ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ
Βήµα

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
PREVEZA CHAMBER OF COMMERCE

Μηνιαίο ∆ελτίο του Επιµελητηρίου Πρέβεζας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περίοδος Α Τεύχος 47ο
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

∆ιεύθυνση: ∆ωδώνης 47, 48 100 Πρέβεζα

Eως τέλος Μαΐου
η υποβολή προτάσεων
για ένταξη σχεδίων
στην 1η περίοδο
του νέου επενδυτικού νόµου
Aπο την έκδοση των αναγκαίων
προεδρικών διαταγµάτων και έως
το τέλος Μαΐου θα διαρκέσει
τελικώς η πρώτη περίοδος
υποβολής επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού
νόµου 3908/2011. Με τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή από τον
υπουργό Ανάπτυξης Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη παρατείνεται έως το
τέλος Μαΐου η σχετική προθεσµία
που, σύµφωνα µε τον νόµο, έληγε
στο τέλος Απριλίου.

Σελ: 3
Μετρητά τέλος για
συναλλαγές άνω των
3.000 ευρώ από 1-4-2011
Τα µετρητά γίνονται παρελθόν από
την Παρασκευή 1η Απριλίου 2011
για συναλλαγές που έχουν αξία
από 3.000 και πάνω. Από την
πρώτη του Ιανουαρίου του 2012 το
µέτρο θα ισχύει για τις
συναλλαγές από τα 1.500 ευρώ
και πάνω.

Σελ: 4

Οδηγός εφαρµογής
του προγράµµατος
«Νέα καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα»,
ύψους 30 εκ.
Σελ: 4

Κωδ.: 8068

Τηλ: 2682 0 29414 Fax: 2682 0 29283 E-mail: info@prevezachamber.gr

Ξεκινά η λειτουργία
της ίδρυσης επιχείρησης
σε µία µέρα και σε ένα σηµείο
Σε περίπου µία ώρα θα µπορεί να συστήνεται από τη ∆ευτέρα 04
Απριλίου 2011 µια επιχείρηση και η έναρξη οικονοµικής
δραστηριότητας θα γίνεται σε 1 ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη
εργάσιµη µέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιµελητήριο για τα µέλη του, τη
λειτουργία ενός ενιαίου µητρώου για όλες τις ελληνικές
επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την εκκαθάριση του µητρώου κάθε
Επιµελητηρίου από ανενεργά µέλη.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σηµείων επαφής για τις επιχειρήσεις
που περιλαµβάνει 59 καταστήµατα εµπορικών επιµελητηρίων,
3.200 συµβολαιογραφικά γραφεία και στην επόµενη φάση 52
επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται
όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να
αποκτήσουν οι εµπορικές εταιρείες νοµική προσωπικότητα και
οικονοµική δραστηριότητα.

Σε µια χώρα, που κατατάσσεται στην 149η θέση µεταξύ 183
χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών που
απαιτούνται για τη σύσταση µιας επιχείρησης, η εφαρµογή της
ΥΜΣ αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Το όφελος για τον
πολίτη, τον επιχειρηµατία, τη δηµόσια διοίκηση είναι σηµαντικό,
καθώς:

Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγµα, µιας εταιρείας Μειώνεται η γραφειοκρατία και οι διοικητικές επιβαρύνσεις: Για
περιορισµένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:
παράδειγµα, για τη σύσταση µιας απλής οµόρρυθµης εταιρίας
· σε ένα µόνο σηµείο αντί για οκτώ,
τα βήµατα που απαιτούνται για έναν επιχειρηµατία µειώνονται
· µε µία και µοναδική διαδικασία αντί για 11,
από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας
· σε µία µέρα αντί για 38
επαφή µε το ∆ηµόσιο, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.
Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να µην έχουν εκκρεµότητες µε το
ελληνικό δηµόσιο (π.χ. να έχουν φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα).

Μειώνεται το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα,
καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυµίας και τα τέλη
δηµοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγµα, για
σύσταση ΕΠΕ µε κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο ΕΒΕΑ υπάρχει το
κόστος σήµερα είναι 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της ΥΜΣ το
Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) αφορά κόστος δηλαδή µειώνεται κατά 235 Ευρώ (33% λιγότερο κόστος).
Ανώνυµες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, οι οποίες
θα απευθύνονται στους συµβολαιογράφους, καθώς και Αναδιοργανώνεται ο δηµόσιος τοµέας και περιορίζεται το
Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες, οι οποίες θα µπορούν διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα
να απευθύνονται κατευθείαν στα Επιµελητήρια.
µέχρι σήµερα πολλαπλά σηµεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση
επιχειρήσεων στο ∆ηµόσιο, µπορούν πλέον να διατεθούν σε
Για την εφαρµογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλήρωση του άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες.
Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), µιας µεγάλης βάσης
ηλεκτρονικών δεδοµένων που καταγράφει τα στοιχεία και την Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν
εξέλιξη κάθε µορφής εµπορικής οντότητας.
τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών:
Για πρώτη φορά στη χώρα µας η δηµόσια διοίκηση συνεργάζεται
Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών µιας και διαλειτουργεί για την ίδρυση µιας επιχείρησης µέσω
στάσης µε το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, χωρίς εµπλοκή του
πρώτη φορά έναν µοναδικό αριθµό µητρώου -τον αριθµό ΓΕΜΗ-, ανθρώπινου παράγοντα, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας
που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται µέσω του
τον κύκλο ζωής τους.
τραπεζικού συστήµατος.
Επιτυγχάνεται κατ'Α αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και χάρη Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής µας οικονοµίας.
στη µετάπτωση στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του ΓΕΜΗ όλων
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Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

www.prevezachamber.gr

2

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

Απελευθερώνουµε την επιχειρηµατικότητα µε την νοµικής µορφής, από ΕΠΕ σε ΑΕ), καθώς οι πράξεις αυτές
εισαγωγή νέων πρακτικών στο ∆ηµόσιο τοµέα µε έµφαση δεν αποτελούν πρωτότυπη σύσταση.
στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
β) Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για την
πραγµατοποίηση µεγάλων επενδύσεων και απαιτούν
Παράλληλα, στο αµέσως προσεχές διάστηµα ειδικό καθεστώς έγκρισης (π.χ. Υπουργική Απόφαση κοκ.)
ολοκληρώνονται και περαιτέρω βήµατα, όπως ένταξη
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που επιθυµούν να
στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των προχωρήσουν σε απλή εγκατάσταση στη χώρα µας,
επιχειρήσεων, η ένταξη και των ατοµικών επιχειρήσεων χωρίς την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας.
στις ΥΜΣ, η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ καθώς
δ) Οι ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς, σύµφωνα µε την
και η δηµιουργία διαδικτυακής υπηρεσίας µιας στάσης για ισχύουσα νοµοθεσία δεν συνιστούν εταιρίες.
τη σύσταση εξαγωγικών επιχειρήσεων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται σήµερα για τη
σύσταση µιας επιχείρησης και υποκαθίστανται πλέον
Τι είναι η Υπηρεσία µιας Στάσης για τη σύσταση από τις ΥΜΣ (φορείς που εµπλέκονται, δικαιολογητικά και
µέρες που απαιτούνται);
επιχειρήσεων;
Η Υπηρεσία µίας στάσης απλοποιεί και επιταχύνει τις
διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας για κάθε µορφής
εµπορική εταιρία στη χώρα µας:
µειώνοντας δραστικά τα εµπόδια που δυσχεραίνουν
την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και
αποτρέπουν ένα νέο, κυρίως, επιχειρηµατία να συστήσει
τη δική του επιχείρηση,
εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα για το νέο
επιχειρηµατία,
απαλλάσσοντας τη δηµόσια διοίκηση από σηµαντικό
διοικητικό κόστος,
καταπολεµώντας φαινόµενα διαφθοράς που
πηγάζουν από την πολυπλοκότητα του διοικητικού
µηχανισµού,
δηµιουργώντας ένα ηλεκτρονικό δίκτυο συνεργασίας
µεταξύ πολλών υπηρεσιών που θα επιτρέπει στο εξής τη
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων

Μέχρι και σήµερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 149η θέση
µεταξύ 183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, και συγκεκριµένα των
διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύσταση µιας
επιχείρησης (Starting a Business), στο πλαίσιο της ετήσιας
έκθεσης της Παγκόσµιας Τράπεζας Doing Business.
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έκθεση αλλά και τα «βήµατα»
που έχει καταγράψει η Ελληνική ∆ιοίκηση, απαιτούνται:
9 διαφορετικές συναλλαγές/διαδικασίες για τη σύσταση
ΟΕ και ΕΕ, 11 διαφορετικές συναλλαγές/διαδικασίες για τη
σύσταση ΕΠΕ και ΑΕ, και 5 έως 38 ηµέρες για την ολοκλήρωση της σύστασης.
Για παράδειγµα, για τη σύσταση µια ΟΕ, µέχρι και σήµερα
γίνονταν υποχρεωτικά τα ακόλουθα βήµατα:

Προέγκριση επωνυµίας στο Επιµελητήριο
Θεώρηση
Καταστατικού στο Επιµελητήριο
Ποιές υποδοµές υποστηρίζουν την Υπηρεσία Μίας
Πληρωµή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ∆ΟΥ
Στάσης;
Πληρωµή Παράβολου στο Ταµείο Νοµικών
Πληρωµή Παράβολου στο Ταµείο Πρόνοιας
Για την αποτελεσµατική λειτουργία του νέου θεσµού, έχει
Αίτηση δηµοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο
σχεδιαστεί και συγκροτηθεί ένα ευρύ δίκτυο σηµείων
Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ
επαφής για τις επιχειρήσεις:
Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ
Εγγραφή επιχείρησης στο Επιµελητήριο
59 καταστήµατα εµπορικών επιµελητηρίων,
3.200 συµβολαιογραφικά γραφεία και
Αντίστοιχα, για τη σύσταση µιας ΕΠΕ, απαιτούνταν:
52 επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών[1] θα
δραστηριοποιηθούν για να διεκπεραιώνουν όλες τις
Προέγκριση επωνυµίας στο Επιµελητήριο
απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να
Γραµµάτιο Προείσπραξης στο ∆ικηγορικό Σύλλογο (µε
αποκτήσουν οι εµπορικές εταιρείες νοµική
κεφάλαιο άνω των 30.000 ευρώ)
προσωπικότητα και να ξεκινήσουν την οικονοµική τους
Υπογραφή Καταστατικού σε Συµβολαιογράφο
δραστηριότητα.
Θεώρηση Καταστατικού στο Επιµελητήριο
Πληρωµή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στη ∆ΟΥ
Με τον τρόπο αυτό, από τις 4/4/2011 η ίδρυση, για
Πληρωµή Παράβολου στο Ταµείο Νοµικών
παράδειγµα, µιας εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ΕΠΕ,
Αίτηση δηµοσίευσης καταστατικού στο Πρωτοδικείο
γίνεται:
∆ηµοσίευση καταστατικού στο ΦΕΚ
Ασφάλιση εταίρων στον ΟΑΕΕ
σε ένα µόνο σηµείο αντί για οκτώ,
Λήψη ΑΦΜ και έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ
µε µία και µοναδική διαδικασία αντί για έντεκα,
Εγγραφή επιχείρησης στο Επιµελητήριο
σε µία µέρα αντί για τριάντα οκτώ.
Μοναδική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη
Όλα τα παραπάνω βήµατα, µε τις ΥΜΣ υποκαθίστανται
ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ιδρυτές της εταιρίας να
πλέον από µία και µοναδική διαδικασία που διαρκεί
µην έχουν εκκρεµότητες µε το ελληνικό δηµόσιο (π.χ. να
περίπου µία ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι).
και την άµεση έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας σε µία
ηµέρα ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη

Τι είναι το Γενικό Εµπορικό Μητρώο(ΓΕΜΗ);

Για πρώτη φορά συστήνεται Γενικό Εµπορικό Μητρώο, µια
µεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδοµένων που καταγράφει
τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε µορφής εµπορικής
οντότητας. Ενοποιεί και ψηφιοποιεί όλα τα επί µέρους
χειρόγραφα µητρώα και δίνει την δυνατότητα σε κάθε
πολίτη να έχει πρόσβαση µέσω διαδικτύου στην ταυτότητα
οποιουδήποτε επιτηδευµατία.

Ποιες νοµικές µορφές επιχειρήσεων καλύπτονται
από τις ΥΜΣ;
Η επιλογή των Επιµελητηρίων και των Συµβολαιογράφων
ως υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση επιχείρησης,
έγινε µε κριτήριο τη διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων.
Έτσι, οι Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισµένης
Ευθύνης που απαιτούν συµβολαιογραφική πράξη για τη
σύστασή τους, απευθύνονται στους Συµβολαιογράφους, ενώ οι Οµόρρυθµες και οι Ετερόρρυθµες
Εταιρίες, για τις οποίες δεν προβλέπεται αντίστοιχη
απαίτηση, µπορούν να απευθύνονται στα Επιµελητήρια
και τα ΚΕΠ.
Ποιές κατηγορίες επιχειρήσεων εξαιρούνται από τις ΥΜΣ;
Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, υπάρχουν ειδικές
κατηγορίες επιχειρήσεων που εξαιρούνται από τις
υπηρεσίες αυτές.
Συγκεκριµένα:
α) Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από
µετασχηµατισµό (π.χ. που προχωρούν σε αλλαγή

Ποιο είναι το οικονοµικό όφελος που προκύπτει για τις
επιχειρήσεις από τις ΥΜΣ;
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Σηµείωση: η µείωση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς δεν είναι η
ίδια για όλες τις νοµικές µορφές εταιριών ούτε για όλα τα
επιµελητήρια (λόγω του αυτοδιοίκητου, κάθε επιµελητήριο
εφαρµόζει διαφορετική πολιτική παραβόλων για τις
εγγραφές, επίσης κάποια τέλη υπολογίζονται ως
ποσοστό επί του κεφαλαίου).
Πως πραγµατοποιείται η πληρωµή των προβλεπόµενων
παραβόλων για τη σύσταση µιας επιχείρησης;
Η ΥΜΣ προσφέρει όλους τους δυνατούς τρόπους
πληρωµής και διεκπεραιώνει αυτόµατα και ηλεκτρονικά
την απόδοση των χρηµάτων στους δικαιούχους φορείς.
Ο πολίτης µπορεί να καταβάλλει το τίµηµα µε τους εξής
τρόπους: α) Μετρητά β) Επιταγή γ) Πιστωτική κάρτα δ)
Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό ΓΕΜΗ (στην Τράπεζα
Πειραιώς, είτε µέσω e-banking και phone-banking,) και
από τον επόµενο µήνα διατραπεζικά σε όλες τις ελληνικές
και Ευρωπαϊκές τράπεζες.
Πως διασυνδέονται οι ΥΜΣ µε το Γενικό Εµπορικό Μητρώο;

Ιδιαίτερο συµβολή στην απλοποίηση της διαδικασίας,
αποκτά η ταχύτατη ενεργοποίηση του Γενικού
Επιχειρηµατικού Μητρώου. Με την ηλεκτρονική
καταχώριση των στοιχείων της νεοϊδρυόµενης
επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστηµα των ΥΜΣ,
ενεργοποιούµε ταυτόχρονα το νέο τρόπο
δηµοσιοποίησης όλων των δεδοµένων που αφορούν στη
λειτουργία των επιχειρήσεων. Βασικός µας στόχος, είναι η
εξοικονόµηση πόρων και η αύξηση της διαφάνειας σε όλα
τα επίπεδα. Οι υπηρεσίες µιας στάσης συνδέονται µε το
επιχειρηµατικό µητρώο, αλλά και τους ασφαλιστικούς
φορείς και το TAXIS, αναλαµβάνουν δηλαδή, τη
διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για να
δώσουν νοµική οντότητα και οικονοµική ταυτότητα στις
ιδρυόµενες επιχειρήσεις.
Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών
µιας Στάσης µε το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όλες
οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν
µοναδικό αριθµό µητρώου -τον αριθµό ΓΕΜΗ-, που θα
αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο
τον κύκλο ζωής τους.
Πετυχαίνουµε κατ'Α αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και
χάρη στη µετάπτωση στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του
ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επιµελητήριο
για τα µέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου µητρώου για
όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα την
εκκαθάριση του µητρώου κάθε Επιµελητηρίου από
ανενεργά µέλη.
Γιατί καθυστέρησε η διαδικασία µεταφοράς των
στοιχείων στο ΓΕΜΗ;
Η διαδικασία µετάπτωσης των στοιχείων στο γενικό
εµπορικό µητρώο δεν ήταν απλή. Από το 2005 που
ψηφίστηκε ο σχετικός νόµος και µέχρι το 2009, δεν
πραγµατοποιήθηκε ποτέ, καθώς έπρεπε να ενοποιηθούν
59 µητρώα επιµελητηρίων, το µητρώο ανωνύµων
εταιρειών που τηρείται στις 54 Νοµαρχίες και τα βιβλία
εταιρειών που τηρούνται στα 62 Πρωτοδικεία της Χώρας.
Η µετάπτωση σε πρώτη φάση των µητρώων όλων των
επιµελητηρίων στο ΓΕΜΗ και µεταγενέστερα, όλων των
υπολοίπων µητρώων, θα µας οδηγήσει ουσιαστικά στην
απόκτηση ενός σύγχρονου χάρτη της ελληνικής
επιχειρηµατικότητας.
Ποιες διαδικασίες είναι αυτοµατοποιηµένες (web service);

Παράδειγµα: σύσταση ΕΠΕ µε κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο
ΕΒΕΑ, πριν και µετά τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Με την ενεργοποίηση της σύστασης εταιρίας µέσω της
Υπηρεσίας Μίας Στάσης, οι διαδικασίες που θα είναι
Στάσης
πλήρως
αυτοµατοποιηµένες (web service) είναι οι εξής:
Προαπαιτούµενα
Κόστος (προ ΥΜΣ)
Ταυτοποίηση των φυσικών και νοµικών προσώπων
Κόστος (µε ΥΜΣ)
µέσω ΑΦΜ µε TAXIS
Λήψη ασφαλιστικής ενηµερότητας από Ο.Α.Ε.Ε. και ΙΚΑ.
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου(1% επί του κεφαλαίου)
Λήψη Α.Φ.Μ. για ηµεδαπά νοµικά και φυσικά πρόσωπα.
45 / 45
Η λήψη Α.Φ.Μ. για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα θα
Προέλεγχος Επωνυµίας
εκτελείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας.
75 / Καταργείται
Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.
∆ηµοσίευση στο ΦΕΚ
Λήψη φορολογικής ενηµερότητας.
285 / Καταργείται
Εγγραφή στο ΓΕΜΗ.
Εγγραφή στο Επιµελητήριο
Προέλεγχος επωνυµίας.
150 / 150
Αποστολή ανακοινώσεων προς το εθνικό τυπογραφείο
Ταµείο Νοµικών
(µε e-mail στην αρχή και web service στη συνέχεια).
6/6
Τέλος, η εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο από την
Μέση αµοιβή συµβολαιογράφου
Υπηρεσία Μίας Στάσης θα γίνεται σε πρώτη φάση µέσω
225 / 250
τηλεοµοιοτυπίας.
Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ
Είµαι επιχειρηµατίας και θέλω να βρω πληροφορίες για
- /10
τις ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ. Που πρέπει να απευθυνθώ;
Γραµµάτιο κόστους σύστασης
- /70
Μέσα από το σχετικό ∆ιαδικτυακό Τόπο που
προετοιµάζεται και θα τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία
ΓΕΜΗ της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.Ε.),
Σύνολο Κόστους (Ευρώ)
δηµοσιεύεται κάθε πληροφορία απαραίτητη για τη
786 / 531
Το κόστος δηλαδή µειώνεται κατά 255 Ευρώ (33% λιγότερο σύσταση των εταιριών και τη δηµόσια χρήση του ΓΕΜΗ.
κόστος).
Στο ∆ιαδικτυακό Τόπο ΓΕΜΗ θα δηµοσιεύονται επίσης:
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υπηρεσίες. Με τις ΥΜΣ ενισχύεται και βελτιώνεται άµεσα και η
παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα.
· Περιορίζουµε τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση που
ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και
αδιαφανών διαδικασιών.
· Ενισχύουµε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής µας οικονοµίας.
Θα τηρείται επιπλέον λογισµικό του οποίου η χρήση θα είναι Απελευθερώνουµε την επιχειρηµατικότητα µε την εισαγωγή νέων
δωρεάν για το κοινό, µέσω του οποίου θα µπορούν οι πρακτικών στο ∆ηµόσιο τοµέα µε έµφαση στην εξυπηρέτηση του
ενδιαφερόµενοι να υπολογίζουν το ακριβές κόστος σύστασης πολίτη.
εταιρίας ανάλογα µε τον τύπο και το κεφάλαιο αυτής.
Ποιές καινοτοµίες εισάγει η λειτουργία της ΥΜΣ στον τρόπο
Ποια είναι τα επόµενα βήµατα-στόχοι των ΥΜΣ και του ΓΕΜΗ;
λειτουργίας του κράτους;
το Γενικό Ευρετήριο Επωνυµιών και η Μερίδα της επιχείρησης,
τα στοιχεία των εταιριών που υπόκεινται εκ του νόµου σε δηµοσιότητα
πληροφορίες σχετικά µε τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, όπως
ενδεικτικά στοιχεία επικοινωνίας, απαραίτητα δικαιολογητικά και
προϋποθέσεις, κανονισµοί, εγκύκλιοι και αποφάσεις.

Ακολουθούν πέντε σηµαντικά βήµατα που θα ολοκληρώσουν Η σύσταση εταιρίας σε µία ηµέρα και ένα σηµείο από την Υπηρεσία
την προσπάθεια:
µίας Στάσης, αποτελεί µία καινοτοµική πρωτοβουλία για τα
ελληνικά και διεθνή δεδοµένα, και αυτό γιατί:
Σταδιακή ένταξη στις ΥΜΣ και των διαδικασιών αδειοδότησης των
επιχειρήσεων. (Ο σχετικός νόµος του ΥΠΑΑΝ κατατίθεται στη Η δηµόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση
Βουλή εντός Απριλίου).
µιας επιχείρησης µέσω αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, χωρίς
εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά µόνο στο τελικό
Ένταξη και των ατοµικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ.
σηµείο µίας στάσης.
∆ιευρύνεται ο αριθµός των δηµόσιων λειτουργών που αποκτούν
Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΥΜΣ µέσα από α) την επέκταση πρόσβαση σε επίσηµες και ανοιχτές πλέον βάσεις δεδοµένων.
της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ και β) τη δηµιουργία διαδικτυακής
υπηρεσίας µιας στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων.
Όλα τα τέλη µπορούν να αποπληρώνονται για πρώτη φορά µέσω
του τραπεζικού συστήµατος.
Ολοκλήρωση της µετάπτωσης των στοιχείων όλων των
δεδοµένων άλλων υφιστάµενων εµπορικών µητρώων που Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες µέσω της µοναδικής
σήµερα δεν διαθέτουν υποδοµή πληροφοριακών συστηµάτων υποβολής αιτήµατος και των απαραίτητων στοιχείων σε ένα µόνο
(π.χ. Πρωτοδικεία).
σηµείο, αναρτώνται ηλεκτρονικά και τελικά γίνονται διαθέσιµες
στον κάθε αρµόδιο δηµόσιο λειτουργό.
Σταδιακά πλήρης αυτοµατοποίηση του συστήµατος και
εισαγωγή νέων διαδικασιών (πχ. τροποποιήσεις καταστατικών) Ποιοί είναι οι φορείς/υπηρεσίες που συνεργάστηκαν για τη
στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και εµπλουτισµός του portal µε νέες δηµιουργία του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ;
εφαρµογές.
Για την ανάπτυξη του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης,
Ποιό είναι το όφελος για τον επιχειρηµατία, τη διοίκηση και την συνεργάστηκαν συνολικά 71 φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
ελληνική οικονοµία από τη λειτουργία του νέου θεσµού;
νοµικά πρόσωπα, Συγκεκριµένα οι ακόλουθοι:
· Μειώνουµε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: η
σύσταση µιας εταιρείας, µέχρι σήµερα ήταν µια χρονοβόρα
διαδικασία που απαιτούσε πλήθος συναλλαγών από τον πολίτη
µε το κράτος, σε πολλαπλά σηµεία εξυπηρέτησης. Για
παράδειγµα, για τη σύσταση µιας απλής οµόρρυθµης εταιρίας τα
βήµατα που απαιτούνται για έναν επιχειρηµατία µειώνονται από 9
σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή µε
το ∆ηµόσιο, παρά µόνο στο τελικό σηµείο µίας στάσης.
· Μειώνουµε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυµίας και τα
τέλη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγµα, το
τέλος προελέγχου επωνυµίας στο ΕΒΕΑ ανέρχεται στα 75 ευρώ
ενώ τα τέλη δηµοσίευσης στο ΦΕΚ φτάνουν για τις ΑΕ τα 544 ευρώ
και για τις ΕΠΕ τα 285 ευρώ.
· Αναδιοργανώνουµε το δηµόσιο τοµέα και περιορίζουµε τα
διοικητικά κόστη: διασυνδέουµε το δηµόσιο τοµέα µέσω
ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων που επιτρέπουν
τον καλύτερο συντονισµό, τη µείωση και απλοποίηση
διαδικασιών, τη διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπηρεσιών, την
εξοικονόµηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων και βεβαίως την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι υπάλληλοι που
απελευθερώνονται από τα µέχρι σήµερα πολλαπλά σηµεία
εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο ∆ηµόσιο,
µπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και

- Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
και ιδίως η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και η ΜΟ∆ Α.Ε,
- Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας
- Το Υπουργείο Οικονοµικών, και ιδίως η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων και η Γενική Γραµµατεία
Τελωνειακών και Φορολογικών Θεµάτων
- Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε τη Γενική Γραµµατεία Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (εκπροσωπώντας παράλληλα και τα ΚΕΠ) και το
Εθνικό Τυπογραφείο,
- Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τους
εποπτευόµενους από αυτό φορείς:
- o Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών
(Ο.Α.Ε.Ε.), o Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
- Τα 59 Επιµελητήρια της χώρας,

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Συµεωνίδης Χρήστος

[1] Στην πρώτη φάση λειτουργίας των ΥΜΣ από τις 4/4/2011, το
δίκτυο εξυπηρέτησης θα υποστηρίζεται από όλα τα Επιµελητήρια
της χώρας και τους 150 πιστοποιηµένους συµβολαιογράφους
που έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση. Τα 52 επιλεγµένα ΚΕΠ θα
ενταχθούν στο δίκτυο τον προσεχή µήνα ενώ σταδιακά θα
αυξάνεται και ο αριθµός των συµβολαιογράφων που θα
πιστοποιούνται προκειµένου να υποστηρίξουν τις ΥΜΣ.

Eως τέλος Μαΐου η υποβολή προτάσεων
για ένταξη σχεδίων στην 1η περίοδο
του νέου επενδυτικού νόµου
των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών στις 13 περιφέρειες της
χώρας.

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

AΠO την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων και
έως το τέλος Μαΐου θα διαρκέσει τελικώς η πρώτη περίοδος
υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του νέου
επενδυτικού νόµου 3908/2011. Με τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή από τον υπουργό Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου η σχετική προθεσµία που,
σύµφωνα µε τον νόµο, έληγε στο τέλος Απριλίου. Αιτία της
παράτασης είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης
των δύο προεδρικών διαταγµάτων εφαρµογής του νόµου, ο
οποίος προέβλεπε ότι τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται
κάθε χρόνο τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Ως εκ τούτου µε
την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών
σχεδίων από την ηµέρα ισχύος των δύο προεδρικών
διαταγµάτων και έως το τέλος Μαΐου. Αυτό βεβαίως θα ισχύσει
µόνο για την πρώτη περίοδο και για το πρώτο έτος εφαρµογής
του νόµου. Eτσι η επόµενη περίοδος υποβολής επενδυτικών
σχεδίων παραµένει ο Οκτώβριος.

Μέσα σε έξι µήνες θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Από την Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών θα
προκήρυξη µέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.
κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου

Με το προεδρικό διάταγµα ορίζονται η διαδικασία υποβολής,
προελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, οι όροι
και οι προϋποθέσεις για καταβολή της προκαταβολής και του
υπόλοιπου της επιχορήγησης προς τα εγκεκριµένα επενδυτικά
σχέδια, ζητήµατα που αφορούν την ίδια συµµετοχή για ατοµικές
επιχειρήσεις, εταιρίες και συνεταιρισµούς, καθώς και ο ρόλος

Συγκεκριµένα:
Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων µέσω των σχετικών ιστοσελίδων
του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες
πληροφορίες (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr,
www.investingreece.gov.gr) και λαµβάνει προσωπικό κωδικό.

Σηµειώνεται ότι µε την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού
νόµου θα ενισχυθούν ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια µε 4,2 δισ. ευρώ.
Αυτά επιµερίζονται ως εξής: 3 δισ. ευρώ φοροαπαλλαγές και 1,2
δισ. ευρώ επιδοτήσεις, από τις οποίες 900 εκατ. ευρώ θα πάνε σε
επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος περιφερειακής συνοχής, 100
εκατ. ευρώ σε επενδύσεις του καθεστώτος τεχνολογικής
ανάπτυξης, 150 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις του καθεστώτος
νεανικής επιχειρηµατικότητας και 50 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις του
καθεστώτος συνέργειας και δικτύωσης.

Οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου

Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα
τεχνοοικονοµικά στοιχεία του επενδυτικού
σχεδίου και των απαιτούµενα
δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση.
Υποβάλλει σε έντυπη µορφή τον
ε π ε ν δ υ τ ι κ ό
φ ά κ ε λ ο
(συµπεριλαµβανοµένων και των
πρωτότυπων εγγράφων) στο αρµόδιο
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
(Περιφέρεια Ηπείρου: ∆ιοικητήριο – Πλ.
Πύρρου, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, τηλ.
2651026639)

και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε
δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που
υποβάλλεται σε έντυπη µορφή, πρέπει να έχει
υποβληθεί και ηλεκτρονικά µέσω του
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος.
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Μετρητά τέλος για συναλλαγές
άνω των 3.000 ευρώ από 1-4-2011
Τα µετρητά γίνονται παρελθόν από την Παρασκευή
1η Απριλίου 2011 για συναλλαγές που έχουν αξία
από 3.000 και πάνω. Από την πρώτη του
Ιανουαρίου του 2012 το µέτρο θα ισχύει για τις
συναλλαγές από τα 1.500 ευρώ και πάνω.
Στο εξής λοιπόν φορολογικά στοιχεία, που
εκδίδονται από επιτηδευµατίες, για πώληση αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες θα εξοφλούνται
αποκλειστικά µέσω τράπεζας, µε χρεωστικές ή
πιστωτικές κάρτες του αγοραστή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού ή µε επιταγές. Στο
ποσό συνυπολογίζεται και ο ΦΠΑ.
Τι θα γίνει µε τις δόσεις; Ευτυχώς αυτή τη φορά έχουν δώσει την απάντηση πριν την ισχύ
του µέτρου.
Η αξία της αγοράς ή της υπηρεσίας θα φαίνεται ολόκληρη στην απόδειξη, αλλά ο
πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά, όπως ακριβώς γίνεται και σήµερα.
Για παράδειγµα αν κάποιος κάνει µια αγορά αξίας 5.000 ευρώ σε 18 άτοκες δόσεις, θα
πάρει απόδειξη για ολόκληρο το ποσό και θα χρεώνεται κάθε µήνα µε το ποσό των 278
ευρώ.

Οδηγός εφαρµογής
του προγράµµατος
«Νέα καινοτοµική επιχειρηµατικότητα»,

ύψους 30 εκ.
ΠPO∆HMOΣIEYTHKE ο οδηγός του
προγράµµατος «Νέα καινοτοµική
επιχειρηµατικότητα», ύψους 30 εκατ.
ευρώ, που παρέχει κίνητρα σε κάθε
πολίτη άνω των 18 ετών ο οποίος θέλει
να ιδρύσει επιχείρηση µετατρέποντας
την ιδέα του σε επιχειρηµατική καινοτοµία
και ενισχύει υφιστάµενες µικρές ή πολύ
µικρές, καθώς και νεοσύστατες
επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόµα
προϊόντα, υπηρεσίες κ.ά. Με το
πρόγραµµα, που αναµένεται να
ξεκινήσει εντός του Απριλίου,
ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 300.000
ευρώ για το τοµέα της µεταποίησης ή από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα
επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους
κλάδους.

Τώρα, στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δεν έχει ούτε πιστωτική η χρεωστική κάρτα, ούτε Η δηµόσια χρηµατοδότηση φτάνει µέχρι και το 50% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ η ίδια
µπορεί να βγάλει επιταγή, τότε ο έµπορος ή ο επαγγελµατίας θα είναι υποχρεωµένος να
συµµετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιµες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσµα
κόβει ένα παραστατικό το οποίο στη συνέχεια θα είναι επίσης υποχρεωµένος να το
ενεργειών, όπως:
καταθέτει στην τράπεζα.
– Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισµός.

Ποιες συναλλαγές αφορά
Προκαταβολές που εισπράττονται ή τµηµατικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές
ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης
τµηµατικής καταβολής ή προκαταβολής.
Πώληση αγαθών (όπως οχήµατα, κ.λπ.) σε ιδιώτη "µε ανταλλαγή", η διαφορά της αξίας
που προκύπτει από το συµψηφισµό των αµοιβαίων ανταπαιτήσεων, εφόσον αυτή
υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά όριο.
Αλλαγή λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουµένως έχει
εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται.

– Πληροφορική - τηλεπικοινωνίες.
– Κατοχύρωση - τροποποίηση πατεντών - Πνευµατικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και
προστασία δικαιωµάτων πατεντών και πνευµατικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά
τεχνογνωσίας.
– Κτιριακά / ∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις.

– Σχεδιασµός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση
διαχειριστικών
συστηµάτων.
Επιστροφή αγαθών, εφόσον µεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συµψηφισθεί µε
επόµενη αγορά αγαθών.
– ∆απάνες τεχνικής, επιστηµονικής και συµβουλευτικής υποστήριξης.
Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, µερικώς ή ολικώς, µε εκχώρηση από τον
ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, µε κατάθεση του σχετικού ποσού στο – ∆απάνες προβολής και επικοινωνίας.
λογαριασµό του πωλητή - επιτηδευµατία, για το τυχόν υπολειπόµενο ποσό, ανεξαρτήτως
αξίας, εφόσον η τιµολογούµενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον κάθε φορά – Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων.
όριο.
– Ανάπτυξη πρωτοτύπων
Ειδικές περιπτώσεις

– Λειτουργικές δαπάνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ηµέρες και ώρες µη
λειτουργίας των τραπεζών ή µε πρόσωπα - ιδιώτες που για αντικειµενικούς λόγους δεν Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 18 µήνες από την ηµεροµηνία
είναι δυνατή η από µέρους τους εξόφληση, µε τους νέους τρόπους και καταβάλλονται της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, µε δυνατότητα εξάµηνης παράτασης.
µετρητά ή παραδίδονται συναλλαγµατικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού
Το νέο πρόγραµµα έχει το ίδιο «καινοτοµικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει µεγάλο
συστήµατος, ακολουθείται ειδική διαδικασία ως ακολούθως:
εύρος οικονοµικών δραστηριοτήτων της µεταποίησης, της πράσινης οικονοµίας και των
Από τον επιτηδευµατία - πωλητή, κατά το χρόνο είσπραξης µετρητών ή παραλαβής υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηµατικότητα ανάγκης. ∆ίνει έµφαση στα ποιοτικά
συναλλαγµατικών (εκτός τραπεζικού συστήµατος) από τον πελάτη - ιδιώτη, εκδίδεται και καινοτοµικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου και στα προσόντα του
λογιστικό παραστατικό «απόδειξη είσπραξης µετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων». υποψήφιου επιχειρηµατία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτοµίας, καθώς σε αυτήν
Η συγκεκριµένη απόδειξη, εκδίδεται αθεώρητη από διπλότυπο, τουλάχιστον, στέλεχος και περιλαµβάνεται και επιβραβεύεται η µη τεχνολογική και η οικολογική καινοτοµία.
εφόσον είναι µηχανογραφική δεν απαιτείται η σήµανση αυτής µέσω ΕΑΦ∆ΣΣ.
Στο περιεχόµενο αυτής αναγράφονται το ποσό, ο τρόπος εξόφλησης, η αιτιολογία της Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του
είσπραξης (π.χ. προκαταβολή, τµηµατική καταβολή, εξόφληση) και ο αύξων αριθµός ενδιάµεσου φορέα διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ, www.efepae.gr) και των φορέων του
τ ο υ π α ρ α σ τ α τ ι κ ο ύ ( ε φ ό σ ο ν έ χ ε ι π ρ ο η γ η θ ε ί η έ κ δ ο σ η α υ τ ο ύ ) . Yπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ
Επί προκαταβολών, πριν την έκδοση του φορολογικού στοιχείου, αναγράφονται τα www.antagonistikotita.gr, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, www.ggb.gr), από τις οποίες
αντίστοιχα στοιχεία του οικείου ταµιακού παραστατικού, εφόσον εκδίδεται από την οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν περαιτέρω.
επιχείρηση.
Ο επιτηδευµατίας υποχρεούται το ποσόν των µετρητών, που εισπράττει κατά το χρόνο
έκδοσης της εν λόγω απόδειξης ή κατά το χρόνο εξόφλησης των συναλλαγµατικών, να
το καταθέσει εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την έκδοσή τους, σε τραπεζικό
λογαριασµό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα ή Πιστωτικό
Οργανισµό.
Τα εκδιδόµενα τραπεζικά παραστατικά, συσχετίζονται από τον επιτηδευµατία µε τις
«αποδείξεις είσπραξης µετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων» που αφορούν.

,

Οι εκδιδόµενες «αποδείξεις είσπραξης µετρητών ή παραλαβής αξιόγραφων», καθώς και
τα τραπεζικά παραστατικά από τα οποία προκύπτουν τα δεδοµένα της κατάθεσης,
διαφυλάσσονται µε ευθύνη του υπόχρεου, για όσο χρόνο προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 21 του ΚΒΣ
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Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας

