
ΠΟΛ.1283/30.12.2013  
Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  
 
ΠΟΛ 1283/2013  
 
(ΦΕΚ Β' 3367/31-12-2013) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως 
ισχύει. 
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα». 
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 284/88 (ΦΕΚ 128 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
δ) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας... » και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»  
ε) Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 − 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
στ) Την υπ’ αριθμ. 1/16−1−2013 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου « 
Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων». 
ζ) Την ανάγκη καθιέρωσης, φορολογικού εκπροσώπου, για το φορολογούμενο που δε 
διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, με σκοπό τη συμμόρφωση, ως προς 
τις τυπικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Κώδικα. 
η) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
1. Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική 
διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό 
εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του 
οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία 
σχετική με το φορολογούμενο. 



 
2. Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει 
για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου.  
 
3. Τα πρόσωπα της παρ. 1 της παρούσας ορίζουν φορολογικό εκπρόσωπο με την 
υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, 
συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» 
και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον 
ορισμό του. 
 
4. Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου, υποβάλλονται από το 
φορολογούμενο στη Φορολογική Διοίκηση και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την πραγματοποίηση της μεταβολής, τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 της 
παρούσας. 
 
5. Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο αλλά από 
τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, νομίμως 
θεωρημένη. 
 
Επίσης, με τις ανωτέρω δηλώσεις, δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση 
κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής 
του αλληλογραφίας. 
 
6. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης 
εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική 
Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο 
φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην 
αντικατάσταση του. 
 
7. Στο φορολογούμενο που δε γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση, το διορισμό 
φορολογικού εκπροσώπου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 54 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας. 
 
8. Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν δηλωθεί 
αντίκλητοι, θεωρούνται, με την έναρξη ισχύος της, φορολογικοί εκπρόσωποι.  
 
Άρθρο 2 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 
 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 


