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-   ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΖΣΡΩΟΤ  
2. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ     
-  Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)                         Ωο Π.Γ. 
-  Γ/ΝΖ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (Γ13)   
-  Γ/ΝΖ  Φ.Π.Α. (Γ14) 
-  Γ/ΝΖ  ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (Γ15) 
-  Γ/ΝΖ ΔΗΠΡΑΞΖ  ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ (Γ16) 
       
II. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ  
   ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
   ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔ.Π.Τ.Ο. 
-  Γ/ΝΖ  ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ (Γ30) 
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      Σαρ. Κσδ.:     101 84 Αζήλα                                                 
      Πιεξνθνξίεο:      
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ΘΔΜΑ: Δθθαζάξηζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ TAXIS από ηνπο αλελεξγνύο Αξηζκνύο 

            Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

΄Δρνληαο ππόςε: 

1.   Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α΄). 

2.   Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 2859/2000 (ΦΔΚ 248 

A΄), όπσο ηζρύεη. 

3.  Τηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ λ. 3853/2010 (ΦΔΚ 90 Α΄) 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΓΜ/14-7-2005 (ΦΔΚ 1062 Β΄),όπσο ηζρύεη. 

5.  Τηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. 1027411/842/ΓΜ/26-2-1998 (ΦΔΚ 193 Β΄) όπσο ηζρύεη. 
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6. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17,19, 20, 22, 23 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Σπκβνπιίνπ 904/2010 ηεο        

7εο  Οθησβξίνπ 2010. 

7. Τελ αλάγθε εθθαζάξηζεο ηνπ Υπνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ ηνπ TAXIS από ηνπο αλελεξγνύο 

Αξηζκνύο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα. 

8.  Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α΄) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο κε 

απόθαζή ηνπ ν Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα νξίδεη δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ 

Υπνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ ηνπ TAXIS από ηνπο αλελεξγνύο Αξηζκνύο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

(Α.Φ.Μ.) πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα είηε από ηε κεηάπησζε ηνπ παιαηνύ κεραλνγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο είηε ιόγσ κε ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξώνπ από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο είηε 

ιόγσ κε ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, λα νξίδνληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα. 

9. Τν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε γηα ηνλ Κξαηηθό 

Πξνϋπνινγηζκό. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Άξζξν 1 

Γηαδηθαζία Δθθαζάξηζεο 

 

   

 1. Καζνξίδεηαη δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Μεηξώνπ ΤΑΦΗS  κε ηελ νπνία 

θαζίζηαηαη αλελεξγόο ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) επηηεδεπκαηία, θπζηθνύ ή κε 

θπζηθνύ πξνζώπνπ,  όηαλ  : 

 

 α) εκθαλίδεηαη  ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ TAXIS κε ειιηπή ή ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ιόγσ 

κεηάπησζεο από ην παιαηό κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα είηε ιόγσ κε ελεκέξσζεο ηνπ Μεηξώνπ 

από ηνλ ίδην ή 

 β)  δελ έρεη ππνβάιεη δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

      (Φ.Π.Α.)  γηα δύν ζπλερόκελα έηε ή 

 γ)  από έιεγρν ή απηνςία ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή     

      δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ ή 

δ)   από έιεγρν ή απηνςία ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο πξνθύπηεη όηη έρεη δειώζεη  ςεπδή ή αλαθξηβή  

       ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.). 

 Ο επηηεδεπκαηίαο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

ελεκεξώλεηαη κε επηζηνιή από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζέιζεη ζηε Γ.Ο.Υ. θαη λα ξπζκίζεη ηηο εθθξεκόηεηέο ηνπ εληόο κελόο. 
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη 

αληαπνθξηζεί, ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) θαηαρσξείηαη σο αλελεξγόο ζην 

ππνζύζηεκα Μεηξώνπ TAXIS θαη παξάγεηαη δήισζε κεηαβνιήο κε θεληξηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

θαηαρώξηζε απηή είλαη νξαηή από όια ηα ππνζπζηήκαηα ηεο Γ.Ο.Υ.  

 

Ο αλελεξγόο Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.)  δελ  απελεξγνπνηείηαη,  αιιά 

αλαζηέιιεηαη ε ρξήζε ηνπ, κε δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζήο ηνπ, ππό πξνϋπνζέζεηο. 

  

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία δηελεξγείηαη θεληξηθά από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ 

(Γ.Γ.Π.Σ.), γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1/1/2009 θαη επαλαιακβάλεηαη ζηε ιήμε θάζε έηνπο γηα ηελ 

αληίζηνηρε πξνεγεζείζα πεξίνδν. 

 

Τε δπλαηόηεηα ραξαθηεξηζκνύ ελόο Αξηζκνύ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) σο αλελεξγνύ θαη ηελ 

θαηαρώξηζή ηνπ ζην ππνζύζηεκα Μεηξώνπ έρεη θαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Υ., θαηόπηλ ειέγρνπ.  

                                                                  

2.  Ο επηηεδεπκαηίαο, ηνπ νπνίνπ ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) έρεη θαηαζηεί 

αλελεξγόο, δε κπνξεί από ηελ θαηαρώξηζή ηνπ λα: 

 Υπνβάιεη νπνηαδήπνηε δήισζε ζην ηκήκα Μεηξώνπ ηεο Γ.Ο.Υ. 

 Υπνβάιεη νπνηαδήπνηε θνξνινγηθή δήισζε ειεθηξνληθά. 

 Θεσξήζεη βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ. ή απνθάζεηο πνπ        

            εθδίδνληαη θαη΄  εμνπζηνδόηεζε ηνπ Κώδηθα απηνύ.  

 Υπνβάιεη νπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.Σ. 

 Τύρεη απαιιαγήο από ην θόξν κεηαβίβαζεο, θιεξνλνκηώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ θαηά ηελ              

            απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο. 

 Λάβεη πηζηνπνηεηηθό ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Κώδηθα θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, δσξεώλ θαη 

      γνληθώλ παξνρώλ, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην λ. 2961/2001 ( ΦΔΚ 266 Α΄). 

 Λάβεη πηζηνπνηεηηθό ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α΄). 

 Λάβεη αληίγξαθν (κε ηζρύ πηζηνπνηεηηθνύ) ησλ ππνβιεζεηζώλ δειώζεσλ θόξνπ       

θιεξνλνκηάο, δσξεάο, γνληθήο παξνρήο, δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9), δήισζεο ΦΑΠ  

      λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη εθθαζαξηζηηθώλ ΔΤΑΚ θαη ΦΑΠ θπζηθώλ πξνζώπσλ.   

 Λάβεη απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 

 Δηζπξάηηεη δηάθνξα πνζά από ηελ εμόθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο (Α.Φ.Δ.Κ. Φξεκαηηθά 

Γξακκάηηα, Γξακκάηηα ηξίησλ, Φξεκαηηθά εληάικαηα).  

 Σπλαιιάζζεηαη κε ην Γεκόζην ηνκέα (ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό γηα πξνκήζεηα πιηθώλ ή 

αλάζεζε έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ). 
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3.  Ζ αδξαλνπνίεζε ησλ αλελεξγώλ Αξηζκώλ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ  (Α.Φ.Μ.) δελ   

     εκπνδίδεη: 

 ηε βεβαίσζε λέσλ νθεηιώλ  

 ηελ είζπξαμε όισλ ησλ νθεηιώλ 

 ηε δηαγξαθή νθεηιώλ  

 ηε  ιήςε κέηξσλ δηαζθάιηζεο θαη  είζπξαμεο νθεηιώλ 

 ηε ρεηξόγξαθε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε θνξνινγηθήο δήισζεο  

 

4. Ο Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.)  ελεξγνπνηείηαη, εθόζνλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ 

σο αλελεξγνύ, παύνπλ λα ππάξρνπλ. Ζ ελεξγνπνίεζε γίλεηαη νίθνζελ ζην Τκήκα Μεηξώνπ ηεο 

αξκόδηαο  Γ.Ο.Υ. 

 

 Άξζξν 2 

   Απελεξγνπνίεζε  Α.Φ.Μ. από ην Ζιεθηξνληθό ύζηεκα VIES (Δλδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο)  

 Δηδηθόηεξα νη Αξηζκνί Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ησλ ππνθείκελσλ ζην ΦΠΑ πξνζώπσλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 214 ηεο νδεγίαο 2006/112/ΔΚ γηα ην Φ.Π.Α., 

απελεξγνπνηνύληαη από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα VIES απηόκαηα θαη ρσξίο πξνεγνύκελε 

εηδνπνίεζε, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ 904/2010/Δ.Δ., εάλ ζπληξέρεη έζησ θαη 

κία από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:   

1. Ο ππνθείκελνο ζην θόξν δειώλεη παύζε εξγαζηώλ ή δηαθνπή άζθεζεο ελδνθνηλνηηθώλ 

ζπλαιιαγώλ. 

2. Ο ππνθείκελνο ζην θόξν δελ ππέβαιε δειώζεηο Φ.Π.Α. θαη Αλαθεθαιαησηηθνύο πίλαθεο γηα έλα 

έηνο κεηά ηελ εθπλνή ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο πνπ ίζρπε γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξώηεο 

δήισζεο ή ηνπ πίλαθα πνπ δελ ππνβιήζεθε. 

3. Από έιεγρν ή απηνςία ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο πξνέθπςε όηη δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

4. Από έιεγρν ή απηνςία ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο πξνέθπςε όηη ν επηηεδεπκαηίαο έρεη δειώζεη 

ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ 

(Α.Φ.Μ.). 

Ζ απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππνθείκελσλ ζην ΦΠΑ πξνζώπσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ππνρξεσηηθά από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. ην αξγόηεξν εληόο εμακήλνπ από ηελ εκεξνκελία 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ επηηεδεπκαηία  γηα ζθνπνύο Φ.Π.Α. (έληαμε ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα VIES). 

 

Ζ εκεξνκελία απελεξγνπνίεζεο από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα VIES εμαξηάηαη από ηηο 

δηαπηζηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη αλάινγα κε ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη δύλαηαη λα ηζρύεη αλαδξνκηθά. 
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Ζ απελεξγνπνίεζε ησλ ελ ιόγσ Αξηζκώλ Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) πξαγκαηνπνηείηαη 

θεληξηθά από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ηεο Γ.Γ.Π.Σ.   

Ο ππνθείκελνο ζην θόξν, ηνπ νπνίνπ ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) γηα ζθνπνύο 

Φ.Π.Α. απελεξγνπνηήζεθε από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα VIES «νίθνζελ» από ηελ Υπεξεζία γηα 

ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, απνθιείεηαη πιένλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη  

Αλαθεθαιαησηηθώλ Πηλάθσλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ελ ιόγσ επηηεδεπκαηίαο,  αθνύ εθπιεξώζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο θαη απνδείμεη, βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο επηρείξεζήο 

ηνπ, δύλαηαη λα αλαθηήζεη ηνλ απελεξγνπνηεκέλν Αξηζκό Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) γηα 

ζθνπνύο Φ.Π.Α.   

 

΄Αξζξν 3 

Έλαξμε ηζρύνο 

Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ε ηζρύο ηεο αξρίδεη από 1/9/2011. 

 

 ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                                                   ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθό Τππνγξαθείν ( Γηα δεκνζίεπζε ζην Β΄ Τεύρνο) 

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

3. Γ.Γ.Π.Σ. – Γηεύζπλζε  Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30)  

 

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΄ 
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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 Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ16) 

11. Γηεύζπλζε Μεηξώνπ – Τκήκαηα Α΄- Β΄ (20 αληίηππα) 

ΑΔΑ: 4ΑΜΩΗ-Ρ6Σ


