ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ

Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του
1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,
αφού :
o Ειδικώς, τα έγγραφα των κεφαλαιουχικών εταιρειών (που αναφέρονται
στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 6του Ν.3419/2005)
υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή.
o Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων, οι υπόχρεοι
(καταχώρησης στο ΓΕΜΗ) υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password)
που χορηγεί το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω του διαδικτυακό τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.
www.businessportal.gr
o Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες
περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ, δ,
ε, ζ` και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 όπως
ισχύει, υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ.,
έως την 1.1.2015.»
2. Καθορίστηκε ότι «η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και
στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πιστοποιητικών γίνεται κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε
ηλεκτρονική μορφή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.», με έναρξη εφαρμογής από
1/3/2015 όποτε θα γίνεται και η ηλεκτρονική έκδοση των και η υπογραφή των
με ψηφιακή υπογραφή.
3. Καθορίστηκε ότι «η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο
Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και
στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, καθώς και η
τήρηση της μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την
προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται με
ηλεκτρονικά μέσα »
4. Καθορίστηκαν οι διοικητικές κυρώσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του
Νόμου περί ΓΕΜΗ και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότησή του.
5. Το Γ.Ε.ΜΗ αποτελεί το ελληνικό μητρώο κατά την έννοια της παραγράφου 1
του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L 258/1.10.2009) και συνδέεται
με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή
(εθνικά μητρώα).
6. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) είναι αρμόδια και για την
κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. στο ευρωπαϊκό
σύστημα διασύνδεσης μητρώων
7. Καθορίστηκαν τα στοιχεία των κεφαλαιουχικών εταιρειών που
καταχωρίζονται (δια των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ) στη Μερίδα και δημοσιεύονται
στο δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Ηλεκτρονική αίτηση και λήψη ηλεκτρονικών κωδικών πρόσβασης από
τους υπόχρεους
1. Κάθε υπόχρεος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. οποιοδήποτε
έγγραφο, αίτηση ή στοιχείο, υποχρεούται να αιτηθεί ηλεκτρονικά μέσω του
διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr) προς την Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ.
και να λάβει ηλεκτρονικό ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης
(username και password) το οποίο εκδίδεται και χορηγείται δωρεάν και αυτόματα,
μέσω της εγγραφής του υπόχρεου στο σύστημα. Η αρχική πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού
χρήστη που κάθε υπόχρεος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη
διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του υπόχρεου
(αυθεντικοποίηση).
2. Με τη λήψη ζεύγους κωδικών, ο υπόχρεος δηλώνει διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία το Γ.Ε.ΜΗ δύναται να επικοινωνεί μαζί του και να
του αποστέλλει κάθε τυχόν ειδοποίηση ή πράξη ή πληροφορία κατά τα οριζόμενα
στον νόμο, με την προϋπόθεση λήψης συναίνεσης του υπόχρεου που δίδεται με την
γνωστοποίηση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.
Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και στοιχείων εκ μέρους των υπόχρεων
Η διαβίβαση και διεκπεραίωση κάθε αίτησης και των εγγράφων που τη συνοδεύουν,
σε ψηφιακή μορφή, λαμβάνει χώρα βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 4 του Ν.
3419/2005 μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο έχουν
πρόσβαση όλες οι κατά το νόμο εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι το
χρησιμοποιούν υποχρεωτικά στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής ή
ηλεκτρονικής διαβίβασης αίτησης καταχώρισης. Για την πρόσβαση σε αυτό εκδίδεται
και χορηγείται δωρεάν και αυτόματα από την Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονικό ζεύγος
κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) στο αρμόδιο
προσωπικό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, κατόπιν αίτησής τους η οποία θα πρέπει
υποχρεωτικά να περιέχει τα στοιχεία των οριζομένων να διαχειρίζονται τους
κωδικούς υπαλλήλων. Ρητά ορίζεται ότι ο Αριθμός Πρωτοκόλλου κάθε ηλεκτρονικής
αίτησης που υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ δίδεται από το σύστημα αυτού, παραμένει
μοναδικός και αναγράφεται καθ’ όλη την πορεία διαχείρισης και διεκπεραίωσης της
αίτησης από κάθε αρμόδιο φορέα εντός του πληροφοριακού συστήματος του
Γ.Ε.ΜΗ..
Άρθρο 5
Ηλεκτρονική καταβολή τέλους καταχώρισης
1. Το ανάλογο τέλος για κάθε ηλεκτρονική καταχώριση καταβάλλεται είτε με
ηλεκτρονική κατάθεση από τον υπόχρεο στον τραπεζικό λογαριασμό της
Κ.Υ.Γ.Ε.ΜΗ., είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών ή μέσω πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας, είτε μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου όπως προβλέπεται στην
ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) όπως οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και
είναι διαθέσιμες κάθε φορά στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά
τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής :

α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες
τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή
υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής : (ΚΥΑ 79752/30.12.2014, ΦΕΚ 3623/31.12.2014, τ.
Β’).

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ
(σε ευρώ)

Ανώνυμες Εταιρείες

320

Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων
Εταιρειών

300

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

Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων

Το 1/4 του κατά
περίπτωση τέλους ανά
νομικό τύπο

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

ΑΕ
-Προκειμένου για δημοσιεύσεις Ισολογισμών και Κωδικοποιήσεων Καταστατικών ,οι
Ανώνυμες εταιρείες προ ΓΕΜΗ ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν 544,00€ για
Παράβολο για το ΦΕΚ και 1. 500,00€ για τις εφημερίδες ( Οικονομική –Πολιτική και
Τοπική ).Σύνολο περίπου 2.000,00€.
-Για τις υπόλοιπες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ προ ΓΕΜΗ ήταν
υποχρεωμένες να πληρώσουν 289,00€ για Παράβολο για το ΦΕΚ και 1. 500,00€ για
τις εφημερίδες ( Οικονομική –Πολιτική και Τοπική ).Σύνολο περίπου 1.800,00€.

ΕΠΕ
-Προκειμένου για δημοσιεύσεις Ισολογισμών ,και αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης προ ΓΕΜΗ ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν
170,00€ για Παράβολο για το ΦΕΚ και περίπου 1.000,00€ για τις εφημερίδες (
Οικονομική –Πολιτική και Τοπική ).Σύνολο περίπου 1.200,00€.

Επίσης ως προς τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω
τελών ορίσθηκε ότι:







Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται εντός των πρώτων 3 μηνών για τους
ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ και έως το τέλος του ημερολογιακού έτους
για τις νεοϊδρυόμενους υπόχρεους.
Τα τέλη καταβάλλονται από τον κάθε υπόχρεο ή ενδιαφερόμενο 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.
Σε περίπτωση που κάποιος υπόχρεος δεν καταβάλλει μέσα στις
προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη «τήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο
ΓΕΜΗ» 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 Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

β) Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων ΓΕΜΗ
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.
γ) 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 Διακυβέρνησης,
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας &
Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
υπ. αριθμ. Κ1-802/23-11-2011 (Β’ 470) στα δέκα ευρώ (10,00€).
δ) 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.
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 και 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.

Επισημαίνεται ότι από 01/03/2015 δεν θα είναι δυνατή η έκδοση των
παραπάνω πιστοποιητικών και των αντιγράφων των καταστατικών καθώς
και οποιαδήποτε καταχώρηση αιτημάτων στο Γ.Ε.ΜΗ. με άλλο τρόπο εκτός
από τον εξ αποστάσεως ηλεκτρονικό με ψηφιακή υπογραφή.
Παρακαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση της τήρησης
της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ (σύμφωνα με το ν. 3419/2005) να προβούνε
στις απαραίτητες ενέργειες (έκδοση κωδικών) προκειμένου να είναι έτοιμες
στις
αλλαγές
που
επιφέρει
ο
νέος
ν.4314/2014.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα του
Επιμελητηρίου Κέρκυρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ
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