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 ΘΔΜΑ:    Παξνρή πιεξνθνξηώλ ωο πξνο ηελ ππνβνιή ζηε  Φνξνινγηθή Γηνίθεζε   ηεο       
δήιωζεο κεηαβνιήο γηα  ηε ιύζε θαη ζέζε ζε  εθθαζάξηζε θεθαιαηνπρηθώλ θαη  
πξνζωπηθώλ εηαηξεηώλ. 

 

           Με αθνξκή ηελ ππνβνιή ζηελ ππεξεζία καο εξωηεκάηωλ πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ ωο 

πξνο ηελ εκεξνκελία ιύζεο θαη ζέζεο ζε εθθαζάξηζε θεθαιαηνπρηθώλ θαη πξνζωπηθώλ εηαηξεηώλ 

θαζώο θαη ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνζθνκίδνληαη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήιωζεο,   

ζαο γλωξίδνπκε ηα εμήο: 

 

           Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο  Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίωλ Δζόδωλ ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19 Β΄/2014) «Γηαδηθαζία θαη 

δηθαηνινγεηηθά Απόδνζεο Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) / Μεηαβνιήο Σηνηρείωλ θαη 

Έλαξμεο / Μεηαβνιήο θαη Γηαθνπήο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο» ν θνξνινγνύκελνο θπζηθό, 

λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ππνρξενύηαη  λα ελεκεξώλεη ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηηο 

κεηαβνιέο πνπ αθνξνύλ ζηελ επωλπκία, ην δηαθξηηηθό ηίηιν, ηε δηεύζπλζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

εγθαηαζηάζεωλ, ηελ έδξα ή ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο θαζώο θαη ηηο ινηπέο 

πιεξνθνξίεο  πνπ παξαζρέζεθαλ, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο δήιωζεο έλαξμεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εληόο δέθα ( 10 ) εκεξώλ, από ην ρξόλν πνπ έγηλαλ νη κεηαβνιέο 

ή από ην ρξόλν έθδνζεο ηεο αλαθνίλωζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., όπνπ απαηηείηαη, ππνβάιινληαο ην έληππν 

Μ3  «Γήιωζε Έλαξμεο / Μεηαβνιήο Δξγαζηώλ Με Φπζηθνύ Πξνζώπνπ». 

  

 Ωο εθ ηνύηνπ, ηα λνκηθά πξόζωπα πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ ηε ζέζε ηνπο «ππό 

εθθαζάξηζε», ππνβάιινπλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηελ αλωηέξω δήιωζε, ωο κεηαβνιή,  

πξνζθνκίδνληαο, θαηά πεξίπηωζε, ηε ζρεηηθή αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ή ην ζηνηρείν 

εθείλν από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ιύζε ηνπο ( π.ρ. θαηαζηαηηθό από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ δηάξθεηαο θ.ιπ.).  

  

     Όπωο καο γλώξηζε ε αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγωληζηηθόηεηαο : 

Αθήνα,   24   Μαρτίου  2014 

ΠΟΛ : 1084 
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         1.΄Οηαλ κία θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ.) ιύεηαη, ηίζεηαη ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο  ππνρξεωηηθά  εθ  ηνπ  λόκνπ  ζε  εθθαζάξηζε  (κε εμαίξεζε ηελ πηώρεπζε). Με  

ηελ νινθιήξωζε  ηεο εθθαζάξηζεο, ε εηαηξεία δηαγξάθεηαη από ην  Γ.Δ.ΜΗ.  

 

 Δηδηθόηεξα: 

  

- Σηελ πεξίπηωζε, θαηά ηελ νπνία, ε ιύζε θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο επέξρεηαη κε 

απόθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηωλ κεηόρωλ ή εηαίξωλ, ε θαηαρώξηζε ηεο ελ ιόγω 

απόθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. είλαη αλαγθαία πξνϋπόζεζε, πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη λνκηθά ε ιύζε ηεο 

εηαηξείαο. Μεηά ηε ζρεηηθή θαηαρώξηζε, ε εηαηξεία παύεη λα επηδηώθεη ην ζθνπό ηεο θαη ιεηηνπξγεί 

κόλν γηα ην ζθνπό ηεο εθθαζάξηζεο.  

         Σπλεπώο, θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε 

ηεο «ππό εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. 

Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε εκεξνκελία 

θαηαρώξηζεο ηεο απόθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ.  

 

- Σηελ  πεξίπηωζε ιύζεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο  ιόγω παξόδνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, 

θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο  δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο  «ππό 

εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

δηάξθεηάο ηεο  θαη βεβαίωζε, από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., όηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί άιιε 

ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ωο πξνο ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο. 

Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε επνκέλε ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

 

- Σηελ  πεξίπηωζε ιύζεο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε,  θαηά ηελ 

ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππό εθθαζάξηζε», 

πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε εκεξνκελία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη από ηε δηθαζηηθή απόθαζε.  

 

 2.  Τε ιύζε πξνζωπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ., Δ.Δ.) - θη εθόζνλ νη εηαίξνη δελ έρνπλ 

ζπκθωλήζεη δηαθνξεηηθά -   αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. 

 

Δηδηθόηεξα: 

 

- Σηελ πεξίπηωζε ιύζεο πξνζωπηθήο εηαηξείαο ιόγω παξόδνπ ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, 

θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππό 

εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη θαηαζηαηηθό, από ην νπνίν πξνθύπηεη  ε εκεξνκελία ιήμεο  ηεο 

δηάξθεηάο ηεο θαη βεβαίωζε από ηελ αξκόδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., όηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί άιιε 

ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ ωο πξνο ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο. 

 Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε επνκέλε ηεο 

ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

 

- Σηελ πεξίπηωζε ιύζεο πξνζωπηθήο εηαηξείαο  κε απόθαζε ηωλ κειώλ ή εηαίξωλ ή κε 

θαηαζηαηηθό ιύζεο ηεο εηαηξείαο, θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηεο δήιωζεο 

κεηαβνιήο γηα ηε ζέζε ηεο «ππό εθθαζάξηζε», πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ζην 

Γ.Δ.ΜΗ. ηεο απόθαζεο ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιύζεο,  θαηά πεξίπηωζε. 

Ωο εκεξνκελία  κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη  ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε εκεξνκελία  

θαηαρώξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηεο απόθαζεο ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιύζεο. 
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- Σηελ πεξίπηωζε ιύζεο πξνζωπηθήο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε, θαηά ηελ ππνβνιή  

ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηε ζέζε ηεο «ππό εθθαζάξηζε»,  

πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλωζε θαηαρώξηζεο ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

Ωο εκεξνκελία κεηαβνιήο, θαηαρωξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ  ε εκεξνκελία πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη από ηε  δηθαζηηθή απόθαζε.  

 

- Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 267 θαη 281 ηνπ λ. 4072/2012 ζηε πεξίπηωζε 

πνπ πξνζωπηθή εηαηξεία δε δεκνζηεύζεη  ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνύ, γηα ηελ είζνδν λένπ εηαίξνπ 

εληόο δηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία πνπ πθίζηαηαη ωο κνλνπξόζωπε (άξζξν 267) ή από ηελ 

εκεξνκελία εμόδνπ ηνπ κνλαδηθνύ νκνξξύζκνπ εηαίξνπ Δ.Δ.(άξζξν 281) αληίζηνηρα θη εθόζνλ νη 

εηαίξνη δελ έρνπλ ζπκθωλήζεη δηαθνξεηηθά, ε εηαηξεία ιύεηαη θαη αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. 

Σπλεπώο,  θαηά ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηεο δήιωζεο κεηαβνιήο γηα ηε 

ζέζε ηεο «ππό εθθαζάξηζε» πξνζθνκίδεηαη ε αλαθνίλωζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. θαζώο 

θαη βεβαίωζή ηεο όηη παξήιζε ην δίκελν ρωξίο λα δεκνζηεπζεί  ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

πνπ αθνξά ζηνπο εηαίξνπο. 

Ωο εκεξνκελία  κεηαβνιήο,  θαηαρωξείηαη  ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ, ε εκεξνκελία 

παξόδνπ ηνπ δηκήλνπ από ηελ επέιεπζε ηνπ γεγνλόηνο, όπωο απηή πξνθύπηεη, από ηε 

ζρεηηθή αλαθνίλωζε. 

 

   Υπόρξενο  γηα ηελ ππνβνιή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηωλ παξαπάλω δειώζεωλ είλαη ν 

εθθαζαξηζηήο (ή νη εθθαζαξηζηέο), ν νπνίνο ζπλππνβάιιεη   ην έληππν Μ7 « Γήιωζε Σρέζεωλ 

Φνξνινγνύκελνπ» πξνζθνκίδνληαο, θαηά πεξίπηωζε θαη ην ζηνηρείν εθείλν, από ην νπνίν 

πξνθύπηεη ν νξηζκόο ηνπ, θαηαρωξεκέλν ζην Γ.Δ.ΜΗ. (θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο, αλαθνίλωζε 

αξκόδηαο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ.). 

  

   Δπηπξόζζεηα, αλαθέξνπκε όηη, θαηά ηελ ππνβνιή δήιωζεο κεηαβνιήο, ζύκθωλα κε ηα 

αλωηέξω θαη όπνπ απαηηείηαη  αλαθνίλωζε αξκόδηαο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ., ωο εκεξνκελία 

εθθίλεζεο ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εθπξνζέζκνπ, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο 

ζρεηηθήο αλαθνίλωζεο ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. θαη όρη ε εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

κεηαβνιήο. 

 

  

                                                                        Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                                                             ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 

            Αθξηβέο Αληίγξαθν                            

Η Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

- Όιεο ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Γ.Ο.Υ.) 

- Γ.Δ.Φ. (Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλωλ) 

- Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλωλ (e – ππεξεζίεο)  

  (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠΣ) 

- Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο 

   Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

   Γεληθή Γηεύζπλζε Δζωη. Δκπνξίνπ 

   Πιαηεία Κάληγγνο -   101 81 Αζήλα 
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ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

- Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄, εθηόο ηεο πεξίπηωζεο 4 απηνύ  

- Απνδέθηεο Πηλάθα Β΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 1 θαη 2 απηνύ  

- Απνδέθηεο Πηλάθα Ση ΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 4,5,6 απηνύ  

- ΠΟΔ-Γ.Ο.Υ. 

- Απνδέθηεο Πηλάθα Η΄, εθηόο ηωλ πεξηπηώζεωλ 4,10, 11  απηνύ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

- Γξαθείν Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θ. Μαπξαγάλε 

- Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκ. Δζόδωλ θ. Θενράξε  

- Γξαθείν Αλαπι. Πξνϊζηακέλεο Γελ. Γ/λζεο Φνξ. Διέγρωλ & Δίζπξαμεο  Γεκ. Δζόδωλ  θαο Μαπξίδνπ 

- Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο – ηκήκαηα Α΄ – Β΄ 

- Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδηαζκνύ - ηκήκα Γ΄(20 αληίηππα )  
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