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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / ΣΦΡΑΓΙ∆Α

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

► ∆ηµιουργία κωδικού αριθµού/σφραγίδας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση, την οποία σας δίνει και συµπληρώνετε το αρµόδιο τµήµα του Β.Ε.Α.
2. 1 τιµολόγιο αγοράς µετάλλου

3. Τιµολόγιο αγοράς µηχανηµάτων ή υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται τα εργαλεία χειρός

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη χορήγησης κωδικού κοσµηµάτων στο παρελθόν από την
υπηρεσία µας

5. Παράβολο 10€
► Κατ΄ εξαίρεση ανανέωση του κωδικού αριθµού/σφραγίδας

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να προσκοµίσει ο νόµιµος εκπρόσωπος της

επιχείρησης (ή εξουσιοδοτούµενο άτοµο) :

1. 2-3 τιµολόγια αγοράς µετάλλου της τελευταίας 3ετίας

2. 2-3 τιµολόγια πώλησης

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τα µηχανήµατα του εργαστηρίου είναι ίδια µε εκείνα που είχαν
δηλωθεί κατά τη χορήγηση του κωδικού

4. Ε3 φορολογικής ∆ήλωσης τελευταίας χρήσης
► Για την επιστροφή του κωδικού αριθµού/σφραγίδας
Α. Περίπτωση Παράδοσης σφραγίδας (από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτούµενο άτοµο):
1. Η µεταλλική σφραγίδα

2. Η διακοπή /παύση εργασιών από τη ∆ΟΥ (για τις ατοµικές επιχειρήσεις) ή το διαλυτικό (για
τα νοµικά πρόσωπα)

Β. Περίπτωση απώλειας σφραγίδας:

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση απώλειας σφραγίδας (µε γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, αν δεν προσέλθει
ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος στο Επιµελητήριο)

2. Η διακοπή /παύση εργασιών από τη ∆ΟΥ (για τις ατοµικές επιχειρήσεις) ή το διαλυτικό (για
τα νοµικά πρόσωπα)
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ / ΣΦΡΑΓΙ∆Α

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

:

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

:

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ

:

ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

:

3 χρόνια (µε το πέρας απαιτείται ανανέωση)
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθήνας - Ακαδηµίας 18, 106 71 Αθήνα
Τ: 210 3680700, Ε: info@acsmi.gr, S: www.acsmi.gr

Τµήµα Μητρώου του Επιµελητηρίου - Ακαδηµίας 18, 106 71 Αθήνα,
ος
2 όροφος
Π.Ξαγοράρης - Τ: 210 3680749

Ρ.Γκούφα - Τ: 210 3680876

!! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ !!

• Κατά την έναρξη ενός νέου εργαστηρίου, είναι σηµαντικό ο ενδιαφερόµενος να έχει
πληροφορηθεί από την αρµόδια αρχή (Περιφέρεια) για το αν απαιτείται άδεια λειτουργίας για τον

συγκεκριµένο χώρο.

• Ο κωδικός σήµανσης ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, π.χ. οι

ενεργοί κωδικοί τώρα (01/01/2018) λήγουν 31/12/2018. Το 2ο εξάµηνο του 2018 θα πρέπει ο

κάτοχος του κωδικού αριθµού-σφραγίδας να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά

ανανέωσης, έτσι ώστε να έχουν ηµεροµηνία λήξης 31/12/2021.
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