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Επικαιροποίηση Στοιχείων Νομικών Προσώπων 

Προσωπικές Εταιρείες (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες) 

 
 
 

▪ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα 
εταίρων 

▪ Νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτότητά τους 

▪ Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

▪ Επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού 
που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο ή στο αρμόδιο 
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων του 

▪ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα 
Α (για τους νόμιμους εκπροσώπους) 

▪ Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης 
υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής 
φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε 
υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος 

Ανώνυμες Εταιρίες - Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης - Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες  

▪ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου 
για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. τα ονόματα των διαχειριστών 

▪ Νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των 
τυχόν πραγματικών δικαιούχων 

▪ Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 

▪ ΦΕΚ ή ανακοίνωση του αρμοδίου Γ.Ε.ΜΗ. όπου έχει 
δημοσιευτεί περίληψη του καταστατικού και η 
εκπροσώπηση της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ι.Κ.Ε., 
καθώς και τυχών τροποποιήσεις του καταστατικού ή 
της εκπροσώπησης 

▪ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα 
Α (για τους νόμιμους εκπροσώπους και τυχόν 
πραγματικούς δικαιούχους και των ατόμων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το 
λογαριασμό της εταιρίας) 

▪ Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης 
υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής 
φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε 
υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος 

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή Σχήματα ή Οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα  
(συμπεριλαμβανομένων και των Ατομικών Επιχειρήσεων) 

▪ Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός 
▪ Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα 

στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους καθώς 
και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων 

▪ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

▪ Επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή αντίγραφα των 
προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς 
και των τυχόν τροποποιήσεων τους 

▪ Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον πίνακα 
Α (για τους νόμιμους εκπροσώπους και τυχόν 
πραγματικούς δικαιούχους και των ατόμων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το 
λογαριασμό) 

▪ Υποβληθείσα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
(συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης 
υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής 
φόρου) πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε 
υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. 

 


