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Σε απάντηση του ΑΤΚΕ 0008463 ΕΞ2017/1655/27-07-2017 Υπηρεσιακού σας 
 
Σημειώματος, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αρ. 7559/25-07-2017 ερώτηση της 
Βουλής των Ελλήνων που υπέβαλε η Βουλευτής κ. Μάρκου Κατερίνα και ως προς τα 
διαλαμβανόμενα σε αυτή θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΒΊ9/2014) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως 
ισχύει, ορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής 
και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 
 
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (Β'2149) 
Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
(Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι νέοι Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριοτήτων των Επιχειρήσεων, ενώ με την 
1051876/1305/ΔΜ/ΠΟΛ.1180/18.6.2002 εγκύκλιο, έχουν δοθεί οδηγίες για την ορθή 
συμπλήρωσή τους από τους φορολογούμενους. 
 
Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων αλλά και 
την καλύτερη λειτουργία των Δ.Ο.Υ., η υπηρεσία μας κινείται προς την κατεύθυνση 
απλούστευσης των διαδικασιών έναρξης εργασιών. 
 



Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1085/2017 εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία, 
δεν απαιτείται κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών φυσικών 
προσώπων, η προσκόμιση της βεβαίωσης ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού 
τίτλου από το οικείο επιμελητήριο. 
 
Επιπρόσθετα, καθώς με την εφαρμογή του ν.4387/2016 (Α'85) «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες 
διατάξεις» εντάχθηκε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μεταξύ 
άλλων ασφαλιστικών φορέων και ο Ο.Α.Ε.Ε., η υπηρεσία μας, με σχετικό έγγραφο, 
υπέβαλε πρόταση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου, για τους σκοπούς του εν 
λόγω φορέα, να διατίθενται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των φορολογουμένων που 
υποβάλλουν δήλωση έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και 
αναμένουμε σχετική ενημέρωση. 
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