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Προςαρμογή των Επιμελητηρίων ςτισ ΥΜΣ για την ςφςταςη επιχειρήςεων –
Βελτίωςη του ΠΣ ΥΜΣ

Η Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ ςτα πλαίςια τθσ Οριηόντιασ Πράξθσ
"Προςαρμογι των Επιμελθτθρίων ςτισ ΥΜΣ για τθν ςφςταςθ επιχειριςεων –
Βελτίωςθ του ΠΣ ΥΜΣ", που περιλαμβάνεται το ζργο «Παροχι Υπθρεςιών
Ανάπτυξθσ του Μθχανιςμοφ Αυτοματοποίθςθσ τθσ Είςπραξθσ, Διαχείριςθσ και
Απόδοςθσ του Γραμματίου Ενιαίου Κόςτουσ Σφςταςθσ Εταιρείασ (ΓΕΚΣΕ) και του
Φόρου Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου (ΦΣΚ)», προχπολογιςμοφ τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ χωρίσ Φ.Π.Α. (και με Φ.Π.Α. τριάντα ζξι χιλιάδεσ εννιακόςια (36.900)
ευρώ) και με χρόνο εκτζλεςθσ τζςςερισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ, ανακοινώνει προσ όλα τα Επιμελθτιρια τθσ χώρασ και για κάκε
ενδιαφερόμενο, ότι προτίκεται να υλοποιιςει το παραπάνω ζργο, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με Α.Π. : 151.223/ΨΣ5590-Α2/16-022012. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο ςυνθμμζνο.
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ςνοπηική Πεπιγπαθή Τποέπγος 2
Ανάπηςξη ηος μησανιζμού αςηομαηοποίηζηρ ηηρ είζππαξηρ, διασείπιζηρ και απόδοζηρ ηος
Γπαμμαηίος Ενιαίος Κόζηοςρ ύζηαζηρ Εηαιπίαρ (ΓΕΚΕ) και ηος Φόπος ςγκένηπωζηρ
Κεθαλαίος (ΦΚ)
Δικαιούσορ Ππάξηρ
Η Κενηπική Ένωζη Επιμεληηηπίων Ελλάδορ (ΚΕΕΕ) απνηειεί Ννκηθό Πξόζσπν Δεκνζίνπ Δηθαίνπ
θαη ηειεί ππό ηελ επνπηεία ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (Π.Δ. 365/1997, ΦΕΚ 241 Α), κε έδξα ηελ Αζήλα
θαη κέιε όια ηα Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, κε ζθνπνύο ηελ εθπξνζώπεζε ησλ ειιεληθώλ Επηκειεηεξίσλ
ζην εμσηεξηθό, ηε κειέηε ηεο εζληθήο αλάπηπμεο θαη ηε γλσκνδόηεζε επί παληόο ζέκαηνο, πνπ
ελδηαθέξεη ηα Επηκειεηήξηα.
Η Κενηπική Ένωζη Επιμεληηηπίων Ελλάδορ (ΚΕΕΕ) απνηειεί ηνλ Δικαιούσο ηεο πξνηεηλόκελεο
πξάμεο, ελώ ηα Επιμεληηήπια θαη ε ΚΕΕ απνηεινύλ ηνπο Φοπείρ Ππόηαζηρ και Λειηοςπγίαρ ηεο
πξνηεηλόκελεο πξάμεο
Παπούζα Καηάζηαζη – Αναγκαιόηηηα ςλοποίηζηρ Ππάξηρ
Από ηηο 4 Απξηιίνπ 2011 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ (Γ.Ε.ΜΗ.)
όπσο πξνβιέπεη ν Νόκνο 3419/2005 θαη ησλ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΙΑ ΣΑΗ (ΤΜ) ζηα πιαίζηα ηεο
απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζύζηαζεο πξνζσπηθώλ θαη θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξηώλ, όπσο νξίδεη ν Νόκνο
3853/2010.
Αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ
Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ησλ ΥΜΣ, ε εμαζθάιηζε ηεο εηνηκόηεηαο ηεο ΚΕΕΕ θαη ησλ 59 Επηκειεηεξίσλ ηεο
ρώξαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΙΑ ΣΑΗ (ΤΜ), θαη ε εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε
ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ Επηκειεηεξίσλ πνπ ζηειερώλνπλ ηελ ΥΜΣ.
ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος Ππάξηρ
To έξγν δνκείηαη ζε 4 ππν-έξγα. Τν πξώην ππνέξγν αθνξά ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ζε
θάζε Επηκειεηήξην. Τν δεύηεξν ππνέξγν αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ κεραληζκνύ είζπξαμεο – απόδνζεο
ησλ πξνβιεπόκελσλ πνζώλ γηα ηελ ζύζηαζε κηαο εηαηξείαο ( ΓΕΚΣΕ / ΦΣΚ, θιπ). Τν ηξίην ππνέξγν
αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαζύλδεζεο ηεο ΥΜΣ κε ηνπο Δεκόζηνπο θνξείο. Τν ηέηαξην ππνέξγν
αθνξά ζηελ αλάπηπμε δηαδηθαζίαο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο ζύζηαζεο Αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ.
Πεπιγπαθή Τποέπγος 2:
Ο Νόκνο 3853/2010 ζεζπίδεη ην Γξακκάηην Εληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Εηαηξίαο (ΓΕΚΣΕ), ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαη όια ηα θόζηε γηα ηελ ζύζηαζε λέαο εηαηξίαο, όπσο ην ηέινο Γ.Ε.ΜΗ., ην Γξακκάηην
Κόζηνπο Σύζηαζεο πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΥΜΣ, ην θόζηνο εγγξαθήο ζην Επηκειεηήξην, ηελ
εηζθνξά ππέξ ηνπ Τακείνπ Ννκηθώλ θαη ηνπ Τακείνπ Πξνλνίαο Δηθεγόξσλ (όπνπ απαηηείηαη). Παξάιιεια
εηζπξάηηεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη ν Φόξνο Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (ΦΣΚ).
Η δηαδηθαζία απηή απινπνηεί ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ελδηαθεξόκελνο γηα ηελ ζύζηαζε
λέαο εηαηξίαο, αιιά εηζάγεη κηα πνιππινθόηεηα ζηελ είζπξαμε, δηαρείξηζε, επηκεξηζκό, απόδνζε ησλ
επηκέξνπο πνζώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο θαη ελδερνκέλσο επηζηξνθή κέξνπο ησλ ρξεκάησλ, εάλ δελ
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο
απαηηείηαη ε αλάπηπμε θαηάιιειεο εθαξκνγήο, πνπ ζα αλαιακβάλεη:


ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ πνζώλ κε όινπο ηνπο πξόζθνξνπο ηξόπνπο, όπσο είζπξαμε κεηξεηώλ,
έθδνζε εηδνπνηεηεξίνπ πιεξσκήο κέζσ ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΙΑΣ (κε έθδνζε ηνπ
αληίζηνηρνπ 20ςήθηνπ θσδηθνύ πιεξσκήο), είζπξαμε κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο (κέζσ κεραληζκνύ
virtual POS)



ηελ
απόδνζε ησλ εηζπξάμεσλ εληόο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο ζηνλ Κεληξηθό
ινγαξηαζκό ηνπ Γ.Ε.ΜΗ., πνπ ζα ηεξεί ε ΚΕΕ,



ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ αλαθνξώλ πξνο ηελ θεληξηθή ππεξεζία Γ.Ε.ΜΗ. θαη ηνπο ινηπνύο θνξείο,
αλά ζύζηαζε εηαηξίαο θαη ζπλνιηθά γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν
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ηνλ έιεγρν θαη ηελ ηαπηνπνίεζε από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Ε.ΜΗ. ησλ πνζώλ πνπ θαηαζέηνπλ
νη ΥΜΣ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (όπσο
πξνθύπηνπλ από ηηο αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο εηαηξηώλ θαη ηηο αλαθνξέο ησλ ΥΜΣ), αμηνπνηώληαο ηελ
πιεξνθνξία ηνπ δηαηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ΔΙΑΣ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί



ηελ απόδνζε ησλ επηκέξνπο πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο (κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ζηα
Επηκειεηήξηα) κε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ πνζώλ κέζσ αμηνπνίεζεο
δηαδηθαζηώλ ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα πνπ ππνζηεξίδεη ηνλ θεληξηθό
ινγαξηαζκό ηνπ Γ.Ε.ΜΗ.



ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαδηθαζία επηζηξνθήο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νινθιεξώλεηαη ε ίδξπζε ηεο
εηαηξίαο

Σε όηη αθνξά ηνπο ηξόπνπο πιεξσκήο ζπλνπηηθά αλαθέξεηαη όηη ν πνιίηεο ζηελ ΥΜΣ ζα κπνξεί λα
πιεξώλεη:
a) Με κεηξεηά (ε δπλαηόηεηα απηή αθνξά ηηο ΥΜΣ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα Επηκειεηήξηα θαη
ζηνπο Σπκβνιαηνγξάθνπο)
b) Με πηζησηηθή θάξηα (δελ απαηηείηαη από ηελ ΥΜΣ ε ύπαξμε ζπζθεπήο αλάγλσζεο θαξηώλ
POS. Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αλαπηπρζεί γηα ηελ ΥΜΣ . Επεηδή
κεζνιαβεί ην πξνζσπηθό ηεο ΥΜΣ απαηηείηαη ε εθαξκνγή λα πινπνηεί ηερληθή virtual POS)
c) Μέζσ θσδηθνύ ΔΙΑΣ ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα. Η ΥΜΣ ζα εθδίδεη έλα παξαζηαηηθό
πιεξσκήο κε κνλαδηθό 20ςήθην θσδηθό ΔΙΑΣ πνπ αθνξά θαη πεξηγξάθεη ηελ ζπγθεθξηκέλε
ζπλαιιαγή θαη ν πνιίηεο ζα κπνξεί κε απηό ην παξαζηαηηθό λα πιεξώζεη ζε νπνηαδήπνηε
ηξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε ην ΔΙΑΣ. Θα γίλεη ε ζρεηηθή ζύκβαζε κε ην ΔΙΑΣ θαη όηαλ ην
ζύζηεκα νινθιεξσζεί θαη πεξάζεη επηηπρώο ηηο απαηηνύκελεο δνθηκέο ζα αλαγγειζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία από ην ΔΙΑΣ ζε όιεο ηηο ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδεο γηα λα
πξνζαξκνζζνύλ ζηελ ππεξεζία (εθηηκάηαη όηη ν ρξόλνο αλαγγειίαο ζα είλαη 1-1,5 κήλεο).
Πξηλ ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ ζα εμαζθαιηζζεί ην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε
ηελ ΔΙΑΣ γηα ηελ ππεξεζία.
d) Με θαηάζεζε ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο Γ.Ε.ΜΗ. ηεο ΚΕΕΕ
e) Με ηξαπεδηθή επηηαγή νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο
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