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Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το έντυπο «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµενου -(Μ7)» 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.1

2.  

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

599/86. 

o Οι ενδείξεις που αφορούν στα στοιχεία τόσο του Φορολογούµενου όσο και στων Σχετιζόµενων µ΄ αυτόν φορολογουµένων, στους πίνακες α και β,
συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραφοµηχανής, Η/Y), 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.  
έντυπο αυτό 

υποβάλλεται απ
3. Το 

I. ό τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπό του στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησής του -αν 
τοικίας του -αν ο Φορολογούµενος είναι Μη 

II. ε κάποια από τις σεις του Φορολογού

ο Φορολογούµενος είναι Φυσικό Πρόσωπο Επιτηδευµατίας ή Μη Φυσικό Πρόσωπο, ή στη ∆.Ο.Υ. της κα
Επιτηδευµατίας. 
συνυποβάλλεται κατά περίπτωση µ  παρακάτω Βασικές ∆ηλώ µενου: 
• Απόδοσης Α.Φ.Μ. 

• ∆ιακοπής Εργασιών 
 

και ανάλογα µε το είδος της ∆ήλωσης που συνυποβάλλεται διαγραµµίζεται και το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στην Ένδειξη: «ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ  ∆ΗΛΩΣΗ»
στο κάτω µέρος του Εντύπου. 

4. Με το έντυπο αυτό ο Φορολογούµενος δηλώνει στην Υπηρεσία στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις του µε άλλους φορολογούµενους εντός της προθεσµίας που
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.1642/86 όπως αυτές ισχύουν σήµερα. 

νει στην υποβολή της σχετικής δήλωσης. 

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆
άλλεται η δήλωση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ A 

µία» του Φορολογ

ΠΙΝΑΚΑΣ B 
Στις ενδείξεις του  πίνακα β συµπληρώνονται τα στοιχεία των Φορολογουµένων µε του οποίου
δ ωθούν µέχρι και δύο διαφορετικές σχέσεις του Φορολογούµενου. Σε περίπτωση που οι σχέσεις που πρέπει να δηλώσει ο Φορολογούµενος εί ς
π ακαλούµε χρησιµοποιείστε επί πλέον Έντυπα «∆ήλωσης Σχέσεων Φορολογούµενου - (Μ7)». 

Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω
αρ

1.  από την ένδειξη «Α.Φ.Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογούµενου. 
φορά στη

τίστοιχα).  
4. Οι επόµενες ενδείξεις συµπληρώνονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία του σχετιζόµενου Φορολογούµενου. 
5. Η ένδειξη: «Είδος Σχέσης» συµπληρώνεται επιλέγοντας την επιτρ µή από τον παρακάτω πίνακα των ειδών σχέσεων: 

ΕΙ∆Η ΣΧΕΣΕΩΝ 

2. Στην ένδειξη «Ηµ/νια» συµπληρώνεται η ηµεροµηνία της έναρξης (είτε της διακοπής ανάλογα µε τη διαγράµµιση της επόµενης ένδειξης) που α
συγκεκριµένη σχέση του Φορολογούµενου. 

3. Στα επόµενα δύο τετραγωνίδια διαγραµµίστε ανάλογα µε το τι αφορά η δήλωση της συγκεκριµένης σχέσης (Έναρξη ή ∆ιακοπή της σχέσης αν

επτή κατά περίπτωση τι

• Σύζυγος 
• ∆ιαχειριστής • Εκκαθαριστής • Σύνδικος Πτώχευσης 
• ∆ιευθύνων • Ειδικός Εκκαθαριστής • ΠροσωΣύµβουλος  ρινός Επίτροπος 
• Πρόεδρος ∆ • Αναγκαστικός ∆ιαχειριστής • Νόµιµος Εκπρόσωπος .Σ. 
• Μέλος • Λογιστής • Ιδρυτής  ∆.Σ.  
• Γραµµατέ • Συστεγαζό • Φορολογικός Αντιπρόσωας µενη Επιχείρηση πος εντολέα Φ.Π 
• Ταµίας • Συνδεδεµένη • ΦορολογικόςΕπιχείρηση  Αντιπρόσωπος εντολέα Μη Φ.Π 
• Αντίκλητος • Κηδεµόνα • Κηδεµόνας ς Σχολάζουσας 
• Πληρεξούσιος • Αντιλήπτ • Εκπρόσωπος ορας 
• Ασκών Επιµέλ • Επίτροπος • Κληρονόµος εια 
• Ασκών Γονική • Εγγυητής • Εισφορά  Μέριµνα σε Ιδρυόµενο Μη Φ.Π. 
• Χαριστική Αιτία • ∆ιάσπαση Ν.∆. 1297/ • Εισφορά σε 72 Υφιστάµενο Μη Φ.Π. 
• Επαχθής Αιτία • Μετατροπή • ∆ιάσπαση 
• Κληρονοµούµενος • Μετατροπή Ν.2166/93 • Συγχώνευση 
• ∆ιάσπαση Α.Ε Ν.2166/93 • Συγχώνευση Ν.∆.1297/72 

6. Οι ενδείξεις: «Αρ. - Ηµ/νία Εγγράφου», «Αποδεικτικό Έγγραφο - Εκδούσα Αρχή» συµπληρώνονται αντίστοιχα µε τα στοιχεία του συνυποβαλλόµενου σχετικού
εγγράφου. 

Φορολογούµενο που αποτελεί πλήρη απόδειξη για την υποβολή της ∆ήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο. 
Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του Εντύπου «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογούµενου -(Μ7)» 

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

 
 
Με την καταχώρηση των στοιχείων της ∆ήλωσης «Σχέσεων Φορολογούµενου -(Μ7)» στο Μηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας, χορηγείται Βεβαίωση στο 

 

 

5. Υπόχρεοι στην υποβολή του εντύπου «∆ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου -(Μ7)» είναι όσοι αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.1642/86 όπως αυτές
ισχύουν σήµερα και σε όποια άλλη διάταξη υποχρεώ

ΕΙΞΕΩΝ 
1. Στην ένδειξη «∆.Ο.Υ» συµπληρώνεται η Υπηρεσία στην οποία υποβ

1. Στο 9-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο κάτω από την ένδειξη «Α.Φ.Μ.» συµπληρώνεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του Φορολογούµενου. 
2. Στην επόµενη ένδειξη συµπληρώνεται το «Ονοµατεπώνυµο / Επωνυ ούµενου. 

ς σχετίζεται ο ∆ηλών Φορολογούµενος. Με το έντυπο αυτό µπορεί να
ηλ ναι περισσότερε

• Υπό Ίδρυση Φ.Π • Έναρξης Εργασιών 
• Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων • Υπό Ίδρυση Μη Φ.Π • Μεταβολής Εργασιών 
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