
Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4174/2013
Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 355 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/01
/2018

 .α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να 1
καταστεί υπόχρεο σε καταβολή ή παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη 
φορολογική νομοθεσία ή σε υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Κώδικα υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό 
μητρώο.

Στη δήλωση εγγραφής περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία του 
φορολογούμενου, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, καθώς και η επωνυμία, ο 
διακριτικός τίτλος και η έδρα, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η δήλωση εγγραφής 
υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση αυτών.

β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να 
ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση 
έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την 
πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη 
δήλωση έναρξης.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να 
ασκήσουν δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου, ως χρόνος έναρξης 
θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών. Η δήλωση έναρξης 
υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη σύσταση.

Στη δήλωση έναρξης περιλαμβάνονται ο τόπος άσκησης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τυχόν υποκαταστήματα, το 
αντικείμενο των εργασιών, το τηρούμενο λογιστικό σύστημα καθώς και το 
καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας στο οποίο υπάγεται ο φορολογούμενος.

γ. Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων 
ορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία υποβολής της δήλωσης εγγραφής 
και έναρξης στο φορολογικό μητρώο, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 
την εφαρμογή των παραγράφων 1α και 1β του παρόντος. Με όμοια απόφαση 
μπορεί να ορίζονται άλλες κατηγορίες προσώπων για τις οποίες απαιτείται 
εγγραφή στο φορολογικό μητρώο καθώς και επιπλέον στοιχεία τα οποία πρέπει 
να δηλώνονται από τον φορολογούμενο με τη δήλωση εγγραφής και έναρξης, 
πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1α και 1β.

Με την εγγραφή η Φορολογική ∆ιοίκηση αποδίδει μοναδικό Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου σε κάθε φορολογούμενο κατά τα οριζόμενα στο 
επόμενο άρθρο.

δ. Η Φορολογική ∆ιοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 



δ. Η Φορολογική ∆ιοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα 
επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν:

i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 
πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, 
πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, 
διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση 
νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο πρόσωπο“ κατά το άρθρο 
2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που 
πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) 
ή εταίρος ή μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 
πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, 
διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο 
εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν “συνδεδεμένο 
πρόσωπο“ κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον 
ίδιο ως άνω χρόνο,

και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική 
βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο 
προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και 
πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Εξαιρούνται 
ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της 
δήλωσης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, 
δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου, καθώς και 
οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής, η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον τρεις (3) 
δόσεις αυτής.

Ως αφερέγγυο, για την εφαρμογή του παρόντος, πρόσωπο, πλέον αυτού που 
πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση του 
άρθρου 68 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246), καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει 
υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010. Εξαιρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, αμιγείς ή μεικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, 
δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη 
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το ∆ημόσιο με διοικητική πράξη ή 
ως μέτοχος.

ε. Η εγγύηση, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄, απαιτείται μόνο μετά από απόφαση 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης, από την οποία προκύπτει, ότι συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ και με την οποία προσδιορίζεται το 
ύψος της εγγύησης. Η Φορολογική ∆ιοίκηση οφείλει να κοινοποιεί στο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την 



νομικό πρόσωπο ή στη νομική οντότητα που υποβάλλει τη δήλωση την 
απαίτηση για παροχή εγγύησης. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη στο φορολογικό 
μητρώο ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης. Εάν με 
την υποβολή της δήλωσης έναρξης υποβάλλεται ταυτόχρονα και δήλωση 
εγγραφής, η εγγραφή του φορολογούμενου στο φορολογικό μητρώο 
ολοκληρώνεται μόνο μετά την παροχή της αιτηθείσας εγγύησης.

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης δ΄, καθώς και τη 
νομική μορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.

Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων ορίζονται 
το είδος, η διάρκεια, το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης της εγγύησης, οι 
περιπτώσεις κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρούσας 
παραγράφου.

 

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 112 ΝΟΜΟΣ 4549/2018 και ισχύει από 14/06
/2018

 .α. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης 2
αξίας, υποχρεούται να δηλώνει την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών 
αποκτήσεων αγαθών και την πραγματοποίηση απαλλασσόμενων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000), ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων αγαθών.

β. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, 
υποχρεούται να δηλώνει την έναρξη ή την παύση παροχής υπηρεσιών προς 
υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, για τις οποίες ο 
τόπος δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

γ. Ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας, ή 
το μη υποκείμενο στον φόρο προστιθέμενης αξίας νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα που διαθέτει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούται 
να δηλώνει την έναρξη ή παύση λήψης υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο 
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος, για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης 
είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και ο φορολογούμενος είναι 
υπόχρεος στην καταβολή του φόρου.

δ. Η δήλωση για την πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών υποβάλλεται 
πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 112 ΝΟΜΟΣ 4549/2018 και ισχύει από 14/06
/2018

 Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 3α.
υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική ∆ιοίκηση για μεταβολές στα 
στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο 



στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο 
φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών 
από την πραγματοποίηση της μεταβολής.

Ειδικά ο φορολογούμενος, που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης 
αξίας, για τη μεταβολή καθεστώτος Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται, υποβάλλει 
δήλωση μετάταξης εντός της ίδιας ανωτέρω προθεσμίας, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου 
φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, 
δεν υπόκειται σε προθεσμία.

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής 
∆ιοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της.

β. Ο φορολογούμενος που είναι υποκείμενος στον φόρο προστιθέμενης αξίας 
και πρόκειται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές, υποβάλλει 
δήλωση μεταβολών στο φορολογικό μητρώο για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 112 ΝΟΜΟΣ 4549/2018 και ισχύει από 14/06
/2018

 Ο φορολογούμενος που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να 4.
ενημερώνει τη Φορολογική ∆ιοίκηση για την οριστική παύση των εργασιών του 
με την υποβολή στο φορολογικό μητρώο δήλωσης διακοπής εργασιών.

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για τα φυσικά πρόσωπα εντός τριάντα (30) 
ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους και για τα νομικά πρόσωπα 
και τις νομικές οντότητες εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους ή από 
τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης ή από την ανακοίνωση διαγραφής τους 
από το Γ.Ε.ΜΗ., κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση 
διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους, μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες, από την ενεργό ανάμειξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι 
πέραν των τριάντα (30) ημερών από την λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε 
άλλη περίπτωση.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 355 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/01
/2018

 . Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος παραλείψει τις δηλωτικές του 5
υποχρεώσεις, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής και 
παρακράτησης των φόρων και από τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 355 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/01
/2018

 . Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων:6



 . Με απόφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Εσόδων:6

α) καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος ενημέρωσης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 
για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου και

β) δύναται να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή των 
δηλώσεων του παρόντος άρθρου ή να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής 
αυτών, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη Φορολογική 
∆ιοίκηση ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων 
εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους. Η 
απόφαση παράτασης υπογράφεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της 
προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.

Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 355 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 και ισχύει από 17/01/2018


