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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. ΠΟΛ. 1163 (2)
Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βά-

σει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργα-

σιών τους.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167 Α'), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) 
όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του ιδίου 
άρθρου και νόμου.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') 
«Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 - 2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 
(865/Β') απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και 
των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. ΠΟΛ 1006/2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Β' 19/2014), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/
28-1-2013 (ΦΕΚ Β΄30) κοινής απόφασης του Υπουργού 
και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/
25-2-2014 (478 Β΄ και 558 Β΄) απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 17,19, 20, 22, 23 του Κα-
νονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου της 7ης 
Οκτωβρίου 2010.

12. Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α') «Γενι-
κό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως ισχύει.

13. Το πλήθος των αιτημάτων των φορολογουμένων, 
που δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα και 
δεν εκκρεμούν χρηματικές τους απαιτήσεις ή υποχρε-
ώσεις, για υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών βάσει 
του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και 
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργα-
σιών φορολογουμένων, με ημερομηνία διακοπής εργα-
σιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης 
των εργασιών τους.

Άρθρο 1
1. Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νο-

μικές οντότητες), που:
α. δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
β. δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά 

νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου 
στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώ-
σεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης 
τους, δύνανται να υποβάλουν, στον αρμόδιο υπάλληλο 
του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής και Μηχανογρα-
φικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας, δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4 
) με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών 
τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του 
πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα ανα-
γράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.

Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται 
πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και 
επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54, παρ. 2, περ. α' 
του Ν. 4174/2013 (εκατό ευρώ).

2. Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκο-
πεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία 
διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται 
να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα 
οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. 
ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίω-
ση διακοπής εργασιών η κατάθεση μαζί με την υποβολή της 
δήλωσης διακοπής εργασιών και αποδεικτικού της λύσης 
τους χωρίς η ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης να είναι 
δεσμευτική για τη διακοπή των εργασιών τους.
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3. Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντό-
τητες είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 70 Α') ότι κατά την 
ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα 
δικαιώματα επί ακινήτων.

4. Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασι-
ών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ελέγχει 
πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει κα-
ταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο 
μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής 
εργασιών, μεταβολή, ως προς τα στοιχεία άσκησης της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, Κ.Α.Δ., αλ-
λαγή μελών, εταίρων κ.λπ.).

Εάν έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μετα-
γενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, 
η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο 
προγενέστερο της τελευταίας καταχωρηθείσας μεταβολής.

Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η 
έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμέ-
νου, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρη-
ση των προϋποθέσεων και τη διαπίστωση του πραγμα-
τικού χρόνου παύσης εργασιών των ως άνω προσώπων.

Άρθρο 2
Α. Όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων:
Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, 

μέσω του ΟΠΣ, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελμα-
τικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως.

Β. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης 
των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας, κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύε-
ται από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, 
όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των 
καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς και τα 
αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.

2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ει-
δικότερα:

α. διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επι-
χειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα V.I.E.S.) προς 
το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομι-
κές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται σε μεταγενέστερο 
χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

β. διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε Ανακεφαλαιωτικό Πίνα-
κα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων 
υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και 
παρεχομένων υπηρεσιών σε μεταγενέστερο χρόνο της 
αιτούμενης ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών 
ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης 
εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξεις διοι-
κητικού προσδιορισμού του φόρου.

Γ. Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Ει-
σοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισο-
δήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, 

Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν 
επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγ-
ματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, 
θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δη-
λώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό 
χρόνο της παύσης εργασιών.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διακοπή εργασιών επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση 
ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχεί-
ων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρό-
νο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε 
κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα 
οποία προβαίνουν σε διακοπή των εργασιών τους με 
βάση τα οριζόμενα στην παρούσα, ήτοι λαμβάνοντας 
υπόψη τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους 
και όχι με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΠΟΑ 
1006/2013 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. όπως ισχύει, ως ημερομηνία 
λήξης της εκκαθάρισης ή διάλυσης, κατά περίπτωση, για 
την εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, λογίζεται 
η ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.

Άρθρο 3
1. Στις περιπτώσεις που πληρούνται τα οριζόμενα στο 

άρθρο 2 της παρούσας, συντάσσεται από τον αρμόδιο 
υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. 
ειδική έκθεση, ως το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία 
διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής, η οποία, 
επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και απο-
τελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ή μη 
της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

2. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης 
διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS, 
χορηγείται στο φορολογούμενο βεβαίωση διακοπής 
εργασιών.

3. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσι-
ών υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά ανά μήνα 
στη Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στο 
Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ., κατάσταση με 
τους φορολογούμενους (Α.Φ.Μ. - επωνυμία - ημερομηνία 
διακοπής εργασιών) που έχουν διακόψει τις εργασίες 
τους με τις διαδικασίες της παρούσας.

4. Για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 
προβαίνουν στη διακοπή των εργασιών τους με την ημε-
ρομηνία λήξης των εργασιών της εκκαθάρισης ή την ημε-
ρομηνία ανακοίνωσης διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ. ή την 
ημερομηνία λύσης τους, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 8 της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ 19 
Β' 2014) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει.

5. Ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΠΟΛ 
1006/2013 (ΦΕΚ 19 Β' 2014) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως 
ισχύει, για την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασι-
ών, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Η παρ. 3 του άρθρου 
8 της ίδιας Απόφασης καταργείται.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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*02037792311160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


