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Τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΕΛΩΝ  ΓΕΜΗ  ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ  ΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΓΕΜΗ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΥΤΩΝ.

Σύμφωνα με την  αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά
τέλη (ΤΕΛΗ Γ.Ε.ΜΗ.) 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/Β/31.12.2014).

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 Περιορ. 
Ευθύνης

150

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100

Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) 80

Υποκαταστ. Αλλοδαπών Προσωπ. Εταιρειών ( Ο.Ε & 
Ε.Ε.)

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

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 νεοσύστατες επιχειρήσεις.

 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.E, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως οι
εν  λόγω  εναλλακτικές  γνωστοποιούνται  και  είναι  διαθέσιμες  κάθε  φορά  στον
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. https://services.businessportal.gr/ και εκτυπώνονται
με την είσοδο στο σύστημα του ΓΕΜΗ και με την χρήση κωδικών πρόσβασης.

 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  ΓΕΜΗ,  τα  εν  λόγω  τέλη  αποστέλλονται  από  την  αρμόδια
Υπηρεσία ΓΕΜΗ του οικείου Επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση
στο ΓΕΜΗ υπηρεσία της ΓΓΕΠΚ, στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και
είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίως Εσόδων

β) Τα  τέλη  για  τη  χορήγηση  πιστοποιητικών,  αντιγράφων  και
αποσπασμάτων Γ.Ε.ΜΗ. 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.

https://services.businessportal.gr/

	ΒΕΑ |ΙΟΥΝΙΟΣ 2018|
	Τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ

