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Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3853/2010 (ΦΔΚ 90 Α) θαη ηεο Κ.Τ.Α. κε 

αξηζ. K1-802/23.3.2011 (ΦΔΚ 470 Β'), κε ηηο νπνίεο ε ζχζηαζε πξνζσπηθψλ θαη 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία έλαξμεο απηψλ νινθιεξψλεηαη, 

απφ ηηο Τπεξεζίεο Μίαο ηάζεο (Τ.Μ..) ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε απηνςία 

ζηελ έδξα ηνπο θαη κε αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ ζηελ Τπεξεζία καο, 

γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ ηφζν γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο θαηά ηελ ππνβνιή 

δειψζεσλ έλαξμεο θαη κεηαβνιήο εξγαζηψλ φζν θαη γηα ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο έδξαο θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ζαο δηεπθξηλίδνπκε ηα 

εμήο: 

 

1. Όπσο είλαη γλσζηφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηεο 1070576/2627/ΓΜ 

ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Τ.Ο.Ο., θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ έλαξμεο ή 

κεηαβνιήο εξγαζηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ππνρξενχηαη λα εθδίδεη εληνιή ειέγρνπ 

γηα ηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ή κε ηεο δεινχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο. 

 

Η βεβαίσζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο εξγαζηψλ δχλαηαη λα ρνξεγείηαη, θαη' εμαίξεζε, 

ρσξίο ηε δηελέξγεηα απηνςίαο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ.. 

 

2. ην άξζξν 3 ηεο αλσηέξσ Α.Τ.Ο.Ο., νξίδεηαη φηη κε ηηο αλσηέξσ δειψζεηο 

ζπλππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο έδξαο θαη ησλ 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα είλαη ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή 

ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ή ππνκίζζσζεο λνκίκσο ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. ή 
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ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86 πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ. 

 

3. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ γηα ην Φ.Π.Α. (άξζξα 

213,214,360,361) θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 904/2010 (άξζξα 17,19,22,23), 

πξνθχπηεη φηη ηα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ ψζηε, ηα δεδνκέλα θαηαρψξεζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή βάζε ηνπ VIES, ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε 

λνκηθή κνξθή, ηε δηεχζπλζε, ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο Α.Φ.Μ θ.ι.ηη., λα είλαη 

πιήξε, ελεκεξσκέλα θαη αθξηβή, εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο εμαθξίβσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

4. Η ππνρξέσζε δηαπίζησζεο ηεο χπαξμεο ή κε ηεο δεινχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε 

επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ζηφρν έρεη θαηά θχξην ιφγν ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ηεο ππεξεζίαο αιιά θαη νκνηφκνξθεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, είηε απηέο ππνβάιινπλ δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ζηηο Γ.Ο.Τ. είηε 

ζηηο Τ.Μ.., ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπλνιηθήο 

εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζα θξίλεη θαηά πεξίπησζε, ζε πνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απηνςία. 

ην ζεκείν απηφ ππελζπκίδνπκε φηη κε ηελ ΠΟΛ.1173/25.11.2010 παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. λα εθδίδεη εληνιή ειέγρνπ ζε πεξηπηψζεηο 

φπσο π.ρ. ηα επαγγέικαηα ζηα νπνία έρεη ζεκεησζεί θαηά ην παξειζφλ ε δεκηνπξγία 

εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ, έλαξμε ζε ππεξήιηθεο, ζε κνλνπξφζσπεο ΔΠΔ θ.ι.π., 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ελδερφκελε αληηθεηκεληθή αδπλακία ηεο ππεξεζίαο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ε δηαδηθαζία έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπο έρεη 

νινθιεξσζεί απφ ηηο Τ.Μ.., ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηνςία, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, πξηλ ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.. ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

5. Δμαηξεηηθά ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηνςία ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο πξηλ ηε 

ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο Γ.Ο Τ. 

δήισζε έλαξμεο ή κεηαβνιήο εξγαζηψλ θαη δειψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαδηθαζία έλαξμεο 

εξγαζηψλ έρεη νινθιεξσζεί ζε κία απφ ηηο Τ.Μ.. θαη έρεη δεισζεί ε δηελέξγεηα 

ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

6. Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ζε αξθεηέο Γ.Ο.Τ. δηελεξγείηαη έιεγρνο απηνςίαο ζε 

θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ, φπσο είλαη π.ρ. ε θαηεγνξία ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994 (δηθεγφξνη, γηαηξνί θ.ι.π) ή ζηνπο 

πξάθηνξεο ιαρείσλ θαη ΠΡΟ-ΠΟ θ.ιπ., ζηηο νπνίεο εμ αληηθεηκέλνπ δελ έρεη 

ζεκεησζεί θαηλφκελν εηθνληθήο έλαξμεο αθνχ εθιείπνπλ παληειψο νη ιφγνη. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη, δελ είλαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο απηνςίαο θαηά ηελ έλαξμε ησλ 

ελ ιφγσ επαγγεικάησλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηδξχνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο εγθαηαζηάζεηο εθηφο ηεο έδξαο ηνπο, φπσο ππνθαηαζηήκαηα, απνζήθεο 

θ.ι.π., δεδνκέλνπ φηη, γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο νπζηαζηηθφο είλαη 

ν έιεγρνο ηεο έδξαο ηεο. 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε ε θαηνηθία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ (φπσο επαγγέικαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, δηελέξγεηα εκπνξίνπ κέζσ 

δηαδηθηχνπ θ.ι.π.), ε Γ.Ο.Τ. δε ζα επεθηείλεηαη ζε πεξαηηέξσ έιεγρν χπαξμεο ή κε 
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άιισλ πξνυπνζέζεσλ, νη νπνίεο ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο πνπ δελ 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

 

7. Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία πξνζδηνξηζκνχ ηεο έδξαο, δειαδή ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή 

κηζζσηήξην ή ππεχζπλε δήισζε πεξί δσξεάλ παξαρψξεζεο ρψξνπ, ηνλίδνπκε φηη 

απηά, ινγίδνληαη σο θαη' αξρήλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, πνπ πηζηνπνηνχλ ηε ζχλδεζε 

ηνπ ρψξνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν επηηεδεπκαηία. 

 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, (φπσο π.ρ. κεηαβίβαζε επηρείξεζεο ή θιεξνλνκηθή 

δηαδνρή επηρείξεζεο) πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθφκηζε κηζζσηεξίνπ, κπνξεί λα 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

αθξηβήο δηεχζπλζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη νη ιφγνη αδπλακίαο 

πξνζθφκηζήο ηνπ ή άιινπ απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ. 

Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ σο ιφγνο κε πξνζθφκηζεο ηνπ κηζζσηεξίνπ, αλαθέξεηαη 

ην γεγνλφο φηη, ε κίζζσζε έρεη γίλεη ζην φλνκα πξνεγνχκελνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ζην νπνίν ζπκκεηείρε ν ελδηαθεξφκελνο, πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη αηνκηθά 

επηρείξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ή ην αληίζεην, δειαδή έλαξμε εηαηξείαο κε 

κηζζσηήξην ζην φλνκα θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζ' απηή, δεηείηαη 

θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ, γηαηί εθείλν πνπ ελδηαθέξεη, είλαη ε 

εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, φπνπ ζα 

αζθεζεί πξαγκαηηθά ε δξαζηεξηφηεηα. 

Δμ άιινπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε χπαξμε θαη ε πξνζθφκηζε κηζζσηεξίνπ δελ 

απνθιείεη πεξίπησζε θαηαζηξαηήγεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. ε θακία φκσο 

πεξίπησζε ε ειεγθηηθή εμνπζία ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ζεκαηνθχιαθαο ησλ κηζζσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδηνθηήηε, άιισζηε, νχηε θαη 

δηθαηνδνζία έρεη λα ππεηζέξρεηαη ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηηο 

εκπνξηθέο κηζζψζεηο ή ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ελνρηθέο ζρέζεηο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ. 

Σν ίδην εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο έδξα ε θαηνηθία 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη απφ ην πξνζθνκηδφκελν κηζζσηήξην δελ παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ σο επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ. 

 

8. Απηνλφεην είλαη, φηη παξακέλεη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο Γ.Ο.Τ., εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη, λα δηελεξγεί απηνςία θαη ζηηο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεηο θαζψο θαη ζε κεηαγελέζηεξν ηεο έλαξμεο ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έδξα, θαζψο θαη αλ έρνπλ 

επέιζεη αιιαγέο ζηα δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ είλαη δεισκέλα ζην 

ππνζχζηεκα Μεηξψνπ ηνπ TAXIS.  

 

 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ  

ΑΝΣΩΝΙΟ NANΟΠΟΤΛΟ 

 

  


