ή Νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης στα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, 
για όλους τους δικαιούχους είσπραξης χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου. 
 
6. Στις άδειες ικανότητας οδήγησης και στις άδειες κυκλοφορίας, παντός τύπου, οχηµάτων και 
σκαφών που χορηγούνται από τις αρµόδιες, κατά περίπτωση, αρχές. 
 
7. Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στο ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοιπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κοινωνικής Ασφάλισης, για τους υπόχρεους απόδοσης 
ασφαλιστικών εισφορών καθώς και στα βιβλιάρια ασφάλισης όλων των ασφαλισµένων. 
 
8. Στις τελωνειακές διασαφήσεις για την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών, από ιδιώτες ή 
επιχειρήσεις, που έχουν κατοικία, έδρα, υποκατάστηµα ή γραφείο στην Ελλάδα. Εξαιρούνται 
οι αλλοδαποί και οµογενείς που εγκαθίστανται µόνιµα στην Ελλάδα, για την εισαγωγή της 
οικοσκευής τους. 
 
9. Σε όλους τους υπόχρεους, που αναγράφονται στους τίτλους είσπραξης, για βεβαίωση 
οφειλών τους στη Φορολογική ∆ιοίκηση, υπέρ του ∆ηµοσίου ή υπέρ Νοµικών Προσώπων ή 
τρίτων. 
 
10. Στους τίτλους πληρωµής που εκδίδονται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση. 
 
11. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, που από ειδικές διατάξεις, προβλέπεται η αναγραφή του 
Αριθµού Φορολογικού Μητρώου. 
 
12. Σε κάθε µορφή επικοινωνίας (έντυπη ή ηλεκτρονική) της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε το 
φορολογούµενο σχετικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
 
Άρθρο 3 
∆ήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων Φυσικού Προσώπου 
∆ικαιολογητικά 
 
1. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται 
στη Φορολογική ∆ιοίκηση, το έντυπο Μ1 « ∆ήλωση Απόδοσης ΑΦΜ/ Μεταβολής Ατοµικών 
Στοιχείων» 
 
Με το έντυπο αυτό, δηλώνονται: 
 
α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυµο, Όνοµα, Επώνυµο και Όνοµα Πατέρα, 
Επώνυµο και Όνοµα Μητέρας, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα 
γέννησης στο εξωτερικό. 
 
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου ήτοι, είδος- αριθµός-ηµεροµηνία έκδοσης-εκδούσα 
αρχή. 
 
γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελµα και η οικογενειακή του κατάσταση. 
 



 

 

 
δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του. 
 
Ως στοιχείο ταυτότητας, οι Έλληνες υπήκοοι αναγράφουν την αστυνοµική ή την υπηρεσιακή 
τους ταυτότητα στις περιπτώσεις που η αστυνοµική έχει αντικατασταθεί (Αστυνοµία - 
Ελληνικός Στρατός - Ναυτικό - Αεροπορία κ.λπ.), ενώ οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού που 
δεν έχουν εκδώσει αστυνοµική ταυτότητα, το Ελληνικό τους διαβατήριο, σε ισχύ. 
 
Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως στοιχείο ταυτότητας 
αναγράφουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητα της χώρας τους, οι Οµογενείς, το Ειδικό 
∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς και οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών, το διαβατήριό τους. 
 
Σε περίπτωση, που τα ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα στερούνται ταυτότητας (ανήλικοι) 
υποβάλλεται πιστοποιητικό γέννησης. Πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται και για τους 
ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία ταυτότητας, επιδεικνύονται υποχρεωτικά µε την υποβολή του εντύπου 
Μ1 και κατατίθεται φωτοαντίγραφο αυτών. 
Επιπλέον, οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοικοι Ελλάδος, υποβάλλουν υποχρεωτικά και άδεια 
διαµονής σε ισχύ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
 
Τα στοιχεία του υπόχρεου, δηλώνονται στο έντυπο Μ1 µε Ελληνικούς ή Λατινικούς 
χαρακτήρες ή Λατινικούς και Ελληνικούς χαρακτήρες, εφόσον αποτυπώνονται µε αυτό τον 
τρόπο στο προσκοµιζόµενο στοιχείο ταυτότητας και καταχωρούνται αντίστοιχα, στο 
µηχανογραφικό σύστηµα. 
 
2. Σε περίπτωση µεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων της παραπάνω δήλωσης, 
υποβάλλεται η ίδια δήλωση, ως µεταβολή, µε την αναγραφή, µόνο των στοιχείων που έχουν 
µεταβληθεί και προσκοµίζονται κατά περίπτωση, τα σχετικά µε τη µεταβολή δικαιολογητικά. 
 
3. Με την παραπάνω δήλωση, συνυποβάλλεται από το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο και το 
έντυπο Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου». Με το έντυπο αυτό, ο υπόχρεος δηλώνει τη 
σχέση του µε άλλα πρόσωπα, που αφορούν στην οικογενειακή του κατάσταση ή στην 
εκπροσώπησή του. Η ίδια δήλωση, συνυποβάλλεται και σε περίπτωση που δηµιουργηθεί ή 
µεταβληθεί µια τέτοια σχέση. 
 
4. Ειδικά σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου µη επιτηδευµατία, η δήλωση αυτή, 
υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον εκ των κληρονόµων ή των εγγυτέρων συγγενών 
συνυποβάλλοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου και ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου (έντυπο 
Μ7), το αργότερο µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήµατος. 
 
5. Στις περιπτώσεις που το έντυπο Μ1 υποβάλλεται από εξουσιοδοτηµένο άτοµο, κατατίθεται 
και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του στοιχείου ταυτότητας του υπόχρεου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Άρθρο 4 
∆ήλωση Έναρξης Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 
 
Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα τα οποία εξαιρούνται από τη σύστασή τους στην Υπηρεσία Μέσης Στάσης 
(ΥΜΣ), υποχρεούνται, να υποβάλλουν στη Φορολογική ∆ιοίκηση, δήλωση έναρξης 



 

 

 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πριν την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα 
πλαίσια της δραστηριότητάς τους. Η µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη δε θεωρείται 
συναλλαγή. 
 
Ειδικά τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας εντός τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρηση του 
καταστατικού τους στο Γ.Ε.ΜΗ. ή στο οικείο Μητρώο ή Βιβλίο που προβλέπεται κατά 
περίπτωση ή από το έγγραφο σύστασής τους σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 
 
1. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών 
Φυσικού Προσώπου», συµπληρώνοντας την ένδειξη «Έναρξη». 
 
2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, ηµεδαπά και αλλοδαπά, υποβάλλουν έντυπο 
Μ3 « ∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών µη Φυσικού Προσώπου», συµπληρώνοντας την 
ένδειξη «Έναρξη». 
 
Η επωνυµία του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας, αναγράφεται επί του εντύπου 
της δήλωσης, όπως ακριβώς αναγράφεται στο καταστατικό του ή το συστατικό του έγγραφο ή 
το έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ύπαρξή του, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται 
συστατικό έγγραφο. 
 
3. Ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Μ5 «∆ήλωση υπό ίδρυση 
επιχείρησης». Στη δήλωση αυτή, ως επωνυµία της υπό ίδρυση επιχείρησης φυσικού ή νοµικού 
προσώπου ή νοµικής οντότητας κατά περίπτωση, αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο ή η 
επωνυµία του ιδρυτή καθώς και η επωνυµία της υπό ίδρυση επιχείρησης. 
 
Με την υποβολή της εν λόγω δήλωσης, συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/86, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία δηλώνεται ότι, το υπό 
ίδρυση νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, δεν έχει νόµιµα συσταθεί. 
 
Για κάθε τροποποίηση των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων, που αφορούν στην υπό ίδρυση 
επιχείρηση, υποβάλλεται το ίδιο έντυπο, ως µεταβολή. 
 
Με την περαίωση των εργασιών της υπό ίδρυση επιχείρησης, στις περιπτώσεις που η δήλωση 
έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας υποβάλλεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση, 
συνυποβάλλεται ταυτόχρονα από τον ιδρυτή, δήλωση διακοπής των εργασιών της ίδρυσης. 
 
Άρθρο 5 
Συνυποβαλλόµενες ∆ηλώσεις 
 
Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, συνυποβάλλονται 
υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, οι παρακάτω έντυπες δηλώσεις: 
 
1) «∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης» (Μ6). Στη δήλωση αυτή, δηλώνονται οι επί πλέον 
δραστηριότητες, πέραν αυτών, που έχουν ήδη δηλωθεί µε τα έντυπα Μ2 ή Μ3. Όλες οι 
δραστηριότητες, δηλώνονται σύµφωνα µε την Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών 
∆ραστηριοτήτων, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
2) «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» (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 νοµικές οντότητες. 
 
3) «∆ήλωση Μελών µη Φυσικού Προσώπου» (Μ8). Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται µόνο από 



 

 

 
τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µε την αναγραφή των µελών τους ή των 
εταίρων τους, του ποσοστού και του είδους συµµετοχής τους. 

4) «∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης» (Μ9). Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται 
από τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι 
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα καθώς και από τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, 
που ορίζουν νόµιµο εκπρόσωπο, φορολογικό αντιπρόσωπο ή φορολογικό εκπρόσωπο (παρ. 1 
άρθρου 8 του ΚΦ∆) κατά περίπτωση. 
 
5) «∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού» (Μ10). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση για κάθε µία 
εγκατάσταση (υποκατάστηµα, αποθήκη, κ.λπ.) που βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. 
 
6) «∆ήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού» (Μ11). Υποβάλλεται χωριστή δήλωση, για κάθε µία 
εγκατάσταση, που βρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
7) «∆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. 
 
Άρθρο 6 
∆ικαιολογητικά 
 
Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά, 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. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') 
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, εταίρους/µέλη Οµορρύθµων ή Ετερορρύθµων εταιρειών, Κοινοπραξιών και 
Κοινωνιών Αστικού ∆ικαίου, Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και µέλη του ∆.Σ. 
Ανωνύµων Εταιρειών, 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. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'), όπως ισχύει. 
 
5. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της 
εγκατάστασης ή του αντικειµένου δραστηριότητάς τους, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η 
σχετική άδεια διαµονής για εργασία, σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Η ίδια 
άδεια, προσκοµίζεται και για τη συµµετοχή τους ως οµορρύθµων µελών σε προσωπικές 
εταιρείες και για τον ορισµό τους ως διαχειριστών ή ως νοµίµων εκπροσώπων ή 
αντιπροσώπων, σε κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
 
6. Επιπλέον, τα ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα και οι Νοµικές Οντότητες 



 

 

 
συνυποβάλλουν, κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, οι 
Ανώνυµες Εταιρείες, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα και 
οι νοµικές οντότητες, που εξαιρούνται από τη σύστασή τους στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης 
(Υ.Μ.Σ.), υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση και προσκοµίζουν, κατά περίπτωση, το καταστατικό τους και την 
ανακοίνωση ή τη σχετική βεβαίωση, καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. 
 
Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ, προσκοµίζουν το 
συστατικό τους έγγραφο, καταχωρηµένο στο οικείο Μητρώο ή βιβλίο, όπου απαιτείται. 
 
β. Οι Κοινωνίες Αστικού ∆ικαίου που συστήνονται για τη συνεκµετάλλευση κοινού 
πράγµατος κινητού ή ακινήτου, υποβάλλουν αποδεικτικό συνιδιοκτησίας. Ειδικά για τη 
συνεκµετάλλευση αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και σκαφών συνυποβάλλεται αντίγραφο 
της άδειας αυτών. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η άδεια, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι, θα προσκοµιστεί άµεσα, µετά 
την έκδοσή της. Οι Κοινωνίες κληρονόµων, υποβάλλουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση περί µη δηµοσίευσης διαθήκης. Αν έχει 
δηµοσιευτεί διαθήκη, προσκοµίζεται αυτή, µε το αποδεικτικό δηµοσίευσής της. 
 
γ. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε που ιδρύουν υποκατάστηµα 
στην Ελλάδα, υποβάλλουν: 
- Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. 
- Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον ορισµό νοµίµου 
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα, επίσηµα µεταφρασµένο. 
- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας, για την ύπαρξη του νοµικού προσώπου, 
επίσηµα µεταφρασµένο. 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλουν και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. 
και Ε.Ε., εφόσον µέσω του υποκαταστήµατος ασκούν εµπορία στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις 
που δεν ασκούν εµπορία µέσω του υποκαταστήµατος, αντί της ανακοίνωσης καταχώρησης στο 
Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλουν καταστατικό επίσηµα µεταφρασµένο. 
 
δ. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του α.ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3427/2005, υποβάλλουν: 
- Το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στο οποίο δηµοσιεύεται η άδεια 
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται 
επικυρωµένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, µε την οποία χορηγείται η εν λόγω άδεια. 
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 από το νόµιµο εκπρόσωπο, στην οποία 
δηλώνεται ότι, θα προσκοµιστεί το ΦΕΚ αµέσως, µετά την κυκλοφορία του. 
- Βεβαίωση της ∆/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του ίδιου Υπουργείου, περί εγκατάστασης του 
νοµικού προσώπου από την οποία προκύπτει και ο νόµιµος εκπρόσωπός τους στην Ελλάδα. 
 
ε. Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του α.ν. 378/68 και του ν. 27/1975 όπως ισχύουν, υποβάλλουν: 
- Το Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο δηµοσιεύεται η άδεια 
εγκατάστασης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ, υποβάλλεται 
επικυρωµένο αντίγραφο της Απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε την οποία 
χορηγείται η εν λόγω άδεια. 
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 από το νόµιµο εκπρόσωπο, στην οποία 
δηλώνεται ότι, θα προσκοµιστεί το ΦΕΚ αµέσως µετά την κυκλοφορία του. 



 

 

 
- Βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου, περί εγκατάστασης της 
εταιρείας, από την οποία προκύπτει και ο νόµιµος εκπρόσωπός τους στην Ελλάδα. 
 
στ. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που έχουν σύµβαση έργου στην 
Ελλάδα: 
- Σύµβαση έργου. 
- Το έγγραφο σύστασής τους, επίσηµα µεταφρασµένο. 
- Επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον ορισµό νοµίµου 
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα. 
- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου, για την ύπαρξή 
τους, επίσηµα µεταφρασµένο. 
 
ζ. Τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες της περ. ζ της παρ. 8 του άρθρου 1 της 
παρούσας, υποβάλλουν: 
- Το συστατικό τους έγγραφο, επίσηµα µεταφρασµένο. 
- Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου, για την ύπαρξή 
τους, επίσηµα µεταφρασµένο. 
- Έγγραφη δήλωση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής για τον ορισµό φορολογικού 
εκπροσώπου στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦ∆, επίσηµα 
µεταφρασµένο. 
 
Άρθρο 7 
∆ήλωση Μεταβολής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 
 
1. Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, υποχρεούνται, να ενηµερώνουν τη Φορολογική 
∆ιοίκηση, για τις µεταβολές που αφορούν στην επωνυµία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση 
των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείµενο της δραστηριότητας τους 
καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης 
έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ηµερών, από το χρόνο που έγιναν οι 
µεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών 
Φυσικού Προσώπου» και τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υποβάλλουν το έντυπο 
Μ3 « ∆ήλωση Έναρξης Εργασιών/ Μεταβολής Εργασιών µη Φυσικού Προσώπου», 
συµπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή». 
 
Με τη δήλωση µεταβολής, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις και 
τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6 της παρούσας. 
 
2. Η θέση της επιχείρησης σε αδράνεια καθώς και η επαναλειτουργία της, γνωστοποιούνται 
στη Φορολογική ∆ιοίκηση µε την υποβολή δήλωσης µεταβολής. Με την ίδια δήλωση, τα 
νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, που µε τη λύση τους τίθενται σε εκκαθάριση, 
δηλώνουν τη θέση τους σε εκκαθάριση, προσκοµίζοντας τη σχετική ανακοίνωση καταχώρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ. ή το στοιχείο εκείνο από το οποίο προκύπτει η λύση τους (π.χ. καταστατικό από 
το οποίο προκύπτει η λήξη του χρόνου διάρκειας). 
 
3. Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο αλλά ορισµένο 
χρονικό διάστηµα (εποχικές επιχειρήσεις), δηλώνουν την εποχική τους δραστηριότητα είτε µε 
δήλωση έναρξης είτε µε δήλωση µεταβολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Άρθρο 8 
∆ήλωση ∆ιακοπής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 
 



 

 

 
1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρούσας, υποχρεούνται, να υποβάλλουν, εντός δέκα (10) ηµερών 
από την οριστική παύση της δραστηριότητάς τους, το έντυπο Μ4 «∆ήλωση ∆ιακοπής 
Εργασιών». 
 
Σε περίπτωση θανάτου και συνέχισης της επιχείρησης, λόγω κληρονοµικής διαδοχής, η 
δήλωση διακοπής υποβάλλεται, ταυτόχρονα µε τη δήλωση έναρξης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, εντός της ίδιας προθεσµίας και πάντως, πριν από την πραγµατοποίηση 
οποιασδήποτε συναλλαγής, από τους κληρονόµους. Σε περίπτωση µη συνέχισης της 
επιχείρησης, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από έναν τουλάχιστον κληρονόµο, εντός δέκα 
(10) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα. 
 
2. Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) 
ηµερών, από τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους 
από το Γ.Ε.ΜΗ όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που τα εν λόγω πρόσωπα, δεν τίθενται σε 
εκκαθάριση, υποβάλλουν το ίδιο έντυπο, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λύση τους ή την 
παύση των εργασιών τους, κατά περίπτωση. 
 
3. Πριν την καταχώρηση της δήλωσης στο µηχανογραφικό σύστηµα, ακυρώνονται 
υποχρεωτικά τα θεωρηµένα φορολογικά στοιχεία, η θεώρηση των οποίων, διενεργήθηκε από 
το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του σχετικού υποσυστήµατος TAXIS, σε κάθε ∆ηµόσια 
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και υποβάλλεται από το φορολογούµενο υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν.1599/1986, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του, µε την οποία 
δηλώνεται ότι, δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης, πάγια ή εµπορεύσιµα, χρηµατικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 
 
4. Η διακοπή της επιχείρησης, ολοκληρώνεται, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαιωµένων χρεών ή 
της µη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουµένων. 
 
5. Με την καταχώρηση της δήλωσης αυτής στο υποσύστηµα Μητρώου ολοκληρώνεται η 
διαδικασία διακοπής της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 
 
Άρθρο 9 
Απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. 
 
1. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, φυσικό πρόσωπο, διαθέτει πέραν του ενός ΑΦΜ, 
απενεργοποιούνται, οι επί πλέον Α.Φ.Μ. 
 
Για την απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. φυσικού προσώπου, υποβάλλεται από το φορολογούµενο, το 
έντυπο Μ13 «∆ήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.». 
 
Η Φορολογική ∆ιοίκηση, µε οίκοθεν ενέργειες, προβαίνει σε απενεργοποίηση των Α.Φ.Μ. 
πέραν του ενός, στις περιπτώσεις που ο φορολογούµενος, µετά την ενηµέρωσή του, δεν 
προσέρχεται να υποβάλλει τη σχετική δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ο Α.Φ.Μ. που παραµένει, 
επιλέγεται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, µετά την διενέργεια σχετικού ελέγχου. 
 
2. Επίσης, η Φορολογική ∆ιοίκηση µπορεί να προβαίνει σε απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. µε 
οίκοθεν ενέργειες, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι χρησιµοποιήθηκε πλαστό 
στοιχείο ταυτότητας, για την απόδοση Α.Φ.Μ. 
 
Άρθρο 10 
Λοιπές διατάξεις 
 



 

 

 
1. Στις περιπτώσεις που ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα Φ.Π.Α., υποβάλλονται οι δηλώσεις έναρξης εργασιών Φυσικών ή µη Φυσικών 
Προσώπων έντυπα Μ2 και Μ3 αντίστοιχα καθώς και τα έντυπα Μ7 «∆ήλωση Σχέσεων 
Φορολογουµένου» και Μ9 « ∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης». 
 
Οι διαδικασίες που ορίζονται µε τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και ΠΟΛ.1126/28.5.2013 
όπως ισχύει, εξακολουθούν να εφαρµόζονται για την απόδοση Α.Φ.Μ./Έναρξη εργασιών, στα 
αναφερόµενα σ' αυτές πρόσωπα. 
 
Για τις υποκείµενες στο φόρο επιχειρήσεις που δεν είναι εγκαταστηµένες στην Ελλάδα, οι 
οποίες δεν ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, έχουν εφαρµογή οι Α.Υ.Ο. 
ΠΟΛ.1113/22.5.2013 και ΠΟΛ.1126/28.5.2013 όπως ισχύει. 
 
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. Οι δηλώσεις της παρούσας, συµπληρώνονται και υποβάλλονται εις απλούν, από το 
φορολογούµενο ή το νόµιµο εκπρόσωπό του και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν.1599/1986. Όταν οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, 
προσκοµίζεται εξουσιοδότηση, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε 
διοικητική αρχή. 
 
4. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας χορηγείται η αντίστοιχη βεβαίωση, η 
οποία φυλάσσεται από το φορολογούµενο ή τον εκπρόσωπό του και επιδεικνύεται σε 
οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο ή σε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού φορέα, όπου 
απαιτείται. 
 
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών µπορεί, να πραγµατοποιηθεί εντός τριών (3) ηµερών, στις 
περιπτώσεις που κρίνεται ότι πρέπει, να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) για την 
ύπαρξη της έδρας. 
 
Οι δηλώσεις της παρούσας δεν ανακαλούνται µετά την ολοκλήρωση καταχώρησή τους στο 
µηχανογραφικό σύστηµα και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης. 
 
5. Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή των δηλώσεων των άρθρων 3, 4, 7 και 8 
διαπιστώνεται ότι, θίγονται θέµατα, η επίλυση των οποίων εξαρτάται από την εκτίµηση 
πραγµατικών περιστατικών, αντιµετωπίζονται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση στα πλαίσια 
άσκησης των ελεγκτικών της αρµοδιοτήτων. 
 
 6. Η Φορολογική ∆ιοίκηση, µε οίκοθεν ενέργειες, µπορεί, να προβαίνει στην απόδοση 
Α.Φ.Μ. ή σε ενηµέρωση του φορολογικού µητρώου, στις περιπτώσεις, που διαπιστώνει ότι, 
έχουν επέλθει µεταβολές, τις οποίες οι φορολογούµενοι δεν έχουν δηλώσει, εφόσον έχει στη 
διάθεσή της τα απαραίτητα στοιχεία. 
 
Ειδικότερα η Φορολογική ∆ιοίκηση, µε οίκοθεν ενέργειες, µπορεί να ενηµερώνει το 
φορολογικό Μητρώο, µε την ηµεροµηνία θανάτου, µε µόνο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική 
πράξη θανάτου, µε την ηµεροµηνία γάµου ή διαζυγίου, βάσει της ληξιαρχικής πράξης γάµου ή 
του διαζευκτηρίου κατά περίπτωση, µε την ενηµέρωσή της από οποιαδήποτε πηγή. 
 
Η σχετική δήλωση στις περιπτώσεις αυτές, θα συµπληρώνεται από την Υπηρεσία και θα φέρει 
την ένδειξη, «υποβάλλεται από την Υπηρεσία». Η βεβαίωση που παράγεται από την 
καταχώρηση των στοιχείων της δήλωσης αυτής, θα αρχειοθετείται στο φάκελο των προσώπων 
αυτών. 



 

 

 
 
7. Σε κάθε περίπτωση, που φορολογούµενος παραλείψει, να υποβάλλει τις δηλώσεις της 
παρούσας ή τις υποβάλλει εκπρόθεσµα, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.∆. 
(ν. 4174/2013) κατά περίπτωση. 
 
8. Τα έντυπα των δηλώσεων των άρθρων 3,4,5, 7 και 8 της παρούσας, εξακολουθούν να 
ισχύουν και µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κ.Φ.∆. (ν.4174/2013), µε τον τύπο και 
το περιεχόµενο που έχει καθοριστεί από προϊσχύουσες αυτού αποφάσεις και χρησιµοποιούνται 
µέχρι να τροποποιηθούν - καταργηθούν, µε νεώτερη απόφαση. 
 
Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1/1/2014. 
 
Από την ισχύ της παρούσας καταργούνται η 1027411/842/∆Μ/26.2.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
193/Β') και η 1070576/2627/ ∆Μ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062/Β'), όπως αυτές 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 31 ∆εκεµβρίου 2013 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


