
Καθορισµός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι 

καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών  

Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά 

τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) 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 

3623/31.12.2014, τ. Β’). 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΜΕΡΙ∆ΑΣ 

(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 Περιορισµένης Ευθύνης 
150 

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης 

Ευθύνης 
100 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρείες 
100 

Προσωπικές Εταιρείες 

(οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες) 
80 



Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών 

Προσωπικών Εταιρειών 

(οµορρύθµων & ετερορρύθµων) 

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 

  

Επίσης ως προς τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο είσπραξης των ανωτέρω 

τελών ορίσθηκε ότι: 

  

• 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 νεοϊδρυόµενους υπόχρεους. 

• 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, είτε µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών όπως 

οι εν λόγω εναλλακτικές γνωστοποιούνται και είναι διαθέσιµες κάθε φορά 

στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

• 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 Γ.Ε.ΜΗ, τα εν λόγω τέλη 

αποστέλλονται από την αρµόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου 

Επιµελητηρίου ή την αρµόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της 

Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη 



Φορολογική ∆ιοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη µε βάση τις διατάξεις του 

Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων». 

β) Τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων  ΓΕΜΗ 

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 

∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, 

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων 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. 

  

 


