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
Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλον εξουσιοδοτημένο λογιστή επαναλαμβάνοντας τα
προηγούμενα βήματα ή να αφαιρέσετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.
Στη συνέχεια συμπληρώνετε τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας σας στο σχετικό πεδίο
Διαβάζετε με προσοχή τις οδηγίες επισύναψης των απαραίτητων αρχείων που πρέπει να
μεταφορτώσετε και να υποβάλετε συνοδευτικά.

Επισυνάπτετε τα απαραίτητα αρχεία

Επιλέγετε ακολούθως τα αντίστοιχα πεδία εφόσον ισχύει κάποια από τις επιλογές που
αναφέρονται σε αυτά

Και επιλέγετε «Προεπισκόπηση και Υποβολή»
Ελέγχετε τη ορθότητα των στοιχείων που δηλώνετε κατά την προεπισκόπηση και εφόσον
διαφωνείτε επιλέγετε «Επιστροφή» ώστε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις ενώ εάν
συμφωνείτε επιλέγετε «Υποβολή» ολοκληρώνοντας τη διαδικασία.
Μετά την επιτυχή υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ο ΑΦΜ της εταιρείας 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.

