ΟΓΗΓΙΔΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΦΩΝ
Οη δηθαηνύρνη ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ εγγξάθωο ηνλ ΔΦΓ/ ΔΙΔΑΓ γηα θάζε
αιιαγή ζηνηρείωλ ηνπο (πρ. ηεο λνκηθήο κνξθήο, ηεο Γηεύζπλζεο/Έδξαο, ηεο
επωλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηεο Δηαηξηθήο-Μεηνρηθήο Σύλζεζεο, ηνπ Ννκίκνπ
Δθπξνζώπνπ θιπ).
Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο αιιαγήο ζηνηρείωλ θαη εγγξάθωλ
πνπ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηνλ ΔΦΓ/ΔΙΔΑΓ, καδί κε ηελ έγγξαθε
γλωζηνπνίεζε. Σε κάθε περίπηωζη έτει εθαρμογή η από 20 Νοεμβρίοσ
2012 απόθαζη ηοσ ΓΣ ηοσ ΔΙΔΑΓ (ΑΓΑ Β4ΜΒΟΞ7Φ-51Ο) θαη ν ΔΦΓ/ΔΙΔΑΓ
δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα δεηήζεη θάζε πξόζζεην έγγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξωζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Αίηημα Αλλαγής Νομίμοσ Δκπροζώποσ
 Τν δηθαηνινγεηηθό από όπνπ πξνθύπηεη ε αιιαγή. Γηα ΟΔ/ΔΔ, ην ηξνπνπνηεκέλν
θαηαζηαηηθό όπωο θαηαηέζεθε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ, γηα ΔΠΔ ην ΦΔΚ
ηξνπνπνίεζεο (ή ην θαηαζηαηηθό όπωο θαηαηέζεθε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ)
θαη γηα ΑΔ ην ΦΔΚ νξηζκνύ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ.
Αίηημα Αλλαγής Έδρας
 Βεβαίωζε κεηαβνιώλ από ηε ΓΟΥ γηα ηελ αιιαγή έδξαο (γηα όιεο ηηο λνκηθέο
κνξθέο) θαη
 Τξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ή ΦΔΚ (γηα ΑΔ).
Αίηημα Αλλαγής Τόποσ Δγκαηάζηαζης
 Βεβαίωζε κεηαβνιώλ (ή βεβαίωζε εγθαηαζηάζεωλ εζωηεξηθνύ εθόζνλ ε
επηρείξεζε έρεη θαη ππνθαηάζηεκα) από ηε ΓΟΥ γηα ηελ αιιαγή (γηα όιεο ηηο
λνκηθέο κνξθέο) θαη
 Τξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ) ή ΦΔΚ (γηα ΑΔ)
Αίηημα Αλλαγής Δηαιρικής-Μεηοτικής Σύνθεζης
 Αληίγξαθν από ην βηβιίν κεηόρωλ θαηά ηνπο θξίζηκνπο ρξόλνπο πξν θαη κεηά ηε
κεηαβνιή.
 Αληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο γηα όινπο ηνπο λένπο κεηόρνπο (εθόζνλ
ππάξρνπλ).
 Αληίγξαθν Δ1 ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο (πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ
αηηήκαηνο) γηα όινπο ηνπο κεηόρνπο (παιηνύο θαη λένπο).
 Υ.Γ. κε ηα πξνγξάκκαηα de minimis ζηα νπνία έρεη εληαρζεί ε επηρείξεζε.
 Υ.Γ. ΜΜΔ (ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη γηα ηηο δύν ηειεπηαίεο ρξήζεηο πξηλ από ην
έηνο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο) εθόζνλ ππάξρεη αιιαγή ζε ζρέζε κε ην έληππν
ππνβνιήο, π.ρ. είζνδνο λέαο εηαηξίαο ζην κεηνρηθό-εηαηξηθό θεθάιαην ηεο
εμεηαδόκελεο εηαηξίαο κε πνζνζηό άλω ηνπ 25% ή είζνδνο ελόο λένπ κεηόρνπ κε
πνζνζηό άλω ηνπ 50% ή αύμεζε πνζνζηνύ κεηόρνπ ή εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην
κεηνρηθό ζρήκα ηέηνηα πνπ λα επηβάιιεη ηελ εθ λένπ εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο θιπ)
 Σηελ παξαπάλω πεξίπηωζε πξέπεη θαηά πεξίπηωζε λα πξνζθνκηζηνύλ
Δ3 θαη Δ7 ηεο λέαο επηρείξεζεο ή ηωλ λέωλ ζπλεξγαδόκελωλ-ζπλδεδεκέλωλ
επηρεηξήζεωλ, θαζώο θαη ηεο εμεηαδόκελεο επηρείξεζεο, γηα ηελ ηειεπηαία δηεηία
(έηε ρξήζεο πξηλ ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο). Δπηπιένλ, απαηηνύληαη θαηαζηαηηθά,
ΦΔΚ ή βεβαηώζεηο ΓΟΥ θαηά πεξίπηωζε, γηα ηηο λέεο ζπλεξγαδόκελεο θαη
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Αίηημα Αλλαγής Νομικής Μορθής
Τξνπνπνηεηηθό/Νέν θαηαζηαηηθό (γηα ΟΔ/ΔΔ/ΔΠΔ/ΑΔ)
 Σρεηηθά ΦΔΚ (γηα ΔΠΔ/ΑΔ)

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπηωζε μεηαβίβαζης αηομικής επιτείρηζης,
ζηνπο όξνπο ηνπ ηδηωηηθνύ ζπκθωλεηηθνύ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο:
1.

Ο απνθηώλ αλαιακβάλεη θαζνιηθώο όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ κεηαβηβάδνληνο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ηελ άζθεζε
ηεο επηρείξεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ.

2.

Ο απνθηώλ δειώλεη όηη ηειεί ελ γλώζε ηεο ελ γέλεη πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ κεηαβηβάδνληνο θαη δε ηόζν ηνπ ελεξγεηηθνύ, όζν θαη ηνπ
παζεηηθνύ ηεο κεηαβηβαδόκελεο πεξηνπζίαο.

3.

θαζώο επίζεο όηη ζηα ππνβιεζέληα ηηκνιόγηα πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν
ηωλ αληηθεηκέλωλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απέθηεζε.

