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Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Το έντυπο «∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης - (Μ9)» συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο µόνο από Μη Φυσικά Πρόσωπα που λειτουργούν ως
υποκαταστήµατα ή γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Υπογράφεται από τον δηλούντα νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του Μη Φυσικού
Προσώπου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86.

2.

3.

o

Οι ενδείξεις που αφορούν στα στοιχεία τόσο του Φορολογούµενου όσο και στα στοιχεία «Έδρας της Αλλοδαπής Επιχείρησης», στους πίνακες α και
β, 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

I.
II.
4.

συµπληρώνονται από την Υπηρεσία.

Το έντυπο αυτό
υποβάλλεται από τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του Μη Φυσικού Προσώπου στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
συνυποβάλλεται πάντα µε «∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου - (Μ3)» και ανάλογα µε το είδος της ∆ήλωσης που
συνυποβάλλεται διαγραµµίζεται και το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στην Ενδειξη: «ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ» στο κάτω µέρος του Εντύπου.

Με το έντυπο αυτό το Μη Φυσικό Πρόσωπο δηλώνει στην Υπηρεσία στοιχεία που αφορούν στην Εδρα της Επιχείρησης στο εξωτερικό, εντός της προθεσµίας
που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
1.

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

ΠΙΝΑΚΑΣ A
Στις ενδείξεις του πίνακα α συµπληρώνονται τα στοιχεία του Φορολογούµενου.
1.
Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογούµενου Μη Φυσικού
Προσώπου.
2.
Στην ένδειξη «Ηµ/νια Εναρξης Επιχείρησης» συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης Λειτουργίας του Μη Φυσικού Προσώπου (ως Υποκαταστήµατος ή Γραφείου
της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ).
3.
Στην επόµενη ένδειξη συµπληρώνεται η «Επωνυµία» του Μη Φυσικού Προσώπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ B
Στις ενδείξεις του πίνακα β συµπληρώνονται τα στοιχεία της Έδρας της Αλλοδαπής Επιχείρησης.
1.
Στο 16-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου που έχει αποδοθεί
στην Εδρα της Αλλοδαπής Επιχείρησης στο Εξωτερικό.
2.
Ανάλογα µε το τι αφορά η δήλωση (Εναρξη ή Μεταβολή) διαγραµµίζονται οι αντίστοιχες ενδείξεις.
3.
Οι επόµενες ενδείξεις συµπληρώνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία της Εδρας της Αλλοδαπής Επιχείρησης όπως αυτά αναγράφονται στα συνυποβαλλόµενα
έγγραφα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
1.

Με την υποβολή του εντύπου ‘∆ήλωση Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης - (Μ9)’ πρέπει να συµπληρωθεί και το Έντυπο ‘Αποδεικτικό Παραλαβής
∆ηλώσεων Μητρώου 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 ‘Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης - (Μ9)’ στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας , χορηγείται
Βεβαίωση στο Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της ∆ήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο.

3.

Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του Εντύπου ‘Στοιχείων Έδρας Αλλοδαπής
Επιχείρησης - (Μ9)’.Παρακαλούµε απευθυνθείτε cτο Τµήµα Μητρώου της αρµοδίας για την υποβολή του εντύπου ∆.Ο.Υ.

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

