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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έντυπο «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών -(Μ4)» συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο από Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα (Νοµικά Πρόσωπα και Ενώσει1. ς
Προσώπων). Υπογράφεται από τον δηλούντα Φορολογούµενο ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
Ν.1599/86. 

2.  

αναφ ιθµητικά η ηµέρα και ο µήνας µε δύο ψηφία και το έτος µε τέσσερα ψηφία

o Οι ενδείξεις που αφορούν στα βασικά στοιχεία του Φυσικού και  Μη Φυσικού Προσώπου (Νοµικό Πρόσωπο ή Ενωση Προσώπων) στους πίνακες α
και β, συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραφοµηχανής, Η/Υ ), χωρίς συντµήσεις.  

o Σε όλες τις ενδείξεις που έρονται σε ηµεροµηνία, σηµειώνονται αρ
(π.χ 01/02/1998).  

o Τα τετραγωνίδια µε χρώµα  συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.  
3. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ της έδρας τη ς

επιχείρησής του για την ∆ιακοπή των εργασιών του εντός της προθεσµίας που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 / 86 όπως αυτές ισχύουν σήµερα.
 4. Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών -(Μ4)» είναι όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 /86 όπως αυτές ισχύουν

σήµερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώνει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.  
Προκειµένου για Μη Φυσικά Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ,Α.Ε. κλπ) που διαλύονται και τίθεντ
Μη Φυσικού Προσώπου -(Μ3)» και όχι δήλωση ∆ιακοπής. Η δήλωση ∆ιακοπής Εργασιών υποβάλλεται µετά τη λήξη της εκκαθάρισης του Μη Φυσικού
Προσώπου και σε προθεσµία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642 / 86 όπως αυτές ισχύουν σήµερα

τουν από τα στοιχεία που δηλώνονται (κληρονόµος

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ
Στην ένδειξη «∆.Ο.Υ» συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. 
Στην ένδειξη «Ηµ/νία ∆ιακοπής» συµπληρώνεται η ηµεροµηνία ∆ιακοπής Εργασιών της επιχείρησης. Ειδικά για την περίπτωση που στην επόµενη ένδειξη «Αιτία
∆ιακοπής» έχει σ
την αντίστοιχη Ληξιαρχική πράξη που προσκοµίζεται στην Υπηρεσία ως συνυποβαλλόµενο δικαιολογητικό µε τη ∆ήλωση

Φορολογούµενου. 
δειξη «Αιτία ∆ιακοπ τή κα ν παρακάτω πίνακα: 
ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΚΟ ΚΟ Π ΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΗΣ  ΦΥΣΙ ΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΦΥ
Παύση Ερ Να Ναι  γασιών ι 
Συγχώνευ Να Ναι  ση ι 
Μετατροπή Να Ναι  ι 
∆ιάσπα Οχ Ναι  ση ι 
Συνταξιοδότηση Να Οχι  ι 
Θάνατος Να Οχι  ι 
Οριστικοποίησ Να Ναι  η Μετασχηµατισµού ν.2166/93 ι 
Αναχώρηση σ Να Οχι  το εξωτερικό ι 
Επαχθής Να Οχι  Αιτία ι 
Χαριστική Αιτία Ναι Οχι  
Αλλη Αιτία  Ναι Οχι  

τε: Υποχρεωτικά µε τη ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών, που αφορά σε Φορολογούµενο Φυσικό Πρόσωπο, συνυποβάλλεται και              «

4. Στην ένδειξη «ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ» διαγραµµίζεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο αν µε τη «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών-(Μ4)»
συνυποβάλλεται και ‘∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου -(Μ7)’. 

Παρακαλούµε σηµειώσ
ορολογούµενου - (Μ ες σχέσεις του Φορολογο
 κάτω τιµές: 
ΑΙΤΙΑ ∆Ι ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ

ονόµο (-µους) 

ΠΙΝΑΚΑΣ A 
1. Οι ενδείξεις του πίνακα α συµπληρώνονται όταν η ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών αφορά

 Φορολογούµενου

ΠΙΝΑΚΑΣ B 
1. Οι ενδείξεις του πίνακα β συµπληρώνονται όταν η ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών αφορά σε Φορολογούµενο Μη Φυσικό Πρόσωπο.  

Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.
3. Οι ενδείξεις «Αρ. και Ηµ/νια Καταστατικού» καθώς και «Έτος-Αριθµός Φ.Ε.Κ./Τ.Α.Π.Ε

που αναφέρονται στη ∆ιακοπή Εργασιών του Μη Φυσικού Προσώπου. 
4. Οι επόµενες ενδείξεις συµπληρώνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 

ων - (Μ7)» 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: 
1. Με την υποβολή του εντύπου «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών-(Μ4)» πρέπει να συµπληρωθεί και το Έντυπο «Αποδεικτικό Παραλαβής ∆ηλώσεων Μητρώου και

∆ικαιολογητικών -(Μ)» και να επιστραφεί το αντίγραφό της στο Φορολογούµενο αφού υπογρα
2. Με την καταχώρηση των στοιχείων της ∆ήλωσης «∆ιακοπή Εργασιών-(Μ4)» στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας, χορηγείται Βεβαίωση στ

3. Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη 

∆ήλωση
Σχέσεων Φ 7)» όπου δηλώνονται οι αντίστοιχ ύµενου για τις περιπτώσεις που σαν «Αιτία ∆ιακοπής» έχει συµπληρωθεί  µία
από τις πιο

ΑΚΟΠΗΣ   
Αναχώρηση στο εξωτερικό Αντίκλητο 
Θάνατος Κληρ

 σε Φορολογούµενο Φυσικό Πρόσωπο.  
2. Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογούµενου. 
3. Οι επόµενες ενδείξεις συµπληρώνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία του   

2. Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογούµενου. 
.Τ» αφορούν στα στοιχεία καταστατικού και Φ.Ε.Κ/Τ.Α.Π.Ε.Τ. αντίστοιχα

Φορολογούµενου 
Παρακαλούµε σηµειώστε: Σε περίπτωση που ο νόµιµος εκπρόσωπος του Μη Φυσικού Προσώπου έχει αντικατασταθεί µε τροποποίηση του καταστατικού του και δεν
έχει ενηµερωθεί η Υπηρεσία τότε συνυποβάλλεται και «∆ήλωση Σχέσε

φεί από τον υπάλληλο που το παρέλαβε. 
ο

Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της δήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο. 
συµπλήρωση του Εντύπου «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών-(Μ4)» .

Παρακαλούµε απευθυνθείτε cτο Τµήµα Μητρώου της αρµοδίας για την υποβολή του εντύπου ∆.Ο.Υ. 

 

.  
6. Με το έντυπο «∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών -(Μ4)» µπορεί να συνυποβληθούν και έντυπα «∆ήλωσης Σχέσεων Φορολογούµενου -(Μ7)» εφόσον ο δηλών

πρέπει να δηλώσει τις σχέσεις του οι οποίες προκύπ , αντίκλητος κ.λπ).  

∆ΕΙΞΕΩΝ 
1. 
2. 

υµπληρωθεί η τιµή «Θάνατος» η ηµ/νία ∆ιακοπής Εργασιών αφορά στην ην/νία που ο Φορολογούµενος απεβίωσε όπως αυτή προκύπτει από
 αυτή από τον (τους) κληρονόµο (-µους)

του 
3. Η έν ής» συµπληρώνεται επιλέγοντας την επιτρεπ τά περίπτωση τιµή από το

5. αι σε εκκαθάριση ,υποβάλλουν δήλωση «Μεταβολής Εργασιών
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