ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ι∆ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΕΙΑ ΣΑΣ ΕΦΟΡΙΑ
Ο ίδιος ο Φορολογούµενος, µε επίδειξη της Αστυνοµικής του Ταυτότητας:
1.
2.
3.
4.
5.

Φωτοτυπία ταυτότητας & εκκαθαριστικού σηµειώµατος.
Έντυπο Μ2/Taxis.
Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α., κτλ).
Βεβαίωση προεγγραφής ή απαλλαγής οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής (όταν απαιτείται άδεια λειτουργίας, π.χ. ∆ήµος,
∆ιεύθυνση Εµπορίου, ΕΟΤ κτλ).
6. Φωτοτυπία της διακοπής σας εάν κάνετε επανέναρξη.
7. Η Έδρα αποδεικνύεται είτε µε προσκόµιση επικυρωµένου µισθωτηρίου
συµβολαίου από τη ∆.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε µε κατάθεση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη (η οποία θα έχει θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής του από αστυνοµική αρχή ή από Κ.Ε.Π.)
8. Για όσους χρησιµοποιούν σαν έδρα την κατοικία τους, κατατίθεται υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: "Χρησιµοποιώ σαν
επαγγελµατική µου έδρα την κατοικία µου, η οποία είναι µισθωµένη ή ιδιόκτητη (θα
γίνεται αναφορά στον τίτλο κυριότητος, π.χ. α/α συµβολαίου, ονοµατεπώνυµο
συµβολαιογράφου, ηµεροµηνία σύνταξης συµβολαίου) και επιτρέπω φορολογικό
έλεγχο τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες".

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε
1. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την εφορία ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα
ότι παραχωρεί µέρος της οικίας του για επαγγελµατική στέγη (∆ελτίο παροχής
υπηρεσιών).
2. Αν η εγγραφή αφορά µέλη εταιρείας χρειάζεται η σύσταση της εταιρείας,
δηµοσιευµένη στο πρωτοδικείο + Εταιρικές τροποποιήσεις αν υπάρχουν.
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας εις διπλούν. Για αλλοδαπούς το
διαβατήριο και η άδεια παραµονής.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε περιεχόµενο: "Επιθυµώ να εγγραφώ στον
Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε. για πρώτη φορά µε επάγγελµα ..........., στην οδό .......... και
ήµουν ή δεν ήµουν εγγεγραµµένος σε άλλο ασφαλιστικό ταµείο πριν το 1993. ∆εν
είµαι συνταξιούχος από κάποιον φορέα ή αν είµαι από ποιον."
5. Φωτοτυπία ενσήµων πριν το 1993 (για παλιούς ασφαλισµένους).
6. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας σε περίπτωση που υπάρχει κάλυψη απ' αυτό
για ασθένεια (Σηµ. οι εγγεγραµµένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται παροχές ασθενείας
4 µήνες µετά την εγγραφή τους και εφόσον πληρώνουν µικτό ασφάλιστρο (σύνταξη
+ ασθένειας).
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7. Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος δεν προσέρχεται αυτοπροσώπως, θεωρηµένη
εξουσιοδότηση από Αστυνοµικό Τµήµα.
8. Σε περίπτωση που η εγγραφή αφορά σε µέλη εταιρείας, χρειάζεται επιπλέον και η
σύσταση της εταιρείας δηµοσιευµένη στο Πρωτοδικείο + Εταιρικές τροποποιήσεις
εάν υπάρχουν.
9. Ποσό εγγραφής νέου ασφαλισµένου: 164,28 €.(Μηνιαία εισφορά Νέου
Ασφαλισµένου: 127,02 - 1η Κατηγορία)
10. Ποσό εγγραφής παλαιού ασφαλισµένου: 78 €.(Μηνιαία εισφορά Νέου
Ασφαλισµένου: 171 € - 5η Κατηγορία)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Νέοι ασφαλισµένοι είναι όσοι πρωτοασφαλίστηκαν ως εργαζόµενοι (σε οποιοδήποτε
ασφαλιστικό ταµείο) µετά τις 1/1/1993. Όσοι έχουν ένσηµα σε κάποιο ταµείο πριν την
ηµεροµηνία αυτή είναι παλαιοί ασφαλισµένοι.

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.

Σηµείωµα θεώρησης (έντυπο Β1/Taxis).
∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Εξουσιοδότηση της επιχείρησης (για εκπρόσωπο).
Σφραγίδα της επιχείρησης.
Οριστική δήλωση προηγούµενου έτους Φ.Μ.Υ. και προσωρινές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
(αν απασχολεί προσωπικό).
6. Σε περίπτωση που καταθέτετε το Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά, την εκτύπωση του από το
internet.
7. Βεβαίωση µη οφειλής (ασφαλιστική ενηµερότητα) από το αρµόδιο ασφαλιστικό
φορέα κύριας ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. κτλ).
8. Τα στελέχη των στοιχείων και βιβλίων που θα θεωρηθούν καθώς και τα τελευταία
θεωρηµένα στοιχεία και βιβλία.
9. Βεβαίωση µη οφειλής αρµοδίου επιµελητηρίου (όπου απαιτείται).
10. Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α.
11. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόµισης από τρίτο άτοµο του Σηµειώµατος
θεώρησης (συµπληρώνεται ο πίνακας «η» του έντυπου Β1 ή προσκοµίζεται άλλο
πληρεξούσιο έγγραφο - µετά την πρώτη φορά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

Στην πρώτη θεώρηση στοιχείων και βιβλίων (έναρξη εργασιών) και στην ακύρωση
στοιχείων (διακοπή εργασιών) ΜΟΝΟ ο ίδιος ο επιχειρηµατίας.
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ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε περίπτωση που µεταβληθούν στοιχεία Φ.Π. ή Μπ Φ/Π. τα οποία περιλαµβάνονται στις
δηλώσεις και στα συνυποβαλλόµενα κατά την έναρξη δικαιολογητικά, όπως αλλαγή
επωνυµίας, αντικειµένου εργασίας κλπ πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες κατά
περίπτωση ∆ηλώσεις Μεταβολής Εργασιών. Θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο
Φορολογούµενος, µε επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότητας (ο διαχειριστής για τα Ν.Π.) ή άλλο
πρόσωπο µε εξουσιοδότηση από αστυνοµικό τµήµα:
•
•

Έντυπα Μ1, Μ2 έως και Μ12 (ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης που κάνει την
µεταβολή).
Αυτοψία από τα τµήµατα "Εισοδήµατος, Φ.Π.Α. Κ.Β.Σ., Αυτοκινήτων". Αν
πρόκειται για αλλαγή έδρας, από τη ∆.Ο.Υ. στην οποία ανήκετε σε κάποια
άλλη, προηγείται η αυτοψία από τη νέα ∆.Ο.Υ.

Τα έντυπα παραλαµβάνονται από το Τµήµα Μητρώου της ∆.O.Y.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•
•
•
•
•
•
•

Η υποβολή δικαιολογητικών γίνεται στις κατά τόπους εφορίες (∆.Ο.Υ.) στις οποίες
ανήκετε.
Κάθε τρεις µήνες για βιβλία Β΄ Κατηγορίας (Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο) θα
καταθέτετε περιοδικό Φ.Π.Α. είτε στις κατά τόπους εφορίες είτε ηλεκτρονικά.
Μία φορά το χρόνο (κάθε Φεβρουάριο) θα καταθέτετε στην εφορία εκκαθαριστικό
Φ.Π.Α. για το προηγούµενο έτος.
Μία φορά το χρόνο (συνήθως Σεπτέµβριο) θα καταθέτετε συγκεντρωτικές
καταστάσεις προµηθευτών και πελατών.
Μη ξεχάσετε να καταθέσετε το Φ.Π.Α. ακόµα και όταν είναι µηδενικό γιατί θα έχετε
χρηµατικό πρόστιµο.
Επίσης χρειάζεται να βγάλετε σφραγίδα µε τα στοιχεία σας.
Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία ενηµερωθείτε σε ποιο τµήµα ανήκει η
επαγγελµατική σας στέγη.

•

Ιστοσελίδα Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων: www.gsis.gov.gr.

•

Ιστοσελίδα Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών - Ταµείο
Επαγγελµατιών & Βιοτεχνών Ελλάδος (Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Β.Ε.): www.tebe.gr.
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