
 

 

 Κ.Υ.Α. αριθµ. ∆ΠΕΙΣ ∆ 1145701 ΕΞ 19.9.2013  
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. Κ1−802 απόφασης «Καθορισµός διαδικασιών, 
προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτοµερειών και λοιπών θεµάτων σχετικά µε την 
λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» ως προς τον 
τρόπο είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου καταβολής Φ.Σ.Κ.  

Αριθµ. ∆ΠΕΙΣ ∆ 1145701 ΕΞ 2013 
 
(ΦΕΚ Β' 2495/04-10-2013) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 
1. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3853/2010 (90/Β΄) «Απλοποίηση διαδικασιών 
σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις». 
 
2. Του ν.3419/2005 (297/Α΄) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και 
Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». 
 
3. Των άρθρων 17 έως 31 του Ν. 1676/1986 (204/Α΄), «Καθορισµός Συντελεστών 
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και ρύθµιση άλλων θεµάτων», όπως ισχύει. 
 
4. Της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν. 2873/2000 (285 Α΄) «Φορολογικές ελαφρύνσεις 
και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις». 
 
5. Της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 (249/Α΄) «Απλοποιήσεις και 
ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις». 
 
6. Του Ν. 2362/1995 (247/Α΄) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις». 
 
7. Του Π.∆. 16/1989 (6/Α΄) «Κανονισµός Λειτουργίας των ∆ηµοσίων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.)». 
 
8. Του Π.∆. 86/2012 (141/Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
9. Του Π.∆. 87/2012 (142/Α΄) « ∆ιορισµός Υφυπουργών». 
 
10. Του Π.∆. 93/2012 (146/Α΄) «∆ιορισµός Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας». 
 
11. Του Π.∆. 119/2013 (153/Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
 



 

 

 12. Της υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (470/Β΄). 
 
13. Της υπ αριθµ. ΥΠΟΙΚ07927/19−09−2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονοµικών (2574/Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στο Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
14. Της υπ’ αριθµ. Υ43/05.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού (2094/Β΄) 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρου Καλογιάννη». 
 
15. Της υπ’ αριθµ. 22365/97/05.07.2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (1667/Β΄) 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου». 
 
Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισµό, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Τροποποιούµε την υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 (470/Β΄)/2011 απόφασή µας ως 
ακολούθως: 
 
Α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: 
 
Οι ιδρυτές της υπό σύσταση Εταιρείας ή ο εκπρόσωπος αυτών συµπληρώνουν και 
υποβάλλουν δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), τα στοιχεία της 
οποίας καταχωρούνται στο σύστηµα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
Β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: 
 
Ο έλεγχος της δήλωσης Φ.Σ.Κ. δεν διακόπτει τη διαδικασία σύστασης και απόδοσης 
Α.Φ.Μ. της εταιρείας και δεν απαιτείται η αποστολή οποιασδήποτε έγκρισης ή 
βεβαίωσης προς την Υπηρεσία µιας Στάσης. 
 
Γ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: 
 
Τα τέλη, καθώς και τυχόν άλλα ποσά εκτός Φ.Σ.Κ. που εισπράττονται από την 
Υπηρεσία µιας Στάσης για λογαριασµό τρίτων, επιµερίζονται και αποδίδονται στους 
δικαιούχους εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την επιτυχή καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Ειδικότερα τα εισπραττόµενα ποσά που αφορούν το ∆ηµόσιο αποδίδονται την πέµπτη 
της χορήγησης Α.Φ.Μ. ηµέρα. Η καταβολή γίνεται µε χρέωση του τραπεζικού 
λογαριασµού που τηρεί η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 13 της υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 κοινής 
υπουργικής απόφασης και πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού των δικαιούχων µε 
ηλεκτρονικά µέσα.  



 

 

 Η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει ηλεκτρονικά προς τους δικαιούχους 
τριµηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις στις οποίες περιγράφονται αναλυτικά τα 
εισπραχθέντα ποσά, η ηµεροµηνία είσπραξης, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία της 
καταβάλλουσας εταιρείας: 
α. Όνοµα και η επωνυµία 
β. Νοµική Μορφή 
γ. Α.Φ.Μ. 
δ. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 
ε. Κεφάλαιο 
στ. Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., τα ονόµατα και Α.Φ.Μ. των εταίρων για τους οποίους 
εισπράχθηκαν δικαιώµατα εγγραφής. 
 
∆) Στο µέρος Α της υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης και 
µετά το άρθρο 14 προστίθεται νέο άρθρο: 
 
Άρθρο 14 α 
1. Η Υπηρεσία µιας Στάσης υποχρεούται να αποστέλλει ηλεκτρονικά, στη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών τα στοιχεία 
των δηλώσεων Φ.Σ.Κ. που περιλαµβάνονται και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 
της δήλωσης έναρξης/µεταβολής µη φυσικού προσώπου. 
2. Η διαβίβαση της δήλωσης πιστοποιεί ταυτόχρονα 
α) ότι έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
απόδοση του Α.Φ.Μ. και β) ότι το ποσό που αναγράφεται στη ∆ήλωση Φ.Σ.Κ. έχει 
εισπραχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 1 της υπ’ αριθµ. K1-
802/23.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης. 
3. Ο Α.Φ.Μ. αποδίδεται άµεσα από το Υπουργείο Οικονοµικών και συσχετίζεται 
αυτόµατα µε τη δήλωση του Φ.Σ.Κ. Ως ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης ορίζεται η 
ηµεροµηνία απόδοσης του Α.Φ.Μ. 
4. Η Κεντρική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να αποδίδει το συνολικό ποσό 
του Φ.Σ.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου 14 της υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης (470/Β΄) όπως αυτή ισχύει µε την παρούσα, στο 
λογαριασµό του ∆ηµοσίου που τηρείται στη Τράπεζα Ελλάδος υπ’ αριθµ. 
«23/200121010 ∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού» την 5η εργάσιµη ηµέρα από την 
ηµεροµηνία απόδοσης Α.Φ.Μ. 
5. Μετά την απόδοση των σχετικών ποσών η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
αποστέλλει στη ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής 
Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e−mail), το 
συνολικό ποσό της µεταφοράς των χρηµάτων της ηµέρας από τον λογαριασµό της 
κεντρικής υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. στον εν λόγω λογαριασµό του ∆ηµοσίου, για τις 
περιπτώσεις που έχει ολοκληρωθεί η απόδοση Α.Φ.Μ. 
6. Επιπλέον για τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση µε τα ποσά που 
εµφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
αποστέλλει στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., σε 
ηµερήσια βάση κατάσταση είσπραξης Φ.Σ.Κ. (αρχείο excel) µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e−mail), στο οποίο αναγράφονται οι Α.Φ.Μ. και το πλήθος τους, η 
ηµεροµηνία απόδοσης Α.Φ.Μ., η ηµεροµηνία κατάθεσης στον εν λόγω λογαριασµό 
του ∆ηµοσίου και το συνολικό ποσό αυτού. 
7. Εάν µετά τον έλεγχο των κατατεθέντων ποσών σε σχέση µε τα ποσά που 
εµφανίζονται στις υποβληθείσες δηλώσεις, προκύψει µικρότερη κατάθεση, τότε 
ενηµερώνεται εγγράφως από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη 



 

 

 Γ.Γ.Π.Σ., η κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία καταθέτει άµεσα τη διαφορά µε 
ξεχωριστή κατάθεση και ηλεκτρονικό αρχείο. Επιπλέον η ∆ιεύθυνση Πολιτικής 
Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ., ενηµερώνει εγγράφως την Οικονοµική 
Επιθεώρηση για καθυστερηµένη απόδοση ώστε να καταλογιστεί ο οφειλόµενος τόκος 
υπερηµερίας. Εάν από τον έλεγχο προκύψει µεγαλύτερη κατάθεση από την κεντρική 
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., τότε η διαφορά θα καλυφθεί µε ισόποσα µικρότερη κατάθεση την 
επόµενη ηµέρα. 
8. Η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, µε βάση την ηµερήσια συγκεντρωτική 
κατάσταση της κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Ε.ΜΗ. και την απόδειξη της Τράπεζας 
Ελλάδος, εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο ηµερολόγιο εισπράξεων 
πιστώνοντας το λογαριασµό 111−760 «Τακτοποιητέες Εισπράξεις ∆ηµοσίων 
∆ιαχειριστών − Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Γ.Ε.ΜΗ.». 
9. Η Γ.Γ.Π.Σ., µετά την απόδοση Α.Φ.Μ., δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές 
που χρειάζεται στα υποσυστήµατα του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος 
(Ο.Π.Σ.) TAXIS και αποστέλλει τις εγγραφές αυτές στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. σε 
ηµερήσια βάση. Ειδικότερα ως προς τον Φ.Σ.Κ. ενηµερώνει το υποσύστηµα «Άλλων 
Φόρων» µε τις υποβληθείσες δηλώσεις και το υποσύστηµα Εσόδων µε τη βεβαίωση, 
το ηλεκτρονικό παραστατικό πίστωσης στις ατοµικές µερίδες φορολογουµένων και 
πραγµατοποιεί όλες τις απαραίτητες εγγραφές στα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία των 
∆.Ο.Υ. 
10. Η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων/Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία µε την 
∆ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ της Γ.Γ.Π.Σ. πραγµατοποιεί έλεγχο της κίνησης του 
εκτός προϋπολογισµού λογαριασµού στη ∆ΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού σε συσχέτιση 
µε τον καταβληθέντα Φ.Σ.Κ. σύµφωνα µε τις παραληφθείσες δηλώσεις αυτού. 
Η διαδικασία του ως άνω ελέγχου και της συσχέτισης είναι ανεξάρτητη και δεν 
συνιστά προϋπόθεση για την εκτέλεση από τη Γ.Γ.Π.Σ. της δηµιουργίας των 
εγγραφών στα υποσυστήµατα του Ο.Π.Σ. TAXIS και την ενηµέρωση των ∆.Ο.Υ. µε 
αυτές. 
11. Οι δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται στην υπηρεσία µιας στάσης και ο αναλογούν 
φόρος καταβάλλεται υποχρεωτικά µέσω κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. για όσες υπό 
σύσταση επιχειρήσεις υποχρεούνται να λάβουν Α.Φ.Μ. µέσω αυτού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 8 και 13 της υπ’ αριθµ. K1-802/23.3.2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης (470/Β΄). 
12. Σε περίπτωση που εκ παραδροµής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση από τη 
∆.Ο.Υ., αυτή θεωρείται ως «εκ παραδροµής παραληφθείσα» και διαγράφεται από το 
αρµόδιο τµήµα. Τα εκ παραδροµής καταβληθέντα ποσά, µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου, επιστρέφονται στο δικαιούχο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
αρθρ. 83 του Κ.Ε.∆.Ε. και του αρθρ. 26 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄) µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Α.Φ.Μ. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. K1-
802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση (470/Β΄) και την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απόδοσης του αναλογούντος Φ.Σ.Κ., όπως ορίζεται στη παρούσα 
απόφαση. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 19 Σεπτεµβρίου 2013 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 



 

 

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
 
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 
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