Οδηγός υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης νομικών
προσώπων παροχής λογιστικών εργασιών μέσα από
τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΟΕΕ
Προκειμένου να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 σύμφωνα
με τον Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α` 146/29.07.2020), πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με τα
στοιχεία εισόδου της εταιρείας στις Ψηφιακές υπηρεσίες του ΟΕΕ από την
κεντρική/αρχική μας ιστοσελίδα επιλέγοντας τις «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και στη
συνέχεια την «ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ» όπως φαίνεται ακολούθως :

Στη συνέχεια επιλέγετε το «Είσοδος στις ψηφιακές υπηρεσίες»

Μετά την είσοδο στο λογαριασμό σας επιλέγετε το «Υπεύθυνη Δήλωση Εταιρείας»

Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον ΑΦΜ του λογιστή ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να
πραγματοποιεί τις λογιστικές εργασίες του νομικού προσώπου.
Εφόσον ο ΑΦΜ που εισαχθεί ανήκει σε ενεργό λογιστή εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα

Στην οποία εμφανίζονται
Τα στοιχεία της εταιρείας παροχής λογιστικών εργασιών.
Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας
Τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου λογιστή της εταιρίας. Στο σημείο αυτό είναι
αναγκαία η επιλογή της εργασιακής σχέσης – ιδιότητας του λογιστή με την
εταιρεία. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει η επιλογή του
Εταίρου
Μισθωτού
Ελ. Επαγγελματία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε το σύνδεσμο που θα σας εμφανίσει σε αναδυόμενο παράθυρο
αρχείο κατάληξης pdf με την ταυτότητα οφειλής για το ποσό των 50€.

Για το δικαίωμα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης επιλέγετε «Υπεύθυνες Δηλώσεις»:

Στη σελίδα αυτή κάτω από τον πίνακα των συνεργαζόμενων τραπεζών θα βρείτε το
σύνδεσμο που θα σας εμφανίσει σε αναδυόμενο παράθυρο αρχείο κατάληξης pdf με την
ταυτότητα οφειλής για το ποσό των 15€.

Για να σας εμφανιστεί η φόρμα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να έχουν
προηγηθεί

η εξόφληση των δύο παραπάνω ειδών και
η «ενημέρωση» της εφαρμογής του ΟΕΕ για τις συγκεκριμένες κινήσεις.
Μετά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την «ενημέρωση» των πληρωμών
πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό σας και επιλέγετε «Αιτήσεις/Εκπαιδεύσεις» και
το Εκπαιδευτικό Υλικό του έτους για το οποίο θα υποβάλετε ΥΔ και πληρώσατε το ποσό
των 50€.

Στη σελίδα πλέον εμφανίζεται το εκπαιδευτικό υλικό, μέρος ή το σύνολο του οποίου, είναι
απαραίτητο να κάνετε λήψη για να σας επιτραπεί να υποβάλετε την υπεύθυνη δήλωση.

Μετά τη λήψη μέρους ή όλων των αρχείων επιλέγετε «Υπεύθυνες Δηλώσεις».

Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί η λήψη μέρους τουλάχιστον από το εκπαιδευτικό
υλικό η εφαρμογή θα σας προτρέψει να επιστρέψετε στο Εκπαιδευτικό Υλικό για να κάνετε
λήψη

Στην περίπτωση που έχετε κάνει λήψη αρχείων εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα

Ανάλογα την επαγγελματική ιδιότητα που έχετε επιλέγετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

1. Εταίρος / μέτοχος

Ως εταίρος / μέτοχος η φόρμα που εμφανίζεται έχει προ συμπληρωμένα ορισμένα
προσωπικά σας στοιχεία από το προφίλ σας, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε επιλέγοντας το
αντίστοιχο πεδίο, και κάποια στοιχεία που σας ζητώνται.
Αυτά είναι ο ΑΜΚΑ σας

Και η επωνυμία και ο ΑΦΜ της εταιρίας στην οποία είστε εταίρος μέτοχος

Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Υποβολή» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

2. Μισθωτός

Ως μισθωτός η φόρμα που εμφανίζεται έχει προ συμπληρωμένα κάποια προσωπικά σας
στοιχεία από το προφίλ σας, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε επιλέγοντας το αντίστοιχο
πεδίο, και κάποια στοιχεία που σας ζητώνται.
Αυτά είναι ο ΑΜΚΑ και ο ΑΜΑ σας

Και τα στοιχεία της εταιρίας στην οποία είστε μισθωτός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που είστε μισθωτός σε παραπάνω από μια εταιρία είναι απαραίτητο να
επιλέξετε Προσθήκη εταιρίας με το σύμβολο της πρόσθεσης ώστε να μπορέσετε να
δηλώσετε τις επιπλέον εταιρείες.

Επιλέγοντας Προσθήκη εταιρίας θα σας επιτραπεί η δήλωση των στοιχείων για την
επόμενη εταιρία.

Είναι απαραίτητο και μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία προσθήκης εταιριών για όλες
τις εταιρίες από τις οποίες μισθοδοτείστε ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις
λογιστικές εργασίες που έχετε να πραγματοποιήσετε. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων
επιλέγετε «Υποβολή» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

3. Ελεύθερος Επαγγελματίας

Ως ελεύθερος επαγγελματίας η φόρμα που εμφανίζεται έχει προ συμπληρωμένα κάποια
προσωπικά σας στοιχεία από τη καρτέλα σας, τα οποία μπορείτε να αλλάξετε επιλέγοντας
το αντίστοιχο πεδίο, και κάποια στοιχεία που σας ζητώνται.
Αυτά είναι ο ΑΜΚΑ σας και ο ΚΑΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ΚΑΔ που δηλώνετε πρέπει να είναι ενεργός, και να συγκαταλέγεται στους ΚΑΔ
λογιστικών εργασιών σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση χαρακτηρίζεται ως ψευδής.
Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Υποβολή» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.

Μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση με παραπάνω από μία ιδιότητες για παράδειγμα και ως
μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Μετά την επιτυχή υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ο ΑΦΜ σας θα ενεργοποιηθεί στην
ΑΑΔΕ :
Την επόμενη εργάσιμη ημέρα εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την 13:00 τις
καθημερινές
Σε δύο εργάσιμες ημέρες εφόσον η δήλωση υποβληθεί μετά την 13:00 καθημερινές
ή οποιαδήποτε στιγμή στις ημέρες Σάββατο, Κυριακή καθώς και στις αργίες.

