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Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Το έντυπο Μ3 ∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο µόνον από Μη Φυσικά
Πρόσωπα. Υπογράφεται από τον δηλούντα νόµιµο , κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του.

2.

3.
4.
5.

o

Οι ενδείξεις που αφορούν στα βασικά στοιχεία του Μη Φ.Π του πίνακα α, συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα,
γραφοµηχανής, Η/Υ), χωρίς συντµήσεις.

o

Σε όλες τις ενδείξεις 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

Τα τετραγωνίδια µε χρώµα
συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης του
για την έναρξη ή την µεταβολή των εργασιών του εντός της προθεσµίας που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 / 86 ως ισχύει σήµερα.
Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου είναι όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του
Ν.1642 /86 ως ισχύει σήµερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώνει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.
Με το έντυπο Μ3 ∆ήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου µπορεί να συνυποβληθούν και τα έντυπα Μ8 ∆ήλωση Μελών Μη ΦΠ Μ7
∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου, Μ6 ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης, Μ9 ∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης, Μ10 ∆ήλωση
Εγκαταστάσεων Εσωτερικού, Μ11 ∆ήλωση Εγκαταστάσεων Εξωτερικού και Μ12 ∆ήλωση Πωλήσεων Από Απόσταση. Οι µεταβολές που προκύπτουν στα
αρχικώς δηλούµενα στοιχεία της ∆ήλωσης Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου, δηλώνονται µε το ίδιο έντυπο στο οποίο συµπληρώνονται
µόνον οι ενδείξεις που έχουν µεταβληθεί.

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Στην ένδειξη ∆.Ο.Υ συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. Οι ενδείξεις «Έναρξη» ή «Μεταβολή» διαγραµµίζονται ανάλογα µε τη χρήση της
δήλωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ A
Στις ενδείξεις «Επωνυµία» και «Μορφή Μη Φυσικού Προσώπου» συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του Μη Φυσικού Προσώπου όπως αυτά αναγράφονται στο
συνυποβαλλόµενο καταστατικό. Ανάλογα µε την χρήση του εντύπου Μ3, ως ∆ήλωσης Έναρξης ή Μεταβολής , συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη «Ηµ/νία Έναρξης
Επιχείρησης» ή «Ηµ/νία Μεταβολής Επιχείρησης». Η «Ηµ/νία Εναρξης Επιχείρησης», όταν το έντυπο Μ3 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Έναρξης, ταυτίζεται µε την
«Ηµ/νία Επικύρωσης Καταστατικού» όπως αυτή αναγράφεται στο συστατικό έγγραφο που συνυποβάλλεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1
Οι ενδείξεις του πίνακα α1 συµπληρώνονται σύµφωνα µε το συνυποβαλλόµενο έγγραφο σύστασης ή τροποποίησης καταστατικού του Μη Φ.Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ B
Η ένδειξη «Προέλευση Έναρξης» συµπληρώνεται όταν το έντυπο Μ3 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Έναρξης, επιλέγοντας τιµή από τον παρακάτω πίνακα:
• Πρώτη Εναρξη
• Υπό Ιδρυση Μη ΦΠ
• Από Ιδρυση

• Εντολέας Μη ΦΠ
• Κληρονοµιά
• Επαχθής Αιτία

• Μετατροπή
• Μετατροπή Ν 2166/93
• Μετατροπή Ν∆ 1297/72

• ∆ιάσπαση
• ∆ιάσπαση Ν 2166/93
• ∆ιάσπαση Ν∆ 1297/72

• Συγχώνευση
• Συγχώνευση Ν 2166/93
• Συγχώνευση Ν∆ 1297/72

Η ένδειξη «Κατάσταση Επιχείρησης» συµπληρώνεται όταν το έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής, επιλέγοντας κατά περίπτωση τιµή από τον
παρακάτω πίνακα:
• Ενεργός
• Πτώχευση
• Μετατροπή
• Συγχώνευση
• Αδράνεια
• Ένωση Πιστωτών
• Μετατροπή Ν 2166/93
• Συγχώνευση Ν 2166/93
• Σχολάζουσα Κληρονοµιά • Αναγκαστική ∆ιαχείριση
• Μετατροπή Ν∆ 1297/72
• Συγχώνευση Ν∆ 1297/72
Η ένδειξη «Αιτία Μεταβολής» συµπληρώνεται από την υπηρεσία, κάθε φορά που το έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής:
Οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα β συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στο καταστατικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ B1
∆ιαγραµµίζεται ανάλογα η ιδιότητα της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση είναι αλλοδαπή, συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ9 ∆ήλωση Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ B2
Οι ενδείξεις του πίνακα β1 συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η ένδειξη «Αρµόδια ∆.Ο.Υ» συµπληρώνεται
όταν το έντυπο χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής και εφόσον η ένδειξη «Αιτία Μεταβολής» είναι συµπληρωµένη από την υπηρεσία µε την τιµή «Μεταφορά
Έδρας».

ΠΙΝΑΚΑΣ B3
Στις ενδείξεις του πίνακα β3 συµπληρώνεται η ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ B6
Aν διενεργούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή και παραδόσεις υποχρεωτικά ή προαιρετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.1642/86 όπως ισχύουν σήµερα,
διαγραµµίζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ενδείξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Η ένδειξη «Κωδικός» και «Περιγραφή ∆ραστηριότητας» συµπληρώνονται αντίστοιχα, σύµφωνα µε το ευρετήριο δραστηριοτήτων. ∆ιαγραµµίζεται η ένδειξη «Είδος»
ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας που ασκείται. Όταν το έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Έναρξης στην «Ένδειξη» διαγραµµίζεται πάντα «Έναρξη», ενώ
όταν το έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής διαγραµµίζεται η αντίστοιχη ένδειξη, ανάλογα µε το αν δηλώνεται η έναρξη µιας νέας δραστηριότητας ή η
µεταβολή ή η διακοπή µιας ήδη υπάρχουσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆
Οι ενδείξεις του πίνακα δ, διαγραµµίζονται ανάλογα µε το αν συνυποβάλλονται δηλώσεις.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
1.
2.
3.

Με την υποβολή του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου πρέπει να συµπληρωθεί και το Εντυπο Μ Αποδεικτικό
Παραλαβής ∆ηλώσεων Μητρώου και ∆ικαιολογητικών και να επιστραφεί το αντίγραφό της στο Φορολογούµενο αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο που το
παρέλαβε.
Με την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της
Υπηρεσίας ,χορηγείται η σχετική βεβαίωση στο Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της δήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.
Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του Εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής
Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
Το έντυπο Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού
Προσώπου Επιτηδευµατία συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο µόνον από Μη Φυσικά
Πρόσωπα. Υπογράφεται από τον δηλούντα νόµιµο , κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του
.
•
Οι ενδείξεις που αφορούν στα βασικά στοιχεία του Μη Φ.Π του πίνακα α,
συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραφοµηχανής,
Η/Υ), χωρίς συντµήσεις.
•
Σέ όλες τις ενδείξεις 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 ).
•
Τα τετραγωνίδια µε χρώµα
συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.
2.
Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα νόµιµο, κατά περίπτωση,
εκπρόσωπό του στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης του
για την έναρξη ή την µεταβολή των εργασιών του εντός της προθεσµίας που ορίζεται
από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 / 86 ως ισχύει σήµερα.
3.
Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής
Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου είναι όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις
του Ν.1642 /86 ώς ισχύει σήµερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώνει στην
υποβολή της σχετικής δήλωσης.
4.
Με το έντυπο Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού
Προσώπου µπορεί να συνυποβληθούν και τα έντυπα Μ8 ∆ήλωση Μελών Μη ΦΠ Μ7
∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου, Μ6 ∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης, Μ9
∆ήλωση Στοιχείων Εδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης, Μ10 ∆ήλωση Εγκαταστάσεων
Εσωτερικού, Μ11 ∆ήλωση Εγκαταστάσεων Εξωτερικού και Μ12 ∆ήλωση
Πωλήσεων Από Απόσταση.Οι µεταβολές που προκύπτουν στα αρχικώς δηλούµενα
στοιχεία της ∆ήλωσης Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου,
δηλώνονται µε το ίδιο έντυπο στο οποίο συµπληρώνονται µόνον οι ενδείξεις που
έχουν µεταβληθεί.
II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Στην ένδειξη ∆.Ο.Υ συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση.
Οι ενδείξεις «Έναρξη» ή «Μεταβολή» διαγραµµίζονται ανάλογα µε τη χρήση της
δήλωσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ α
Στις ενδείξεις «Επωνυµία» και «Μορφή Μη Φυσικού Προσώπου» συµπληρώνονται
τα αντίστοιχα στοιχεία του Μη Φυσικού Προσώπου όπως αυτά αναγράφονται στο
συνυποβαλλόµενο καταστατικό. Ανάλογα µε την χρήση του εντύπου Μ3 ,ώς
∆ήλωσης Εναρξης ή Μεταβολής , συµπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη «Ηµ/νία
Εναρξης Επιχείρησης» ή «Ηµ/νία Μεταβολής Επιχείρησης». Η «Ηµ/νία Εναρξης
Επιχείρησης», όταν το έντυπο Μ3 χρησιµοποιέιται ως ∆ήλωση Εναρξης, ταυτίζεται
µε την «Ηµ/νία Επικύρωσης Καταστατικού» όπως αυτή αναγράφεται στο συστατικό
έγγραφο που συνυποβάλλεται.
ΠΙΝΑΚΑΣ α1

Οι ενδείξεις του πίνακα α1 συµπληρώνονται σύµφωνα µε το συνυποβαλλόµενο
έγγραφο σύστασης ή τροποποίησης καταστατικού του Μη Φ.Π.
ΠΙΝΑΚΑΣ β
Η ένδειξη «Προέλευση Εναρξης» συµπληρώνεται όταν το έντυπο Μ3
χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Εναρξης ,επιλέγοντας τιµή από τον παρακάτω πίνακα:
•
Πρώτη Εναρξη
Συγχώνευση
•
Υπό Ιδρυση Μη ΦΠ
Συγχώνευση Ν 2166/93
•
Από Ιδρυση •
Συγχώνευση Ν∆ 1297/72

•

Εντολέας Μη ΦΠ

•

•

Κληρονοµιά •

Μετατροπή Ν 2166/93

•

∆ιάσπαση Ν 2166/93

•

Μετατροπή Ν∆ 1297/72

•

∆ιάσπαση Ν∆ 1297/72

•

Επαχθής Αιτία

•

Μετατροπή •

∆ιάσπαση

•

Η ένδειξη «Κατάσταση Επιχείρησης» συµπληρώνεται οταν το έντυπο Μ2
χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής, επιλέγοντας κατά περίπτωση τιµή απότον
παρακάτω πίνακα:
•
•
•

Ενεργός
Αδράνεια
Σχολάζουσα Κληρονοµιά

•
•
•

Πτώχευση
Ένωση Πιστωτών
Αναγκαστική ∆ιαχείριση

• Μετατροπή
• Μετατροπή Ν 2166/93
• Μετατροπή Ν∆ 1297/72

• Συγχωνευση
• Συγχωνευση Ν 2166/93
• Συγχώνευση Ν∆ 1297/72

Η ένδειξη «Αιτία Μεταβολής» συµπληρώνεται από την υπηρεσία, κάθε φορά που τό
έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής:
Οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα β συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που
αναγράφονται στο καταστατικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ β1
∆ιαγραµµίζεται ανάλογα η ιδιότητα της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση είναι
αλλοδαπή, συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ9 ∆ήλωση Εδρας Αλλοδαπής
Επιχείρησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ β2
Οι ενδείξεις του πίνακα β1 συµπληρώνονται σύµφωνα µε τα στοιχεία που
αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η ένδειξη «Αρµόδια ∆.Ο.Υ»
συµπληρώνεται όταν το έντυπο χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής και εφόσον
η ένδειξη «Αιτία Μεταβολής» είναι συµπληρωµένη από την υπηρεσία µε την τιµή
«Μεταφορά Έδρας».
ΠΙΝΑΚΑΣ β3
Στις ενδείξεις του πίνακα β3 συµπληρώνεται η ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ β6
Aν διενεργούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή και παραδόσεις υποχρεωτικά ή
προαιρετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.1642/86 όπως ισχύουν σήµερα,
διαγραµµίζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ενδείξεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ γ
Η ένδειξη «Κωδικός» και «Περιγραφή ∆ραστηριότητας» συµπληρώνονται
αντίστοιχα, σύµφωνα µε το ευρετήριο δραστηριοτήτων. ∆ιαγραµµίζεται η ένδειξη
«Είδος» ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας που ασκείται. Οταν το έντυπο Μ2
χρησιµοποείται ως ∆ήλωση Εναρξης στην «Ενδειξη» διαγραµµίζεται παντα
«Εναρξη», ενώ όταν το έντυπο Μ2 χρησιµοποιείται ως ∆ήλωση Μεταβολής
διαγραµµίζεται η αντίστοιχη ένδειξη,ανάλογα µε το αν δηλώνεται η εναρξη µιας νέας
δραστηριότητας ή η µεταβολή ή η διακοπή µιας ήδη υπάρχουσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ δ
Οι ενδείξεις του πίνακα δ, διαγραµµίζονται ανάλογα µε το αν συνυποβάλλονται
δηλώσεις.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
1.
Με την υποβολή του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών
Μη Φυσικού Προσώπου πρέπει να συµπληρωθεί και το Εντυπο Μ Αποδεικτικό
Παραλαβής ∆ηλώσεων Μητρώου και ∆ικαιολογητικών και να επιστραφεί το
αντίγραφό της στο Φορολογούµενο αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο που το
παρέλαβε.
2.
Με την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Μ3 ∆ήλωση Εναρξης /
Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της
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 Μ3 ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής
Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.
Παρακαλούµε απευθυνθείτε στο Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας για την υποβολή του
εντύπου ∆.Ο.Υ.

