
13/10/2017 ΠΟΛ. 1159/2017 (3/10/2017)-Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικ…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=A3687A2A96F38200.1D031AEA53&version=2017/10/03 1/3

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3569

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1159

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.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 4, 10, 11 και 54 του Ν. 4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε µε τον Ν. 2859/2000 (Α΄248), όπως ισχύει.

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄94) και ειδικότερα των άρθρων 7, 14 και 41
αυτού.

δ) του Ν. 3419/2005 (Α΄297) Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας», όπως ισχύει.

ε) της αριθ . Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 (Β΄968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Οργανισµός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

στ) της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄ 19/2014) «Διαδικασία και
δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης /Μεταβολής και Διακοπής
Επιχειρηµατικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως
συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α΄ της παρ.3 του άρθρου 41 του Ν.
4389/2016.

3. Την αριθµ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός Γενικού Γραµµατέα της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του Ν. 4389/2016 .

4. Την Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

5. Την ανάγκη καθορισµού διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουµένων, νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων, οι οποίοι έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς προηγουµένως να τεθούν υπό εκκαθάριση
καθώς υπήρχε εκκρεµότητα αυτών, όπως χρηµατική απαίτηση ή χρέος προς τρίτους ή εταιρική περιουσία ή πάγιο, που δε διατέθηκε στους
εταίρους, κ.λπ. ή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Καθορίζεται διαδικασία 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, 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., ή ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δήλωση διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το
στάδιο αυτής.

`Αρθρο 2

Για τη θέση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο, ο εκκαθαριστής υποβάλλει 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, συνυποβάλλοντας το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου» προκειµένου να δηλώσει τη σχέση του.

Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που είναι υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 , όπως
ισχύει, συνυποβάλλουν ανακοίνωση καταχώρησης δικαστικής απόφασης ως επιχειρήσεις σε εκκαθάριση µε την οποία ορίζονται και οι
εκκαθαριστές.

Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που εξαιρούνται της εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και το έγγραφο σύστασης τους 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., συνυποβάλλουν το έγγραφο λύσης τους, νοµίµως δηµοσιευµένο, όπου απαιτείται, από το
οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών.

Στην περίπτωση που από το έγγραφο λύσης δεν προκύπτουν τα στοιχεία των εκκαθαριστών συνυποβάλλεται επιπλέον το έγγραφο εκείνο, από
το οποίο προκύπτουν τα εν λόγω στοιχεία, όπως καταστατικό, νοµίµως δηµοσιευµένο, όπου απαιτείται ή δικαστική απόφαση.

Τα ως άνω δικαιολογητικά, προσκοµίζονται και επιδεικνύονται σε πρωτότυπη µορφή ενώ υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Όταν οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της
υπογραφής του υπόχρεου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και επιδεικνύεται το στοιχείο ταυτότητας του εξουσιοδοτηµένου
προσώπου.

`Αρθρο 3

Για την καταχώρηση της δήλωσης µεταβολής στο Υποσύστηµα Μητρώου και τη θέση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας σε
εκκαθάριση, ο αρµόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. προβαίνει, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναµικού, στην ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. που κατείχαν πριν από τη διακοπή των
εργασιών τους καθώς, τα πρόσωπα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται για το σκοπό της εκκαθάρισης.

Με την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., ο αρµόδιος υπάλληλος καταχωρεί στο Υποσύστηµα Μητρώου τη δήλωση µεταβολής για τη θέση των
προσώπων της παρούσας σε εκκαθάριση µε ηµεροµηνία µεταβολής, την ηµεροµηνία διακοπής τους. Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης ή έκδοσης ή
εν γένει η ηµεροµηνία που φέρουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ., δεν
είναι δεσµευτική για τη φορολογική διοίκηση.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης πέραν των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία µεταβολής, 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.

Με τη θέση του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας σε εκκαθάριση στο Φορολογικό Μητρώο, η βεβαίωση διακοπής εργασιών που
χορηγήθηκε αρχικά στο Φορολογούµενο δεν παράγει έννοµο αποτέλεσµα, σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
φορολογική νοµοθεσία.

Στην περίπτωση που, από την ηµεροµηνία ενεργοποίησης του Α.Φ.Μ. των ως άνω προσώπων µέχρι και την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
εκκαθάρισης τους, έχουν επέλθει µεταβολές στα στοιχεία των φορολογουµένων υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που
ορίζονται µε τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις.

Με την περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης, τα πρόσωπα της παρούσας υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών
(έντυπο Μ4), σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014), όπως ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται η σχετική βεβαίωση.

`Αρθρο 4

Μετά την ενεργοποίηση του Α.Φ.Μ. και τη θέση τους σε εκκαθάριση, τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες είναι υπόχρεα στην
υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

`Αρθρο 5

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

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


