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Ο∆ΗΓΙΕΣ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το έντυπο «∆ήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης -(Μ5)» συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο από Φυσικά «Υπό Ίδρυση» και Μη Φυσικά «Υπό Ίδρυση» Πρόσωπα
(Νοµικά Π
δήλωσης του Ν.1599/86. 
Το έντυπο «∆ήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης-(Μ5)» µπορεί να υποβληθεί είτε ως ∆ήλωση Έναρξης είτε ως ∆ήλωση Μεταβολής είτε ως ∆ήλωση 2. ∆ιακοπής
«Υπό Ίδρυση» Επιχείρησης, ανάλογα µε τη διαγράµµισή του στην αν
∆ήλωση Μεταβολής συµπληρώνονται µόνο οι ενδείξεις που έχουν µεταβληθεί. 

3. Οι ενδείξεις στους πίνακες α, β και γ συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραφοµηχανής, Η/Υ), χωρίς συντµήσεις.  
  ανα  αριθµητικά η ηµέρα και ο µήνας µε δύο ψηφία και το έτος µε τέσσερα ψηφία (π.4. Σε όλες τις ενδείξεις που φέρονται σε ηµεροµηνία, σηµειώνονται χ

01/02/1998).  
Τα τετραγωνίδια µε χρώµα 5.  συµπληρώνονται από την Υπηρεσία. 

 6. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. εντός της προθεσµίας
που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 

 7. Με το έντυπο αυτό συνυποβάλλονται κατά περίπτωση (ή όχι) και δηλώσεις «Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων (Μ)» και «Σχέσεων
Φορολογούµενου (Μ7)». 

8. ι καθώς και µε το είδος των ∆ηλώσεων (στην περίπτωση που συνυποβάλλονται) διαγραµµίζονται και οι αντίστοιχεΑνάλογα δε µε το αν συνυποβάλλοντα
 στο κάτω µέρος το
Υπό Ίδρυση» Φυσικά Πρόσωπα: 
Που είναι κάτοικοι: 
i. Εσωτερικού: το έντυπο αυτό (Μ5) υποβάλλεται από το ίδιο τον ∆ηλούντα που αφορά η «Υπό Ίδρυση» Επιχείρηση ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση,

εκπρόσωπό του στον Προϊστάµενο της αρµόδιας για τη διεύθυνση της κατοικίας του ∆.Ο.Υ.  
ii. Εξωτερικού: το έντυπο αυτό (Μ5) υποβάλλεται Υποχρεωτικά από τον νόµιµο εκπρόσωπό του στον Προϊστάµενο της αρµόδιας του εκπροσώπου

∆.Ο.Υ. 
• Σε περίπτωση που το έντυπο αυτό (Μ5) αφορά σε «Υπό Ίδρυση» Φυσικό Πρόσωπο που στερείται Α.Φ.Μ. πρέπει προηγου

Α.Φ.Μ. στο Φυσικό Πρόσωπο. Κατά συνέπεια πρέπει ο δηλών να υποβάλλει µαζί µε το έντυπο αυτό και το έντυπο «∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και
Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων (Μ)». Το έντυπο

• Με το έντυπο αυτό (Μ5) υποβάλλ ν
αντίκλητο στην περίπτωση κατοίκου εξωτερικού) . 

 
2) «

 περίπτωση εκπρόσωπο του «Υπό Ιδρυση» Μη Φυσικού Προσώπου στον Προϊστάµενο τη
Υπό Ίδρυση» Μη Φυσικά Πρόσωπα: 

• Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον νόµιµο κατά

εται και το έντυπο «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµ
Προσώπου. 

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ 

άλογα µε τη χρήση
ν παραπάνω διαγ

ΠΙΝΑΚΑΣ A 
» συµπληρώνεται 

Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµ

µπληρώνονται κά
«Υπό Ίδρυση» Μη Φυσικού Προσώπου όπως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής του εντύπου. 

Η δειξη «Αιτία ∆ιακοπής» συµπλη
έχει προηγουµένως διαγραµµιστεί ανάλογα η ένδειξη «∆ΙΑΚΟΠΗ» -επάνω δεξιά. Για τη συµπλήρωση της ένδειξης αυτής επιλέγουµε κατά ς
παρακάτω τιµές:  
i. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ 
ii. ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

2. Η ένδειξη «Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές» συµπληρώνεται µε το ε ναλλαγών της «Υπό Ίδρυση Επιχείρησης». 
3. Οι ενδείξεις που περιλαµβάνονται στη «∆ιεύθυνση Άσκησης ∆ρα ονται µε τις αντίστοιχες πληροφορίες.  

και ∆ικαιολογητικών -(Μ)» και να επιστραφεί το αντίγραφό της στο Φορολογούµενο αφού υπογραφεί από τον υπάλληλο που το παρέλαβε. 
2. Με την καταχώρηση των στοιχείων της ∆ήλωσης «∆ήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης -(Μ5)» στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας, χορηγείται Βεβαίωση

 οποιονδήποτε τρίτο. 
3. Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του Εντύπου «∆ήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης -

(Μ5)». 
 
 
Παρακαλούµε απευθυνθείτε στο Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας για την υποβολή του εντύπου ∆.Ο.Υ. 
 

ίδος των ενδοκοινοτικών συ
στηριότητας» συµπληρών

4. Οι ενδείξεις «Αρµόδια ∆.Ο.Υ.» και «Αρµόδιο Τοπικό Γραφείο» συµπληρώνονται µόνο στην περίπτωση µεταγραφής στην αρµοδιότητα άλλης ∆.Ο.Υ 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ: 
1. Με την υποβολή του εντύπου «∆ήλωση Υπό Ίδρυση Επιχείρησης -(Μ5)» πρέπει να συµπληρωθεί και το Έντυπο «Αποδεικτικό Παραλαβής ∆ηλώσεων Μητρώου

στο Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της ∆ήλωσης απέναντι σε

ς
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του νοµίµου εκπροσώπου. 

• Υποχρεωτικά µε το έντυπο αυτό υποβάλλ ενου (Μ7)» προκειµένου να δηλωθούν τα στοιχεία για τον
«ιδρυτή» του «Υπό Ίδρυση» Μη Φυσικού 

1. Στην ένδειξη «∆.Ο.Υ» συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. 
2. Οι ενδείξεις «Έναρξη», «Μεταβολή», «∆ιακοπή» διαγραµµίζονται αν  της υποβαλλόµενης της ∆ήλωσης .  
3. Στην ένδειξη «Ηµ/νία» συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που αφορά στη ραµµισµένη ένδειξη (έναρξη, µεταβολή ή διακοπή).  

1. Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ. ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του «Υπό Ιδρυση» Φυσικού 
Προσώπου. 

2. Οι επόµενες ενδείξεις συµπληρώνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία του «Υπό Ιδρυση» Φυσικού Προσώπου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ B 

1. ός Φορολογικού Μητρώου του «Υπό Ίδρυση» Μη Φυσικού
Προσώπου. 

2. Οι ενδείξεις «Επωνυµία» και «Μορφή Μη Φυσικού Προσώπου» συ θε φορά που υποβάλλεται το έντυπο (Μ5) µε τα αντίστοιχα στοιχεία του

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
1.  έν ρώνεται µόνο στην περίπτωση που η υποβαλλόµενη δήλωση αφορά σε ∆ιακοπή της «Υπό Ίδρυση Επιχείρησης» δηλαδή

 περίπτωση µία από τι

ς
ενδείξεις υ Εντύπου. 
1) «

• 

µένως να γίνει απόδοση

 (Μ) υποβάλλεται επίσης µαζί µε το παρόν έντυπο και στην περίπτωση που εκτός από στοιχεία του
πίνακα γ µεταβάλλονται και στοιχεία του «Υπό Ίδρυση» Φυσικού Προσώπου που περιλαµβάνονται στις ενδείξεις του πίνακα α . 

εται και το έντυπο «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου (Μ7)» για τις περιπτώσεις πού αυτό απαιτείται (π.χ. για το

τίστοιχη γι’ αυτό ένδειξη. Ιδιαίτερα δε για την περίπτωση που το έντυπο υποβάλλεται ως

1. 
ρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων). Υπογράφεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του και επέχει θέση υπεύθυνης
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