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					 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ			
Έως τέλη του 2020 η εξόφληση τελών για το Γ.Ε.ΜΗ

Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι το τέλος του έτους ορίζεται η προθεσμία εξόφλησης των ετησίων τελών για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. Υπενθυμίζεται ότι από το 2011 είναι υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεών του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α' 297/6.12.2005) και από το 2015 υπάρχει η υποχρέωση της ετήσιας καταβολής του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014). 
Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, τις προσωπικές εταιρίες και τους λοιπούς υπόχρεους πλην των κεφαλαιουχικών εταιρειών, υπάρχει επίσης υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 5 Κ.Υ.Α. 79752/31-12-2014, ΦΕΚ Β' 3623/2014). 
Η καταβολή του τέλους είναι υποχρεωτική βάσει νόμου, αφορά την εγγραφή και τήρηση των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ και δεν σχετίζεται με την ετήσια ανταποδοτική συνδρομή στο Επιμελητήριο Ευβοίας. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση μη καταβολής, η Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα βεβαιώσει μέχρι το τέλος του χρόνου την οφειλή στην αρμόδια Φορολογική Αρχή, όπως υποχρεούται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Το Επιμελητήριο Ευβοίας οφείλει να γνωστοποιήσει στα μέλη του ότι σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, αποστέλλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014). Ως εκ τούτου και προς αποφυγή αυτού συνιστά την άμεση εξόφλησή τους.
 Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του https://services.businessportal.gr/ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Ευβοίας, Ελ. Βενιζέλου 12, 34100 Χαλκίδα. 
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