AÚ. ¢‹ÏˆÛË˜ :

¢H§ø™H

II

SS

M1
X
X

HÌ/Ó›· ¢‹ÏˆÛË˜ :

TT

A
A

A¶O¢O™H™ A.º.M./
METABO§H™ ATOMIKøN ™TOIXEIøN

E§§HNIKH ¢HMOKPATIA
Y¶OYP°EIO OIKONOMIKøN

MÂÙ·‚ÔÏ‹
AÙÔÌÈÎÒÓ
™ÙÔÈ¯Â›ˆÓ

Aﬁ‰ÔÛË
AºM
HÌ/Ó›· MÂÙ·‚ÔÏ‹˜ :

¢.O.Y. :

YËÚÂÛ›· :

·

¶PO™ø¶IKA ™TOIXEIA

A.º.M.

º‡ÏÔ

EÒÓ˘ÌÔ A’

A

£

ŸÓÔÌ·

EÒÓ˘ÌÔ B’

EÒÓ˘ÌÔ ¶·Ù¤Ú·

ŸÓÔÌ· ¶·Ù¤Ú·

EÒÓ˘ÌÔ MËÙ¤Ú·˜ (¶·ÙÚÈÎﬁ)

ŸÓÔÌ· MËÙ¤Ú·˜
™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓﬁÌÔ˘˜

HÌÂÚÔÌËÓ›· °¤ÓÓËÛË˜

HÌÂÚÔÌËÓ›· £·Ó¿ÙÔ˘

TﬁÔ˜ °¤ÓÓËÛË˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· (¢‹ÌÔ˜/KÔÈÓﬁÙËÙ·-NÔÌﬁ˜)

XÒÚ· °¤ÓÓËÛË˜ ÛÙÔ EÍˆÙÂÚÈÎﬁ

™TOIXEIA TAYTOTHTA™

‚

E›‰Ô˜

Â

AÚÈıÌﬁ˜

Á

‰
OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ K·Ù¿ÛÙ·ÛË

YËÎÔﬁÙËÙ·

HÌ/Ó›· ŒÎ‰ÔÛË˜

E¿ÁÁÂÏÌ·

A.º.M. ™˘˙‡ÁÔ˘

EÎ‰Ô‡Û· AÚ¯‹

K·Ù¿ÛÙ·ÛË ºÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘

OÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ™˘˙‡ÁÔ˘

EÏÏ¿‰·

HÌÂÚÔÌËÓ›·

¢IEY£YN™H

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË K·ÙÔÈÎ›·˜

O‰ﬁ˜-AÚÈıÌﬁ˜

T.K. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ - ¢‹ÌÔ˜ / KÔÈÓﬁÙËÙ·

NÔÌﬁ˜

TËÏ¤ÊˆÓÔ

N¤· AÚÌﬁ‰È· ¢.O.Y.

N¤Ô AÚÌﬁ‰ÈÔ TÔÈÎﬁ °Ú·ÊÂ›Ô

Fax

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË AÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜

O‰ﬁ˜-AÚÈıÌﬁ˜

T.K. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ - ¢‹ÌÔ˜ / KÔÈÓﬁÙËÙ·

NÔÌﬁ˜

TËÏ¤ÊˆÓÔ

Fax

™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ YËÚÂÛ›·

EÍˆÙÂÚÈÎﬁ
XÒÚ· K·ÙÔÈÎ›·˜ ÛÙÔ EÍˆÙÂÚÈÎﬁ
™À¡À¶√µ∞§§ETAI ME ¢∏§ø™H
™À¡À¶√µ∞§§∂∆∞π
OXI
¢∏§ø™∏ ™Ã∂™∂ø¡

HÌ/Ó›· ¶·Ú·Ï·‚‹˜ ¢‹ÏˆÛË˜

NAI

OXI

NAI

HÌ/Ó›· YÔ‚ÔÏ‹˜ ¢‹ÏˆÛË˜

ENAP•H™/METABO§H™ º¶

Y¶O I¢PY™H º¶

HÌ/Ó›· ¶·Ú·Ï·‚‹˜ BÂ‚·›ˆÛË˜

O ¢ËÏÒÓ
O Y¿ÏÏËÏÔ˜

O ¶·Ú·Ï·‚ÒÓ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.

Το έντυπο Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο µόνον από Φυσικό Πρόσωπο. Υπογράφεται από
τον δηλούντα ή τον νόµιµο. κατά περίπτωση. εκπρόσωπό του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86.

o
o

3.

4.
5.
6.

o

Οι ενδείξεις που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του πίνακα α. συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραφοµηχανής.
Η/Υ) χωρίς συντµήσεις.
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).

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 του τόπου κατοικίας του,
αρχικά για την απόδοση Α.Φ.Μ. και µετέπειτα για κάθε µεταβολή που επέρχεται στα στοιχεία του.. Εξαιρετικά, για τους κατοίκους Εξωτερικού υποβάλλεται στην
∆.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού και στην περίπτωση ταυ Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου το οποίο κατοικεί στο Εξωτερικό, στην ∆.Ο.Υ. του νόµιµου εκπροσώπου
του.
Το έντυπο Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων συνυποβάλλεται µε ∆ήλωση Έναρξης ή Μεταβολής Εργασιών Φυσικού
Προσώπου Επιτηδευµατία, όταν κατά την Έναρξη Εργασιών ο δηλών στερείται Α.Φ.Μ., καθώς επίσης και στην rιερίπτωση του υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου,
όταν αυτό στερείται Α.Φ.Μ.
Με το έντυπο Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων µπορεί να συνυποβληθεί και το έντυπο Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων εφόσον ο δηλών
υποχρεούται να δηλώσει τις σχέσεις του οι οποίες προκύπτουν από τα δηλούµενα στοιχεία (σύζυγος, αντίκλητος. αντιλήπτορας κ.λπ.).
Οι µεταβολές που προκύπτουν στα αρχικώς δηλούµενα στοιχεία. δηλώνονται µε το ίδιο έντυπο, στο οποίο συµπληρώνονται µόνον οι ενδείξεις που έχουν
µεταβληθεί. Αν µεταβάλλονται και οι σχέσεις του δηλούντος, συνυποβάλλεται και το έντυπο Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου.

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Στην έvδειξη ∆.Ο.Υ γράφεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. ∆ιαγραµµίζεται µε Χ ανάλογα. αν πρόκειται για Απόδοση Α.Φ.Μ. ή για Μεταβολή
Ατοµικών Στοιχείων, η αντίστοιχη ένδειξη Απόδοση Α.Φ.Μ.·ή Μεταβολή Ατοµικών Στοιχείων αναγράφοντας επίσης στην ένδειξη Ηµ/νία Μεταβολής την αντίστοιχη
ηµεροµηνία της απόδοσης ή της µεταβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ A
Ο Α.Φ.Μ χορηγείται από την Υπηρεσία µε την πρώτη υποβολή της δήλωσης και αναγράφεται από τον δηλούντα στο 9ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο σε κάθε
περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων. Οι ενδείξεις ταυ πίνακα συµπληρώνονται µε τα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στα αντίστοιχα
δικαιολογητικά (ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης). Η ένδειξη Ηµ/νία Θανάτου συµπληρώνεται από τους κληρονόµους του θανόντος σύµφωνα µε τα στοιχείο των
δικαιολογητικών και συνυποβάλλεται έντυπο Μ7 ∆ήλωσης Σχέσεων Φορολογούµενου, στην οποία δηλώνονται οι κληρονόµοι του θανόντος κατά την ηµέρα της
υποβολής της δήλωσης, όπως αυτό αποδεικνύεται από συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ B
Στην ένδειξη Είδος γράφονται τα αρχικά του είδους της ταυτότητας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
•
ΑΤ Αστυνοµικές ταυτότητες
•
ΕΣ Ταυτότητες Ελληνικού Στρατού
•
ΠΝ Ταυτότητες Πολεµικού Ναυτικού
•
ΠΑ Ταυτότητες Πολεµικής Αεροπορίας
•
ΕΑ Ταυτότητες Ελληνικής Αστυνοµίας
•
ΛΙ Ταυτότητες Λιµενικού Σώµατος
•
ΠΣ Ταυτότητες Πυροσβεστικού Σώµατος
•
∆Ι ∆ιαβατήρια
•
ΚΑ Ταυτότητες Κέντρου Αλλοδαπών
•
ΧΤ Χωρίς ταυτότητα (µόνο για ανήλικους)
Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ανήλικος συνυποβάλλεται και έντυπο Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου στην οποία δηλώνεται ο κατά περίπτωση νόµιµος
εκπρόσωπος του ανηλίκου (ασκών γονική µέριµνα, ασκών επιµέλεια, κηδεµόνας).
Οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα συµπληρώνονται µε τα στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Η ένδειξη Υπηκοότητα συµπληρώνεται σύµφωνα µε ό,τι αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο ταυ δηλούντος. Η ένδειξη Κατάσταση Φορολογούµενου
συµπληρώνεται µε τις αντίστοιχες τιµές σε περίπτωση που ο δηλών βρίσκεται "Υπό ∆ικαστική Αντίληψη" ή "Υπό ∆ικαστική Απαγόρευση" ή "Νόµιµη Απαγόρευση",
οπότε συνυποβάλλεται και έντυπο Μ7 ∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου στην οποίο δηλώνεται ο νόµιµος εκπρόσωπός του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆
Η ένδειξη Οικογενειακή Κατάσταση συµπληρώνεται ανάλογα µε µία από τις τιµές "Aγαµος/η", "Έγγαµος/η", "Σε ∆ιάσταση", "∆ιαζευγµένος/η", "Σε Χηρεία". Παράλληλα
µε τη συµπλήρωσή της Οικ. Κατάστασης (µε εξαίρεση την τιµή "Aγαµος") συµπληρώνονται και το στοιχεία του/της συζύγου στις αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα δ Στην
ένδειξη Ηµεροµηνία αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης της σχέσης (π.χ. ηµ/νία γάµου).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε
∆ιαγραµµίζεται. η ένδειξη Ελλάδα αν ο δηλών κατοικεί στην Ελλάδα οπότε συµπληρώνεται υποχρεωτικά η "∆ιεύθυνση Κατοικίας" και προαιρετικά η ∆ιεύθυνση
Αλληλογραφίας, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που ο δηλών κατοικεί στο Εξωτερικό, διαγραµµίζεται η αντίστοιχη ένδειξη Εξωτερικό, συµπληρώνεται η ένδειξη
"Χώρα Κατοικίας στο Εξωτερικό" και υποχρεωτικά η "∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας του νοµίµου εκπροσώπου του δηλούντος στην Ελλάδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Εφόσον προκύπτουν από τις αντίστοιχες ενδείξεις Σχέσεις του δηλούντος µε άλλο Φυσικό Πρόσωπο, διαγραµµίζεται µε Χ η αντίστοιχη ένδειξη ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ. Αντίστοιχα διαγραµµίζεται η ένδειξη ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ όταν η δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ συνυποβάλλεται µε ∆ήλωση
Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φ.Π. ή Υπό Ίδρυση Φ.Π.
Με την καταχώρηση των στοιχείων του έντυπου Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας
χορηγείται η σχετική βεβαίωση στο Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή rης δήλωσης απένανrι σε οποιονδήποτε τρίτο.
Η Υπηρεσία µιας είναι στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση ταυ Εντύπου Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ και Μεταβολής
Ατοµικών Στοιχείων.
Παρακαλούµε απευθυνθείτε cτο Τµήµα Μητρώου της αρµοδίας για την υποβολή του εντύπου ∆.Ο.Υ.

