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ΘΔΜΑ :  Παξνρή νδεγηώλ σο πξνο ηε δηαθνπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ θπζηθώλ,  

λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ. 
 

ε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ 1084/24-3-2014 (ΑΓΑ: ΒΙΗΡΗ-ΞΦΗ) εγθπθιίνπ, κε ηελ νπνία 
δόζεθαλ νδεγίεο ζηηο Γ.Ο.Τ. σο πξνο ηε ιύζε θαη ζέζε ζε εθθαζάξηζε ησλ θεθαιαηνπρηθώλ θαη 
πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, κε ηελ παξνύζα, παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαθνπή ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  ησλ θπζηθώλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ. 

 Δηδηθόηεξα: 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΔΚ 19 Β΄2014)  Απόθαζεο, νξίδεηαη 

όηη, ηα θπζηθά πξόζσπα ππνρξενύληαη, λα ππνβάιινπλ, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ νξηζηηθή 
παύζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, ην έληππν Μ4 «Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηώλ».   

Ωο νξηζηηθή παύζε, λνείηαη, ε κε άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε πώιεζε ηεο 
επηρείξεζεο, ε ζπγρώλεπζε ή  ε απνξξόθεζή ηεο, θ.ιπ. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ πνπ αζθνύζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 
θαη κε ζπλέρηζεο  ηεο επηρείξεζεο από ηνπο θιεξνλόκνπο, ε δήισζε δηαθνπήο ππνβάιιεηαη από 
έλαλ ηνπιάρηζηνλ θιεξνλόκν, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο, 
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1847 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. ηελ πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηεο επηρείξεζεο, ιόγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο από ηνλ / ηνπο θιεξνλόκν/νπο, 
ππνβάιιεηαη δήισζε δηαθνπήο εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ελεξγό αλάκεημή ηνπο θαη όρη 
πέξαλ ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

Ωο εκεξνκελία δηαθνπήο,  ζε θάζε πεξίπησζε, θαηαρσξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε 
εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ελώ ζπλππνβάιιεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο 
ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ θαη  ην έληππν  Μ7 «Γήισζε ρέζεσλ Φνξνινγνπκέλνπ».  

Δπηπιένλ, κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο νξίδεηαη όηη, ηα λνκηθά πξόζσπα θαη νη λνκηθέο νληόηεηεο 
ππνβάιινπλ ην έληππν Μ4 «Γήισζε Γηαθνπήο Δξγαζηώλ», εληόο δέθα (10) εκεξώλ, από ηε ιήμε 
ησλ εξγαζηώλ ηεο εθθαζάξηζεο ή από ηελ αλαθνίλσζε δηαγξαθήο ηνπο από ην Γ.Δ.ΜΗ.,  ό,πνπ 
απαηηείηαη. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ, ηα πξόζσπα απηά, δελ ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινπλ ην ίδην 
έληππν, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηε ιύζε ηνπο ή ηελ παύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπο, θαηά 
πεξίπησζε. 

Δηδηθόηεξα: 
α. Ωο πξνο ηα λνκηθά πξόζσπα θαη  ηηο λνκηθέο νληόηεηεο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην 

Γ.Δ.ΜΗ., ε  αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, καο γλώξηζε 
όηη: 
-   Όηαλ κία κεθαλαιοστική εηαιρεία (Α.Δ., Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ.) ιύεηαη, ηίζεηαη ζε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο - κε εμαίξεζε ηελ πηώρεπζε -  ππνρξεσηηθά εθ ηνπ λόκνπ ζε εθθαζάξηζε. Η 
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πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο είλαη απηή πνπ επηθέξεη ηε ιήμε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθόηεηαο θαη 
αθνινύζσο ε εηαηξεία δηαγξάθεηαη από ην Γ.Δ.ΜΗ. 

Ο ηζνινγηζκόο ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο θαηαρσξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη εθδίδεηαη αλαθνίλσζε 
δηαγξαθήο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ηνπ 
ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη ν ζρεηηθόο  Κσδηθόο  Αξηζκόο  Καηαρώξεζεο 
(Κ.Α.Κ.).  Η νξηζηηθή παύζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ επέξρεηαη από ηελ 
θαηαρώξεζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, κε ηελ ππνβνιή  ηεο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο 
ζπλππνβάιιεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο δηαγξαθήο ηεο από ην Γ.Δ.ΜΗ. θαη 
θαηαρσξείηαη, σο εκεξνκελία δηαθνπήο, ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ, ε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο 
ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο. 
- Όηαλ κία προζωπική εηαιρεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) ιύεηαη θη εθόζνλ νη εηαίξνη δελ έρνπλ 
ζπκθσλήζεη δηαθνξεηηθά, ηε ιύζε ηεο, αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε (αξζξ. 268 ηνπ λ.4072/2012 ΦΔΚ 
86 Α΄).  
           Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο, δεηά ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο από ην 
Γ.Δ.ΜΗ., πξνζθνκίδνληαο ηνλ ηζνινγηζκό ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, ν νπνίνο θαηαρσξείηαη θαη 
αθνινπζεί αλαθνίλσζε δηαγξαθήο ηεο από ην Γ.Δ.ΜΗ.  
           πλεπώο, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ  πξνζσπηθήο εηαηξείαο πνπ 
νινθιήξσζε ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ζπλππνβάιιεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο 
αλαθνίλσζεο δηαγξαθήο ηεο εηαηξείαο από ην Γ.Δ.ΜΗ. θαη  σο εκεξνκελία δηαθνπήο, θαηαρσξείηαη 
ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ, ε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο 
εθθαζάξηζεο. 
           ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθή εηαηξεία ιύεηαη ρσξίο ηε ιύζε ηεο λα αθνινπζήζεη ην 
ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ζπλππνβάιιεηαη 
επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο δηαγξαθήο ηεο από ην Γ.Δ.ΜΗ. Ωο εκεξνκελία 
δηαθνπήο, θαηαρσξείηαη, ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ,  ε εκεξνκελία ιύζεο ηεο, θαηά πεξίπησζε, 
όπσο πξνθύπηεη θάζε θνξά από ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε (π.ρ. ε εκεξνκελία θαηαρώξεζεο ζην 
Γ.Δ.ΜΗ. ηεο απόθαζεο ησλ κειώλ ή εηαίξσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιύζεο ηεο, ε εκεξνκελία πνπ 
πξνζδηνξίδεηαη από  δηθαζηηθή απόθαζε, ε εκεξνκελία παξόδνπ ηνπ δηκήλνπ από ηελ έμνδν 
εηαίξνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4072/2012, ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, 
θ.ιπ.). 
- Αλάινγε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε δηαθνπήο νπνηνπδήπνηε  άιινπ 
λνκηθνύ πξνζώπνπ ή  λνκηθήο νληόηεηαο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΗ. (π.ρ. Κνηλνπξαμία πνπ 
αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα) θαζώο θαη αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ έρεη 
ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα θαη έρεη εγγξαθεί ζην Γ.Δ.ΜΗ.. 
- Όζεο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.) ιύζεθαλ θαη νινθιήξσζαλ ηελ εθθαζάξηζή 
ηνπο  πξηλ  ηελ  έλαξμε  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Γ.Δ.ΜΗ., κε ηε  δήισζε  δηαθνπήο  εξγαζηώλ  
ζπλππνβάιινπλ επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο 
εθθαζάξηζεο ή ηεο αλαθνίλσζεο δηαγξαθήο από ην Μ.Α.Δ., θαηά πεξίπησζε.  

Οη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ., Δ.Δ.) πνπ ιύζεθαλ θαη νινθιήξσζαλ ηελ εθθαζάξηζή ηνπο 
πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., κε ηε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηώλ ζπλππνβάιινπλ 
επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηεο απόθαζεο γηα ηε ιύζε ή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ιύζεο ηνπο θαηαηεζεηκέλν 
ζην Πξσηνδηθείν ή ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, θαηά πεξίπησζε. Δάλ έρνπλ ιπζεί 
ιόγσ παξόδνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, ζπλππνβάιινπλ  επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
πνπ αλαθέξεηαη ε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηνπο, δεκνζηεπκέλν ζην Πξσηνδηθείν θαζώο θαη ηεο 
βεβαίσζεο ηνπ Πξσηνδηθείνπ, όηη δελ έρεη δεκνζηεπζεί παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο. 

β.  ηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ νομικών προζώπων 
ή νομικών ονηοηήηων ηων οποίων ηο έγγραθο ζύζηαζης καηατωρείηαι ζε άλλο Μηηρώο ή 
Βιβλίο εκηός Γ.Δ.ΜΗ. όπσο π.ρ. Ναπηηθέο εηαηξείεο πινίσλ αλαςπρήο, δηθεγνξηθέο εηαηξείεο, 
ζπκβνιαηνγξαθηθέο εηαηξείεο θ.ιπ. κε ηε δήισζε δηαθνπήο εξγαζηώλ ζπλππνβάιιεηαη επθξηλέο 
θσηναληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ιύζεο ηνπο, λνκίκσο θαηαρσξεκέλν ή ηνπ ηζνινγηζκνύ ιήμεο ηεο 
εθθαζάξηζεο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλν, όπνπ απαηηείηαη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 
εθθαζάξηζε. Ωο εκεξνκελία δηαθνπήο, θαηαρσξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε εκεξνκελία ηεο 
ιύζεο ηνπο ή ε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ  ιήμεο ηεο εθθαζάξηζεο, θαηά πεξίπησζε. 
  γ. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ από επηρεηξήζεηο πνπ 
κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 5 ηνπ λ. 2166/93, σο 
εκεξνκελία δηαθνπήο θαηαρσξείηαη ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ ε εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ 
ηζνινγηζκνύ κεηαζρεκαηηζκνύ (ζρεη. Α.Τ.Ο. 1063006/2696/776/0014/ΠΟΛ 1145/25-5-95). 
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Οη σο άλσ δειώζεηο ζπκπιεξώλνληαη θαη ππνβάιινληαη εηο απινύλ από ην 

θνξνινγνύκελν ή ην λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ, ζην ηκήκα ή γξαθείν ηεο Γηνηθεηηθήο θαη 
Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ. ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο, βξίζθεηαη ε έδξα 
ηεο επηρείξεζεο θαη επέρνπλ ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86. Όηαλ 
ππνβάιινληαη από ηξίην πξόζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδόηεζε, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο 
ππνγξαθήο από νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή ΚΔΠ.   
 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαθνπήο, πξνζθνκίδνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή θαη ζπλππνβάιινληαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, θαηά 
ηα  νξηδόκελα ζην δεύηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.4250/2014 (ΦΔΚ 74 Α΄). 
    Πξηλ ηελ θαηαρώξεζε ηεο δήισζεο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα, αθπξώλνληαη 
ππνρξεσηηθά ηα ζεσξεκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ε ζεώξεζε ησλ νπνίσλ, δηελεξγήζεθε από ην 
ρξόλν παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνύ ππνζπζηήκαηνο TAXIS, ζε θάζε Γεκόζηα 
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). 
    Mε ηελ θαηαρώξεζε ηεο δήισζεο δηαθνπήο εξγαζηώλ ζην Τπνζύζηεκα Μεηξώνπ  
ρνξεγείηαη άκεζα από ηνλ ππάιιειν ηνπ ηκήκαηνο ή γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο 
Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ., ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, 
ζηνπο θνξνινγνύκελνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο) ε ζρεηηθή βεβαίσζε, 
ρσξίο λα απνηειεί θώιπκα γηα ηε ρνξήγεζή ηεο ε ύπαξμε βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ή ε κε 
εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ 
1181/2012 εγθύθιην θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνγξαθή ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 
Γ.Ο.Τ. όηη έιαβαλ γλώζε ηεο δηαθνπήο. 

 ε θάζε  πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο ελ ιόγσ δήισζεο εθπξόζεζκα, επηβάιινληαη νη 
θπξώζεηο  ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2014 (ΦΔΚ 170 Α΄), όπσο ηζρύεη.  

Ωο εκεξνκελία εθθίλεζεο ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκπξνζέζκνπ, ζηηο 
πεξηπηώζεηο  πνπ  θαηά  ηελ  ππνβνιή  ηεο δήισζεο  δηαθνπήο  εξγαζηώλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΠΟΛ 
1006/2013, πξνζθνκίδεηαη αλαθνίλσζε από ηελ ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., ινγίδεηαη ε εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο. 
 ην ζεκείν απηό λα πξνζζέζνπκε όηη, νη   νδεγίεο  πνπ  έρνπλ  δνζεί  κε ηηο 
1030160/650/ΓΜΠΟΛ1068/19-3-2001, 1016769/389/ΓΜΒ/ΠΟΛ1028/21-2-2003 θαη 
1053873/867/ΓΜ/ΠΟΛ 1071/28-5-2009 εγθπθιίνπο θαη αθνξνύλ ζηελ εθπξόζεζκε δηαθνπή  
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο πέξαλ ηνπ έηνπο με βάζη ηον πραγμαηικό τρόνο διακοπής 
ηων επιτειρήζεων, παύνπλ λα ηζρύνπλ, από  ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη 
δνζεί από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 
 
 
                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

         ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

      Ακριβές Ανηίγραθο ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ 

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς 

     Σμήμαηος Γιοίκηζης      

 

 

 

       ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α. Αποδέκηες για ενέργεια 

-   Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

-   Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

    (κε παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

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

-   Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 

     Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, 

     Γεληθή Γ/λζε Δζση. Δκπνξίνπ, 

     Γ/λζε ΑΔ θαη Πίζηεσο 

     Πιαηεία Κάληγγνο 

    101 81 Αζήλα 
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