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Προς όλους τους συμβολαιογράφους
της χώρας

Κύριες και Κύριοι συνάδελφοι,
Οι εταιρείες των άρθρων 80 (Καταστήματα Τγειονομικού
Ενδιαφέροντος) και 81 (Εγκατάσταση και λειτουργία Θεάτρων,
Κινηματογράφων και Χυχαγωγικών Παιδειών) του Ν. 3463/2006 (ΥΕΚ
114Α/8-6-2006) για τη σύσταση των οποίων απαιτείται άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας στην πρώτη περίπτωση και άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας στη δεύτερη περίπτωση, καθώς και οι εταιρείες που
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3325/2005 (ΥΕΚ 68Α/11.3.2005) ΔΕΝ
ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ για τη σύστασή τους στη διαδικασία της Τπηρεσίας Μίας
τάσης.
Για τον λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας, πριν από
οποιαδήποτε ενέργεια στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ να εξακριβώνετε
εάν η εταιρεία που θα συσταθεί ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις, οπότε
εξαιρείται και δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύστασης εταιρειών με
τη μέθοδο Τ.Μ.., αλλά η συνήθης διαδικασία σύστασης εταιρειών.
Κριτήριο για το εάν η υπό σύσταση εταιρεία εμπίπτει στις ανωτέρω
διατάξεις είναι οι σύμφωνα με το σκοπό της εταιρείας ΚΑΔ (Κωδικοί
αριθμοί δραστηριότητας), που θα δηλωθούν στα έντυπα Μ3 (Μ6) και θα
ενεργοποιηθούν με τη συμπλήρωσή τους στα σχετικά πεδία του
συστήματος, στο στάδιο της απόδοσης Α.Υ.Μ. στην υπό σύσταση εταιρεία.
Για το λόγο αυτό τα ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να ζητούνται
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους εταίρους από την αρχή της
διαδικασίας.

Αν έστω και ένας από τους ΚΑΔ, που θα δηλωθούν και συμπληρωθούν
στα αντίστοιχα πεδία, ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις, η υπό σύσταση
λανθασμένα με τη μέθοδο ΤΜ εταιρεία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
ας αποστέλλουμε τις σχετικές Α.Τ.Ο.Ο
Α) Τπουργείο Οικονομικών 1056108/ΕΞ2010/30-4-2010 Αναμόρφωση
πίνακα ΚΑΔ που εμπίπτουν στον νόμο 3325/2005 και
Β) Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΚΑΔ Καταστημάτων
Τγειονομικού ενδιαφέροντος 1122331/2373/ΔΜ Β’ 5/12/2008.
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