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ΘΔΜΑ: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή  ηεο ΠΟΛ 1160/22-7-2011  (ΦΔΚ 1778/Β΄/5-8-2011)  

               Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα  “Δθθαζάξηζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο  

               Μεηξώνπ  TAXIS από ηνπο αλελεξγνύο Αξηζκνύο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.)». 

 

 Σε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΔΚ 1778/Β΄/5-8-2011) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ, ε ηζρύο ηεο νπνίαο αξρίδεη από 1/9/2011 κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη δηαδηθαζία 

εθθαζάξηζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ TAXIS από ηνπο  Αξηζκνύο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

(Α.Φ.Μ.) επηηεδεπκαηηώλ, θπζηθώλ θαη  κε θπζηθώλ πξνζώπσλ,  πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο  θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή 

θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο. 

 

 Ζ ηήξεζε, θαηά θύξην ιόγν,  ελόο αμηόπηζηνπ Μεηξώνπ θνξνινγνπκέλσλ ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ TAXIS, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ηόζν  γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ - ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα ηελ πεξηζηνιή 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ  
   ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 
 
1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ 
    ΚΑΗ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ                                              
-  Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 
-  Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ 
2. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  
-  Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) 
-  Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ( (Γ13)                                                               
-  Γ/ΝΖ Φ.Π.Α. (Γ14)  
-  Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (Γ15) 
-  Γ/ΝΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ (Γ16) 
 
ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ        
    ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
    ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 
    Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) 
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ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε βειηίσζε ηνπ εηζπξαθηηθνύ κεραληζκνύ - όζν θαη  γηα ηελ άληιεζε 

αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. 

 

 Σηα πιαίζηα απηά, έρνπλ  εθδνζεί ζρεηηθέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

ρνξήγεζε Α.Φ.Μ. θαη ηηο δηαδηθαζίεο απόδνζήο ηνπ θαζώο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή δειώζεσλ έλαξμεο, κεηαβνιήο θαη δηαθνπήο εξγαζηώλ. 

      Καηά ηε κεηάπησζε όκσο ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ από ην πξνεγνύκελν 

κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηνπ ΚΔ.Π.Υ.Ο.  ζην ζύζηεκα TAXIS, εκθαλίζηεθαλ επηρεηξήζεηο (θπζηθά 

θαη κε θπζηθά πξόζσπα) ησλ νπνίσλ νξηζκέλα ζηνηρεία είηε δελ απνηππώλνληαλ ζηε 

κεραλνγξαθηθή ηνπο εηθόλα είηε ήηαλ ιαλζαζκέλα. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνύλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ, είραλ 

δνζεί νδεγίεο ζηηο Γ.Ο.Υ., ώζηε νη θνξνινγνύκελνη - κε ηελ πξώηε ηνπο ζπλαιιαγή - λα 

ππνβάιινπλ ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο, νύησο ώζηε ε κεραλνγξαθηθή ηνπο εηθόλα λα εκθαλίδεη ηα 

πιήξε  ζηνηρεία ηνπο. 

 

 Πνιιέο επηρεηξήζεηο αληαπνθξίζεθαλ  ζηελ ππνρξέσζε  απηή, παξακέλνπλ όκσο αξθεηέο,  

πνπ δελ ππέβαιαλ  πνηέ ηηο ζρεηηθέο δειώζεηο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη αθόκα θαη ζήκεξα 

ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα, κε ζηνηρεία κεηάπησζεο.       

 

 Δπίζεο, δελ έρεη ελεκεξσζεί ε εηθόλα πνιιώλ επηρεηξήζεσλ θαζόζνλ, νη ίδηνη νη 

θνξνινγνύκελνη νπδέπνηε πξνζήιζαλ ζηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Υ., πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ είηε 

κεηαβνιέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ π.ρ. αιιαγή έδξαο, κειώλ ή εηαίξσλ, λνκίκσλ εθπξνζώπσλ 

θ.ι.π. όπσο είραλ ππνρξέσζε από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο  είηε ηελ νξηζηηθή παύζε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπο κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ.  

 

 Παξάιιεια, από ειέγρνπο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε επηρεηξήζεηο  από ηηο Υπεξεζίεο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, έρεη  δηαπηζησζεί όηη, πνιιέο από απηέο ή δελ έρνπλ ππνβάιιεη 

δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη  Φ.Π.Α. ή όηη δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ή όηη έρνπλ δεισζεί ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπο  ρνξεγεζεί 

Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.). 

 

 Δπεηδή  ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ πξέπεη λα  είλαη έγθπξε θαη 

αμηόπηζηε,  από 1/9/2011  ζα αλαζηέιιεηαη ε ρξήζε  ηνπ Α.Φ.Μ. επηηεδεπκαηηώλ θπζηθώλ θαη κε 

θπζηθώλ πξνζώπσλ κεηά ην ραξαθηεξηζκό ηνπ θαη ηελ θαηαρώξηζή ηνπ σο αλελεξγνύ , κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο   ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΔΚ 1778/Β΄/5-8-2011) 

Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.  
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            Δπηζεκαίλνπκε όηη, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αξρηθά, ζε ΜΖ  

ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ.   

 

 Γηαδηθαζία θαηαρώξηζεο  Α.Φ.Μ σο αλελεξγνύ από ηε Γ.Γ.Π..  

Καηά ηελ πξώηε εθαξκνγή, δε ζα απνζηαινύλ πξνζθιήζεηο,  θαη’ εμαίξεζε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο αλσηέξσ Α.Υ.Ο.,  ζηηο  επηρεηξήζεηο πνπ  από ηελ 

έξεπλα ζην κεραλνγξαθηθό  αξρείν, πξνθύςεη όηη, δελ παξνπζηάδνπλ θίλεζε ζε θαλέλα 

ππνζύζηεκα ηνπ TAXIS από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Π.Σ.Φ.  TAXIS   (1998) κέρξη ζήκεξα. 

Ο Α.Φ.Μ. ησλ επηρεηξήζεσλ  απηώλ  ζα θαηαζηεί  άκεζα  αλελεξγόο από ηε Γ.Γ.Π.Σ.. 

Σηηο  επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ θίλεζε ζε θάπνην ππνζύζηεκα,   ζα απνζηαιεί 

πξόζθιεζε από ηε Γ.Γ.Π.Σ., κε ηελ νπνία ζα θαινύληαη λα πξνζέιζνπλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., 

εληόο κελόο, λα ηαθηνπνηήζνπλ ηηο εθθξεκόηεηέο ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο ελ ιόγσ 

πξνζεζκίαο, εάλ  δελ αληαπνθξηζνύλ, ν Α.Φ.Μ. ηνπο ζα θαζίζηαηαη αλελεξγόο.    

      

Γηαδηθαζία θαηαρώξηζεο  Α.Φ.Μ. σο αλελεξγνύ από ηε Γ.Ο.Τ. 

Τε δπλαηόηεηα ραξαθηεξηζκνύ ελόο Α.Φ.Μ. σο αλελεξγνύ  θαη ηελ θαηαρώξηζή ηνπ 

νίθνζελ  ζην Υπνζύζηεκα Μεηξώνπ ζα έρεη θαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Υ., εθόζνλ κεηά από έιεγρν  

δηαπηζηώζεη όηη, ε επηρείξεζε εκπίπηεη ζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο  ηεο  παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 1 ηεο 

ΠΟΛ 1160/22-7-2011 (ΦΔΚ 1778/Β΄/5-8-2011) Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.  

 

Τεο θαηαρώξηζεο ηνπ Α.Φ.Μ. σο αλελεξγνύ, ζα πξνεγείηαη πξόζθιεζε ,σο ηα ζπλεκκέλα 

ππνδείγκαηα, ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα ηνπ επηηεδεπκαηία  θαζώο θαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή κέινπο ζηε πεξίπησζε επηηεδεπκαηία κε θπζηθνύ πξνζώπνπ, κε ηελ 

νπνία ζα θαιείηαη λα ηαθηνπνηήζεη εληόο κελόο, ηηο εθθξεκόηεηέο ηνπ. 

 

Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ν Α.Φ.Μ. επηηεδεπκαηία  θαηαζηεί αλελεξγόο, ππόθεηηαη από ηελ 

θαηαρώξηζή ηνπ ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ 

1160/2011 Α.Υ.Ο.. Ζ θαηαρώξεζε απηή ηνπ Α.Φ.Μ δελ εκπνδίδεη: 

 

- ηε βεβαίσζε λέσλ νθεηιώλ,  

- ηελ είζπξαμε όισλ ησλ νθεηιώλ (βεβαησκέλσλ ζε ξύζκηζε ή κε, κε ζπκςεθηζκό,  

   γξακκάηηα ζπκςεθηζκνύ θ.ι.π),   

- ηε δηαγξαθή νθεηιώλ,  

- ηε  ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο θαη είζπξαμεο νθεηιώλ θαη  

- ηε ρεηξόγξαθε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε θνξνινγηθήο δήισζεο θαη θαηαρώξεζή      

  ηνπο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηεο Γ.Ο.Τ.    
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Δλεξγνπνίεζε Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) από ηε Γ.Ο.Τ. 

Ζ θαηαρώξεζε ηνπ Α.Φ.Μ. σο αλελεξγνύ αλαζηέιιεη ηε ρξήζε ηνπ, κε δπλαηόηεηα 

ελεξγνπνίεζήο ηνπ, εθόζνλ εθιείςνπλ νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ραξαθηεξίζηεθε αλελεξγόο.  

 Ζ ελεξγνπνίεζή ηνπ γίλεηαη νίθνζελ από ην ηκήκα Μεηξώνπ ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ., θαηόπηλ 

ζρεηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ ε νπνία αξρεηνζεηείηαη ζην έληππν αξρείν ηνπ ηκήκαηνο.  

 

 Απελεξγνπνίεζε Α.Φ.Μ. από ην  Ζιεθηξνληθό ύζηεκα VIES (ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο)   

 Δπηπξόζζεηα, ε Γ.Γ.Π.Σ. απελεξγνπνηεί από ην Ζιεθηξνληθό ζύζηεκα VIES ηνπο Α.Φ.Μ. 

ησλ ππνθείκελσλ ζην Φ.Π.Α. πξνζώπσλ  ηα νπνία έρνπλ ππνβάιεη, δήισζε κεηαβνιήο εξγαζηώλ 

πνπ αθνξά ζηε δηαθνπή άζθεζεο ελδνθνηλνηηθώλ ζπλαιιαγώλ (ελδνθνηλνηηθέο παξαδόζεηο θαη 

απνθηήζεηο αγαζώλ -  ελδνθνηλνηηθέο παξνρέο ππεξεζηώλ θαη ελδνθνηλνηηθέο ιήςεηο ππεξεζηώλ), 

θαζώο θαη ζηελ πεξίπησζε δήισζεο αδξάλεηαο ή πηώρεπζεο.  

  Σηελ αλσηέξσ πεξίπησζε εκεξνκελία απελεξγνπνίεζεο ηνπ Α.Φ.Μ. ζην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα  VIES, είλαη ε εκεξνκελία κεηαβνιήο  πνπ αθνξά ζηε δηαθνπή άζθεζεο ελδνθνηλνηηθώλ 

ζπλαιιαγώλ. Όηαλ κε ηελ ππνβνιή  ηεο  αλσηέξσ δήισζεο, δειώλεηαη εκεξνκελία κεηαβνιήο 

πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ε αξκόδηα Γ.Ο.Υ. νθείιεη λα ειέγμεη, 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  VIES, εάλ έρνπλ δεισζεί πξνο ην ζπγθεθξηκέλν Α.Φ.Μ. ελδνθνηλνηηθέο 

παξαδόζεηο από επηρεηξήζεηο άιισλ Κ.Μ. θαηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα (ζρεη. ε 

1030160/650/Γ.Μ./ ΠΟΛ 1068/19-3-2001 εγθύθιηνο).           

Ζ απελεξγνπνίεζε από ην Ζιεθηξνληθό Σύζηεκα VIES ηνπ ΑΦΜ ιόγσ κε ππνβνιήο νύηε 

δειώζεσλ ΦΠΑ, νύηε Αλαθεθαιαησηηθώλ Πηλάθσλ (ζσξεπηηθά), ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ 1160/2011, γίλεηαη απηόκαηα από ηε Γ.Γ.Π.Σ. Ζ εκεξνκελία 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ε επόκελε εκέξα κεηά ηελ εθπλνή ηεο 

θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο πνπ ίζρπε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξώηεο δήισζεο ή ηνπ πίλαθα πνπ δελ 

ππνβιήζεθε.   

Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο ΠΟΛ 1160/2011, γίλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ από έιεγρν ή απηνςία ηεο αξκόδηαο 

θνξνινγηθήο αξρήο πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Δηδηθά, ζεσξείηαη όηη δελ πθίζηαηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ, ζύκθσλα 

κε έθζεζε απηνςίαο ηεο αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, είηε δε βξέζεθαλ εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε είηε δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα βξεζεί εθπξόζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο  (ζρεη. ΠΟΛ 1128/01.09.2010 Α.Υ.Ο.).   

Ζ εκεξνκελία απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES ιόγσ κε άζθεζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ / απηνςίαο ηεο αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο.  

Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES, ιόγσ δήισζεο ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ 

ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ 1160/2011, πξνθύπηεη κεηά από έιεγρν 

/ απηνςία ηεο αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο. Τα αλαθξηβή ή ςεπδή ζηνηρεία κπνξεί λα αθνξνύλ ηε 

δηεύζπλζε, δξαζηεξηόηεηα, θνξνινγηθό θαζεζηώο, αηνκηθά ζηνηρεία δηεπζπληή / κειώλ ηεο 

επηρείξεζεο θιπ θαη απνηεινύλ ιόγν απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δειώζεθαλ εζθεκκέλα ςεπδώο, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ΑΦΜ θαη λα εληαρζεί ν 

θνξνινγνύκελνο ζην ζύζηεκα VIES. 

ΑΔΑ: 45ΒΖΗ-Κ4Τ
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Σε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο  απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES, ζα 

είλαη δηαθξηηή ε αηηία απελεξγνπνίεζήο ηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν ΑΦΜ πνπ απελεξγνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο ΠΟΛ 1160/2011 εκθαλίδεηαη ζην ζύζηεκα VIES κε εκεξνκελία απελεξγνπνίεζεο (δηαθνπήο) 

θαη ελεκεξώλεηαη αληίζηνηρα ην ηζηνξηθό κεηξών VIES. 

Από ηελ εκεξνκελία απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES γηα νπνηνλδήπνηε 

από ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή δειώζεσλ ΦΠΑ θαη 

Αλαθεθαιαησηηθώλ Πηλάθσλ. 

Ζ αλάθηεζε ηνπ απελεξγνπνηεκέλνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES είλαη δπλαηή κε ηηο 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

Σηηο πεξηπηώζεηο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES, ιόγσ κε ππνβνιήο 

δειώζεσλ ΦΠΑ θαη Αλαθεθαιαησηηθώλ Πηλάθσλ, ε αλάθηεζε ηνπ ΑΦΜ ζην ζύζηεκα VIES γίλεηαη 

ζην ηκήκα Μεηξώνπ ηεο Γ.Ο.Υ., κε ππνβνιή δήισζεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξνινγνύκελνο 

πξνζήιζε θαη ππέβαιε ρεηξόγξαθα ζηε Γ.O.Y., ηηο δειώζεηο θαη ηνπο πίλαθεο πνπ δελ είραλ 

ππνβιεζεί,  νη νπνίεο δειώζεηο θαη πίλαθεο θαηαρσξήζεθαλ ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. 

Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε εκεξνκελία αλάθηεζεο ηνπ ΑΦΜ κπνξεί λα αλαηξέρεη ζην ρξόλν 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ ΑΦΜ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο (ππνβνιή δειώζεσλ ΦΠΑ θαη Αλαθεθαιαησηηθώλ Πηλάθσλ) γηα ην κεζνιαβήζαλ 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

Σηηο πεξηπηώζεηο απελεξγνπνίεζεο ΑΦΜ από ην ζύζηεκα VIES, ιόγσ κε άζθεζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή δήισζεο ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ, ε αλάθηεζε ηνπ ΑΦΜ 

ζην ζύζηεκα VIES γίλεηαη κε ηελ  άξζε ησλ ιόγσλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ απελεξγνπνίεζε (π.ρ. 

δηόξζσζε αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ, άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εκθάληζε εθπξνζώπνπ ηεο 

επηρείξεζεο) θαη ηελ  εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ επηηεδεπκαηία. 

Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε εκεξνκελία αλάθηεζεο ηνπ ΑΦΜ/ΦΠΑ ζην ζύζηεκα VIES 

κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ.  

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                                          Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                                     ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: Γύν (2) θύιια 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Γ.Ο.Υ.) 

2. Γ.Γ.Π.Σ. – Γηεύζπλζε  Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30)  
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ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ εθηόο ηνπ αξηζκνύ 4 

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ εθηόο ησλ  αξηζκώλ 1 θαη 2 

3. Απνδέθηεο Πίλαθα ΣΤ΄ εθηόο ησλ αξηζκώλ 3,4,5,6, θαη 7 

4. Π.Ο.Δ.- Γ.Ο.Υ. 

5. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ εθηόο ησλ αξηζκώλ 4,10 θαη 11 

6. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΔ΄ 

7. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΣΤ΄ 

8. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΕ΄ 

9. Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΒ΄ 

10. Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΓ΄ 

11. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

12. Τξάπεδα Γεκνζηνλνκηθώλ Γεδνκέλσλ (γηα θαηαρώξεζε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τ.Γ.Γ.) 

13. Οκάδα Απόδνζεο Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ & Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο (ΑΠΑΦΣ) 

 
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ  

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ θ. Π. Οηθνλόκνπ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ Θεκάησλ 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

6. Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) 

7. Γηεύζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ (Γ13) 

8. Γηεύζπλζε ΦΠΑ (Γ14)   (10 αληίηππα) 

9. Γηεύζπλζε ΚΒΣ (Γ15) 

10. Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ 

11. Γηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθνύ Σρεδηαζκνύ Τκ. Γ΄ (20 αληίηππα) 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Γ.Ο.Τ.: 
Σκήκα: 
Πιεξνθνξίεο: 
Σαρ. Γ/λζε: 
Σαρ. Κσδ.: 
Σει.:      
                                                                                                                                                     
 
 
                                                            ΠΡΟ……………(κε Φπζ. Πξόζσπν) 
 
 
 
Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικών (Α.Υ.Ο)   ΠΟΛ: 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 

1778/Β΄/5-8-2011), με τθν οποία ορίηεται θ διαδικαςία εκκακάριςθσ του υποςυςτιματοσ Μθτρώου TAXIS  

από τουσ ανενεργοφσ Αρικμοφσ Φορολογικοφ Μθτρώου (Α,Φ.Μ.)  επιτθδευματιών, ςασ ενθμερώνουμε ότι  

από τθν ζρευνα ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα τθσ Υπθρεςίασ μασ,   διαπιςτώκθκε ότι εμπίπτετε ςτισ 

διατάξεισ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ. 

Για το λόγο αυτό παρακαλοφμε να προςζλκετε ςτθ Δ.Ο.Υ. ………………………….. ζωσ………….  προκειμζνου να 

τακτοποιιςετε τισ εκκρεμότθτζσ ςασ. 

Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ,  ο Α.Φ.Μ. κα καταςτεί ανενεργόσ με ςυνζπεια τα οριηόμενα ςτθν 

ανωτζρω Α.Υ.Ο. . 

 

 

                                                                                                                      Ο Προϊςτάμενοσ  Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Αθήνα,                    2011 

Αρ. Πρωτ: 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
Γ.Ο.Τ.: 
Σκήκα: 
Πιεξνθνξίεο: 
Σαρ. Γ/λζε: 
Σαρ. Κσδ.: 
Σει.:      
                                                                                                                                                     
 
 

                                                            ΠΡΟ……………(κέινο/λόκηκν εθπξ/πν κε Φ.Π.) 
 
 
 
Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικών (Α.Υ.Ο) ΠΟΛ: 1160/22-7-2011 (ΦΕΚ 

1778/Β΄/5-8-2011), με τθν οποία ορίηεται θ διαδικαςία εκκακάριςθσ του Υποςυςτιματοσ Μθτρώου  TAXIS 

από τουσ ανενεργοφσ Αρικμοφσ Φορολογικοφ Μθτρώου (Α.Φ.Μ.) επιτθδευματιών, ςασ ενθμερώνουμε ότι 

από τθν ζρευνα ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα τθσ Υπθρεςίασ μασ, διαπιςτώκθκε ότι θ εταιρεία με τθν 

επωνυμία ………………………............................ ςτθν οποία εμφανίηεςκε  ωσ μζλοσ/νόμιμοσ εκπρόςωποσ  

εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ εν λόγω απόφαςθσ. 

Για το λόγο αυτό παρακαλοφμε να προςζλκετε ςτθ Δ.Ο.Υ. ………………. ζωσ……………….προκειμζνου να 

τακτοποιιςετε τισ εκκρεμότθτεσ τθσ παραπάνω εταιρείασ. 

Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ,  ο   Α.Φ.Μ τθσ εταιρείασ κα καταςτεί  ανενεργόσ με ςυνζπεια τα 

οριηόμενα ςτθν ανωτζρω Α.Υ.Ο. .   

 

 

                                                                                                                      Ο Προϊςτάμενοσ  Δ.Ο.Υ. 

 

 

 

 

 

 
 

Αθήνα,                    2011 

Αρ. Πρωτ: 

 

ΑΔΑ: 45ΒΖΗ-Κ4Τ


