E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.01.21 22:54:33
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1557

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1010
Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο
Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των
εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της
διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β
και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 10, 11 και 54 του ν. 4174/2013
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),
όπως ισχύει,
β) του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της
παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 «Διαγραφή
Υπόχρεων εγγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.» του Μέρους ΙΣΤ΄
του Κεφ. τετάρτου «Διαδικασία καταχώρισης» του
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-1-2013
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3) Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της

Αρ. Φύλλου 176

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία
5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή”
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743), όπως
εκάστοτε ισχύει.
5) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1159/2017 απόφαση του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων,
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν
προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς
να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης»
(Β΄ 3569).
7) Την ανάγκη για τον καθορισμό διαδικασίας ενεργοποίησης και αναβίωσης του Α.Φ.Μ. των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που επανεγγράφονται
στο Γ.Ε.ΜΗ. και αναβιώνουν σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του Κεφ. τετάρτου
του Μέρους ΙΣΤ΄ του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Καθορίζεται διαδικασία ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων:
1) που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
και έχουν προβεί στην διακοπή των εργασιών τους
στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της
εκκαθάρισης, ως όφειλαν, καθώς υπήρχε εκκρεμότητα
αυτών, όπως χρηματική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους
ή εταιρική περιουσία ή πάγιο που δεν διατέθηκε στους
εταίρους, μετόχους κ.λπ. και
2) που έχουν προβεί σε διακοπή των εργασιών τους
στη Δ.Ο.Υ. και επανεγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω αναβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 3 του
άρθρου 107 του Κεφ. τετάρτου του Μέρους ΙΣΤ΄ του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
Άρθρο 2
Για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. των προσώπων του
άρθρου 1 υποβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
βρισκόταν η έδρα της επιχείρησης κατά τη διακοπή των
εργασιών της, το έντυπο Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», ως μεταβολή,
και συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων
Φορολογούμενου» προκειμένου να δηλωθεί η σχέση
εκπροσώπησης, κατά περίπτωση.
Με τα ως άνω έντυπα συνυποβάλλονται υποχρεωτικά
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό
Μητρώο νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ.
και των οποίων το έγγραφο σύστασης καταχωρείται σε
άλλο Μητρώο ή Βιβλίο εκτός Γ.Ε.ΜΗ. (όπως κοινοπραξίες
που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αστικές εταιρείες που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, κοινωνίες
αστικού δικαίου κ.ά.), ο εκκαθαριστής συνυποβάλλει
το έγγραφο λύσης τους, νομίμως δημοσιευμένο, όπου
απαιτείται, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των
εκκαθαριστών. Εάν από το έγγραφο λύσης δεν προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται επιπλέον έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν
τα εν λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο όπου απαιτείται, ή δικαστική απόφαση.
2) Για τη θέση σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο
των νομικών προσώπων ή των νομικών οντοτήτων που
είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., ο εκκαθαριστής
συνυποβάλλει ανακοίνωση για την επανεγγραφή τους
στο Γ.Ε.ΜΗ. που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης αναβίωσης
διαδικασίας εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2β του άρθρου 107 του ν. 4635/2019.
3) Για τη θέση σε ενεργή κατάσταση στο Φορολογικό
Μητρώο κατόπιν αναβίωσης της παρ. 3 του άρθρου 107
του ν. 4635/2019 νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων που είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.,
ο νόμιμος εκπρόσωπος, συνυποβάλλει στον αρμόδιο
υπάλληλο τη σχετική ανακοίνωση για την καταχώρισή
τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3
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του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), όπου ορίζεται
και η νόμιμη εκπροσώπησή τους.
Οι δηλώσεις της παρούσας, συμπληρώνονται και
υποβάλλονται εις απλούν, από τον φορολογούμενο ή
το νόμιμο εκπρόσωπό του με την επίδειξη του, κατά
περίπτωση, στοιχείου ταυτότητας στον υπάλληλο του
Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Τα ως άνω δικαιολογητικά, προσκομίζονται και επιδεικνύονται σε πρωτότυπη
μορφή ενώ υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Στην περίπτωση που οι δηλώσεις της παρούσας υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται επιπλέον
εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr) και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Άρθρο 3
Για την καταχώριση της δήλωσης μεταβολής του
άρθρου 2 στο Υποσύστημα Μητρώου, ο αρμόδιος
υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σε συνεργασία με την αρμόδια
υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προβαίνει στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ.
που κατείχαν πριν από τη διακοπή των εργασιών τους,
καθώς τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται
για τον σκοπό της εκκαθάρισης ή επανεγγράφονται στο
Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2β και 3 του
άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Υποσύστημα Μητρώου:
1) Στην περίπτωση θέσης του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα υπό στοιχείο 1) και 2) του άρθρου 2, τη σχετική δήλωση μεταβολής, με ημερομηνία μεταβολής την
επομένη της ημερομηνίας διακοπής τους. Η ημερομηνία
δημοσίευσης ή έκδοσης ή εν γένει η ημερομηνία που
φέρουν τα σχετικά με τη θέση του σε εκκαθάριση δικαιολογητικά που προσκομίζονται για την ενεργοποίηση του
Α.Φ.Μ., δεν συνιστά ημερομηνία θέσης σε εκκαθάριση
για τη φορολογική διοίκηση.
2) Στην περίπτωση θέσης του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας σε κατάσταση ενεργή σύμφωνα με
το οριζόμενα στο υπό στοιχείο 3) του άρθρου 2, τη σχετική δήλωση μεταβολής, με ημερομηνία μεταβολής την
ημερομηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πράξης αναβίωσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία μεταβολής
ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ.,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.
(ν. 4174/2013 - Α΄ 170), όπως ισχύει. Με την ολοκλήρωση
της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
Για τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία των
ως άνω προσώπων μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ.
τους, υποβάλλονται οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά
που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
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Εφόσον τα πρόσωπα της παρούσας δεν αναβίωσαν
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, με
την περάτωση των εργασιών αυτής υποχρεούνται να
υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4),
σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.
Άρθρο 4
Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση των
νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα υπό στοιχείο 1)
και 2) του άρθρου 2, ή τη θέση σε κατάσταση ενεργή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο 3) του άρθρου 2,
η βεβαίωση διακοπής εργασιών που χορηγήθηκε αρχικά
στο φορολογούμενο δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα,
σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
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φορολογική νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων από
την ημερομηνία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ.
Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύει
να ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1159/2017 (Β΄ 3569) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02001762101210004*

