Αρ.∆ήλωσης:

∆ΗΛΩΣΗ

Ηµ/νια ∆ήλωσης:

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Α.Φ.Μ./
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μεταβολή
Ατοµικών
Στοιχείων

Απόδοση
ΑΦΜ

Ηµ/νια Μεταβολής:

∆.Ο.Υ.:
Υπηρεσία:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.Φ.Μ.:

Φύλο

Επώνυµο Α΄

Α

Θ

Όνοµα

Επώνυµο Πατέρα

Επώνυµο Β΄

Όνοµα Πατέρα

Επώνυµο Μητέρας (Πατρικό)

Όνοµα Μητέρας

/ /

Συµπληρώνεται από
τους κληρονόµους

/ /

Ηµεροµηνία Γέννησης

Ηµεροµηνία Θανάτου

Τόπος Γέννησης στην Ελλάδα (∆ήµος/Κοινότητα-Νοµός)

Χώρα Γέννησης στο Εξωτερικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
/ /
Είδος

Αριθµός

Υπηκοότητα

Οικογενειακή Κατάσταση

/ /
Ηµ/νία Έκδοσης

Επάγγελµα

Α.Φ.Μ. Συζύγου

Εκδούσα Αρχή

Κατάσταση Φορολογούµενου

Ονοµατεπώνυµο Συζύγου

Ελλάδα
∆ιεύθυνση Κατοικίας

Οδός-Αριθµός

Τ.Κ. - Περιοχή - ∆ήµος / Κοινότητα

Νοµός

Τηλέφωνο

Νέα Αρµόδια ∆.Ο.Υ.

Νέο Αρµόδιο Τοπικό Γραφείο

Fax

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας

Οδός-Αριθµός

Τ.Κ. - Περιοχή - ∆ήµος / Κοινότητα

Νοµός

Τηλέφωνο

Fax

Εξωτερικό
Χώρα Κατοικίας στο Εξωτερικό
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΟΧΙ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ηµ/νία Παραλαβής ∆ήλωσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Ηµ/νία Υποβολής ∆ήλωσης

ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠ

ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ ΦΠ

Ηµ/νία Παραλαβής Βεβαίωσης

Ο ∆ηλών
Ο Υπάλληλος

Ο Παραλαβών

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το έντυπο Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων συµπληρώνεται σε ένα αντίτυπο µόνον από Φυσικά Πρόσωπα. Υπο
γράφεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86.
• Οι ενδείξεις που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του πίνακα α, συµπληρώνονται πάντοτε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα (χειρόγραφα, γραγραφοµηχανής, 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.
2. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από τον δηλούντα ή τον νόµιµο , κατά περίπτωση, εκπρόσωπο 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 του Υπό Ίδρυση Φυσικού Προσώπου το οποίο κατοικεί στο Εξωτερικό στην ∆.Ο.Υ του νοµίµου εκπροσώπου του.
3. Το έντυπο Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων συνυποβάλλεται µε ∆ήλωση Εναρξης / Μεταβολής Εργασιών Φυσικού
Προσώπου Επιτηδευµατία, όταν κατά την Εναρξη Εργασιών ο δηλών στερείται Α.Φ.Μ καθώς επίσης και στην περίπτωση του Υπό Ιδρυση Φυσικού Προσώπου όταν αυτό στερείται Α.Φ.Μ.
4. 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.λ.π.).
5. 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 Φορολογούµενου.

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
Στην ένδειξη ∆.Ο.Υ γράφεται η Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η δήλωση. ∆ιαγραµµίζεται µε Χ ανάλογα, άν πρόκειται για Απόδοση ΑΦΜ ή για
Μεταβολή Ατοµικών Στοιχείων, η αντίστοιχη ένδειξη "Απόδοση ΑΦΜ" ή "Μεταβολή Ατοµικών Στοιχείων" αναγράφοντας επίσης στην ένδειξη "Ηµ/νία
Μεταβολής" την αντίστοιχη ηµεροµηνία της απόδοσης ή της µεταβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ α
Ο Α.Φ.Μ χορηγείται από την Υπηρεσία µε την πρώτη υποβολή της δήλωσης και αναγράφεται από τον δηλούντα στο 8-ψήφιο διαγραµµισµένο πλαίσιο, σε
κάθε περίπτωση υποβολής ∆ήλωσης Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων. Οι ενδείξεις του 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 στοιχεία 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 β
Στην ένδειξη "Είδος" γράφονται τα αρχικά του είδους της ταυτότητας σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
AT
ΕΣ
ΠΝ
ΠΑ
ΕΑ

ΛΙ
ΠΣ
∆Ι
ΚΑ
ΧΤ

Αστυνοµικές Ταυτότητες
Ταυτότητες Ελληνικού Στρατού
Ταυτότητες Πολεµικού Ναυτικού
Ταυτότητες Πολεµικής Αεροπορίας
Ταυτότητες Ελληνικής Αστυνοµίας

Ταυτότητες Λιµενικού Σώµατος
Ταυτότητες Πυροσβεστικού Σώµατος
ιαβατήρια
Ταυτότητες Κέντρου Αλλοδαπών
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 γονικήν 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 ότι αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του 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 Φορολογούµενου στην οποία δηλώνεται ο νόµιµος εκπρόσωπός του.

ΠΙΝΑΚΑΣ δ
Η ένδειξη "Οικογενειακή Κατάσταση" συµπληρώνεται ανάλογα µε µία από τις τιµές: Αγαµος/η, Εγγαµος/η, Σε ∆ιάσταση, ∆ιαζευγµένος/η, Σε Χηρεία.
Παράλληλα µε τη συµπλήρωση της Οικ. Κατ/σης (µε εξαίρεση την τιµή "Άγαµος") συµπληρώνονται και τα στοιχεία του/της Συζύγου στις αντίστοιχες
ενδείξεις του πίνακα δ. Στην ένδειξη "Ηµεροµηνία" αναγράφεται η ηµ/νία 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 άλλα Φυσικά Πρόσωπα, 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 Εναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φ.Π ή Υπό Ιδρυση Φ.Π.

Με την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου 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 της δήλωσης απέναντι σε οποιονδήποτε
τρίτο.
Η Υπηρεσία µας είναι στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση που αφορά στη συµπλήρωση του Εντύπου Μ1 ∆ήλωση Απόδοσης
Α.Φ.Μ και Μεταβολής Ατοµικών Στοιχείων

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

