
 

 

                                                                                                            

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
Δ/ΝΗ   ΕΛΕΓΥΩΝ 
Σμήμα  Η΄ Μητρώοσ και  
Εγγραυής Φορολογοσμένων 

 
Σατ. Δ/νση:    Καξ. εξβίαο 10                    
Σατ. Κωδ.      101 84 Αζήλα                                                           ΠΡΟ :     Ω  Π.Δ 

       Σηλέυωνο:    210 3375885                                                      
       E-mail:            d.eleg8@mofadm.gr 

                                                                                                        
 

ΘΕΜΑ : Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 2α, 2β  θαη  2γ ηνπ άξζξνπ 40  ηνπ λ.4410/2016  

               (ΦΔΚ 141 Α΄). 

 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο ωο άλω δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο, επέξρεηαη ηξνπνπνίεζε ηωλ  

δηαηάμεωλ  ηεο παξ.4  ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ170Α΄) Κ.Φ.Γ.  θαη ζαο γλωξίδνπκε ηα 

αθόινπζα: 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ170Α΄), νη νπνίεο, είραλ 

αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ 287Α΄), ηξνπνπνηνύληαη εθ 

λένπ  κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ  παξαγξάθωλ  2α, 2β, 2γ ηνπ άξζξνπ 40  ηνπ λ.4410/2016 (ΦΔΚ 141 Α΄) 

θαη δηακνξθώλνληαη ωο εμήο:  

« 4. Ο θνξνινγνύκελνο, θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα, ππνρξενύηαη λα 

ελεκεξώλεη εγγξάθωο ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εληόο ηξηάληα  (30) εκεξώλ γηα κεηαβνιέο ζηελ 

επωλπκία, ην δηαθξηηηθό ηίηιν, ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή ηε δηεύζπλζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ, ηελ έδξα, ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζρέζεθαλ θαηά ην ρξόλν ηεο 

εγγξαθήο. Η ππνρξέωζε ελεκέξωζεο γηα κεηαβνιέο ζηα αηνκηθά ζηνηρεία θνξνινγνύκελνπ 

θπζηθνύ πξνζώπνπ, πνπ δελ αθνξνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ δελ ππόθεηληαη ζε 

πξνζεζκία. Ο θνξνινγνύκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη έλαληη ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ηηο 

κεηαβνιέο ηωλ πξνεγνπκέλωλ εδαθίωλ κέρξη ην ρξόλν ελεκέξωζήο ηεο. Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 

γξακκαηέα θαζνξίδνληαη ν ηξόπνο ελεκέξωζεο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ». 

Οη ωο άλω δηαηάμεηο έρνπλ ηζρύ από 3-8-2016,  εκεξνκελία  δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4410/2016 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο θαη θαηαιακβάλνπλ θαη πεξηπηώζεηο, γηα ηηο νπνίεο, ε 

πξνζεζκία ηωλ δέθα (10) εκεξώλ γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήιωζεο κεηαβνιήο, δελ είρε 

ιήμεη θαηά ηελ 3-8-2016. 
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