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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ 

Παπάγου,   13  Ιουλίου 2011 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθµ. Πρωτ.  A1/29818/3474 
ΤΜΗΜΑ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
    -----------------  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ        : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ:  Όλες τις ∆/νσεις Μεταφορών  
Τ.Κ.                   : 10191 Παπάγου              & Επικοινωνιών των Π.Ε.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   :  Α. Βλάχου              των Περιφερειών της Χώρας 
THΛΕΦΩΝΟ        : 210 6508510 ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Οικονοµικών           
 FAX                  : 210 6508491               Γενική Γραµµατεία  
               Φορολογικών και  
               Τελωνειακών Θεµάτων  
               Γενική ∆/νση Φορολογικών 
               Ελέγχων 
               ∆/νση Μητρώου  
              Καρ. Σερβίας 10 
              101 84 
              Αθήνα 
            
ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό περί οικονοµικής δραστηριότητας µετά την εφαρµογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 
περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης 
ΣΧΕΤ.:  Η αριθµ. ΠΟΛ 1125/10.06.2011 (Α∆Α 4Α3ΚΗ-Ν8)   
 

Σύµφωνα µε την αριθµ. Κ1-802/23.03.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 470 Β΄) από την έναρξη ισχύος της 
(04.04.2011) η σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών πραγµατοποιείται στις οριζόµενες 
σε αυτή Υπηρεσίες µίας Στάσης (Συµβολαιογράφοι, Πιστοποιηµένα ΚΕΠ, Επιµελητήρια).  

 
Ειδικά για τη ρύθµιση του θέµατος της χορήγησης της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του 

Κεφ. Γ της αριθµ. Α2/29542/5347/1991 ΥΑ (ΦΕΚ 707 Β΄) βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για την 
ταξινόµηση ΦΙΧ αυτοκινήτων µικτού βάρους κάτω των τεσσάρων τόνων για τις παραπάνω εταιρίες, 
οι οποίες ιδρύθηκαν σε Υπηρεσία µίας Στάσης, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1125/10.06.2011 (Α∆Α 4Α3ΚΗ-Ν8)   

 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω ΠΟΛ, το πιστοποιητικό περί οικονοµικής δραστηριότητας, το 

οποίο απαιτείται, µεταξύ άλλων, ως δικαιολογητικό για την ταξινόµηση των οχηµάτων της παραπάνω 
κατηγορίας θα χορηγείται από το Τµήµα Μητρώου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. και  µόνο για το χρονικό 
διάστηµα µέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης: 

 
α) είτε µε την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης, 

όπως ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει 
 
β) είτε µε τη χορήγηση πιστοποιητικού ως το συνηµµένο στην ΠΟΛ 1125/10.06.2011 

υπόδειγµα, όπως ισχύει µετά την εφαρµογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011. 
  
Μετά την υποβολή της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης το 

παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από τη ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.   
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Για  την ταξινόµηση ΦΙΧ αυτοκινήτων µικτού βάρους άνω των τεσσάρων τόνων εξακολουθεί 
να κατατίθεται ως δικαιολογητικό το προβλεπόµενο στις διατάξεις του Κεφ. ∆ της αριθµ. 
Α2/29542/5347/1991 ΥΑ πιστοποιητικό περί πραγµατοποίησης συγκεκριµένου ύψους ακαθάριστων 
εσόδων από τη ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.     

 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

              
                                                                                      Β. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  (1) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή (1) 
                                          (2) ∆/νση Εµπορευµατικών Μεταφορών - Τµήµα Οδικών                                           
                                             Μεταφορών (3) 
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