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io 6vτυπo Μ6 Δηλωση Δραoιηριoτητωv Επιxεiρηoηq oυμπληριbvεται σε εVα αVrιτUπo απ6 ΦυσιKd Πρoσωπα h Mη Φυoικα Πρoσωπα (NoμιKα
Πρ6oωπα η Evιbσειq Πρooιi:πωv). Yπoγραφεται απ6 τov δηλoOvτα η τov v6μιμo, Kατfr rιεριπτωση, sKπρ6σωTτo τoU.

. oι εvδεiξειq πou αφoρoιv τα oτoι1ε[α Φoρoλoγoιμεvoυ τoυ πivακα α, oυμπληρδvovται παvroτε με KΕΦAΛA|A γραμματα (χειρoγρα-
φα. γραφoμηXαVηc. H,Λ/ ). χωριq σuvτμησειq,

. Tα τετραγωvιδια με χρωμα σUμπληρωvovται απo τηv Yπηρεσια.
Τo ειrιUπo M6 Δηλωση Δρααrηριoτητωv Eπιxεiρηoηq, εφooov δηλδvovται Περισσoτερεq απo 6 δραστηριoτητεq, σUVUπoβαλλεται παvτα με τo
εvτυπo M2 Δηλωση EVαρξηξ / Mεταβoληq Eργαοιιbv ΦUσικoυ Πρoσωπou η M3 Δηλωση Evαρξηg l |\Ιετοβoληq EργασιωV |\/η Φυoικoυ Πρooιbπoυ.

1Ι. ΣYMΓ|Λ|-iPΩΣH ENΔElΞEΩN

Σηv εvδειξη <Δ.o.Y, σUμπληρωVεται η Yπηρεσια στηV oποια υπoβoλλεται η δηλωση,

Π|NAKAΣ α
Συμπληριbvεται o A,Φ.M και τo ovoμοτεπιirvuμo / Eπωvυμio τoυ δηλo0ιrroq αναλoγα, αv πρ6κειται για ΦUσιKo η Mη ΦUσιKo Πρoσωπo,

ΠlNAKAΣ Θ

oι εvδειξειq <Kωδικ69> Kαι (Περιγpαφη Δρoστηρ!6τηTαqΣ oυμπληρωvovται αVτιστoιχα, σ0μφωVα με τo ευρετηριo δραστηριoτητωV. oταV τo εVτUπo
M2 xρηoιμoπoεlται ωg Δηλωoη Evαρξηq στηv "Evδε|ξη, διαγραμμiζεται παvτα "Εναρξη", ενζb 6ταV τo 6VτUπo M2 Xρησιμoπoιειται ωq Δηλωoη Mετα-
βoληg διαγραμμιζεται η αvτιστoιχη εvδειξη,αVαλoγα με τo αv δηλιbvεται η εvαρξη μιαq v6αg δρααrηριoτηταg η η μεταβoλη η η διακoπη μιαq ηδη
UπαρχoUσαq.
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|||. Στo|xEIA ΣYNYnoBoΛHΣ AHΛΩΣHΣ

4ιαγραμμiζεται αν6λoγα η 6vδειξη .;γμγ1oBAΛ^ETA| ME. At,|ΛΩΣt|, αv τo 6vτυπo M6 Δηλωoη ΔραστηριoτητωV Eπιχειρησηq σUVUπoβαλλεται με
Δηλωση Evαρξηq η Mεταβoληq.

ΠAPAκAΔolMΕ;

1. Mε τηv υπoβoλη τoU εvr0πou M6 Δηλωση Δρασrηριoητωv Eπιχειρησηq πρθπει Vα συμπληρωθεi Kαι τo ΕντUΓιo M AπoδειKτιKo Παραλαβηq Δηλωσε-
ωv Mητριboυ Kαι ΔιKαιoλoγητιK6ν Kαι Vα επLσtραφει τo αVτιγραφo τηq σro ΦoρoλoγouμεVo αφo0 UπoYραφει απ6 ToV Uπdλληλo πoU τo παρ6λαβε.

2. Mε τηv καταxιirρηoη τωv oτoιxεiωv τoυ εvτυπoυ Μ6 Δηλωση Δρααrηριoτl,1τωv EπιXεiρηoηq στo MηχαVoγραφικo Συoτημα τηq Yπηρεoiαq .xoρη-
γεiται η oxετικη βεβαiωoη oτo Φoρoλoγo0μεvo πoυ απoτελει πληρη απ6δεΙξη Yια τηv Uπoβoλη τηξ δηλωσηq απ6Vαντι σε oπoιovδηποτε τριτo.

3. H,Yπηρ-εσια μoq ειvαι αrη διαΘεoη σαq γισ Kαθε πληρoφoρια Kαι διεUKριVηση πoU αφoρα στη σUμπληρωση τoυ Εvτ0πoυ M6 Δηλωoη Δραoτηριo-
ητωV ts,πιχειρησηq.

Πoρακoλo0με απευΘυvΘεiτε στo τμημα Mητριiloυ τηq σρμ6δlαq Ylα τηv Uπoθoλη Toυ εvT0πoU Δ.o.Y.
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