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ΈΝΤΥΠΗ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις

Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (137 Α΄)
Β. του ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (247 Α΄) και του ν. 4270/2014 «Αρχές
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143)
Γ. Του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα» (Α' 50).
∆. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (45 Α’).
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Ε. του ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισµός της
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (297 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα
του άρθρου 8 αυτού
ΣΤ. Του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής
ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α'
133).
Ζ. του ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (Α’ 141)
Η. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).
Θ. του άρθρου 21 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας στον Τουρισµό, αναδιάρθρωση του Οργανισµού Ελληνικού Τουρισµού
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α’ 175)
Ι. του άρθρου 48 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών
επιχειρήσεων και τουριστικών υποδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις.»
(Α’ 155)
ΙΑ. της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 «Eθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και
άλλες διατάξεις.» (Α’ 22)
ΙΒ. Το Μέρος ΙΙΙ του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 265)
ΙΓ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεων δηµοσίων εσόδων (ΚΕ∆Ε)» (Α΄ 90)
Ι∆. του π.δ. 116/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας"
(Α΄ 185)
ΙΕ. του π.δ/τος 150/2001 «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές» (Α' 125).
ΙΣΤ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
ΙΖ. Του π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 153).

της

Κυβέρνησης,

Υπουργών,

ΙΗ. Του π.δ. 89/2014 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 134)
ΙΘ. Της υπ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014/13-11-2014 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 3059) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στο
Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
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Κ. Της µε αριθµ. 54169/31-10-2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας» (Β’ 2944)
ΚΑ. Της υπ’ αριθµ. 1163/2013 ΠΟΛ του Υφυπουργού Οικονοµικών «Όροι και διαδικασία
είσπραξης – επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675)
ΚΒ. Της υπ’ αριθµ. Κ1-802/2011 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης - Οικονοµικών - Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων «Καθορισµός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την λειτουργία των υπηρεσιών
µιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» (Β’ 470)
2.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον
κρατικό προϋπολογισµό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσης ισχύουν οι εξής ορισµοί:
α. Υπόχρεος: Έχει την έννοια που αποδίδεται στον Ν. 3419/2005 και περιλαµβάνει για τις
ανάγκες της παρούσας κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο υποχρεούται σε υποβολή
στο Γ.Ε.ΜΗ πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ.
β. Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.): Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (εφεξής Κ.Ε.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3419/2005
γ. Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Υ.Γ.Ε.ΜΗ) : α) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιµελητηρίων,
συµπεριλαµβανοµένου του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, καθώς και β) Η ∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις ανώνυµες εταιρίες, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές
συνεταιριστικές εταιρίες και υποκαταστήµατα των ανωτέρω στην ηµεδαπή των οποίων η
εποπτεία ασκείται και το Μητρώο τηρείται από την ∆ιεύθυνση αυτή.
δ. Καταχωρίσεις: Έχει την έννοια που αποδίδεται στον Ν. 3419/2005 και περιλαµβάνει για
τις ανάγκες της παρούσας κάθε πράξη ή στοιχείο που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ είτε βάσει
διάταξης νόµου είτε βάσει της παρούσας.
ε. Πιστοποιητικά και αντίγραφα: Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσµατα
πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται / εµφανίζονται στη Μερίδα κάθε υπόχρεου
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εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο
και δεν δηµοσιεύονται στο «∆ελτίο Εµπορικής ∆ηµοσιότητας».
ε. Φορέας συγκέντρωσης: Η καθ’ ύλην αρµόδια Υπηρεσία ή φορέας που συλλέγει,
συγκεντρώνει, διαχειρίζεται & αποδίδει τα ανταποδοτικά τέλη των παρ.1 & 4 του άρθρου 8
του Ν.3419/2005.
στ. Ενδιαφερόµενος: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ζητά την έκδοση
πιστοποιητικών ή/και την χορήγηση αντιγράφων ή αποσπασµάτων από την κατά
περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Άρθρο 2
Καθορισµός Ενιαίων Ειδικών Τελών
1. Τα ενιαία ειδικά τέλη των προβλεπόµενων επιµελητηριακών υπηρεσιών των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόµου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει καθορίζονται ως εξής :
α. Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων έχουν
ήδη οριστεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθµ. Κ2-4946/15-10-2014 (Β’ 2919) στα
πέντε ευρώ (5,00€) ή δέκα ευρώ (10,00€) κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο
ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ’ έτος αιτούµενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.
β. Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε µεταβολή στη Μερίδα και στο
Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη οριστεί µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής
Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων υπ. αριθµ.
Κ1-802/23-11-2011 (Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€). Το τέλος αυτό, που είναι
ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των
επιµελητηρίων.
γ. Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ έχει ήδη
οριστεί µε την ως άνω ΚΥΑ Κ1-802/2011 στα δέκα ευρώ (10,00€), είναι ενιαίο για
όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή
από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.
δ. Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για
όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των
επιµελητηρίων και καθορίζεται κατά νοµική µορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής :
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙ∆ΑΣ (σε ευρώ)

Ανώνυµες Εταιρείες

320

Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Ανωνύµων
Εταιρειών

300
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Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Οικονοµικού Σκοπού

300

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

300

Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία

300

Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης

150

Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης

150

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης

100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες

100

Προσωπικές Εταιρείες (οµόρρυθµες και
ετερόρρυθµες)

80

Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Προσωπικών
Εταιρειών (οµορρύθµων & ετερορρύθµων)

80

Ατοµικές επιχειρήσεις

30
Το 1/4 του κατά περίπτωση τέλους
ανά νοµικό τύπο

Υποκαταστήµατα Ηµεδαπών Επιχειρήσεων
Υποκαταστήµατα αλλοδαπών ατοµικών
επιχειρήσεων, νοµικών προσώπων ή ενώσεων
προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3419/2005

20

Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ

100

Κοινοπραξίες

100

Λοιποί προαιρετικά εγγραφόµενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

20

2. Κατ’ εξαίρεση, τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. που καταβάλλονται υπέρ
της αρµόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου
στον κρατικό προϋπολογισµό και συγκεκριµένα στον Κ.Α.Ε. 2339.
3. Τα τέλη των ανωτέρω στοιχείων α. έως δ. δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου, σε
Φ.Π.Α. ή σε άλλη φορολογική επιβάρυνση.

Άρθρο 3
∆ιαδικασία, χρόνος & τρόπος είσπραξης των ενιαίων ειδικών τελών
Tα τέλη των στοιχείων α. & β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται
ταυτόχρονα µε την υποβολή της αντίστοιχης κατά περίπτωση αίτησης. Τα τέλη του
στοιχείου γ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται στην κατά περίπτωση
αρµόδια Υπηρεσία Μίας Στάσης ή Υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά τη καταχώριση σύστασης ενός νέου
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. Τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2
καταβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραµµένους στο
Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους, καταβάλλονται έως το τέλος
του ηµερολογιακού έτους σύστασής τους και πάντως σε καµία περίπτωση δεν
καταβάλλονται ταυτόχρονα µε την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.
Tα τέλη των στοιχείων α. & β. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 καταβάλλονται από τον
κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόµενο είτε µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε µε
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ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της Κ.Ε.Ε, είτε µέσω ηλεκτρονικών
τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι
διαθέσιµες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Τα τέλη του στοιχείου γ. της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία Μίας
Στάσης ή Υπηρεσία ΓΕΜΗ βάσει των προβλεποµένων στην ΚΥΑ Κ1-802/2011. Τα τέλη του
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο είτε µέσω
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, είτε µε ηλεκτρονική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό
της Κ.Ε.Ε, είτε µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι εν λόγω εναλλακτικές
γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιµες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Ειδικά τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ της αρµόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία
αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, καταβάλλονται
ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόµενο µέσω ηλεκτρονικού παραβόλου όπως
προβλέπεται στην ΠΟΛ 1163/2013 (Β’ 1675). Ειδικότερα τα τέλη των στοιχείων α. & β.
της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2, καταβάλλονται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης,
τα τέλη του στοιχείου γ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου καταβάλλονται µε την καταχώριση
σύστασης ενός νέου υπόχρεου στην αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή και τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ίδιου άρθρου
καταβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραµµένους στο
Γ.Ε.ΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους έως το τέλος του ηµερολογιακού
έτους σύστασής τους και πάντως σε καµία περίπτωση δεν καταβάλλονται ταυτόχρονα µε
την καταχώριση της σύστασης αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..
Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες
τα τέλη του στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και δεν έχει διαγραφεί από το
Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου
Επιµελητηρίου ή την αρµόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική ∆ιοίκηση για
βεβαίωση και είσπραξη µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων.

Άρθρο 4
Φορέας Συγκέντρωσης και κατανοµή των ενιαίων ειδικών τελών
Ως φορέας συγκέντρωσης συλλογής και διαχείρισης των τελών των στοιχείων των α., β. &
δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 ορίζεται η Κ.Ε.Ε., η οποία στα πλαίσια του ρόλου της
ως φορέα συγκέντρωσης:
α. Συγκεντρώνει σε τραπεζικό λογαριασµό της ο οποίος τηρείται ειδικά για το σκοπό
αυτό σε πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα το σύνολο των τελών των στοιχείων των α., β.
& δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.
β. Αποδίδει στα Επιµελητήρια µέσω πίστωσης λογαριασµών τους - που τηρούνται ειδικά
για το σκοπό αυτό σε πιστωτικό ίδρυµα της Ελλάδας και έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν
- τα αναλογούντα ποσά, εντός πέντε εργασίµων ηµερών µε χρέωση του τραπεζικού της
λογαριασµού.
γ. Συντάσσει ανά τρίµηνο αναλυτικές καταστάσεις ανά Υπηρεσία ΓΕΜΗ στις οποίες
παρουσιάζονται αναλυτικά τα εισπραχθέντα ποσά ανά υπόχρεο, η ηµεροµηνία
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είσπραξης αυτών καθώς και στοιχεία που θα ταυτοποιούν τον καταβάλλοντα υπόχρεο ή
ενδιαφερόµενο (Αρ Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ., Επωνυµία, ΚΑΚ όπου εφαρµόζεται, κτλ) τις οποίες
και διαβιβάζει στα Επιµελητήρια ηλεκτρονικά µε κοινοποίηση στις ∆ιευθύνσεις Εταιρειών
& Γ.Ε.ΜΗ και Θεσµικών Ρυθµίσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
δ. ∆ιατηρεί αντίγραφα των ανωτέρω πράξεων (παραστατικά συναλλαγής) επί είκοσι
(20) έτη
Τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων του στοιχείου α. της
παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2 και τα τέλη της αρχικής καταχώρισης και της καταχώρισης
οποιαδήποτε µεταβολής στη Μερίδα και στο Φάκελο, των στοιχείων β. & γ. της παρ. 1 του
ίδιου άρθρου αποδίδονται κατά 50% στην κατά περίπτωση αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του
Επιµελητηρίου και κατά 50% στην Κ.Υ.Γ.Ε.Μ.Η. της Κ.Ε.Ε..
Από το τέλος της τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, του στοιχείου δ. της
παρ. 1 του ίδιου άρθρου που εισπράττουν τα Επιµελητήρια, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό
(4 %) παρακρατείται από την Κ.Ε.Ε. και αποτελεί έσοδό της. Από το έσοδο αυτό η Κ.Ε.Ε.
οφείλει να καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας της Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ και του Εποπτικού
Συµβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ.
Από τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο εξαιρούνται όλα τα τέλη που αφορούν στην αρµόδια
για την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, τα οποία αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό
προϋπολογισµό και συγκεκριµένα στον Κ.Α.Ε. 2339.

Άρθρο 5
Ελάχιστα ετησίως καταχωριζόµενα στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία
Οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ και αφορούν στην
εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων νοµικών και
φυσικών προσώπων έχουν ήδη οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας υπ’ αριθµ. Κ1-884/19-04-2012 (Β’ 1420).
Επιπλέον των παραπάνω ορίζεται ως ελάχιστο ετησίως καταχωριζόµενο στο Γ.Ε.ΜΗ
στοιχείο για τις προσωπικές εταιρείες, τις ατοµικές επιχειρήσεις και τους λοιπούς
υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος αυτών. Η καταχώριση του στοιχείου αυτού θα γίνεται εντός δύο
µηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, µε ηλεκτρονικό τρόπο από τον
υπόχρεο µε ταυτοχρονη την καταβολή των τελών του στοιχείου δ. της παρ. 1 του
ανωτέρω άρθρου 2.

Άρθρο 6
Τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων ή αποσπασµάτων
Η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασµάτων πράξεων και στοιχείων τα οποία τηρούνται στο
Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και κάθε είδους πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το αιτηθέν έγγραφο
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εκδίδεται σε ψηφιακή µορφή υπογεγραµµένο µε προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. Η
εκτύπωση του αιτηθέντος εγγράφου, που αποστέλλεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και
φέρει προηγµένη ψηφιακή υπογραφή, λογίζεται ως επίσηµο αντίγραφο.

Άρθρο 7
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
Καταργείται το τέλος που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Κ1-802/2011.
Σε περιπτώσεις υπόχρεων όπου το εν λόγω τέλος έχει ήδη καταβληθεί στις Υπηρεσίες Μίας
Στάσης, το καταβληθέν ποσό συµψηφίζεται µε το πάγιο τέλος τήρησης Μερίδας του
στοιχείου δ. της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου 2.
Η ισχύς της παρούσας Υπουργικής Απόφασης αρχίζει δύο µήνες από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Πίνακες ∆ιανοµής:
1. Υπουργείο Οικονοµικών
• Γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων
•
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Υφυπουργού
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
• ∆/ νση ∆ιοικητικού για τη δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο
• ∆/νση Θεσµικών Ρυθµίσεων, Τµήµα Επιµελητηρίων & Χρηµατιστηρίου
Εµπορευµάτων
• ∆/νση µας
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Ε
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Ε.
Ε.Ο.Ο.Σ.
Ε.Π.Ε.
Ι.Κ.Ε.
Συν.Π.Ε.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ε.Π.Ε.
Ο.Ε.
Ε.Ε.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ο.Ε. & Ε.Ε.
ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής
Κάθε είδους πιστοποιητικό
Δεν χορηγούνται πιστοποιητικά ατελώς
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού
εγγραφής
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης
εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα
Ασφαλιστικά Ταμεία)
Ιστορικό ΟΑΕΕ
Βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των
μελών τους
Βεβαίωση του ομοίου της υπογραφής των μελών
τους
Χορήγηση ξενόγλωσσης βεβαίωσης ομοίου
υπογραφής
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων
(ΕΞΑΓΩΓΗΣ)
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου
στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό
καταγωγής (Εξαγωγής)
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ
Χορήγηση άδειας εμπορικής αποθήκης- μέλη
Χορήγηση άδειας εμπορικής αποθήκης- μη μέλη
Δικαίωμα πραγματογνωμοσύνης 3% επί της
αξίας των εμπορευμάτων

ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ
5,00€

100€

70€

50€

20€

½ της ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

10,00€
10,00€

5,00€

10,00€
10,00€
5,00€

10,00€
150,00€
500,00€
Κατώτερο ποσό 300€
Ανώτερο ποσό 2.000€

