Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.
Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ ζρεηηθά αηηήκαηα ζηα επηκειεηήξηα.

Σηελ Οζόλε απηή, όπσο θαη ζηηο δύν επόκελεο, νδεγνύκαζηε από ηελ ΔΠΙΛΟΓΗ 1.
Ο ππόρξενο εηζάγεη ηνπο θσδηθνύο Username θαη Password πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από ην TAXIS γηα ηελ πξόζβαζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο ππεξεζίεο
ηνπ TAXIS.
ΠΡΟΟΥΗ: Οη ινγηζηέο πνπ έρνπλ νξηζηεί λα εθπξνζσπνύλ πνιιέο εηαηξείεο ζα εηζάγνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο θσδηθνύο ηεο
θάζε επηρείξεζεο θαη όρη ηνπο πξνζσπηθνύο θσδηθνύο ηνπ ινγηζηή κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πνιιαπιά ΑΦΜ
εηαηξεηώλ.
Οκνίσο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη πξνζσπηθνί - αηνκηθνί θσδηθνί ησλ λνκίκσλ εθπξνζώπσλ ηεο επηρείξεζεο.

Σε ζπλέρεηα ηεο Δπηινγήο 1 επηβεβαηώλνπκε όηη εμνπζηνδνηνύκε ηνλ εμππεξεηεηή ηνπ ΓΔΜΗ λα πξνζπειάζεη ηα ζηνηρεία καο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
ΑΦΜ όπσο απηά ηεξνύληαη ζηε ΓΓΠΣ παηώληαο ην πιήθηξν «ΔΞΟΥΣΙΟΓΟΤΗΣΗ»

ηελ Οζόλε απηή εκθαλίδνληαη ηα Βαζηθά ζηνηρεία (Δπσλπκίαο θαη Γηαθξηηηθνύ Τίηινπ) ηεο Δηαηξείαο πνπ πξόθεηηαη λα απνγξαθεί θαη :
1. Αλ “ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δελ είλαη νξζά”, δειαδή αλ δελ είλαη όπσο αθξηβώο αλαθέξνληαη ζηα ηζρύνληα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο,
πνπ έρνπλ εγθξηζεί (σο πξνο ηελ επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν) από ην αξκόδην Δπηκειεηήξην θαη πνπ ηεξνύληαη ζηελ αξκόδηα αξρή (πεξηθεξεηαθή
ελόηεηα) κε “θιηθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κεηαβαίλεηε ζηελ επόκελε νζόλε (ζει. 3) όπνπ κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηα νξζά ζηνηρεία.
Σεκείσζε: Αιιαγή «Ννκηθήο Μνξθήο» δελ επηηξέπεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκθσλείηε κε ηελ Ννκηθή Μνξθή ηεο εηαηξείαο, απεπζπλζείηε ζηελ
αξκόδηα ππεξεζία ΓΔΜΗ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθεηε (ιίζηα Δπηκειεηεξίσλ), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά
(βιέπε νδεγίεο θαη ζηε ζειίδα 3).
2. Αλ “ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη νξζά”, κε “θιηθ” ζηελ αληίζηνηρε επηινγή, κεηαβαίλεηε ζηελ κεζεπόκελε νζόλε (ζει. 4) όπνπ κπνξείηε λα
ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία απνγξαθήο θαη αλάινγα λα επηβεβαηώζεηε ή λα δηνξζώζεηε ή λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πεδία, πνπ ζα εκθαληζζνύλ ζηελ νζόλε
απηή.

1. Σην πεδίν «Αξηζκόο Μεηξώνπ» : Καηαρσξνύκε ηνλ ηζρύνληα Αξηζκό Μεηξώνπ πνπ έρεη ε Μεηξηθή Δηαηξεία από ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην
αληίζηνηρν Μεηξών εηαηξεηώλ ηεο Υώξαο ηεο έδξαο ηεο]
2. Σην πεδίν «Υώξα Μεηξηθήο Δηαηξείαο»: Καηαρσξνύκε ηελ Υώξα ηεο έδξαο ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο]
3. Σηα Δπόκελα πεδία θαηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην Υπνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα : Αθνύ επηιέμνπκε ηε Γ.Ο.Υ. ηεο Έδξαο ηνπ
Υπνθαηαζηήκαηνο,, ην Ννκό θαη ην Γήκν ηεο Έδξαο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο (Καπνδηζηξηαθό ή Καιιηθξαηηθό, από ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο πνπ θαηά
πεξίπησζε εκθαλίδνληαη), θαηαρσξνύκε ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηεο έδξαο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο (όπσο πξνθύπηνπλ από ηελ Απόθαζε
ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αιινδαπήο, γηα ηελ ίδξπζε, ηελ έδξα θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο, πνπ πξέπεη θαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ
δηεύζπλζε πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ., θαηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή θαηά ηελ κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηήο).
4. Δπίζεο θαηαρσξνύκε :

Τν ηειέθσλν θαη ην Φαμ ηεο εηαηξείαο, ζε ζπλερόκελνπο 10 αξηζκνύο (π.ρ. 2107234456) ρσξίο θελά δηαρσξηζηηθέο παύιεο ή ηειείεο ή ζηαπξνύο,

Τν θηλεηό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ θαη Αληηθιήηνπ ή ηνπ αξκνδίνπ γηα επηθνηλσλία (γηα λα είλαη δπλαηή ε απ’ επζείαο ελεκέξσζή ηνπο θαη κε SMS), ζε
ζπλερόκελνπο 10 αξηζκνύο (π.ρ. 6946008844) ρσξίο δηαρσξηζηηθέο παύιεο ή ηειείεο ή ζηαπξνύο

Τν e-mail ηεο εηαηξείαο θαη

Τελ πιήξε δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο (πρ. http://www.businessportal.gr), σο θαη ηελ δηεύζπλζε ηεο ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ πνπ
έρεη ε επηρείξεζε (εθόζνλ αζθεί θαη ειεθηξνληθό εκπόξην), εηζάγνπκε ην πιήξεο url ηεο ηζηνζειίδαο (πρ. http://www.businessportal.gr/shop).
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ην πεδίν «θνπόο» : Σπκπιεξώλεηαη ν ζθνπόο (ην αληηθείκελν εξγαζηώλ) ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ Απόθαζε ηεο
Γηνίθεζεο ηεο Αιινδαπήο, γηα ηελ ίδξπζε, ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα.
ην πεδίν «Δπηκειεηήξην/ Φνξέαο Δγγξαθήο»: Δπηιέγεηαη ην Δπηκειεηήξην ή ν Φνξέαο (π.ρ. Φαξκαθεπηηθόο ή ηαηξηθόο ζύιινγνο) όπνπ
ππνρξεσηηθά κε βάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είλαη κέινο ην Υπνθαηάζηεκα ηεο Αιινδαπήο ζηελ Διιάδα.
ην πεδίν «Αξηζκόο Μεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξνύκε αληίζηνηρν αξηζκό Μεηξώνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα, πνπ έρεη
απνδνζεί ζην Υπνθαηάζηεκα ηεο Αιινδαπήο ζηελ Διιάδα.
ην πεδίν «Σκήκα Δπηκειεηεξίνπ/ Φνξέα»: θαηαρσξνύκε αληίζηνηρν Τκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (π.ρ. Δκπνξηθό, Μεηαπνηεηηθό, Υπεξεζηώλ θιπ)
πνπ έρεη θαηαηαγεί ην Υπνθαηάζηεκα ηεο Αιινδαπήο ή ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Φνξέα (αλ ππάξρεη).
ην πεδίν «Αξκόδηα Τπεξεζία ΓΔΜΗ»: Δπηιέγνπκε από ηνλ ζρεηηθό πίλαθα ηελ αξκόδηα Υπεξεζία ΓΔΜΗ πνπ ππάγεηαη ην Υπνθαηάζηεκα ηεο
Αιινδαπήο ζηελ Διιάδα [κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζηηο ζειίδεο 3 & 4 ηεο Δγθπθιίνπ (Κ1-1184/12-06-2012) ηνπ ΓΓΔ].

ην Πεδίν «Ύςνο Κεθαιαίνπ»: Σπκπιεξώλνπκε ην Ύςνο ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ (ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζε Δπξώ), όπσο πξνθύπηεη από ηα ηζρύνληα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη ηεξνύληαη ζηελ αξκόδηα αξρή (πεξηθεξεηαθή ελόηεηα)

ηελ νζόλε απηή θαηαρσξνύκε ή αλεβάδνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :
 Αλεβάδνπκε ην Πξαθηηθό ηεο Γηνίθεζεο/πλέιεπζεο ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα [ην νπνίν
(πξαθηηθό) έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα)].
 Αλεβάδνπκε ηε Βεβαίσζεο ηνπ Μεηξώνπ ηεο έδξαο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο, γηα ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην αληίζηνηρν Μεηξών εηαηξεηώλ ηεο Φώξαο
ηεο έδξαο ηεο [ε νπνία (Βεβαίσζε) έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα)]
 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξάμεο Γηνξηζκνύ Πιεξεμνπζίνπ θαη Αληηθιήηνπ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα [ην νπνίν
(Πιεξεμνύζην) έρεη ήδε ππνβιεζεί θαη ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα)]
 Αλεβάδνπκε ην πιήξεο θείκελν ηνπ ηζρύνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο, [ην νπνίν (Καηαζηαηηθό) έρεη ήδε ππνβιεζεί
θαη ηεξείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή (Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα)] θαη
ΠΡΟΟΥΗ : Σα Έγγξαθα πνπ δεηνύληαη λα αλεβνύλ είλαη απηά πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη ηεξνύληαη ζηελ αξκόδηα αξρή (Πεξηθεξεηαθή
Δλόηεηα/πξώελ Ννκαξρία).
 Αλεβάδνπκε ηελ Απόθαζε ηεο επνπηηθήο αξρήο, γηα ηελ έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη
 Σπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε αλαθνίλσζε γηα ηελ εγθαηάζηαζεο ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη
 Αλ δελ ππάξρεη ην ΦΔΚ ζπκπιεξώλνπκε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο αίηεζεο (πνπ ππνβιήζεθαλ ηα δηθ/θα ζηε Ννκαξρία/ Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα) ή
ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε/ θσδηθνπνίεζε.

ηελ νζόλε απηή
 Καηαρσξνύκε ηα “ηνηρεία ηνπ Πιεξεμνπζίνπ /αληηθιήηνπ» ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, από ηελ αληίζηνηρε επηινγή θαη ζηε
ζπλέρεηα θαηαρσξνύκε ηνλ ΑΦΜ ηνπ πιεξεμνπζίνπ
 Δπίζεο θαηαρσξνύκε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζεηείαο (ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλσζε γηα θαηαρώξηζεο ηεο αληίζηνηρεο πξάμεο
κεηξών ηεο αξκόδηαο αξρήο (πεεξηθέξεηαο) θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ Πιεξεμνπζίνπ /αληηθιήηνπ, αλ απηή νξίδεηαη θαη
 Αλ ν Πιεξεμνύζηνο /αληίθιεηνο είλαη εθπξόζσπνο από θνηλνύ ή κεκνλσκέλα.

ηελ νζόλε απηή θαηαρσξνύκε ή αλεβάδνπκε ζηα αληίζηνηρα πεδία :
 Τα ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ιύζε, ζέζε ζε εθθαζάξηζε, πηώρεπζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα)
 Τν ιόγν ιύζεο (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα) θαη
 Αλεβάδνπκε ην θείκελν ηνπ εγγξάθνπ (π.ρ. Πξαθηηθνύ ΓΣ θιπ), από ην νπνίν πξνθύπηεη ν ιόγνο ιύζεο.
 Δθόζνλ ιύζεθε κε δηθαζηηθή απόθαζε ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ηεο θαη
 Σην επόκελν πεδίν ζπκπιεξώλεηαη ην Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ δηθαζηηθή απόθαζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα) .
Δπίζεο πξνζζέηνπκε ή δηαγξάθνπκε :
 Σηνηρεία γηα ηνλ ή ηνπο Δθθαζαξηζηέο
 Σηνηρεία (ΑΦΜ) γηα ηνλ ζύλδηθν πηώρεπζεο (αλ ε εηαηξεία είλαη ζε Πηώρεπζε)
 Σηνηρεία (ΑΦΜ) κεζνιαβεηή (αλ ε εηαηξεία είλαη δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ζε Πηώρεπζε) θαη ηνλ αξηζκό ηεο απόθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ην
Γηθαζηήξην πνπ εμέδσζε ηελ δηθαζηηθή απόθαζε (κε επηινγή από ηε ζρεηηθή ιίζηα).

Από ηελ νζόλε απηή, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο απην/απνγξαθήο εθηππώλεηαη γηα ηελ ζηελ απνγξαθείζα εηαηξεία ε εκθαληδόκελε
βεβαίσζε απνγξαθήο ηεο θαη ελεκεξώλεηαη ε απνγξαθείζα εηαηξεία όηη :
 Η βεβαίσζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ αξκόδηα Υπεξεζία ΓΔΜΗ.
 Δπίζεο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέζα ζε ηξείο (3) κήλεο από νινθιήξσζε ηεο απηναπαγξαθήο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (πνπ αλέβεθαλ ζην ζύζηεκα)
θαη εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά, δελ είλαη ζεσξεκέλα σο αθξηβή αληίγξαθα ησλ θαηαρσξηζκέλσλ θαη ηεξνπκέλσλ από ηελ αξκόδηα αξρή, ζπλππνβάιιεηαη
ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο όηη απηά είλαη αιεζή, αθξηβή θαη όκνηα κε ηα ηεξνύκελα από ηελ αξκόδηα αξρή.
 Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ (απηναπνγξαθήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ), απνθιεηζηηθά αξκόδηα γηα ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη
βεβαηώζεσλ είλαη ε Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ ππόρξεν. Πξηλ από ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο ή πξηλ από
νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε, ε Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. νθείιεη λα αληηπαξαβάιεη θαη λα επηθπξώζεη νξηζηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ
ππόρξενπ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηελ Μεξίδα ηνπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. Η αληηπαξαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ηα πξσηόηππα έγγξαθα ή ηα αθξηβή
αληίγξαθα απηώλ πνπ ν ππόρξενο έρεη πξνζθνκίζεη ή απνζηείιεη ζηελ Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.
 Δάλ πξνθύςεη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απηναπνγξαθή, αιιά πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα
ηελ πξνζθόκηζε ησλ εγγξάθσλ, δεηεζεί πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ή απαηηεζεί κεηαγελέζηεξε θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., πξέπεη ηα ζρεηηθά
έγγξαθα λα πξνζθνκηζηνύλ άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεηηθόο έιεγρνο θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί πιένλ ε εγγξαθή ζην Γ.Δ.ΜΗ., ώζηε λα
είλαη εθηθηέο ηόζν ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ/βεβαηώζεσλ όζν θαη νη κεηαγελέζηεξεο θαηαρσξίζεηο.

