
                                                 Θεσσαλονίκη,  04 Οκτωβρίου 2012
Αρ.πρωτ.:1.633
Προς: Μέλη του Σ.Ε.Μ.Α.Σ.

Θέμα: Παράταση αυτοαπογραφής στην Γ.Ε.Μ.Η.

Έπειτα  από  ενημέρωση  του  Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης,  σας  κοινοποιούμε  τις  νέες 

προθεσμίες αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

• Μέχρι την 27η Οκτωβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

• Μέχρι την 03η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

• Μέχρι την 10η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

• Μέχρι την 17η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

• Μέχρι την 24η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

• Μέχρι την 01η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

• Μέχρι την 08η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

• Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

• Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η 

προθεσμία υποβολής είναι από 1 Νοεμβρίου έως τις 29 Δεκεμβρίου και εξειδικεύεται ως εξής:

• Μέχρι την 20η Νοεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2,3.

• Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5,6.

• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8,9,0.
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Για  τις  Ατομικές  επιχειρήσεις,  τους  Ευρωπαϊκούς  Ομίλους  Οικονομικού  Σκοπού,  τις  Ευρωπαϊκές 

Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται:

• Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο1,2,3,4.

• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.

Καταργείται  η  υποχρέωση  προσκόμισης  εγγράφων  θεωρημένων  από  τις  αρμόδιες  αρχές  ως 

προϋπόθεση  για  την  οριστικοποίηση  της  εγγραφής  και  επίσης  η  διενέργεια  της  αυτοαπογραφής  για 

λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των 

λογιστών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία,  μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα μητρώου του 

Β.Ε.Θ. (2310 272 502).

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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