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Ηγουμενίτσα, 24 Φεβρουαρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΓΕΜΗ. Τι είναι; Πως μπορούν να το αξιοποιήσουν και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων; Τι
επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του;»
Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει και παράλληλα υπενθυμίζει στα μέλη του και κάθε
ενδιαφερόμενο αφενός για την έννοια του ΓΕΜΗ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την
νομοθεσία έναντι αυτού αλλά και την δυνατότητα αξιοποίηση και τα ευρύτερα οφέλη από τη λειτουργία
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
1. Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο).
Το ΓΕΜΗ είναι το ενιαίο εθνικό εμπορικό μητρώο της Ελλάδας που θεσμοθετήθηκε το 2005 και άρχισε
να λειτουργεί το 2011 για τις νομικές μορφές (ΟΕ-ΕΕ-ΑΕ-ΕΠΕ) και από το 2015 και για τις Ατομικές
επιχειρήσεις, αποτελώντας παράγοντα διαφάνειας, εξασφάλισης των συναλλαγών (ασφάλεια και
αξιοπιστία) και επιτάχυνσης διαδικασιών και λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακό αλλά και πολιτειακό
επίπεδο.
Περιέχει το σύνολο των επιχειρήσεων (εμπορικών βάση νομοθεσίας & Ν.3419/2005) της χώρας,
νομιμοποιεί την λειτουργία τους (όσον αφορά την δημοσιότητα) και παρέχει πληροφόρηση σχετικά με
αυτές (πλήν α) στοιχείων φορολογικής δήλωσης και β) πρακτικών Γ.Σ. Α.Ε. για τα οποία απαιτείται
ειδική διαδικασία).
Παράλληλα το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το μητρώο εμπορικής δημοσιότητας το οποίο απαιτείται να τηρούν όλα
τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των σχετικών οδηγιών εταιρικού δικαίου και ιδίως κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ και πρόκειται να συνδεθεί με τα
μητρώα των λοιπών Κρατών-Μελών μέσω μιας ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας, στο πλαίσιο του
συστήματος διασύνδεσης Μητρώων της Οδηγίας 2010/17/ΕΕ.
2. Τι άμεση ωφέλεια έχει μια επιχείρηση από την λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ, και πως μπορεί να
το αξιοποιήσει;
Με απλά λόγια πως ωφελείται μια επιχείρηση από την λειτουργία του ΓΕΜΗ;
 Ο οποιοσδήποτε, χωρίς ειδικούς κωδικούς, μπορεί πλέον να αναζητήσει μια οποιαδήποτε
επιχείρηση που λειτουργεί στην Ελλάδα, αν είναι ενεργή, ποιο είναι το ΑΦΜ και ο αριθμός
ΓΕΜΗ της, αν υπέβαλλε φορολογική δήλωση (όχι την δήλωση και τα ποσά που υπέβαλλε), και
ποιες μεταβολές έχει κάνει (μεταβολές Δ.Ο.Υ. ή καταστατικών). Κατ’ επέκταση είναι σε θέση να
γνωρίζει σε σημαντικό βαθμό το ποιόν του υφιστάμενου ή πιθανού συνεργάτη του.
 Ο οποιοσδήποτε, έχων νόμιμο συμφέρον, με την χρήση των προσωπικών του κωδικών
πρόσβασης στην εφαρμογή του ΓΕΜΗ, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτημα και να λάβει
πιστοποιητικά ή αντίγραφα καταστατικών, της δικής του αλλά και οποιασδήποτε επιχείρησης
λειτουργεί στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε ημερομηνία και ώρα το θελήσει με την καταβολή
αντίστοιχου τιμήματος. Ο μεγαλύτερο όγκος των παρεχόμενων εγγράφων χορηγείται αυτόματα
από το σύστημα, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης της εκάστοτε Υπηρεσίας ΓΕΜΗ εντός 30 λεπτών
από την καταβολή του τιμήματος (5 ή 10€/έγγραφο αναλόγως το αίτημα).
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 Πλέον, για μια τροποποίηση καταστατικού Νομικής Μορφής π.χ. Ο.Ε., ο επιχειρηματίας
ακολουθεί 3 βήματα: Δ.Ο.Υ. – Επιμελητήριο (Υπ. ΓΕΜΗ) – Δ.Ο.Υ. και ακολουθεί η αποστολή
της Μεταβολής της Δ.Ο.Υ. στο Επιμελητήριο για την τελική ανάρτηση ή ηλεκτρονική υποβολή
τους εξ αρχής στην εφαρμογή του ΓΕΜΗ παραλείποντας το στάδιο του Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ),
όταν προ ΓΕΜΗ τα βήματα ήταν 8 : Δ.Ο.Υ. – Επιμελητήριο – Πρωτοδικείο – Τράπεζα – ΟΑΕΕ
- Δ.Ο.Υ. – Επιμελητήριο - ΟΑΕΕ.
 Με την ύπαρξη του ΓΕΜΗ κατέστη δυνατή η λειτουργία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης για την
ίδρυση επιχειρήσεων Ν.Μ.. Παλαιά διαδικασία πορείας του Καταστατικού μέχρι την οριστική
τακτοποίηση της έναρξης εργασιών: Δ.Ο.Υ.-Επιμελητήριο-Πρωτοδικείο-Τράπεζα-ΟΑΕΕ-Δ.Ο.Υ.Επιμελητήριο-ΟΑΕΕ (8 βήματα και ελάχιστος εκτιμώμενος χρόνος στην Θεσπρωτία 3-4
ημέρες). Μέσω ΥΜΣ: Επιμελητήριο (1 βήμα, μέγιστος εκτιμώμενος χρόνος 3 ώρες, η επίσκεψη
στον ασφαλιστικό φορέα πραγματοποιείται σε επόμενο χρόνο για την τακτοποίηση της εικόνας).
 Ειδικά οι επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ έχουν και σημαντική μείωση του λειτουργικού τους κόστους
καθώς έχει πλέον καταργηθεί η υποχρέωση δημοσίευση στο ΦΕΚ με κόστη από 285€ έως και
500€ ανά δημοσίευση, αλλά και η δυνατότητα ανάρτησης των ισολογισμών και λοιπών στοιχείων
τους σε δικές τους ιστοσελίδες.
 Είναι εφικτός πλέον για την κάθε επιχείρηση ο υπολογισμός κόστους λειτουργίας όσον αφορά το
ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο και ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός τους μιας και τα τέλη είναι
πάγια και σταθερά.
3. Ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έναντι του ΓΕΜΗ; Και ποια είναι η συνολική
ετήσια επιβάρυνσή τους από ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο;
Η επιχείρηση οφείλει:
i.

Να εμφανίζει σε όλα τα φορολογικά της έγγραφα & στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις, σφραγίδες
κλπ) πέραν του ΑΦΜ και τον αριθμό ΓΕΜΗ.

ii.

Να καταβάλλει (μόνο μέσω τραπέζης) Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας στο ΓΕΜΗ: Ατομικές
30,00€, ΟΕ-ΕΕ 80,00€, ΙΚΕ-ΣΥΝ 100,00€, ΕΠΕ 150,00€, ΑΕ 320,00€, εντός του 1ου τριμήνου
εκάστου έτους.
Τα τέλη που δεν καταβάλλονται θα αποστέλλονται στην Φορολογική Διοίκηση για Βεβαίωση και
είσπραξη.

iii.

Οι Ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών,
υποχρεούνται εντός διμήνου από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, να
καταχωρήσουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΓΕΜΗ, το Αποδεικτικό υποβολής φορολογικής
δήλωσης. Η ανάρτηση πραγματοποιείται μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ
(https://services.businessportal.gr/):
1) από τον κάθε ενδιαφερόμενο, ή εναλλακτικά
2) από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου , εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξοφλήσει ή
διακανονίσει τις οφειλές του προς αυτό1.

1

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να αξιοποιήσουν την παραπάνω υπηρεσία, τους προτρέπουμε, για την δική τους
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση, να επικοινωνούν εκ των προτέρων με το μητρώο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
(τηλ. 26650-29480 έως και 8) για να διερευνούν το ύψος των οφειλών τους κι αν απαιτείται η προσκόμιση ή
αναζήτηση κάποιων επιπλέον δικαιολογητικών για τον υπολογισμό των οφειλόμενων συνδρομών τους ή την
ανάρτηση των Αποδεικτικών Φορολογικής δήλωσης.
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Να αναρτά στο ΓΕΜΗ οποιαδήποτε μεταβολή των ακροθιγών στοιχείων2 (π.χ. τροποποίηση
καταστατικού, Μεταβολή Εργασιών στην Δ.Ο.Υ. για αλλαγή έδρας, αλλαγή ή
προσθήκη/κατάργηση αντικειμένου, ίδρυση/διακοπή υποκαταστήματος, αλλαγή εταίρωνεκπροσώπων, διακοπή εργασιών) ή στοιχείων που υποχρεούται προς δημοσίευση αναλόγως της
Ν.Μ (π.χ. Ισολογισμοί, ανάρτηση του ανωτέρω αποδεικτικού κλπ) καταβάλλοντας (μόνο μέσω
τραπέζης) το Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ: 10,00€/καταχώρηση.
Τονίζουμε ότι η απλή υποβολή αίτησης (iii & iv) χωρίς την παράλληλη εξόφληση των αντίστοιχων
τελών ΓΕΜΗ, δεν ολοκληρώνει την διαδικασία ανάρτησης και κατά συνέπεια την υποχρέωση της
επιχείρησης για δημοσιότητα.
Η ΜΗ ανάρτηση των ανωτέρω, αποτελεί παράβαση του Ν.4314/2014 και βάση του αριθμ. 82
άρθρου του, επιφέρει πρόστιμο ύψους από 100 έως 10.000€ αναλόγως της βαρύτητας της
παράβασης. Αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για τον καθορισμό των κριτηρίων εφαρμογής των
κυρώσεων.

v.

Καταβολή ετήσιου ανταποδοτικού τέλους3 (συνδρομή) στο Επιμελητήριο η οποία για το έτος
2017 αντιστοιχεί σε: ΑΕ-ΕΟΟΣ 100€, ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΣυνΠΕ 70€, ΟΕ-ΕΕ-Αστικές-Κοινωνίες 30€,
Ατομικές 15€.

vi.

Η Συνολική ετήσια οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων από ετήσια τέλη σε Επιμελητήριο
& ΓΕΜΗ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των: Ατομικές 45,00€, ΟΕ-ΕΕ 110,00€, ΙΚΕ-ΣΥΝ
170,00€, ΕΠΕ 220,00€, ΑΕ 420,00€ (δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των καταχωρίσεων που
ποικίλουν ανά νομική μορφή επιχείρησης).
4. Τι επιτυγχάνεται με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο).
Με τη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. επιτυγχάνεται:
 Η εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας.
 Η εμπέδωση της ασφάλειας των εν γένει συναλλαγών.
 Η εξυπηρέτηση της δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά το πλέον πρόσφορο και
επιθυμητό τρόπο.
 Η εξασφάλιση προϋποθέσεων άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.
 Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών.
 Την σημαντική μείωση δαπανών δημοσιότητας των νομικών μορφών Α.Ε. και Ε.Π.Ε..
 Η εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες
«Μιας Στάσης» και την υλοποίηση των επιταγών του άρθρου 6 του Ν3242/2004 (προθεσμίες
διεκπεραίωσης υποθέσεων). Επίσης επιτρέπει την λειτουργία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης μέσω
της οποίας η ίδρυση πλέον εταιρειών νομικής μορφής πραγματοποιείται σε διάστημα περίπου 2
ωρών (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ που ιδρύονται στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου μας) και χωρίς την υποχρέωση
μετάβασης σε άλλο φορέα.

2

Σχετική νομοθεσία: ΚΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014) άρθρο 2,3 & 5.

3

Η αξίωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους στο Επιμελητήριο εδράζεται στην Υπ. Απόφαση 78030/30.12.2014
(ΦΕΚ 3586/Β/31.12.2014) άρθρο 1.
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 Την καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής οργανωμένων εμπορικών
δραστηριοτήτων από κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.
Η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. οδηγεί σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη όπως:
 Ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων όπως η καταγραφή και
αυτόματη ενημέρωση των μεταβολών όλων των εταιρικών μορφών (σύστασή τους, καταστατικά,
Μετοχικό Κεφάλαιο κλπ) κ.α.
 Γρήγορη έκδοση εγγράφων (βεβαιώσεων και αντιγράφων).
 Παρακολούθηση από πλευράς της αρμόδιας υπηρεσίας της αξιοπιστίας των στοιχείων των
Ανώνυμων Εταιρειών σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεών τους με βάση την ισχύουσα
Νομοθεσία.
 Η άσκηση του ελέγχου και των αποφάσεων για κάθε επιχείρηση, μπορεί εύκολα να προκύψει από
τους αρμόδιους για κάθε τομέα φορείς του Δημοσίου με την υλοποίηση και χρήση ενιαίας
τράπεζας δεδομένων (Data Bank) η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή συνολικής
Πληροφόρησης στους αντίστοιχους φορείς και ενδιαφερόμενους.
 Έκδοση στατιστικών στοιχείων τα οποία θα δείχνουν επακριβώς την συνολική πορεία των
επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς ώστε αν υποστηρίζεται το κράτος στον καθορισμό
συγκεκριμένων πολιτικών.
 Συνέργεια με άλλα έργα του δημόσιου τομέα για την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των
πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών καθώς και την ενεργοποίηση και
αξιοποίηση των υποδομών του δημοσίου για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας αλλά και τελικά
καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στα τηλ.
26650/29480 έως 29488 (κ.κ. Γιώτη Χριστίνα, Μπιρμπίλη Χαρίκλεια) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εκ της Διοικήσεως
Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
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