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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. ό Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (Νοµικά Πρόσωπα ή ΕνώσειΤο έντυπο Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο απ ς
Προσώπων). Υπογράφεται από τον δηλούντα ή το νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του. 

2.  

 του φορολογούµενου του πίνακα α, συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα,
γραφοµηχανής, Η/Υ), χωρίς συντµήσεις. 

δείξεις που αναφέρονται σε ηµεροµηνία, σηµειώνονται αριθµητικά η ηµέρα και ο µήνας µε δύο ψηφία και το έτος µε τέσσερα ψηφία
(π.χ 01/02/1998).  

o Οι ενδείξεις που αφορούν στα στοιχεία

o Σε όλες τις εν

o Τα τετραγωνίδια µε χρώµα  συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.  
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ της έδρας τη3. ς
επιχείρησής του για την έν
διατάξεις του Ν.1642 / 86 όπως ισχύουν σήµερα.  
Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερ
σήµερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώνει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. 
Το έντυπο Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης5.  Εσωτερικού συνυποβάλλεται είτε µε ∆ήλωση Εναρξης, είτε µε ∆ήλωση Μεταβολής όταν την ίδια ηµεροµηνία δηλώνεται
και Εγκατάσταση Εσωτερικού. 

Στην ένδειξη ∆.Ο.Υ συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ A 
είρησης» συµπληρώνεται πάντα. H ένδειξη «Ηµ/νία Μεταβολής», συµπληρώνεται µόνον όταν το έντυπο Μ10 ∆ήλωση Εγκατάσταση

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

Η ένδειξη «Ηµ/νία Έναρξης Επιχ

Η ένδειξη «Ηµ/νία Εναρξης Εγκατάστασης» συµπληρώνεται πάντα. Οι ενδείξεις «Ηµ/νία Μεταβολής Εγκατάστασης» και «Ηµ/νία ∆ιακοπής Εγκατάστασης»,
συµπληρώνονται αντίστοιχα, αν πρόκειται για µεταβολή ή διακοπή µιας ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης. Η ένδειξη «Α/Α Εγκατάστασης» χορηγείται από το σύστηµα
και εκτυπώνεται στη σχετική βεβαίωση. Η ένδειξη αυτή δεν συµπληρώνεται κατά την έναρξη µιας εγκατάστασης ν
διακοπή της. Η ένδειξη «Είδος Εγκατάστασης» συµπληρώνεται επιλέγοντας τιµή από τον παρακάτω πίνακα:  
• Αγροτική Εκµετάλλευση • Έκθεση Μόνιµη • Κατάστηµα • Ορυχείο 
• Αλυκή • Έκθεση Προσωρινή • Κινητό Κατάστηµα • Υπαίθριο Εµπόριο  
• Αποθήκη • Εργαστήριο • Λατοµείο • Φορολογική Αποθήκη  
• Αυτοκινητοτράπεζα • Εργοστάσιο • Λογιστήριο • Εγκατ Ψυχαγ.,Πολιτιστικών ,Αθλητ. ∆ρ

ΠΙΝΑΚΑΣ B1 

ΠΙΝΑΚΑΣ B2 
Αν το «Είδος Εγκατάστασης» που έχει επιλεγεί απαιτεί την τήρηση βιβλίων, διαγραµµίζεται ανάλογα η ένδειξη «Τήρηση Βιβλίων». Αν στην ένδειξη «Τόπος Τήρησης»
διαγραµµίζεται «Λογιστής» τότε συµπληρώνεται υποχρεωτικά και έντυπο Μ7 ∆ήλώση Σχέσεων Φορολογούµενου ∆ιαγραµµίζονται ανάλογα οι υπόλοιπες ενδείξεις του
πίνακα β2. 

ασκείται. Στην «Ένδειξη» διαγραµµίζεται η αντίστοιχη ένδειξη, ανάλογα µε το αν δηλώνεται η έναρξη µιας νέα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
Οι ενδείξεις «Κωδικός» και «Περιγραφή ∆ραστηριότητας» συµπληρώνονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το ευρετήριο δραστηριοτήτων. Η ένδειξη «Είδος» διαγραµµίζεται
ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας που 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: 

Με την υποβολή του  εντύπου Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού πρέπει να συµπληρωθεί και το Έντυπο Μ Αποδεικτικό Παραλαβής

Με την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Μ10 ∆ήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού στο Μηχανογραφικό Σύστηµα τη

ς
Εσωτερικού 

Παρακαλούµε απευθυνθείτε στο Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας για την υποβολή του εντύπου ∆.Ο.Υ. 

 

ς
δραστηριότητας ή η µεταβολή ή η διακοπή µιας ήδη υπάρχουσας. 

∆ιαγραµµίζεται ανάλογα η ένδειξη «Συνυποβαλλόµενες ∆ηλώσεις».  

1.  ∆ηλώσεων Μητρώου
και ∆ικαιολογητικών και να επιστραφεί το αντίγραφό της στο Φορολογούµενο αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο που το παρέλαβε. 

2. ς Υπηρεσίας, χορηγείται η σχετική
βεβαίωση στο Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της δήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο. 

3. Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του εντύπου Μ10 ∆ήλωση Εγκατάσταση

αστ 
• Γραφείο • Εργοτάξιο Κατασκ. Επιχειρήσεων • Μεταλλείο • Χώρος Συγκ, Επεξεργ. Συσκ. Αγαθών  

Οι ενδείξεις του πίνακα β1 συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

ς
Εσωτερικού δεν συνυποβάλλεται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ B 

, αλλά συµπληρώνεται πάντα  κατά τη µεταβολή ή τη

4. ικού είναι όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 /86 όπως ισχύουν

αρξη, την µεταβολή ή την διακοπή των εργασιών της εγκατάστασης εσωτερικού  εντός της προθεσµίας που ορίζεται από τις σχετικές
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