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Θζμα: «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ ςτο Φορολογικό Μθτρϊο του Α.Φ.Μ. των
φορολογουμζνων, νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, που ζχουν προβεί ςτθ διακοπι των
εργαςιϊν τουσ ςτθ Δ.Ο.Τ. χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ, κακϊσ και τθσ
διαδικαςίασ αναβίωςθσ ςφμφωνα με τισ παρ. 2β και 3 του άρκρου 107 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167)»

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1) Σισ διατάξεισ:
α) των άρκρων 4,10,11 και 54 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,
β) του Κεφαλαίου Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του ν. 4389/2016 (Αϋ94)
«Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν
μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14 και
του άρκρου 41 αυτοφ,
γ) των παρ. 2β και 3 του άρκρου 107 «Διαγραφι Τπόχρεων εγγραφισ από το Γ.Ε.ΜΘ.» του ΜΕΡΟΤ ΙΣϋ
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΣΕΣΑΡΣΟΤ «Διαδικαςία καταχϊριςθσ» του ν.4635/2019 (Αϋ167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα
και άλλεσ διατάξεισ».
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2) τθν με αρ. . Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Βϋ 130 και Βϋ372) απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν
και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και
ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.4389/2016.
3) τθν με αρ. 1 τθσ 20-01-2016 (Τ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν», ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016 και τισ
αποφάςεισ υπϋ αρικ. 39/3/30-11-2017 (Τ.Ο.Δ.Δ. 689) του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και υπϋ αρικ.
5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (Τ.Ο.Δ.Δ. 27) του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων».
4) τθν με αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι
Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
5) τθν με αρ. ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Βϋ19/2014) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων «Διαδικαςία και Δικαιολογθτικά Απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ
Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολισ τοιχείων και Ζναρξθσ/Μεταβολισ και Διακοπισ Επιχειρθματικισ
Δραςτθριότθτασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
6) τθν με αρ. ΠΟΛ 1159/2017 (Βϋ3569) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
«Κακοριςμόσ διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ, ςτο Φορολογικό Μθτρϊο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμζνων,
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων, που ζχουν προβεί ςτθ διακοπι των εργαςιϊν τουσ ςτθ Δ.Ο.Τ.
χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ».
7) τθν ανάγκθ για τον κακοριςμό διαδικαςίασ ενεργοποίθςθσ και αναβίωςθσ του Α.Φ.Μ. των νομικϊν
προςϊπων και των νομικϊν οντοτιτων που επανεγγράφονται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. και αναβιϊνουν ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ των παρ. 2β και 3 του άρκρου 107 του Κεφαλαίου Σετάρτου του Μζρουσ ΙΣϋ του
ν.4635/2019 (Αϋ167).
8) Σο γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Κακορίηεται διαδικαςία ενεργοποίθςθσ ςτο Φορολογικό Μθτρϊο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμζνων,
νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων
1) που δεν ζχουν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο ΓΕΜΘ και ζχουν προβεί ςτθν διακοπι των εργαςιϊν τουσ
ςτθ Δ.Ο.Τ. χωρίσ να ζχουν ολοκλθρϊςει το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ, ωσ όφειλαν, κακϊσ υπιρχε
εκκρεμότθτα αυτϊν, όπωσ χρθματικι απαίτθςθ ι χρζοσ προσ τρίτουσ ι εταιρικι περιουςία ι πάγιο που
δεν διατζκθκε ςτουσ εταίρουσ, μετόχουσ κ.λπ. και
2) που ζχουν προβεί ςε διακοπι των εργαςιϊν τουσ ςτθ Δ.Ο.Τ. και επανεγγραφεί ςτο ΓΕΜΘ λόγω
αναβίωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2β και 3 του άρκρου 107 του Κεφαλαίου Σετάρτου του
Μζρουσ ΙΣϋ του ν.4635/2019 (Αϋ167).
Άρθρο 2
Για τθν ενεργοποίθςθ του Α.Φ.Μ. των προςϊπων του άρκρου 1 υποβάλλεται ςτον αρμόδιο υπάλλθλο του
Σμιματοσ ι Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Τποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Τ., ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα
τθσ οποίασ βριςκόταν θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ κατά τθ διακοπι των εργαςιϊν τθσ, το ζντυπο Μ3 «Διλωςθ
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Ζναρξθσ / Μεταβολισ Εργαςιϊν μθ Φυςικοφ Προςϊπου», ωσ μεταβολι, και ςυνυποβάλλεται το ζντυπο
Μ7 «Διλωςθ χζςεων Φορολογοφμενου» προκειμζνου να δθλωκεί θ ςχζςθ εκπροςϊπθςθσ, κατά
περίπτωςθ.
Με τα ωσ άνω ζντυπα ςυνυποβάλλονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1) Για τη θζςη ςε εκκαθάριςη ςτο Φορολογικό Μθτρϊο νομικϊν προςϊπων και των νομικϊν οντοτιτων
που εξαιροφνται τησ εγγραφήσ τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και των οποίων το ζγγραφο ςφςταςθσ καταχωρείται ςε
άλλο Μθτρϊο ι Βιβλίο εκτόσ Γ.Ε.ΜΘ., (όπωσ κοινοπραξίεσ που δεν αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα,
αςτικζσ εταιρείεσ που δεν επιδιϊκουν οικονομικό ςκοπό, κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου κ.ά.,) ο εκκακαριςτισ
ςυνυποβάλλει το ζγγραφο λφςθσ τουσ, νομίμωσ δθμοςιευμζνο, όπου απαιτείται, από το οποίο
προκφπτουν τα ςτοιχεία των εκκακαριςτϊν. Εάν από το ζγγραφο λφςθσ δεν προκφπτουν τα ςτοιχεία των
εκκακαριςτϊν ςυνυποβάλλεται επιπλζον ζγγραφο, από το οποίο να προκφπτουν τα εν λόγω ςτοιχεία,
όπωσ καταςτατικό, νομίμωσ δθμοςιευμζνο όπου απαιτείται, ι δικαςτικι απόφαςθ.
2) Για τη θζςη ςε εκκαθάριςη ςτο Φορολογικό Μθτρϊο των νομικϊν προςϊπων ι των νομικϊν
οντοτιτων που είναι υπόχρεα ςε εγγραφή ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκακαριςτισ ςυνυποβάλλει ανακοίνωςθ για
τθν επανεγγραφι τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. που εκδόκθκε κατόπιν αίτθςθσ αναβίωςθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2β του άρκρου 107 του ν.4635/2019.
3) Για τη θζςη ςε ενεργή κατάςταςη ςτο Φορολογικό Μθτρϊο κατόπιν αναβίωςησ τησ παρ. 3 του
άρθρου 107 του ν. 4635/2019 νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων που είναι υπόχρεα ςε εγγραφή
ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, ςυνυποβάλλει ςτον αρμόδιο υπάλλθλο τθ ςχετικι ανακοίνωςθ για
τθν καταχϊριςι τουσ ςτο ΓΕΜΘ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 107 του ν.4635/2019
(Αϋ167), όπου ορίηεται κα ιθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι τουσ.
Οι δθλϊςεισ τθσ παροφςασ, ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται εισ απλοφν, από τον φορολογοφμενο ι το
νόμιμο εκπρόςωπό του με τθν επίδειξθ του, κατά περίπτωςθ, ςτοιχείου ταυτότθτασ ςτον υπάλλθλο του
Σμιματοσ ι του Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Τποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Τ.. Σα ωσ άνω
δικαιολογθτικά, προςκομίηονται και επιδεικνφονται ςε πρωτότυπθ μορφι ενϊ υποβάλλονται ςε ευκρινι
φωτοαντίγραφα.
τθν περίπτωςθ που οι δθλϊςεισ τθσ παροφςασ υποβάλλονται από τρίτο πρόςωπο, προςκομίηεται
επιπλζον εξουςιοδότθςθ, με βεβαιωμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του δθλοφντοσ, κατά τα οριηόμενα με
τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 11 του ν.2690/1999 (Αϋ45), όπωσ ιςχφει ι μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr) και επιδεικνφεται το ςτοιχείο ταυτότθτασ του εξουςιοδοτθμζνου
προςϊπου.
Άρθρο 3
Για τθν καταχϊρθςθ τθσ διλωςθσ μεταβολισ του άρκρου 2 ςτο Τποςφςτθμα Μθτρϊου, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ο.Τ., ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, προβαίνει ςτθν ενεργοποίθςθ του Α.Φ.Μ. που κατείχαν πριν από τθ διακοπι των
εργαςιϊν τουσ, κακϊσ τα πρόςωπα αυτά εξακολουκοφν να υφίςτανται για τον ςκοπό τθσ εκκακάριςθσ ι
επανεγγράφονται ςτο Γ.Ε.ΜΘ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 2β και 3 του άρκρου 107 του
ν.4635/2019 (Αϋ167).
Με τθν ενεργοποίθςθ του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ καταχωρεί ςτο Τποςφςτθμα Μθτρϊου:
1) τθν περίπτωςθ κζςθσ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ ςε εκκακάριςθ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 2 υπό ςτοιχ. 1) και 2) , τθ ςχετικι διλωςθ μεταβολισ, με ημερομηνία μεταβολήσ
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την επομζνη τησ ημερομηνίασ διακοπήσ τουσ. Θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ ι ζκδοςθσ ι εν γζνει θ
θμερομθνία που φζρουν τα ςχετικά με τθ κζςθ του ςε εκκακάριςθ δικαιολογθτικά που προςκομίηονται
για τθν ενεργοποίθςθ του Α.Φ.Μ., δεν ςυνιςτά θμερομθνία κζςθσ ςε εκκακάριςθ για τθ φορολογικι
διοίκθςθ.
2) τθν περίπτωςθ κζςθσ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ ςε κατάςταςθ ενεργι
ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτο άρκρο 2 υπό ςτοιχ. 3), τθ ςχετικι διλωςθ μεταβολισ, με ημερομηνία
μεταβολήσ την ημερομηνία καταχώριςησ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. τθσ πράξθσ αναβίωςθσ του νομικοφ προςϊπου ι
τθσ νομικισ οντότθτασ.
τθν περίπτωςθ υποβολισ τθσ διλωςθσ πζραν των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία μεταβολισ ι
από το χρόνο ζκδοςθσ τθσ ανακοίνωςθσ του Γ.Ε.ΜΘ., επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 54 του Κ.Φ.Δ.
(Ν.4174/2013 – Αϋ170), όπωσ ιςχφει. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ χορθγείται θ ςχετικι βεβαίωςθ.
Για τισ μεταβολζσ που ζχουν επζλκει ςτα ςτοιχεία των ωσ άνω προςϊπων μετά τθν ενεργοποίθςθ του
Α.Φ.Μ. τουσ, υποβάλλονται οι δθλϊςεισ και τα δικαιολογθτικά που ορίηονται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
διατάξεισ.
Εφόςον τα πρόςωπα τθσ παροφςασ δεν αναβίωςαν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ,
με τθν περάτωςθ των εργαςιϊν αυτισ υποχρεοφνται να υποβάλουν διλωςθ διακοπισ εργαςιϊν (ζντυπο
Μ4), ςφμφωνα με τα οριηόμενα με τισ διατάξεισ τθσ ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Βϋ19/2014), όπωσ ιςχφει. Με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ χορθγείται θ ςχετικι βεβαίωςθ.
Άρθρο 4
Μετά τθν ενεργοποίθςθ του Α.Φ.Μ. και τθ κζςθ των νομικϊν προςϊπων και των νομικϊν οντοτιτων ςε
εκκακάριςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 υπό ςτοιχ. 1) και 2), ι τθ κζςθ ςε κατάςταςθ ενεργι
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 υπό ςτοιχ. 3) η βεβαίωςη διακοπήσ εργαςιών που χορηγήθηκε
αρχικά ςτο φορολογοφμενο δεν παράγει ζννομο αποτζλεςμα, ςε ότι αφορά τισ υποχρεϊςεισ που
προκφπτουν από τθ φορολογικι νομοκεςία για τθν υποβολι δθλϊςεων από την ημερομηνία
ενεργοποίηςησ του Α.Φ.Μ.
Άρθρο 5
Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ παφει να ιςχφει θ ΠΟΛ. 1159/2017 απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 6
Θ Απόφαςθ αυτι ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Θ Απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)
2. Γ.Ε.Φ. (μζςω των Δ.Ο.Τ.)
3. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
4. Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν Δεδομζνων (Δ.ΤΠΘ.ΔΕΔ.)
(με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
5. Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι
Γενικι Διεφκυνςθ Αγοράσ
Διεφκυνςθ Εταιρειϊν
Πλατεία Κάνιγγοσ
ΣΚ 10181 Ακινα
ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2.Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γενικι Γραμματεία Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ
4.Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (εκτόσ των αρικμϊν 2 και 3 αυτοφ)
5.
»
» Βϋ
6.
»
» Γϋ(εκτόσ του αρικμ. 5 αυτοφ)
7.
»
» Δϋ(εκτόσ του αρικμ.3 αυτοφ)
8.
»
» Ηϋ(εκτόσ των αρικμ. 2,3,4 και 5 αυτοφ)
9.
»
» Θϋ(εκτόσ των αρικμ. 4, 10 και 11 αυτοφ)
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2.Γραφείο Προϊςτάμενου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3.Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ, τμιμα Βϋ
4.Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ, τμιμα Αϋ
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου, τμιματα Αϋ και Βϋ
6. Διεφκυνςθ Τπθρεςιϊν Δεδομζνων
7.Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
8. Διεφκυνςθ Ελζγχων
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