
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1221 
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ210 για την 

απόδοση ΑΦΜ και τη μεταβολή ατομικών στοι-

χείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, με-

ταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 10 και 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
β) του Κεφ. Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του 
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

2. Τις υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1006/31-12-2013 (Β’ 19) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
β) ΠΟΛ. 1104/12.07.2017 εγκύκλιο του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ «Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή 
των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,

γ) Ε.2133/08-07-2019 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Παροχή Διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρ-
θρων 80 και 81 του ν. 3463/2006»,

δ) ΠΟΛ. 1178/07.12.2010 (Β’  1916) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εγγραφή νέων χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet» και

ε) Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 (Β’ 194) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχό-
μενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου 
εντύπων στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρω-
μένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. 
TAXIS)».

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξης 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Την ανάγκη μείωσης της επισκεψιμότητας στις ΔΟΥ, 
στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 καθώς και τη μείωση των δαπανών 
για την προμήθεια εντύπων στις ΔΟΥ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής Δήλωσης Δ210

1. Η Δήλωση Δ210 απόδοσης ΑΦΜ και Μεταβολής 
Ατομικών Στοιχείων, ενοποιεί τα μέχρι έκδοσης της πα-
ρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ1 και Μ7. Ο τύπος 
και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης Δ210 
έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο 
παράρτημα I της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

2. Η δήλωση Δ210 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 
της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα του καταλόγου 
των εντύπων (https://www.aade.gr/polites/katalogos-
entypon). Η δήλωση δύναται να υποβληθεί είτε ψηφιακά, 
είτε σε έντυπη μορφή.

2.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στο 

Φορολογικό Μητρώο και είναι πιστοποιημένοι χρή-
στες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, εφόσον 
επιθυμούν τη μεταβολή των ατομικών τους στοιχείων, 
επιλέγουν, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής 
και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), 
τη σχετική διαδικασία Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο 
της Δήλωσης Δ210, το συμπληρώνουν, το αποθηκεύουν 
και το επισυνάπτουν στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Δεν 
απαιτείται υπογραφή της δήλωσης, καθόσον οι φορολο-
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γούμενοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους 
στην εφαρμογή.

2.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή
Η Δήλωση Δ210 υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στη 

Δ.Ο.Υ. από τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται την εγ-
γραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο.

Κατ’ εξαίρεση, η Δήλωση Δ210 υποβάλλεται σε έντυ-
πη μορφή στη Δ.Ο.Υ. από τους φορολογούμενους που 
έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο, μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες που δεν δύναται να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία υποβολής ψηφιακά.

Η υποβολή στις ανωτέρω περιπτωσεις γίνεται ως εξής:
Στην ενότητα του καταλόγου εντύπων της ΑΑΔΕ οι φο-

ρολογούμενοι λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ210, 
το συμπληρώνουν, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, το 
εκτυπώνουν, το υπογράφουν και αποστέλλουν τη δή-
λωση στην αρμόδια ΔΟΥ σαρωμένη μέσω e-mail ή την 
καταθέτουν αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής Δήλωσης Δ211

1. Η Δήλωση Δ211 Έναρξης, Μεταβολής, Διακοπής 
Εργασιών Επιχείρησης ενοποιεί τα μέχρι έκδοσης της 
παρούσας ισχύοντα έντυπα Μητρώου Μ2 έως και Μ11. 
Ο τύπος και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης 
Δ211 έχει, όπως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται 
στο παράρτημα II της παρούσας και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος αυτής.

2. Η δήλωση Δ211 είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 
ΑΑΔΕ. www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου των 
εντύπων https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-
ypire sies/katalogos- entypon). Η δήλωση δύναται να 
υποβληθεί είτε ψηφιακά, είτε σε έντυπη μορφή.

2.1 Υποβολή της δήλωσης ψηφιακά
Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νο-

μικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, επιλέγουν, μέσω της 
Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημά-
των «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), τη σχετική διαδικασία 
Μητρώου, λαμβάνουν το αρχείο της δήλωσης Δ211, το 

συμπληρώνουν, το αποθηκεύουν και το επισυνάπτουν 
στην εφαρμογή των Αιτημάτων. Δεν απαιτείται υπογρα-
φή της δήλωσης, καθόσον οι φορολογούμενοι έχουν 
ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή.

2.2 Υποβολή της δήλωσης σε έντυπη μορφή
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αι-

τούνται την εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο, 
υποβάλλουν τη δήλωση Δ211 σε έντυπη μορφή.

Κατ’ εξαίρεση, η δήλωση Δ211 υποβάλλεται σε έντυπη 
μορφή στη ΔΟΥ από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές 
οντότητες που έχουν ήδη εγγραφεί στο Φορολογικό Μη-
τρώο, μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που δεν δύναται να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής ψηφιακά.

Η υποβολή στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται ως εξής:
Στην ενότητα του καταλόγου εντύπων της ΑΑΔΕ τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες λαμβάνουν 
το αρχείο της δήλωσης Δ211, τη συμπληρώνουν, είτε 
ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, την εκτυπώνουν, την 
υπογράφουν και την αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ 
σαρωμένη μέσω e-mail ή την καταθέτουν δια του νομί-
μου εκπροσώπου τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς 
τούτο προσώπου σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος, μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη 
του επόμενου εδαφίου.

Ειδικά η αποστολή των δηλώσεων Δ210 και Δ211, μέ-
χρι την πλήρη παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής 
Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αι-
τήματά μου», θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μόνο για τις ΔΟΥ που δεν έχουν ενταχθεί 
σε αυτήν.

2. Με την έναρξη της παρούσας παύουν να ισχύουν τα 
έντυπα Μ1 έως και Μ11, όπως αναφέρονται στην υπό 
στοιχεία Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/16.3.1998 απόφα-
ση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των 
χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων 
στο Υποσύστημα "Μητρώου" του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045720210210024*

 

 




