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Επιλογι Νομικισ Μορφισ
Εξουςιοδότθςθ
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Κατάλογοσ Εγγράφων βάςει ΚΤΑ
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Προςκομιηόμενα Ζγγραφα για τθν
ςφςταςθ τθσ εταιρείασ
Νομικι Μορφι για ΓΓΠ
τοιχεία Τπογράφοντα / Τπευκφνου
Επικοινωνίασ Εταιρείασ
Ζλεγχοσ ΑΦΜ Εκπροςϊπου
φγκριςθ τοιχείων
Επιλογι Ειςαγωγισ Ιδρυτι
Επιβεβαίωςθ τοιχείων Ιδρυτϊν
Προετοιμαςία αίτθςθσ ΓΕΜΘ
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Αιτιςεισ Καταχϊρθςθσ (εντολθ)

Τπόδειγμα I-3
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Σρόποσ Πλθρωμισ για Γραμμάτιο
Κόςτουσ φςταςθσ Εταιρείασ
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ
Αναηιτθςθ επωνυμίασ και
διακριτικοφ Σιτλου
Οκονθ ελεγχου ΕΠΩΝΤΜΙΑ
ΞΑΝΑ : Αναηιτθςθ επωνυμίασ και
διακριτικοφ Σιτλου
Προεγγραφι ςτο ΓΕΜΘ

70 €
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Τπόδειγμα I-1 (ξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ τουσ
(υπόδειγμα 1 του Παραρτιματοσ Ι)

ΣΡΑΠΕΗΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΘ ΚΕΕΕ (ΣΡ. ΠΕΙΡΑΙΩ
Αρ.Λογ: 5051052381-136, ΙΒΑΝ:GR 19 0172 0510 0050
5105 2381 136)

Τπόδειγμα I-5 (δθλϊνεται εγγράφωσ ζνασ εξ αυτϊν ωσ
εκπρόςωποσ (υπόδειγμα 5 του Παραρτιματοσ Ι) )

ΚΕΛΑΙΔΑΚΘ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ (δοκιμαςτικό) ΑΦΜ : 041900461 (δοκιμαςτικό)
ΤΠΑΡΚΣΟ ι ΟΧΙ ΑΦΜ
ΟΧΙ ΔΕ ΘΑ ΕΙΑΧΘΕΙ ΑΛΛΟ / ι ΕΙΑΓΩΓΘ ΝΕΟΤ ΦΠ ι ΝΠ
ΤΜΦΩΝΑ ι ΜΕΣΑΒΑΘ Ε ΔΙΟΡΘΩΘ ΣΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΕ ΟΛΑ ΣΑ ΠΕΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΓΙΑΣΙ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΠΙΟ ΚΑΣΩ (ΕΠΩΝΤΜΙΕ Κ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ)
Ι3 =ΠΡΟΩΠΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ)

Τπόδειγμα I-4 εντολθ (Ι4= υςταςθ απο
ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)

Φερνει τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ - Διακ.Σιτλο και μεταβαινω ςτθν αναηιτθςθ τθσ
διακεςιμότθτασ τθσ.
Αναηιτθςθ διακεςιμότθτασ ι οχι ΕΠΩΝΤΜΙΑ (προτιμότερο με το %)
Εεπιςτρζφει εδω, ωςτε να δεςμζυςω ι οχι τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Θ άπρακτθ παρζλευςθ των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου ςυνεπάγεται τθν
αυτόματθ παφςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ και τθν αποδζςμευςθ τθσ επωνυμίασ και του διακριτικοφ
τίτλου. Για τθν εκ νζου ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ απαιτείται θ υποβολι νζασ αίτθςθσ και
δικαιολογθτικϊν

Θ προεγγραφι ζγινε επιτυχϊσ
Αρικμόσ Προεγγραφισ ΓΕΜΘ
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Επιλογι ιδρυτι για ζλεγχο
ενθμερότθτασ OAEE

Θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ ελζγχει εάν οι ιδρυτζσ είναι αςφαλιςμζνοι ςτον Οργανιςμό Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (ΟΑΕΕ) και
αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ εξισ: α) θλεκτρονικά με αυτοματοποιθμζνο τρόπο, μζςω του θλεκτρονικοφ μθτρϊου του Ο.Α.Ε.Ε., ι β) εφόςον
αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, με αποςτολι τθλεομοιοτυπίασ ςχετικισ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ – Αίτθςθσ (υπόδειγμα 1 του Παραρτιματοσ ΙΙ)
προσ το κατά τόπο αρμόδιο, με βάςθ τθν δθλωκείςα ζδρα τθσ υπό ςφςταςθ εταιρείασ, Περιφερειακό Σμιμα του ΟΑΕΕ
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Φόρμα online ελζγχου
Εμφάνιςθ Αποτελζςματοσ

βάςει ΑΦΜ, ΑΜ ΟΑΕΕ ι ΑΜΚΑ
αν ειναι ΕΝΘΜΕΡΟ ςυνεχίηω ΜΕ ΣΟ ΙΚΑ, ΑΝ ΟΧΙ = μεταβαίνω ςτθν ΟΘΟΝΘ ΑΙΣΘΘ ΟΑΕΕ
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Αρχείο τμθμάτων ΟΑΕΕ
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Φόρμα διλωςθσ / αίτθςθσ προσ το
αρμόδιο τμιμα ΟΑΕΕ
Αναμονι απάντθςθσ απο ΟΑΕΕ
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Αναμονι διευκζτθςθσ ενθμερότθτασ
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Επιλογι ιδρυτι για ζλεγχο
ενθμερότθτασ ΙΚΑ
Εμφάνιςθ Αποτελζςματοσ
Αίτθςθ για χοριγθςθ βεβαίωςθσ ςτο
ΙΚΑ
Παραχκζντα Αρχεία

Επιλεγω το Προςωπο

startCompany--4.6--348IKAAitiseisDocs.zip

Παραχκζντα αρχεία αιτιςεων

Αρχεία που παρελιφκθςαν απο το ΙΚΑ

Φορολογικι ενθμεροτθτα
Διακζςιμα ςτοιχεία Φορολογικισ
Ενθμερότθτασ
Ζλεγχοσ ΦΕ βάςει ΑΦΕ

Ελεγχεται θ Φορολογικι ενθμερότθτα (ειτε βάςει ΑΦΜ είτε βάςει ΑΦΕ)
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OAEE-Lib-Contacts.xls

Tο αρμόδιο Περιφερειακό Σμιμα του ΟΑΕΕ αποςτζλλει με τθλεομοιοτυπία
startCompany--4.6--348ΑΝΑΛΟΓΑ με τθν ΑΠΑΝΣΘΘ
ζγγραφο με το οποίο πιςτοποιεί ότι ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ
ΚΕΛΑΙΔΑΚΘ-ΛΑΜΠΡΙΝΘ-- του ΟΑΕΕ - πατϊ είτε Α)Ειναι
(υπόδειγμα 2 του Παραρτιματοσ ΙΙ), κακϊσ και βεβαίωςθ του άρκρου 63
OAEE-Form.doc
Ενιμεροσ/απαλλάςςεται, είτε
του ν. 2084/1992 (163 Αϋ ), όπωσ ιςχφει, (υπόδειγμα 3 του Παραρτιματοσ ΙΙ)
Β)Εχει εκκρεμότθτεσ είτε Γ)Θα
για κάκε ζναν από τουσ ιδρυτζσ, θ οποία ιςχφει για τθ ςφςταςθ τθσ
απογραφεί (ςτθν περιπτωςθ Γ
εταιρείασ και τθ κεϊρθςθ βιβλίων και ςτοιχείων ςτθν Δ.Ο.Τ. Θ αςφαλιςτικι
μεταγενεςτερα κανω και
ενθμερότθτα χορθγείται υποχρεωτικά εντόσ τθσ θμζρασ ι το αργότερο τθν
αναγγελία εγγραφισ)
επομζνθ εργάςιμθ από τθν υποβολι του αιτιματοσ
ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ για κάποιον από τουσ ιδρυτζσ, θ Τπθρεςία Μίασ τάςθσ,
αμζςωσ μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ, ηθτά από τον ςυγκεκριμζνο ιδρυτι ι τον εκπρόςωπο αυτοφ να μεταβεί ςτο αρμόδιο
τμιμα του ΟΑΕΕ και να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ
Ιδρυτζσ που πρζπει να διευκετιςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ (καταβάλουν τισ οφειλζσ τουσ ϊςτε να είναι ενιμεροι) ςτον ΟΑΕΕ
Οι ιδρυτζσ μετζβθςαν ςτον ΟΑΕΕ και διευκζτθςαν τισ εκκρεμότθτζσ τουσ ι Δεν υπιρξαν ιδρυτζσ με εκκρεμότθτεσ
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Ο / Θ παρακάτω βρζκθκε ΕΝΘΜΕΡΟ
/ Θ φορολογικά. Μπορείτε να
ςυνεχίςετε με τον επόμενο ιδρυτι
Σρόποσ Πλθρωμισ για Σζλοσ
Καταχϊρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ
Προςδιοριςμόσ Κόςτουσ Εγγραφισ
ςτο Επιμελθτιριο

10 €

Επικοινωνιςτε με το Επιμελθτιριο για τον προςδιοριςμό τουσ κόςτουσ
εγγραφισ. Μπορείτε να ςυμβουλευκείτε πρϊτα το αρχείο
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Ερϊτθςθ αν ςε εξζλιξθ πριν τισ
4/4/2011

Θ επιχείρθςθ ζχει ΘΔΘ καταβάλει το Κόςτοσ Εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο;
Αυτό μπορεί να ιςχφει αν θ επιχείρθςθ είχε εκκινιςει τισ διαδικαςίεσ
ςφςταςθσ πριν τισ 4/4/2011 οπότε και πικανόν να είχε ιδθ καταβάλει το
Κόςτοσ Εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο
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Σρόποσ Πλθρωμισ για Κόςτοσ
Εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ
Φόροσ υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου //
Ερϊτθςθ αν ςε εξζλιξθ πριν τισ
4/4/2011

αρχείο

Σρόποσ Πλθρωμισ για Φόρο
υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ

1% πχ για ΕΠΕ
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Θ επιχείρθςθ ζχει ΘΔΘ καταβάλει το Φόροσ υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου; Αυτό
μπορεί να ιςχφει αν θ επιχείρθςθ είχε εκκινιςει τισ διαδικαςίεσ ςφςταςθσ
πριν τισ 4/4/2011 οπότε και πικανόν να είχε ιδθ καταβάλει το Φόροσ
υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου

Ειςάγετε το κόςτοσ που
αρχείο
ςασ υπζδειξε το
Επιμελθτιριο
ΝΑΙ εχει θδθ καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι τθν επιλογι
κα πρζπει ςε επόμενθ οκόνθ να ειςάγετε τα ςτοιχεία τθσ
πλθρωμισ, το ποςό και να επιςυνάψετε ςκαναριςμζνο το
ζγγραφο / απόδειξθ πλθρωμισ που ςασ παρακζτει ο
πολίτθσ. // ΟΧΙ δεν εχει καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι
τθν επιλογι κα γίνει ςτα επόμενα ςτάδια θ πλθρωμι ςτθν
ΤΜ

ΝΑΙ εχει θδθ καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι τθν επιλογι
κα πρζπει ςε επόμενθ οκόνθ να ειςάγετε τα ςτοιχεία τθσ
πλθρωμισ, το ποςό και να επιςυνάψετε ςκαναριςμζνο το
ζγγραφο / απόδειξθ πλθρωμισ που ςασ παρακζτει ο
πολίτθσ. // ΟΧΙ δεν εχει καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι
τθν επιλογι κα γίνει ςτα επόμενα ςτάδια θ πλθρωμι ςτθν
ΤΜ
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Επικυμείτε πρόςβαςθ ΓΕΜΘ;

Για τθν παροχι εξ αποςτάςεωσ πρόςβαςθσ ςτα θλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΘ και αυτοδφναμθσ ανάκλθςθσ των αποκθκευμζνων
δεδομζνων, για τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 16 του ν. 3419/2010, το οποίο ορίηεται ςτο ποςό
των δεκαπζντε (15) ευρϊ ετθςίωσ. το κόςτοσ αυτό ςυμπεριλαμβάνεται θ χοριγθςθ κωδικοφ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 7 του άρκρου 17 τθσ παροφςασ
Θ πρόςβαςθ, μζςω του διαδικτυακοφ τόπου του Γ.Ε.ΜΘ ςτα ςτοιχεία του φακζλου, για τουσ υπόχρεουσ του άρκρου 1 του ν. 3419/2005
είναι δυνατι, με τθ χριςθ κωδικοφ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ που εκδίδονται από τθν Κεντρικι Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ και χορθγοφνται ς’
αυτοφσ, μετά από αίτθςι τουσ και τθν καταβολι τζλουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. ε περίπτωςθ που ο
υπόχρεοσ είναι νομικό πρόςωπο, οι κωδικοί εκδίδονται ςτο όνομα του νομίμου εκπροςϊπου του. Οι κωδικοί αυτοί επιτρζπουν τθν
πρόςβαςθ αποκλειςτικά ςτον φάκελο που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό Γ.Ε.ΜΘ. Με τουσ κωδικοφσ αυτοφσ οι υπόχρεοι δφνανται να
ηθτοφν και να λαμβάνουν θλεκτρονικά αντίγραφα από το περιεχόμενο του φακζλου, κακϊσ και πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ,
καταβάλλοντασ το αντίςτοιχο τζλοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 7 και 8 του άρκρου 14 τθσ παροφςασ
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Σρόποσ Πλθρωμισ για Σζλοσ Παροχισ
Πρόςβαςθσ ςτα Αρχεία του ΓΕΜΘ
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ
H επιχείρθςθ κα ζχει ζδρα ςτθν
Ακινα;
Ερϊτθςθ αν ςε εξζλιξθ πριν τισ
4/4/2011 Ειςφορά Τπζρ Σαμείου
Πρόνοιασ Δικθγόρων;

15 €

5.8
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Σρόποσ Πλθρωμισ για Σζλοσ Τπζρ
Σαμείου Πρόνοιασ Δικθγόρων;
Καταβολι μετρθτων
Απόδειξθ Είςπραξθσ
Τποβολι Καταςτατικοφ
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Ζγγραφο Εγκατάςταςθσ Εταιρείασ
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τοιχεία Καταςτατικοφ για ΓΕΜΘ
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Ναι οποτε πλθρωνω και ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΚΘΓΟΡΩΝ / Οχι δεν πλθρωνω
ΣΠ.ΔΙΚΘΓΟΡΩΝ
Θ επιχείρθςθ ζχει ΘΔΘ καταβάλει το Ειςφορά Τπζρ Σαμείου Πρόνοιασ
Δικθγόρων; Αυτό μπορεί να ιςχφει αν θ επιχείρθςθ είχε εκκινιςει τισ
διαδικαςίεσ ςφςταςθσ πριν τισ 4/4/2011 οπότε και πικανόν να είχε ιδθ
καταβάλει το Ειςφορά Τπζρ Σαμείου Πρόνοιασ Δικθγόρων (ΧΕΣΙΗΕΣΑΙ ΜΕ
ΕΠΕ ΑΘΘΝΩΝ)

Αν πρόκειται να ςυςτακεί εταιρεία που από τον νόμο απαιτείται ι τα μζρθ
ςυμφωνοφν να γίνει με τθ ςφνταξθ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ, ο
ςυμβολαιογράφοσ, ο οποίοσ λειτουργεί ωσ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ,
προβαίνει ςτθ ςφνταξι τθσ (επικυρωμενο Αντιγραφο)
Πρζπει να υποβλθκεί κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ μιςκωτιριο, ι
επίςθμο αντίγραφο τίτλου κυριότθτασ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8
του ν. 1599/86 περί δωρεάν παραχϊρθςθσ χριςθσ για τθν ζδρα τθσ υπό
ςφςταςθ εταιρείασ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του
παραχωροφντοσ
υμπλθρϊςτε τα παρακάτω ςτοιχεία, εφόςον προβλζπονται απο τθν νομικι

ΝΑΙ εχει θδθ καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι τθν επιλογι
κα πρζπει ςε επόμενθ οκόνθ να ειςάγετε τα ςτοιχεία τθσ
πλθρωμισ, το ποςό και να επιςυνάψετε ςκαναριςμζνο το
ζγγραφο / απόδειξθ πλθρωμισ που ςασ παρακζτει ο
πολίτθσ. // ΟΧΙ δεν εχει καταβάλλει το κοςτοσ //Με αυτι
τθν επιλογι κα γίνει ςτα επόμενα ςτάδια θ πλθρωμι ςτθν
ΤΜ

Μιςκωτιριο // Σίτλοσ Κυριότθτασ // Δωρεάν Παραχϊρθςθσ

Μετοχζσ - Μετοχικό
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τοιχεία για Εγγραφι το ΓΕΜΘ
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Επιτυχισ Ολοκλιρωςθ Εγγραφισ ςτο
ΓΕΜΘ
Ανακοίνωςθ καταχϊρθςθσ ΓΕΜΘ ςτθν
αρμόδια Τπθρεςία / Σμιμα ΓΕΜΘ
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μορφι τθσ εταιρείασ
Ειςάγετε τα ςτοιχεία που αφοροφν τθν εγγραφι τθσ επιχείρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ.
(εδρα κλπ)
Αρικμόσ Προεγγραφισ //Αρικμόσ ΓΕΜΘ που αποδόκθκε //Αρικμόσ
καταχϊρθςθσ ΓΕΜΘ που αποδόκθκε
Θ καταχϊρθςθ ΓΕΜΘ, για τισ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανακοινϊνεται θλεκτρονικά
ςτθν αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ ι ςτο Σμιμα Γ.Ε.ΜΘ, με ανακοίνωςθ που
ςυντάςςει ο ςυμβολαιογράφοσ
Πρζπει να ςυντάξετε ανακοίνωςθ για τθ ςφςταςθ τθσ Ε.Π.Ε, τθν οποία κα
αποςτείλλετε θλεκτρονικά, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με
τθλεομοιοτυπία προσ το Εκνικό Συπογραφείο, για τθ δθμοςίευςθ τθσ ςτο
Σεφχοσ Ανωνφμων Εταιριϊν – Εταιριϊν Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ και Γενικοφ
Εμπορικοφ Μθτρϊου. Σο Εκνικό Συπογραφείο αυκθμερόν ι το αργότερο τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα κα ςασ χορθγιςει Κωδικό Αρικμό Δθμοςίευςθσ
(ΚΑΔ) και ςασ ενθμερϊςει θλεκτρονικά, με αυτοματοποιθμζνο τρόπο ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι με τθλεομοιοτυπία
Πρζπει να αποςτείλλετε προσ το αρμόδιο Περιφερειακό Σμιμα του ΟΑΕΕ,
ζντυπο αναγγελίασ εγγραφισ ι επανεγγραφισ, για όςουσ εταίρουσ/
μετόχουσ δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτον ΟΑΕΕ, κακϊσ και βεβαίωςθ ότι
καταβλικθκε το δικαίωμα εγγραφισ. Με τθν παραλαβι των εγγράφων, ο
ΟΑΕΕ εξετάηει τθ ςυνδρομι των απαραίτθτων προχποκζςεων και εφόςον
πλθροφνται προβαίνει ςτθν εγγραφι ι τθν επανεγγραφι των
εταίρων/μετόχων και τουσ αποςτζλλει ταχυδρομικά το ςχετικό
πιςτοποιθτικό. Αν οι εταίροι/μζτοχοι δεν διακζτουν Αρικμό Μθτρϊου
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία
φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ προσ τον ΟΑΕΕ, ο οποίοσ προβαίνει
ςτθ χοριγθςι του
τα επόμενα ςτάδια, κα μπορζςετε επικοινωνϊντασ με τθν ΓΓΠ ςε
πραγματικό χρόνο να δθλϊςετε τθν επιχείρθςθ ςτο ΤΠΟΙΚ και θ επιχείρθςθ
να λάβει ΑΦΜ απο τθν ΓΓΠ
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Επιλογι

είτε επιλζγω ¨ΟΡΙΜΟ ΧΕΕΩΝ" είτε "ΣΕΛΟ ΚΛΘΘ ΣΘΝ ΓΓΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΘ ΑΦΜ"
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θ απαντθςθ του ΟΑΕΕ ερχεται
ΑΝΕΒΑΜΕΝΘ ΑΠΟ ΠΡΟΘΓ
ΒΘΜΑ //εδω ςυντάςςεται και
αποςτζλλεται θ "Αναγγελία
εγγραφισ / επανεγγραφισ
προσ τον ΟΑΕΕ"

προερχονται απο Εντυπα Μθτρϊου (λογιςτικά) πχ Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9
"Περιορίςτε το μζγεκοσ τθσ Λίςτασ Δραςτθριοτιτων βάςει φίλτρου" // Πρεπει δθλ να ειςαγω λεξθ ι κωδικο ωςτε να μου
φζρει καποιεσ δραςτθριότθτεσ ωσ αποτελεςμα
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Οριςμόσ χζςεων

εδω μπορουν να οριςκουν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ κλπ. Δεν ειναι υποχρεωτικό βιμα. Μου δίνει τθ δυνατοτθτα να ειςαγω και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΘ
ΝΕΟ ΦΠ - διαφορετικό των ΙΔΡΤΣΩΝ.
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είτε ειςάγω ΝΕΑ ΧΕΘ , είτε διορκϊνω όςεσ εχω καταχωριςει, είτε ΟΛΟΚΛΘΡΩΝΩ ΣΘΝ ΕΙΑΓΩΓΘ ΧΕΕΩΝ
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ελεγχονται τα ςτοιχεια που ζχουν οριςκεί - το ελεγχει το ςυςτθμα απο μονο του.
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τοιχεία ΦΚ

Πλθροφορίεσ που αφοροφν το Φόρο υγκεντρωςθσ Κεφαλαίου (τι ςθμαινει το ΜΕ ι χωρισ ΕΠΙΦΤΛΑΞΘ?)
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Ολοκλιρωςθ Ελζγχων

Πραγματοποιείται Ελεγχοσ απο το ςφςτθμα πάνω ςτα ςτοιχεία που εχουν οριςκεί
Αρ. ΓΕΜΘ // Κωδ. Χριςτθ // Αρικμόσ Τπόκεςθσ //Μζλθ //ΑΦΜ και ΚΛΘΘ ΣΘΝ ΓΓΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΘ ΑΦΜ
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ΑΠΟΔΟΘ ΑΦΜ
Εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο

αποδίδεται ΑΦΜ τθσ ΝΕΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κακωσ και ΘΜ.Εναρξθσ ΑΦΜ
Πρζπει να αποςτείλλετε θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία αίτθμα εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτα Μθτρϊα του αρμόδιου
επιμελθτθρίου. Σο Επιμελθτιριο αυκθμερόν ι το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα κα ςασ αποςτείλλει θλεκτρονικά με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με τθλεομοιοτυπία βεβαίωςθ εγγραφισ τθσ εταιρείασ ςτα ςχετικά Μθτρϊα // και παραλαβι τθσ
βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο
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ΓΕΜΘ Σελικι Ενθμζρωςθ
Βεβαίωςθ Ίδρυςθσ
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Πρωτοδικείο

Γίνεται ΑΤΣΟΜΑΣΘ ενθμζρωςθ του ΓΕΜΘ για το ΑΦΜ και το ΚΑΔ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ, θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ χορθγεί ατελϊσ βεβαίωςθ ςτθν οποία
αναφζρονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβθ και το αποτζλεςμα το οποίο είχαν (υπόδειγμα 7 του Παραρτιματοσ ΙΙΙ).
Ειδικότερα ςτθ βεβαίωςθ κατ’ ελάχιςτον αναφζρονται: Θ θμερομθνία ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ, θ εταιρικι μορφι αυτισ, θ
επωνυμία και ο διακριτικόσ τίτλοσ τθσ, ο αρικμόσ ΓΕΜΘ και ο Κωδικόσ Αρικμόσ Καταχϊρθςθσ, ο ΑΦΜ τθσ εταιρείασ και θ
αρμόδια Δ.Ο.Τ και θ εγγραφι τθσ εταιρείασ ςτα ςχετικά μθτρϊα του Επιμελθτθρίου. Εφόςον πρόκειται για ΑΕ ι ΕΠΕ ςτθν
βεβαίωςθ αναφζρεται και ο ΚΑΔ του Εκνικοφ Συπογραφείου
H Τπθρεςία Μιασ τάςθσ διαβιβάηει θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία τθν εκδοκείςα βεβαίωςθ
Βεβαίωςθ
ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφςταςθσ ςτα κατά τόπουσ αρμόδια Πρωτοδικεία για τισ προςωπικζσ
Ολοκλιρωςθσ
εταιρείεσ και τισ ΕΠΕ ενϊ εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςφςταςθ τουσ ακολουκεί και θ φςταςθσ //
διαβίβαςθ ζντυπου αντιγράφου του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ. (ςτθν ΑΕ αναγράφει ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ αντι
Καταςτατικό
για ΠΡΩΣΟΔΙΚΕΙΟ)

80

Επιςφναψθ λοιπϊν αρχείων ςτον
φάκελλο υπόκεςθσ
Διαβίβαςθ Φυςικοφ Φακζλου
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Θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ, διαβιβάηει εντόσ δεκαπζντε εργάςιμων (15) θμερϊν από τθ ςφςταςθ τθσ εταιρείασ τον πλιρθ φυςικό φάκελο
αυτισ, ςτο Σμιμα Γ.Ε.ΜΘ ι ςτθν κατά τόπο, με βάςθ τθν ζδρα τθσ εταιρείασ, αρμόδια Τπθρεςία Γ.Ε.ΜΘ. Εφόςον θ Τπθρεςία Μιασ τάςθσ
είναι ςυμβολαιογράφοσ, ο φυςικόσ φάκελοσ που διαβιβάηεται περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταςτατικοφ και των επιςυναπτόμενων
ς’ αυτό εγγράφων και πρωτότυπα τα λοιπά ζγγραφα και δθλϊςεισ
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