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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή», ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ Καζεγεηή θ. Γεκήηξην Παπαδφπνπιν. Θα ήζεια ινηπφλ λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ Παπαδφπνπιν Γεκήηξην, Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ 

Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα 

ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη ηελ πξφζπκε βνήζεηά ηνπ κε 

ζηνρεπκέλεο επηζεκάλζεηο, ψζηε λα επηηεπρζεί επηηπρψο ε νινθιήξσζε ηεο 

παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ζηνλ Δπίθνπξν 

Καζεγεηή Παπαδφπνπιν πκεψλ θαζψο θαη ζηνλ Λέθηνξα Ληβάλε Δπζηξάηην πνπ 

καδί κε ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή θ. Παπαδφπνπιν Γεκήηξην απνηεινχλ ηα κέιε ηεο 

ηξηκειήο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν θαη ηελ Π.Γ.Γ.Μ.  

πγθεθξηκέλα γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ εμεηάζηεθε ην απαηηνχκελν κεηνρηθφ 

θεθάιαην θαη ηα είδε ησλ κεηνρψλ, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, νη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο, δηάζπαζεο, 

κεηαηξνπήο, ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη φηη ε Π.Γ.Γ.Μ. δηαζέηεη ηηο πην 

απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρψξσλ 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηδηαίηεξα ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηελ 

θαζηζηά κηα απφ ηηο ειθπζηηθφηεξεο ρψξεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ.  

Ζ επηινγή κηαο ρψξαο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ ειθπζηηθφηεηα 

πθηζηάκελσλ ρακειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

 



 v 

 

Abstract 

 

This thesis focuses on the examination of procedures for the establishment and 

operation of joint stock companies in Albania, Bulgaria, Greece, Cyprus and FYROM  

Specifically, for all the countries examined the required equity and types of 

shares, the governing bodies, the information should be included in the articles, the 

annual financial statements, the insurance and tax requirements, the procedures of 

merger, division, transformation and winding up of joint stock companies.  

The analysis of data shows that the FYROM has the most simplified 

procedures for establishing and operating between the tested countries and in 

combination with its very low tax rates, make it one of the most attractive countries 

for starting and operating joint stock companies.  

The choice of a country for the establishment and operation of a joint stock 

company should be based on data relating to the sector in which it is to operate, not 

only the attractiveness of existing tax rates. 
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Δηζαγσγή θαη Υξεζηκνπνηεζείζα Μεζνδνινγία 

 

Οη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία, ζηε 

Βνπιγαξία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ, ηφζν ζηε ρψξα καο φζν 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζε ζέζε λα ζπλδξάκνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο θαη λα πξνζειθχζνπλ 

επελδπηέο. Ζ εμέηαζε γεηηνληθψλ, πξνο ηελ Διιάδα, ρσξψλ ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη ηνπο 

ηνκείο εθείλνπο, ε βειηίσζε ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφλ δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

Ζ επηινγή ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε κε 

γλψκνλα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία πνπ επηζπκψ λα αθνινπζήζσ ζην κέιινλ. Ζ 

εξγαζία κνπ ζηνλ θιάδν ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ησλ 

πειαηψλ λα επεθηείλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε αιινδαπέο ρψξεο 

ζπλεηέιεζε απνθαζηζηηθά ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ εμέηαζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο εμεηαδφκελεο 

ρψξεο κε βνήζεζε λα δηεπξχλσ ηνπο νξίδνληεο κνπ θαη λα απνθηήζσ γλψζεηο νη νπνίεο ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ αλέιημε. 

Ζ επηινγή ησλ εμεηαδφκελσλ δηαδηθαζηψλ βαζίζηεθε ζηε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζείηε γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ «DOING BUSINESS REPORT». Ζ 

ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ βαζίδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ 

επηζθφπεζε ηεο βηνγξαθίαο. Οη εθζέζεηο «DOING BUSINESS REPORT» αμηνινγνχλ θαη 

θαηαηάζζνπλ ηηο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έγηλε επηινγή 

νξηζκέλσλ απφ ηα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ρσξψλ. 

 Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ ηα 

παξαθάησ επηζηεκνληθά άξζξα: 

 Djankov Simeon, Rafael La Porta, Fiorencio Lopez-de-Silance, and Andrei Shleifer, “The 

Regulation of Entry,” Journal of Law and Economics, CXVII, February 2002, Issue 1. 
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Σν επηζηεκνληθφ άξζξν αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 85 

ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία / δπζθνιία δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζηελ 

επηθξάηεηαο ηνπο.  

 Botero C Juan, Djankov Simeon, Rafael La Porta, Fiorencio Lopez-de-Silance, and 

Andrei Shleifer, “The Regulation of Labour,” Journal of Law and Economics, June 2004. 

Οη ζπληάθηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ εμέηαζαλ ηνπο θαλνληζκνχο 85 ρσξψλ νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηηο ζπιινγηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ σζνχλ κηα θπβέξλεζε λα 

παξεκβαίλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Djankov Simeon, Ganser Tim, McLiesh Caralee, Ramalho Rita, and Andrei Shleifer, “The 

Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship”, American Economic 

Journal: Macroeconomics, July 2010. 

Σν επηζηεκνληθφ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ ζε 85 ρψξεο.  

Ζ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (έθζεζε DOING BUSINESS 2015 θαη ηα 

επηζηεκνληθά άξζξα) πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε επηά θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα:  

ην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ππνςήθηνπο επελδπηέο ζην λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο.ην δεχηεξν 

θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία. ην ηξίην 

θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία. ην ηέηαξην 

θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. ην πέκπην 

θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν. ην έθην 

θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο, αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. ην έβδνκν 

θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

: ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΙ ΙΓΡΤΗ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ Δ ΑΛΛΔ ΥΩΡΔ 

 

1.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ σζνχλ 

ηνπο επελδπηέο / επηρεηξεκαηίεο λα ηδξχζνπλ κηα επηρείξεζε ζε αιινδαπή ρψξα. Ηδηαίηεξε 

αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο επελδπηήο / 

επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ πξηλ πάξεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε 

κηαο επηρείξεζεο ζηελ εμεηαδφκελε ρψξα.  

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε θέξδνπο θαη δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο 

εκπνξίαο, παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη πξνψζεζεο.  

Οη δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ραξάζζνπλ ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ αληαγσληζηηθέο θηλήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα 

πξνζεγγίζνπλ πειάηεο, λα αληαγσληζηνχλ κε επηηπρία, λα βειηηψζνπλ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα θαη λα επηηχρνπλ θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Μηα επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα βειηηψλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο.  

Ζ ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο, αξθεηά ζπρλά, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ επέθηαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζε γεηηνληθέο ρψξεο κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε λέσλ 

πειαηψλ ή / θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

 

1.2: Βαζηθφηεξνη ιφγνη ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ ζε αιινδαπέο ρψξεο  

 

Οη επηρεηξεκαηίεο επηιέγνπλ λα ηδξχζνπλ επηρεηξήζεηο ζε αιινδαπέο αγνξέο γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, νη νπνίνη ζπρλά είλαη νη ίδηνη, βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνθαζίζνπλ ηελ 

επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηε ρψξα πνπ εδξεχνπλ. 

Ο John Dunning πξνζδηφξηζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ 

ζε αιινδαπέο ρψξεο (Global Capitalism, FDI and Competitiveness, 2002): 

Αλαδήηεζε Πφξσλ: Ζ εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ηα πξντφληα ηεο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο εθφζνλ εγθαηαζηαζεί ζε κηα άιιε ρψξα. Ζ εγθαηάζηαζε ζε κηα μέλε ρψξα 
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κπνξεί εμαζθαιίζεη πξφζβαζε ζε θζελφηεξα ή πνηνηηθψο αλψηεξα κέζα παξαγσγήο (γε, 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, θεθάιαηα θαη θπζηθνί πφξνη). 

ηξαηεγηθή: Ζ εγθαηάζηαζε ζε κηα μέλε ρψξα ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ζηελ 

πινπνίεζε κηαο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο (αλάπηπμε δηθηχσλ δηαλνκήο, λέεο 

ηερλνινγίεο θ.α.) θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

εηδηθεχνληαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Απνδνηηθφηεηα: Οη νηθνλνκηθέο αιιαγέο είλαη ζε ζέζε λα νδεγήζνπλ ζηελ ίδξπζε 

κηαο εηαηξείαο ζε μέλε ρψξα. Μηα πηζαλή ζπκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ κεηαμχ νξηζκέλσλ 

ρσξψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επηινγή ίδξπζεο επηρείξεζεο ζε ρψξα ηνπ 

νκίινπ ψζηε λα επηηχρεη ρακειφηεξνπο δαζκνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηηο ζπλαιιαγέο εληφο 

ηνπ νκίινπ. Δπίζεο νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ 

ζηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο ζε αιινδαπή ρψξα. 

Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ: Οη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα ηδξχζνπλ εηαηξείεο ζε άιιεο 

ρψξεο ψζηε λα πξνζειθχζνπλ λένπο αγνξαζηέο γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

Παξάιιεια, ζε κηα μέλε ρψξα ην πξντφλ ή ε ππεξεζία λα δηαζέηεη αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ θάηη πνπ ζα εμαζθάιηδε ζηνλ επηρεηξεκαηία 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ εγρψξηα αγνξά ελδέρεηαη λα είλαη θνξεζκέλε απφ ην πξντφλ / 

ππεξεζία (πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο) νπφηε ε ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο ζε αιινδαπή 

ρψξα κε ζθνπφ ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο κπνξεί λα απνθέξεη πςειφηεξεο 

απνδφζεηο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.  

Οη Albaum G., Strandskov J., Duerr E., θαη Dowd L., θαηεγνξηνπνίεζαλ ηα θίλεηξα 

γηα ηελ επέθηαζε ησλ εηαηξηψλ ζε αιινδαπέο ρψξεο ζε πξνιεπηηθά (proactive motives) θαη 

αληηδξαζηηθά (reactive motives): 

 

Πίλαθαο 1.1: Κίλεηξα γηα ηελ επέθηαζε ησλ εηαηξηψλ ζε αιινδαπέο ρψξεο 

Πξνιεπηηθά θίλεηξα 

(Proactive motives) 

Αληηδξαζηηθά θίλεηξα 

(Reactive motives) 

-Δπίηεπμε θέξδνπο θαη αλάπηπμεο  

-Παξφξκεζε Γηνίθεζεο 

-Σερλνινγηθή ππεξνρή / Μνλαδηθφ πξντφλ 

-Δπθαηξίεο ζε μέλε αγνξά / πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ αγνξά 

-Δπίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο  

-Πίεζε απφ αληαγσληζηέο  

-Μηθξή θαη θνξεζκέλε αγνξά 

-Τπεξπαξαγσγή / πιεφλαζκα παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ  

-Δπέθηαζε πσιήζεσλ επνρηθψλ πξντφλησλ 

-Δγγχηεηα ζε δηεζλείο πειάηεο / ςπρνινγηθή 

απφζηαζε  

Πεγή: Albaum G., Strandskov J., Duerr E., θαηDowd L.,International Marketing and Export 

Management, 1994, 2
nd

 edition, Addison-Wesley, ζει. 31. 
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Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ν ππνςήθηνο επελδπηήο / επηρεηξεκαηίαο πξηλ απνθαζίζεη λα 

ηδξχζεη κηα επηρείξεζε ζε αιινδαπή ρψξα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη: 

 Σα θπξίαξρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ (κέγεζφο αγνξάο, παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα, θαηλνηνκία, αλάγθεο θαη απαηηήζεηο αγνξαζηψλ, αξηζκφο αληαγσληζηψλ, 

θ.α.), 

 Σηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχλ πίεζε ζηνλ θιάδν (πξνκεζεπηέο, πειάηεο, 

εηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, δπλαηφηεηα εηζφδνπ λέσλ 

εηαηξηψλ, αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ), 

 Σνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο ηνπ θιάδνπ (π.ρ. ηερλνινγηθέο αιιαγέο, 

κεηαζηξνθή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ, αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, θαηλνηνκία 

πξντφλησλ), 

 Σε ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηε κειινληηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, 

 Σνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (π.ρ. ηερλνινγία, 

κάξθεηηλγθ, δηαλνκή, δεμηφηεηεο), 

 πλνιηθή ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

 

1.3: Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ  

 

Οη παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε 

ή κε κηαο επηρείξεζεο ζε κηα αιινδαπή ρψξα. Ζ εγθαηάζηαζε κηα εηαηξείαο ζε αιινδαπή 

ρψξα ζπλήζσο είλαη κέξνο κηαο επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Πέξαλ ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο / επελδπηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αιινδαπψλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηήζεη κηα 

επηρείξεζε. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο ζχκθσλα κε ηνπο Andrew J. Sherman θαη Dickstein 

Shapiro Morin (Doing Business in the Global Village: Legal and Strategic Aspects) 

ζρεηίδνληαη κε: 

 Γισζζηθά δεηήκαηα. Οη ηδηαηηεξφηεηεο κηαο αιινδαπήο γιψζζαο (ηδηψκαηα θ.α.) 

ζπρλά νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά ζε ιάζε πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο θαη ζηελ εηθφλα ησλ εηαηξηψλ. Σέηνηα ιάζε 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ νλνκαζία ελφο πξντφληνο ή κε ηε κεηάθξαζε ησλ 

εηαηξηθψλ εληχπσλ. 

  Δκπφδηα ζην κάξθεηηλγθ. Αξθεηά ζπρλά εηαηξείεο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κηα 

επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ζε κηα ρψξα δελ έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζε κηα 
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αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ε ζξεζθεία, ην ηξφπνο δσήο θ.α. 

αλαγθάδεη ηηο εηαηξείεο λα επαλαζρεδηάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ (π.ρ. κε 

αιθννινχρα πξντφληα, απνθπγή δηαθεκίζεσλ πνπ πξνβάινπλ ην αλζξψπηλν ζψκα). 

 Ννκηθά εκπφδηα. Ο ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο / επελδπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηνπο ηεισληαθνχο θαλνληζκνχο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

εηζαγσγέο, ηε λνκνζεζία γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο ζε αιινδαπή ρψξα. ε νξηζκέλεο ρψξεο 

(Βξαδηιία θαη Σαηβάλ) νη λφκνη γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηηο μέλεο 

επελδχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηία ζηελ ζχζηαζε θνηλνπξαμίαο αληί 

ελφο δηθηχνπ franchise πνπ κπνξεί λα είρε ζρεδηάζεη αξρηθά. 

 Πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη αλ ε αιινδαπή ρψξα δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν / εμεηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ην νπνίν λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ζα έρεη πξφζβαζε ζε θξίζηκα 

πιηθά, εμνπιηζκφ θαη πξνκήζεηεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Κπβεξλεηηθά εκπφδηα. Δίλαη γεγνλφο φηη νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο αληηκεησπίδνπλ κε 

δπζπηζηία / επηθχιαμε ηνπο μέλνπο επηρεηξεκαηίεο / επελδπηέο. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ ηζηνξηθνχ απαιινηξηψζεσλ, θπβεξλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ, 

δαζκψλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ ν ππνςήθηνο 

επελδπηήο / επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο θνξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε ρψξα πνπ πξφθεηηαη λα επελδχζεη. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε βαζηθφ ζθνπφ έρεη ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Διιάδα, 

ζηελ Κχπξν θαη ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. πγθεθξηκέλα γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο εμεηάδνληαη νη 

αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, νη δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ηα φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπο, ην απαηηνχκελν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε λνκνζεζία γηα ηε κεηαηξνπή, ηε 

ζπγρψλεπζε θαη ηε δηάζπαζε ηνπο, νη δηαδηθαζίεο γηα ηε ιχζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπο. Ο 

αλαγλψζηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο κειέηεο είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξσζεί γηα ην ζχλνιν 

ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ ζηηο πέληε εμεηαδφκελεο ρψξεο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επαλαιάβνπκε φηη ε 

ηειηθή επηινγή γηα ηελ ίδξπζε ή κε κηαο εηαηξείαο ζε κηα αιινδαπή ρψξα πξέπεη είλαη 
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απνηέιεζκα κηαο ιεπηνκεξήο εμέηαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 

θεθάιαην θαη λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

: ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 

2.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο  

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ζχζηαζε (2.2: 

Γηαδηθαζίεο χζηαζεο) παξαηίζεληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ηεο ίδξπζεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ην είδνο 

ησλ κεηνρψλ πξνο δηάζεζε θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ 

Αιβαλία.  

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία 

(2.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζε πνηά πξφηππα ζηεξίδεηαη, πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

πνηά ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο θαη πνηέο νη ππνρξεψζεηο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, (θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγία 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο).  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Αλάπηπμε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία (2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ κεηαηξνπή ινηπψλ λνκηθψλ κνξθψλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, 

ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ θαη ηε δηάζπαζε εηαηξεηψλ.  

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο ιχζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία (2.5: Λχζε - Δθθαζάξηζε).  

 

2.2: Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία 

 

Σν ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αιβαλία ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ 

ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο (Qendra Kombetare e Regjistrimit - QKR). Ζ ππνρξέσζε 

εγγξαθήο ηζρχεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2007 (Νφκνο 9723/2007). Μέζσ ηνπ Δζληθνχ 

Κέληξνπ Δγγξαθήο επηηπγράλεηαη ε εγγξαθή ζην ζχλνιν ησλ κεηξψσλ ηνπ Αιβαληθνχ 

θξάηνπο φπσο κεηξψν θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θνξνινγηθφ κεηξψν θιπ.   
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Βάζεη ηνπ Νφκνπ 9901/2008 («Πεξί επηρεηξεκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξηψλ») έμη 

είλαη νη λνκηθέο κνξθέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην Δζληθφ Κέληξν 

Δγγξαθήο κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία (Shoqeri Anomime – sh.a.). 

 

2.2.1: Καηαζηαηηθφ  

 

Ζ έθδνζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ είλαη έλα πξψην βήκα ζηελ δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ ην αθφινπζα:  

1. Σν φλνκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο,  

2. ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηαίξνπ / κεηφρνπ,  

3. ην είδνο (κεηξεηά ή ζε είδνο) θαη ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ ησλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ,  

4. ηε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο,  

5. ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο,  

6. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο,  

7. δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αλ ππάξρεη.  

 

ε πεξηπηψζεηο, φπνπ έλαο εηαίξνο ή κέηνρνο πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε εηζθνξά ζε είδνο, 

ην Καηαζηαηηθφ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηεο 

ζπλεηζθνξάο ζε είδνο, ηε λνκηζκαηηθή αμία ηεο εηζθνξάο, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ή ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ κέηνρνπ απηνχ.   

ηελ πεξίπησζε κηαο κεηνρηθήο εηαηξείαο, ε ζπλεηζθνξά ζε είδνο πξέπεη λα απνηηκάηαη 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ δηνξίδνληαη απφ ην δηθαζηήξην. Ζ έθζεζε ηνπ 

εκπεηξνγλψκνλα (-εο) πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιήξε πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ζε είδνο, 

ηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνηίκεζεο, ην κεξίδην ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ή 

ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ κεηνρψλ 

απηψλ θαηά ηελ νπνία εγγξάθεθαλ ζηνλ κέηνρν. 

 

2.2.2: Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο 

 

Σν Μεηξψν Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ ηεξείηαη ζην Πξσηνδηθείν ηεο πφιεο ησλ Σηξάλσλ θαη ε 

εγγξαθή ζε απηφ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
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Αιβαλία. Ζ δηαδηθαζία ηδξχζεσο νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξείαο βαζίδεηαη ζηνλ λφκν 

7638/19.11.1992 θαη ζπλνπηηθψο έρεη σο εμήο: 

 

1. Δγγξαθή ζην Μεηξψν Δκπνξηθψλ Δηαηξεηψλ, αθνχ πξψηα ζπιιερζνχλ ηα αθφινπζα 

έγγξαθα: 

 ρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ηεο εκπνξηθήο εηαηξείαο ζε κία δηθαζηηθή αξρή, 

 Πξάμε ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο, 

 Καηαζηαηηθφ Δηαηξείαο, 

 Απφδεημε θαηάζεζεο ζε ηξάπεδα ηεο Αιβαλία, ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σα αλσηέξσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα ππνγξαθνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν νπνίνο θαη ζα επηθπξψζεη ηηο ππνγξαθέο. 

 

2. Άδεηα απφ ηηο Αιβαληθέο Φνξνινγηθέο Αξρέο. 

Ζ άδεηα απηή απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Γξαθείν Φνξνινγίαο. Σα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

 ρεηηθή αίηεζε, 

 Δπηθπξσκέλε απφ δηθεγφξν θσηνηππία ηνπ δηαβαηεξίνπ, 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, 

 Πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε επηρείξεζε ή 

ζπκβφιαην ελνηθίαζεο, 

 Τπεχζπλε δήισζε γηα ηα αλακελφκελα έζνδα θαη έμνδα ηεο επηρείξεζεο κέρξη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο, 

 Απφθαζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, 

 Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, 

 Δληνιή πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο (20.000 LEK, πεξίπνπ 170 επξψ). 

 Απφδεημε πιεξσκήο δεκνηηθψλ/ηνπηθψλ θφξσλ, 

 χκβαζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

3. Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, εθφζνλ ην αληηθείκελν ηεο εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηνο 

ρξήδεη ζρεηηθήο αδείαο βάζεη ηνπ Αιβαληθνχ λφκνπ. 

 

2.2.3: Μεηνρηθφ Κεθάιαην  
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Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην είλαη ίζν κε 3,5 εθαηνκκχξηα 

ALL κε δεκφζηαο εγγξαθήο, ελψ γηα ηελ ίδξπζε Α.Δ. δεκφζηαο εγγξαθήο ην ειάρηζην 

θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 10 εθαηνκκχξηα ALL
1
. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα θαηαβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο είηε ζε ρξήκαηα είηε 

ζε είδνο. Ζ εηζθνξά ησλ κεηφρσλ δελ επηηξέπεηαη λα έρεη ηε κνξθή παξνρήο ππεξεζηψλ. Πξηλ 

ηελ εγγξαθή ηεο Α.Δ. ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο (QKR) ζα πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί 

απφ ηνπο κεηφρνπο ην 25% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξήκαηα 

θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε εηζθνξέο ζε είδνο. Σν ππφινηπν 

75% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ρξεκαηηθέο εηζθνξέο δχλαηαη 

λα θαηαβιεζεί ζε δφζεηο αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

2.2.4: Μεηνρέο 

 

Πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο (QKR) απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηνρέο. Ζ νλνκαζηηθή αμία είλαη ίδηα γηα ην ζχλνιν 

κεηνρψλ. Δίλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ κεηνρψλ ζε «θνηλέο» θαη «πξνλνκηνχρεο». Οη 

«πξνλνκηνχρεο» κεηνρέο δελ κπνξνχλ λα μεπεξλνχλ ην 49% ηνπ εγγεγξακκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ελψ κπνξεί λα ζηεξνχληαη δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

2.2.5: Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

Ζ δηνίθεζε κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο γίλεηαη κέζσ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη αλάινγα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε δηνίθεζε κπνξεί λα αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

θαη ε επνπηεία απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Ζ αιβαληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη θαη ηελ 

πεξίπησζε άζθεζεο δηνηθεηηθψλ θαη επνπηηθψλ θαζεθφλησλ απφ έλα κφλν πκβνχιην. 

 

Γεληθή πλέιεπζε 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη αξκφδηα 

λα απνθαζίδεη γηα ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή ιεηηνπξγία 

(π.ρ. αιιαγέο ζηελ έδξα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ 

                                                           
1
 ΑLL: Albanian Lek, Αιβαληθά ιέθηα, ηζνηηκία 1 επξψ = 139,470001 Αιβαληθά ιέθηα (Ηζνηηκία 01/09/2014) 
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έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. ηελ πεξίπησζε κνλνπξφζσπεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ην κνλαδηθφ 

κέινο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν. Ζ Γεληθή 

πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα έλα αίηεκα ησλ κεηφρσλ 

κεηνςεθίαο (δειαδή νη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 5% ηνπ βαζηθνχ 

θεθαιαίνπ ή ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ εάλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ).  

Δάλ ε Γεληθή πλέιεπζε δε ζπγθιεζεί ή ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη δελ είλαη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε, ηφηε ν θάζε κέηνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην Γηθαζηήξην λα απνθαλζεί 

αλ ε δηαρείξηζε αζθεί θαηά παξάβαζε θαζήθνληα ζεκαηνθχιαθα θαη αλ νη κέηνρνη δελ 

ιάβνπλ ηε ζεηηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο εληφο 15 εκεξψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απαηηήζνπλ απφ ηελ εηαηξεία λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη κε επηζηνιή ή, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην 

Καηαζηαηηθφ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ επηζηνιή ή ην e-mail θαη ε εκεξήζηα 

δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζε φια ηα κέιε, ην αξγφηεξν 21 εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη λα πεξηέρεη:  

• ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηελ έδξα, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,  

• ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη κέηνρνη 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε,  

• κηα αλαθνξά γηα ην πνχ θαη πψο ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 

ςεθηζκάησλ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ, 

• ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία ζα δηαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ησλ ςήθσλ ησλ 

κεηφρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

ηελ αχμεζε ή ηελ κείσζε ηνπ βαζηθνχ θεθαιαίνπ, ηε δηαλνκή θεξδψλ, ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηάιπζε, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ απαηηεί πςειφηεξε πιεηνςεθία γηα ηηο 

απνθάζεηο απηέο. ε άιια ζέκαηα, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ 

ςήθσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κειψλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ απιέο πιεηνςεθίεο, ε Γεληθή πλέιεπζε 

κπνξεί λα ηζρχεη κφλν γηα απνθάζεηο φπνπ παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ άλσ ηνπ 30 

ηνηο εθαηφ ησλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα εγγεγξακκέλεο ςήθνπ.  
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ηελ πεξίπησζε ησλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή πιεηνςεθία, ε Γεληθή πλέιεπζε 

κπνξεί λα ηζρχεη κφλν γηα απνθάζεηο, φπνπ νη κέηνρνη έρνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία απηνπξνζψπσο, κε 

επηζηνιή ή κε ειεθηξνληθά κέζα.  

Κάζε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, θαη λα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν, θαζψο θαη λα ηεξείηαη κεηξψσλ παξηζηακέλσλ. Έλα 

αληίγξαθν θπιάζζεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ν νπνίνο αλαξηά αληίγξαθν ησλ 

πξαθηηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη θπξίσο ππεχζπλν λα:  

• δίλεη νδεγίεο ζηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη  

• παξαθνινπζεί θαη λα επνπηεχεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο απφ ηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ή πςειφηεξν πεξηηηφ 

αξηζκφ κειψλ, αιιά φρη πεξηζζφηεξν απφ 21. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

θπζηθά πξφζσπα ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα κελ 

αζθνχλ δηαρείξηζε. Σα κέιε απηά εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 ρξφληα, φπσο ζεζπίζηεθε απφ ην Καηαζηαηηθφ, κε δπλαηφηεηα 

επαλεθινγήο.  

Γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα σο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 3 ρξφληα, κε δπλαηφηεηα επαλεθινγήο.  

ην δπαδηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη δηαρεηξίδνληαη ηελ εηαηξεία 

θαη απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηξφπν ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ην 

Δπνπηηθφ πκβνχιην αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ.  

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη είλαη απφ θνηλνχ 

θαη θαζ΄ νινθιεξίαλ ππεχζπλνη γηα ηελ εληηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη δειψζεσλ, φπσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο, ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξννπηηθέο, ηα επελδπηηθά ζρέδηα, ηηο ηερληθέο, 

νξγαλσηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη δνκψλ θαη πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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2.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία 

 

2.3.1: Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Ζ ινγηζηηθή λνκνζεζία ζηελ Αιβαλία έρεη επζπγξακκηζηεί πεξηζζφηεξν κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.). Γηα ηνπο θνξείο πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Π. ηζρχνπλ ηα εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα (NAS) φπσο δεκνζηεχηεθαλ 

θαη ζεζπίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Αιβαλίαο. 

Σν νηθνλνκηθφ έηνο απνηειείηαη απφ 12 κήλεο θαη ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ Αιβαληθή γιψζζα θαη ηα πνζά λα 

εκθαλίδνληαη ζην εζληθφ λφκηζκα Αιβαληθά ιέθηα (ALL). Ζ Ννκνζεζία
2
 ζηελ Αιβαλία, 

πξνβιέπεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα:  

• Ηζνινγηζκφ,  

• Γήισζε Δζφδσλ – Γαπαλψλ,  

• Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ,  

• Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ,  

• Παξάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα παξνπζίαζε 

ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαζψο θαη άιινπ επεμεγεκαηηθνχ πιηθνχ. 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηε έθζεζε ηνπ ειεγθηή, κεηά θαη ηελ έγθξηζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (ην αξγφηεξν έσο 30 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο) ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη ζην Δζληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν.  

 

2.3.2: Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη ίζεο κε ην 27,9% ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ 

(θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή αζθάιηζε). Σν 11,2% βαξχλεη ηνλ εξγαδφκελν θαη ην 16,7% ηνλ 

εξγνδφηε. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ν κέγηζηνο κεληαίνο κηζζφο 

είλαη ίζνο κε 87.700 ALL, ελψ ν θαηψηαηνο κηζζφο είλαη ίζνο κε 20.000 ALL (απαζρφιεζε 

174 σξψλ αλά κήλα). 

 

                                                           
2
 Law No. 9228 /2004 “Accounting and Financial Statements” 
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2.3.3: Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

2.3.3.1: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

 

Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο ζηελ Αιβαλία είλαη ίζνο κε 10%. Οη κφληκνη 

θάηνηθνη ηεο Αιβαλίαο θνξνινγνχληαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ απφ νπνηαδήπνηε 

ρψξα θαη αλ πξνέξρνληαη απηά (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ πκθσλίεο 

Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίεο νη νπνίεο νξίδνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ). Οη κε κφληκνη θάηνηθνη 

ηεο Αιβαλίαο θνξνινγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ ζηελ Αιβαλία. 

 

Πίλαθαο 2.1: Υψξεο κε ηηο νπνίεο ε Αιβαλία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

Αίγππηνο Διβεηία Κνζζπθνπέδην Μνιδαβία Ρνπκαλία 

Απζηξία Διιάδα Κνπβέηη * Ννξβεγία Ρσζία 

Βέιγην Δζζνλία Κξναηία Νφηηα Κνξέα εξβία θαη 

Μαπξνβνχλην 

Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε 

Ηξάλ * Λεηνλία Οιιαλδία ηγθαπνχξε 

Βνπιγαξία Ηξιαλδία Λίβαλν * Οπγγαξία ινβελία 

Γαιιία Ηζπαλία Λνπμεκβνχξγν * Οπθξαλία * νπεδία 

Γεξκαλία Ηηαιία Μαιαηζία Π.Γ.Γ.Μ. Σνπξθία 

Γεκνθξαηία ηεο 

Σζερίαο 

Κίλα Μάιηα Πνισλία  

* Οη τώρες κε ηης οποίες επεγράθε ε ζύκβαζε αιιά δελ έτεη αθόκε θσρωζεί γηα λα ηεζεί ζε 

ηζτύ. 

 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλεη: 

 Μηζζνχο,  

 Σφθνη ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, 

 Δλνίθηα,  

 Τπεξαμίεο απφ πψιεζε κεηνρψλ,  

 Μεξίζκαηα θιπ., 
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Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Αιβαληθφ 

θξάηνο ζηελ πεγή. Τπνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ έρνπλ κφλν ηα θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία είραλ εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη παξαθξαηεζεί ν θφξνο. 

Απηναπαζρνινχκελνη κε εηήζην εηζφδεκα άλσ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ ALL ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήισζε, λα εγγξαθνχλ ζην θνξνινγηθφ κεηξψν θαη ππφθεηληαη ζε 

θφξν εηζνδήκαηνο ίζν κε 10% (αθαηξνπκέλσλ ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ). Οη εξγνδφηεο 

ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη λα ηνλ 

απνδίδνπλ ζην Αιβαληθφ θξάηνο ζε κεληαία βάζε. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην 

θφξν εηζνδήκαηνο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηα κεληαία εηζνδήκαηα. 

 

Πίλαθαο 2.2: Κιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζηελ Αιβαλία 

Μεληαία εηζνδήκαηα κηζζσηώλ ππεξεζηώλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

≤ 10.000 ALL Γελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία 

10.001 ALL έσο 30.000 ALL 10% γηα ην πνζφ πνπ μεπεξλάεη  

ηηο 10.000 ALL 

>30.001 ALL 10% γηα νιφθιεξν ην πνζφ 

 

2.3.3.2: Φνξνινγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ  

 

Οη επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ ALL ππφθεηληαη 

ζε θφξν εηζνδήκαηνο ίζν κε 10%. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ (αθαηξνπκέλσλ ησλ εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ). 

Ο θφξνο θεξδψλ πξνπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε κεληαία βάζε. Ζ πξνπιεξσκή 

ηνπ θφξνπ γίλεηαη ηελ 15
ε
 εκέξα θάζε κήλα. Ζ κεληαία πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

ππνινγίδεηαη σο 10% επί ηνπ 1/12 ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. Ωο 

έηνο αλαθνξάο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνθαηαβνιψλ θφξνπ θεξδψλ είλαη: 

 Σν έηνο πξηλ απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο Απξίιην, 

 Σν ακέζσο πξνεγνχκελν έηνο γηα ηνπο κήλεο Μάην έσο Γεθέκβξην.  

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη φηη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 

ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζα είλαη εμαηξεηηθά κεησκέλν ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ έηνπο αλαθνξάο, 

δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηηο αξκφδηεο Αιβαληθέο Αξρέο λα πξνβνχλ ζε κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ 

κεληαίσλ πξνθαηαβνιψλ θφξνπ. Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο έρνπλ πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πνζνχ 

ησλ κεληαίσλ πξνθαηαβνιψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκφδησλ Αξρψλ, 
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θαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ν σθεινχκελνο θφξνο είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 10% απφ ην 

άζξνηζκα ησλ πξνθαηαβνιψλ θφξνπ, επηβάιιεηαη ηφθνο ππεξεκεξίαο επί ηεο δηαθνξάο.  

Οη κεληαίεο πξνθαηαβνιέο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα επηρεηξήζεηο πνπ είραλ δεκηέο θαηά ηα 

έηε αλαθνξάο, ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο εηαηξείαο γηα ην ηξέρνλ έηνο. 

Σν ινγηζηηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ. Σν αξγφηεξν κέρξη ηε 31
ε
 Μαξηίνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε θαη λα 

θαηαβάινπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεληαίσλ πξνθαηαβνιψλ θαη ηνπ ζπλνιηθά νθεηιφκελνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα παξαθξαηνχλ θαη λα απνδίδνπλ ζην θξάηνο ην 10% ησλ 

αθαζάξηζησλ πιεξσκψλ ηνπο γηα ηφθνπο, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ελνίθηα, κεξίζκαηα, 

δηαλνκή θεξδψλ, δηνηθεηηθέο, ηερληθέο, αζθαιηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θιπ., πξνο 

νληφηεηεο (ηεο αιινδαπήο ή ηεο εκεδαπήο) νη νπνίεο δελ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα θξαηηθά 

θνξνινγηθά κεηξψα. Ζ πξνεγνχκελε ππνρξέσζε δελ ηζρχεη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ 

πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίεο νη νπνίεο νξίδνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ.  

Οη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα κελ πξαγκαηνπνηήζνπλ κεληαίεο πξνθαηαβνιέο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα δηάζηεκα κέρξη 6 κελψλ ή κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ, 

ζε πεξίπησζε πνπ ην δηάζηεκα απηφ είλαη κηθξφηεξν. 

 

2.3.3.3: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο είλαη 20%, ελψ ππάξρνπλ θάπνηεο 

εμαηξέζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θάξκαθα θαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ επηβάιιεηαη 

Φ.Π.Α. 10%. Οξηζκέλεο ζπλαιιαγέο εμαηξνχληαη Φ.Π.Α. φπσο νη εμαγσγέο, ε πψιεζε θαη 

ελνηθίαζε γεο ή αθηλήησλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, εθεκεξίδεο 

θαη πεξηνδηθά, ππεξεζίεο ζηνηρεκάησλ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

ε φηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ν Φ.Π.Α. απνδίδεηαη ζην αιβαληθφ θξάηνο θαηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ππνινγίδεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηελ ηηκή CIF
3
, ή ηελ ηηκή αλαθνξάο ηνπ ηεισλείνπ, αθνχ πξνζηεζνχλ πξψηα φινη νη δαζκνί, 

ηα ηέιε εηδηθήο θαηαλάισζεο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο. 

                                                           
3
 Cost Insurance and Freight, Αζθάιεηεο Κφζηνο θαη λαχινο. ε απηφλ ηνλ φξν, ν εμαγσγέαο πιεξψλεη φια ηα 

έμνδα αζθάιηζεο θαη κεηαθνξάο ψζηε λα θέξεη ηα αγαζά ζηνλ ιηκάλη πξννξηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

θίλδπλνο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αγνξαζηή απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα εκπνξεχκαηα θνξηψλνληαη επί ηνπ πινίνπ, αθνχ ν 

πσιεηήο πιεξψλεη γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κφλν κέρξη ηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ. Όια ηα άιια έμνδα, 
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Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ζπλαιιαγέο ζπλνιηθήο αμίαο 

κεγαιχηεξε απφ 5 εθ. ALL θαη ππφθεηληαη ζε Φ.Π.Α., είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγγξαθεί ζην 

Μεηξψν θαηαβνιήο Φ.Π.Α. Πξφζσπα πνπ αζθνχλ επαγγέικαηα φπσο δηθεγφξνη, ηαηξνί, 

ζπκβνιαηνγξάθνη, αξρηηέθηνλεο, ινγηζηέο θαη άιινη, εγγξάθνληαη ζην κεηξψν αλεμαξηήησο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο.  

ε πεξίπησζε πνπ εηαηξεία κε εγθαηεζηεκέλε ζηελ Αιβαλία, ε νπνία φκσο παξέρεη 

πξντφληα ή ππεξεζίεο εληφο ηεο αιβαληθήο επηθξάηεηαο θαη ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α., 

αλεμαξηήησο αλ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο δελ μεπεξλά ην φξην ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζην 

κεηξψν Φ.Π.Α., ππνρξενχηαη λα νξίζεη σο εθπξφζσπν έλαλ κφληκν θάηνηθν Αιβαλίαο, ν 

νπνίνο θαη ζα εγγξαθεί ζην κεηξψν Φ.Π.Α., ζα ελεξγεί ελ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα 

θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο.  

 

2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία 

 

Σν 2008 ςεθίζηεθε ζηελ Αιβαλία ν Νφκνο 9901 «Πεξί επηρεηξεκαηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ»
4
, 

ν νπνίνο δηέπεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ, ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο θαη δηάζπαζεο.   

 

2.4.1: Μεηαηξνπή 

 

Μηα εηαηξεία κπνξεί λα αιιάμεη ηε λνκηθή κνξθή ηεο σο εμήο:  

 Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο 

θαη ην αληίζηξνθν,  

 Μηα αλψλπκε εηαηξεία κε ηδησηηθή πξνζθνξά κπνξεί λα κηα αλψλπκε εηαηξεία κε 

δεκφζηα πξνζθνξά θαη αληίζηξνθα, εθφζνλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Νφκνπ, 9723 «Απφ ην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο» θαη ηνπ Νφκνπ «Πεξί Αμηψλ».  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο δελ αιιάδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

αλαιάβεη ε εηαηξεία. 

 

                                                                                                                                                                                     
frieghts θαη αζθάιηζεο απφ ηελ άθημε ζην ιηκάλη θαη κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ εηζαγσγέα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί κφλν απφ ηνλ εηζαγσγέα. 

4
 Law No. 9901 “On Entrepreneurs and Companies” 
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Ζ κεηαηξνπή ησλ εηαηξεηψλ αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Οη Γηεπζχλνληεο χκβνπινη ηεο εηαηξείαο κεηαζρεκαηηζκνχ ζπληάζζνπλ ιεπηνκεξή 

έθζεζε εμεγψληαο ηνπο λνκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα ηελ πξνηεηλφκελε κεηαηξνπή. 

Ζ έθζεζε πεξηγξάθεη επίζεο ηηο ηπρφλ εηδηθέο δπζθνιίεο εθηηκήζεσο πνπ έρνπλ πξνθχςεη. 

ηελ έθζεζε πξέπεη αθφκε λα νξίδεηαη ν αληίθηππνο πνπ ζα έρεη ε πξνηεηλφκελε κεηαηξνπή, 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο εηαηξείαο, 

πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ. Δάλ ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ζα νδεγήζεη ηνπο κεηφρνπο ζε αιιαγή ή ζε απφθηεζε εηδηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ, ε ηζρχο ηεο απφθαζεο κεηαηξνπήο εμαξηάηαη απφ ηελ έγθξηζε ησλ ελ ιφγσ 

κεηφρσλ.  

ηε ζπλέρεηα δεκνζηεχεηαη δεκφζηα αλαθνίλσζε ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθψλ δχν 

θνξέο ζε δηάζηεκα κεηαμχ 15 θαη 30 εκεξψλ θαη, εάλ ππάξρεη, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζα θαιέζεη φια ηα κέιε ή ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ 

παξέζηεζαλ ή δελ εθπξνζσπήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε, λα αλαθέξνπλ γξαπηψο αλ απνδέρνληαη 

ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο εηαηξείαο, εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο 

αλαθνίλσζεο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο δεκφζηαο αλαθνίλσζεο, δελ είλαη απαξαίηεηε αλ φια ηα 

κέιε ή νη κέηνρνη παξέζηεζαλ ή εθπξνζσπήζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε, ή αλ θιήζεθαλ αηνκηθά, 

νπφηε ν φξνο ησλ 60 εκεξψλ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο πξφζθιεζεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ή νη κέηνρνη  παξαιείςνπλ λα δειψζνπλ ηε ζέζε ηνπο γξαπηψο εληφο 

ηεο θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο, απηνδίθαηα ζεσξείηε φηη απνδέρνληαη ηελ αιιαγή.  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο λα 

θαηαρσξεζεί θαη λα δεκνζηεπζεί καδί κε ηελ απφθαζε κεηαηξνπήο, ηα πξαθηηθά ζρεηηθά κε 

ηελ απφθαζε κεηαηξνπήο, ηελ έγθξηζε κεκνλσκέλσλ κεηφρσλ θαη ησλ κειψλ πνπ 

απνπζηάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη πιεξνθνξίεο 

πξέπεη επίζεο λα αλεβαίλνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ, εάλ ππάξρνπλ.  

Ζ θαηαρψξηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζα έρεη ηηο αθφινπζεο λνκηθέο ζπλέπεηεο: α) ε 

εηαηξεία κεηά ηελ κεηαηξνπή ζπλερίδεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο κε ηε λέα λνκηθή κνξθή πνπ 

απνθαζίζηεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε, β) ηα κέιε ή κέηνρνη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 

παξφληα λφκν γηα ηε λέα εηαηξηθή κνξθή. 

 

2.4.2: πγρψλεπζε 
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Τπάξρνπλ δχν είδε ζπγρσλεχζεσλ, ην έλα πξνθχπηεη φηαλ κηα εηαηξεία ζπγρσλεχεηαη κε κηα 

άιιε ιφγσ εμαγνξάο θαη ε άιιε πεξίπησζε φηαλ δχν εηαηξείεο ζπγρσλεχνληαη θαη ηδξχεηαη 

κηα ηξίηε λέα εηαηξεία.  

Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη σο εμήο: α) νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγρψλεπζε θαηαξηίδνπλ κηα γξαπηή ζπκθσλία. Ζ ζπκθσλία πξνζδηνξίδεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα νλφκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ηηο έδξεο ηνπο, ην είδνο ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε κίαο απφ ηηο εηαηξείεο 

πνπ πξέπεη λα απνθηεζνχλ ζε αληάιιαγκα γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο, 

ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ θαη ελδερνκέλσο ην χςνο ηνπ ζπκςεθηζηηθνχ πνζνχ ζε 

κεηξεηά, ηνπο φξνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ κεξηδίσλ ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο, ηα 

δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο απνξξνθψζαο εηαηξείαο, ηα δηθαηψκαηα πνπ 

εμαζθαιίδνληαη απφ ηελ απνξξνθψζα εηαηξεία ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ θαη ηελ 

θαηφρνπο ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη’ απηνχο, ηα εηδηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζε Γηεπζχλνληεο χκβνπινπο, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπο Γηεπζπληέο ή ην επνπηηθφ ζπκβνχιην θαη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ειέγρνπ, ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε, ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

Οη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηεο θαζεκηάο απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο θαηαξηίδεη 

ιεπηνκεξή έθζεζε πνπ εμεγεί ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο, ηνπο λνκηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γη’ απηή, ηδίσο ηε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ. Ζ έθζεζε 

πεξηγξάθεη επίζεο θάζε εηδηθή δπζθνιία εθηίκεζεο πνπ έρεη πξνθχςεη. Ζ έθζεζε πξέπεη 

αθφκε λα νξίδεη ηνλ αληίθηππν πνπ ε ζπγρψλεπζε ζα έρεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ.  

Ζ ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο θαη ε έθζεζε πνπ απαηηείηαη, θαζψο θαη νη εηήζηεο 

δειψζεηο θαη εθζέζεηο γηα ηηο επηδφζεηο ηεο ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ Κέληξν Δγγξαθήο γηα θαηαρψξηζε θαη δεκνζίεπζε θαη λα αλεβνχλ 

ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ, ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ην Γεληθή πλέιεπζε πνπ πξφθεηηαη λα απνθαζίζεη επ’ απηνχ.  

Οη ίδηεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί ζπγρψλεπζεο κε εμαγνξά, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο 

ζπγρσλεχζεηο κε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ λενζπζηαζείζα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο ε απνξξνθψζα εηαηξεία.  
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2.4.3: Γηάζπαζε 

 

Ο Ν. 9901/2008 (On Entrepreneurs and companies) απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ 

δηάζπαζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία. πγθεθξηκέλα, ν λφκνο νξίδεη φηη ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 216 έσο 225. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 

ζπγρψλεπζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ππνελφηεηα 2.4.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 

2.5: Λχζε – Δθθαζάξηζε 

 

Ζ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πηψρεπζε, είλαη πξναηξεηηθή, εθηφο απφ ηελ 

εθθαζάξηζε πνπ απνθαζίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο πιεζηάδεη ζηε 

ιήμε ηεο, φπσο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα δηνξίζεη εθθαζαξηζηή. Ζ ηειεπηαία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ πξφζθιεζε ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο λα δηεθδηθήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπο κε αλαθνίλσζε πνπ ζα θαηαζέζνπλ ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Μεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαλέκνληαη ζηνπο 

εηαίξνπο / κεηφρνπο, αιιά φρη πξηλ απφ ην πέξαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

αλαθνίλσζεο ηεο δεχηεξεο πξνεηδνπνίεζεο πξνο ηνπο πηζησηέο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Όηαλ 

φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δηεπζεηεζνχλ θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

δηαλεκεζνχλ, ν εθθαζαξηζηήο πξνρσξά ζηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

: ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΗ 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

 

3.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ζχζηαζε 

(2.2:Γηαδηθαζίεο χζηαζεο) παξαηίζεληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ηεο ίδξπζεο κηαο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ην είδνο 

ησλ κεηνρψλ πξνο δηάζεζε θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε 

Βνπιγαξία.  

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία 

(2.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζε πνηά πξφηππα ζηεξίδεηαη, πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

πνηά ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο θαη πνηέο νη ππνρξεψζεηο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, (θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγία 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο).  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Αλάπηπμε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία (2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ κεηαηξνπή ινηπψλ λνκηθψλ κνξθψλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, 

ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ θαη ηε δηάζπαζε εηαηξεηψλ.  

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο ιχζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία (2.5: Λχζε - Δθθαζάξηζε).  

 

3.2: Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία 

 

Γηα λα ζπζηαζεί κηα Αλψλπκε Δηαηξεία ζηελ Βνπιγαξία ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη αίηεζε 

ζην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη αθνχ εγθξηζεί ε αίηεζε λα θαηαζέζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαρψξεζεο ηεο λενζχζηαηεο εηαηξείαο ζην εκπνξηθφ κεηξψν. Απαξαίηεηε 
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επίζεο είλαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζηηο εζληθέο θνξνινγηθέο αξρέο, ην Δζληθφ ηαηηζηηθφ 

Ηλζηηηνχην θαη ηελ Τπεξεζία Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

3.2.1: Καηαζηαηηθφ  

 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία ζηε Βνπιγαξία εγγξάθεηαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ηεο Τπεξεζίαο 

Μεηξψνπ κε ηελ θαηάζεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη ησλ ππνινίπσλ εγγξάθσλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη:  

 θεθάιαην ηεο εηαηξείαο έρεη πιήξσο εγγξαθεί,  

 έλα ηκήκα ηεο αμίαο ηεο θάζε κεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο έρεη θαηαβιεζεί. Σν πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 25 

ηνηο εθαηφ ηεο νλνκαζηηθήο ή ηεο αμίαο έθδνζεο,  

 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή, αληίζηνηρα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην έρνπλ δηνξηζηεί, θαη  

 νη ππφινηπεο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ έρνπλ εθπιεξσζεί (π.ρ. ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

θαη εηαηξείεο επελδχζεσλ, ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ άδεησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ 

ηηο βνπιγαξηθέο αξρέο). 

 

3.2.2: Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ ίδξπζε κίαο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Βνπιγαξία. δίλεηαη απφ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Καηαρψξηζε ηεο εηαηξείαο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ηεο ρψξαο, (ρσξίο λα απαηηείηαη 

δηθαζηηθή απφθαζε). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ κέρξη ηελ ηειηθή εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην κεηξψν ππνινγίδεηαη 

πεξίπνπ ζε έλαλ κήλα. 

2. Μεηά ηελ one-stop εγγξαθή ζην εκπνξηθφ κεηξψν, ε εηαηξεία ιακβάλεη έλαλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ (Unified Identification Code), ν νπνίνο εμππεξεηεί γηα θάζε 

ζπλαιιαγή κε ην Γεκφζην (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, εθνξία θνθ.) θαη δελ απαηηείηαη 

θάπνηα άιιε, επηπξφζζεηε εγγξαθή. 

Σν θφζηνο ίδξπζεο εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 500 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε κεηάθξαζε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ 
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Αγγιηθή. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο ηεο λέαο εηαηξείαο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ηα 

έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ είλαη ειάρηζηα).  

 

3.2.3: Μεηνρηθφ Κεθάιαην  

 

Γηα ηελ ίδξπζε κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Βνπιγαξία ην ειάρηζην απαηηνχκελν εηαηξηθφ 

θεθάιαην είλαη 50.000 BGN
5
. Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία ζηε Βνπιγαξία δχλαηαη λα είλαη θαη 

κνλνπξφζσπε. 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα απνζεκαηηθφ ηακείν, θπξίσο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ. Σνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα εγγξαθνχλ σο απνζεκαηηθφ, κέρξη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηακείνπ λα θζάζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ην έλα δέθαην ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

 

Αχμεζε θεθαιαίνπ  

Σν θεθάιαην κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα απμεζεί ζε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:  

• ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ,  

• ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή  

• κεηαηξνπή νκνινγηψλ ζε κεηνρέο.  

Σν ςήθηζκα γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ Μεηφρσλ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) γηα 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ. χκθσλα κε 

ηε δηάηαμε απηή, λέα κεηνρέο κπνξεί λα εθδίδνληαη εληφο πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο.  

 

3.2.4: Μεηνρέο 

 

Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

Με απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε Αλψλπκε Δηαηξεία κπνξεί λα εθδίδεη θνηλέο θαη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. Μηα θνηλή κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Οη πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο κπνξεί λα παξέρνπλ έλα εγγπεκέλν ή πξφζζεην κέξηζκα ή έλα ζπγθεθξηκέλν κεξίδην 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηνρέο ρσξίο 

                                                           
5
 BGN: Bulgarian lev, Βνπιγαξηθά ιέβα, ηζνηηκία 1 επξψ = 1,9558 βνπιγαξηθά ιέβα (Ηζνηηκία 01/09/2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
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δηθαίσκα ςήθνπ δελ κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50 ηνηο εθαηφ ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία κπνξεί επίζεο λα εθδψζεη θαη άπιεο κεηνρέο.  

Οη κεηνρέο κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην, αλ ε 

εηαηξεία έρεη θαηαρσξεζεί σο δεκφζηα εηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πεξί Γεκφζηαο 

Πξνζθνξάο.  

 

3.2.5: Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

Ο ηξφπνο δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Βνπιγαξία κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα 

κε ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ ζα επηιέμεη ε θάζε εηαηξεία. Σα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο είλαη 

δχν: ην κνληζηηθφ ζχζηεκα θαη ην δπαδηθφ ζχζηεκα. Σν κνληζηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη σο 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Απφ ηελ άιιε ην δπαδηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεη σο φξγαλα ηεο εηαηξείαο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην.  

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ή ηε ρψξα δηακνλήο ησλ αηφκσλ 

πνπ ζα κεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ή επνπηείαο ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο δε κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη ζην φξγαλν επνπηείαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη κέηνρνη. Όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ επζχλεηαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα ηηο δεκηέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλψλπκε εηαηξεία είλαη κνλνπξφζσπε, ν ηδηνθηήηεο έρεη ηελ 

εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα, αιιηψο γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κεηέρνπλ φινη νη κέηνρνη κε δηθαίσκα ςήθνπ. Ζ 

πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε εηήζηα βάζε ζα πξέπεη λα ζπγθαιείηαη θαη’ 

ειάρηζην κηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην αξγφηεξν έσο ηηο 30 

Ηνπλίνπ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηεπζπληή ή ην Δπνπηηθφ Όξγαλν ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ δχλαηαη λα: 

 Σξνπνπνηήζεη ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο,  

 Απνθαζίζεη ηε κεηαηξνπή θαη ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, 
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 Δθιέμεη θαη λα επαλεθιέμεη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπ νξγάλνπ 

επνπηείαο ηεο εηαηξείαο,  

 Γηνξίζεη θαη πάςεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο,  

 Δγθξίλεη ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πηζηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο,  

 Δπηιχζεη δεηήκαηα ηα εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

λφκν ή ζηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

  

Γπαδηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  

Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα έρεη εθιεγεί πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο 

εηαηξείαο ζην κεηξψν εηαηξηψλ. Σα κέιε ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σα κέιε ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ 

ηξία (3) θαη πεξηζζφηεξα απφ απηά (7). 

Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δελ κεηέρεη ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, αιιά 

εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία απέλαληη ζην Όξγαλν Γηνίθεζεο. Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δηνξίδεη ηα 

κέιε ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο θαη αζθεί έιεγρν επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο.  

Σν Όξγαλν Γηνίθεζεο ππνβάιεη ζην Δπνπηηθφ Όξγαλν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε 

ηξίκελν εθζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ ππνβάιεη ζην 

Δπνπηηθφ Όξγαλν ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. 

ε θαζεκεξηλή βάζε ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Δπνπηηθνχ Οξγάλνπ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) θαη πεξηζζφηεξα απφ ελληά (9). Σν φξγαλν δηνίθεζεο δχλεηαη λα 

αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ Οξγάλνπ. 

 

Μνληζηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  

ε απηή ηε θαηεγνξία ε εηαηξεία δηνηθείηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηξία (3) έσο ελληά (9) άηνκα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη, 

κεηαμχ ησλ αηξεηψλ ηνπ κειψλ, έλα ή πεξηζζφηεξα εθηειεζηηθά κέιε. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην αλαζέηεη ηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε 

ηνπ, ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο ηεο εηαηξείαο. Οη εθηειεζηηθνί 
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ζχκβνπινη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ αλά πάζα ζηηγκή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

3.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία 

 

3.3.1: Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο ζηελ Βνπιγαξία ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ. 

Γ.Π.Υ.Π.). 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Βνπιγαξία είλαη: α) ε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο, β) ε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, γ) ε θαηάζηαζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, δ) ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ε) νη ζεκεηψζεηο επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη νληφηεηεο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Βνπιγαξηθνχ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν επηπξφζζεηα ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη κηα εηήζηα 

έθζεζε δηαρείξηζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. Απηή ε έθζεζε πεξηιακβάλεη, αιιά 

δελ πεξηνξίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξφζθαηεο θαη κειινληηθέο εμειίμεηο ηεο 

νληφηεηαο, ηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ, ηα ζεκαληηθά κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα, 

ή ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξεία γηα 

ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.  

Ζ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ πξέπεη λα 

βαζίδνληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ. 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε παξνπζίαζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ θαζνξηζκέλε κνξθή γηα ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο αθνινπζεί ηε κνξθή 

πνπ πξνέθπςε απφ ηελ Σέηαξηε Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
6
. ε απηή ηε βάζε, νη 

εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο κνξθήο γηα ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηεο θχζεο ησλ εμφδσλ θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ. Ο 

λφκνο πεξί ινγηζηηθήο επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ ην κνληέιν πνπ ζεσξνχλ 

φηη είλαη ε πιένλ θαηάιιειν γηα ηε θχζε θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπο. 

                                                           
6
  Fourth Company Law Directive 78/660/EEC, on accounting standards, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:31978L0660 
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3.3.2:Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

Ο θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο ζηελ Βνπιγαξία είλαη 270 ιέβα (πιήξεο απαζρφιεζε, 8 ψξεο 

ηελ εκέξα, 40 ψξεο αλά εβδνκάδα) θαη ζε 1,42 ιέβα αλά εξγαηνψξα. Σν 2008, ν κέζνο 

κηζζφο ζηε ρψξα, έθηαζε ζηα 524 ιέβα θαη ν αλψηαηνο ζηα 1.240 ιέβα.  

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θπκαίλνληαη απφ 30,7% έσο 31,4% ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ (θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή αζθάιηζε). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδφηε 

θπκαίλεηαη απφ 17,80% έσο 18,50% θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη 12,9%. Καηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ν κέγηζηνο κεληαίνο κηζζφο είλαη ίζνο κε 2.400 

BGN, ελψ ηζρχνπλ θαηψηαηα φξηα αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο. 

 

3.3.3: Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηε Βνπιγαξία 

 

3.3.3.1: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

 

Τπνθείκελνη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζηελ Βνπιγαξία είλαη νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο ή 

αιινδαπνί πνπ παξακέλνπλ εθεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ 183 εκέξεο κέζα ζε κία ρξνληθή 

πεξίνδν ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα είλαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ζηελ ρψξα θαη ην εηζφδεκα πνπ 

πξνθχπηεη ζηε Βνπιγαξία γηα ηνπο ππνθείκελνπο ζην θφξν πνπ δελ είλαη κφληκα 

εγθαηεζηεκέλνη ζηε ρψξα. Δάλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ελφο θνξνινγνχκελνπ ππάξρεη 

εηζφδεκα απφ κηα ρψξα κε ηελ νπνία ππάξρεη ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο, 

ε θνξνιφγεζε γίλεηαη βάζεη ησλ φζσλ ζπλαπνθαζίζηεθαλ ζηελ ζπλζήθε απηή.  

 

Πίλαθαο 3.1: Υψξεο κε ηηο νπνίεο ε Βνπιγαξία έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

Αδεξκπατηδάλ Γεκνθξαηία ηεο 

Νφηηαο Αθξηθήο 

Ηξιαλδία Ληζνπαλία Π.Γ.Γ.Μ. 

Αίγππηνο Γεκνθξαηία ηεο 

Σζερίαο 

Ηζπαλία Λνπμεκβνχξγν Πνισλία 

Αιβαλία Διβεηία Ηζξαήι Μαθεδνλία Πνξηνγαιία 
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Αιγεξία Διιάδα Ηηαιία Μάιηα Ρνπκαλία 

Αξκελία Δζζνλία Καδαθζηάλ Μαξφθν Ρσζία 

Απζηξία Εηκπάκπνπε Καλαδάο Μνγγνιία ηγθαπνχξε 

Βέιγην Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

Καηάξ Μνιδαβία ινβαθία 

Βηεηλάκ Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Κίλα Μπαρξέηλ ινβελία 

Βφξεηα Κνξέα ΖΠΑ Κνπβέηη Ννξβεγία νπεδία 

Γαιιία Ηαπσλία Κξναηία λφηηα Κνξέα πξία 

Γεξκαλία Ηλδία Κχπξνο Οιιαλδία Σατιάλδε 

Γεσξγία Ηλδνλεζία Λεηνλία Οπγγαξία Σνπξθία 

Γηνπγθνζιαβία Ηνξδαλία Λεπθνξσζία Οπδκπεθηζηάλ Φηλιαλδία 

Γαλία Ηξάλ Λίβαλνο Οπθξαλία  

 

Αθφκε, ν λφκνο πνπ ξπζκίδεη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ εξγαζία ηνπ θνξνινγνχκελνπ σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. Σν 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαη ε θνξνινγηθή βάζε θαζνξίδνληαη γηα θάζε πεγή εηζνδήκαηνο 

ρσξηζηά. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε 

εηεζίσο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή έθζεζε κέρξη 31 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο 

απφ εθείλν πνπ νθείιεηαη ν θφξνο θαη λα ηελ θαηαηεζνχλ ζηε δηεχζπλζε Δζληθήο Τπεξεζίαο 

Δηζνδήκαηνο. 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηα θπζηθά πξφζσπα είλαη 10 %, ελψ ην θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θνξνινγείηαη απηνηειψο κε εληαίν ζπληειεζηή 15%. 

 

3.3.3.2: Φνξνινγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

 

Όιεο νη εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηε Βνπιγαξία ππφθεηληαη ζε θφξν αλεμαξηήησο θχθινπ 

εξγαζηψλ. Γηα ηα μέλα λνκηθά πξφζσπα ηζρχεη ε θνξνιφγεζή ηνπο απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ 

ηελ εηαηξηθή ηνπο έδξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

Βνπιγαξία. Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

πξέπεη λα πιεξσζεί κέζα ζε 1 κήλα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηηο 30 Απξηιίνπ. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηα εηαηξηθά θέξδε ζηε 

Βνπιγαξία είλαη 10%, ελψ γηα ηα κεξίζκαηα 5%.   
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χκθσλα κε ην Νφκν πεξί θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ (Ν.Φ.Δ.Δ.)
7
 φια ηα λνκηθά 

πξφζσπα αιιά θαη ελψζεηο ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαη 

εκπνξηθά ζηε ρψξα, θνξνινγνχληαη κε θφξν εηζνδήκαηνο ζε πνζφ απφ 10%. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηνχ ηνπ λφκνπ νη ελψζεηο δίρσο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηζνχληαη κε ηα λνκηθά 

πξφζσπα. Σα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε φια ηα θέξδε θαη εηζνδήκαηά 

ηνπο αλεμάξηεηα πνχ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κε 

θφξν εηζνδήκαηνο κφλν γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο ζηε Βνπιγαξία.. 

ε φηη αθνξά ηνπο παξαθξαηεζέληεο θφξνπο, απηνί παξαθξαηνχληαη ζηελ πεγή. ηα 

κεξίζκαηα θαη ζηηο κεηνρέο εθθαζάξηζεο ν θφξνο επηβάιιεηαη ζηελ πεγή. Γελ ππάξρεη 

παξαθξάηεζε θφξνπ επί ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ. 

 

3.3.3.3: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 

Ο Φ.Π.Α. ζηε Βνπιγαξία είλαη 20% θαη ε εγγξαθή ζην Φ.Π.Α. γίλεηαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ 

ν εηήζηνο ηδίξνο μεπεξλά ηηο 25.000 επξψ ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο. Σν θαηψθιη είλαη 

10.200 επξψ γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο πξνκήζεηεο θαη 35.700 επξψ γηα ηηο πσιήζεηο εμ 

απνζηάζεσο ζηελ Βνπιγαξία. Ο Νφκνο δίλεη ην δηθαίσκα γηα εζεινχζηα εγγξαθή αθφκε θαη 

αλ ε εηαηξεία δελ θαιχπηεη ηα πξναπαηηνχκελα φξηα. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηε Βνπιγαξία δχλαηαη λα εγγξαθνχλ ζηνλ Φ.Π.Α. κφλν κέζσ θνξνινγηθνχ 

αληηπξνζψπνπ (εθηφο θαη αλ έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηε Βνπιγαξία). 

Ο Νφκνο πεξί θφξνπ πξνζηηζεκέλεο αμίαο ηζρχεη απφ ηελ 1/1/2007, ε εκεξνκελία ηεο 

έληαμεο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 20%, 

εθηφο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζην λφκν αλαθέξνληαη ξεηά σο θνξνινγνχκελεο κε 

ζπληειεζηή κεδέλ (εμαγσγέο, ελδνθνηλνηηθέο πξνκήζεηεο θ.α.).  

Ζ εγγξαθή ππφ ηνπ Νφκνπ πεξί Φ.Π.Α. είλαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθή θαη 

ζε άιιεο πξναηξεηηθή.  

 Ζ ππνρξεσηηθή εγγξαθή – θάζε πξφζσπν ππνθείκελν ζε θνξνινγία κε 

θνξνινγνχκελν θχθιν εξγαζηψλ απφ 50.000 ιέβα θαη πεξηζζφηεξν απνθηεκέλν ζε 

δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν απφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ απφ ηνλ ηξέρνλ κήλα, 

είλαη ππνρξεσκέλν - κέζα ζε πεξίνδν 14 εκεξψλ απφ ηε ιήμε θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 

πνπ απέθηεζε απηφ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ – λα ππνβάιεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζην 

                                                           
7
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αλάινγν πεξηθεξεηαθφ γξαθείν ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δζφδσλ. Αλεμάξηεηα απφ 

ην θνξνινγνχκελν θχθιν εξγαζηψλ, ππνρξεσηηθή είλαη ε εγγξαθή ηνπ θάζε 

πξνζψπνπ πνπ κέλεη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., πνπ δελ κέλεη ζηε ρψξα θαη 

εθηειεί παξάδνζε αγαζψλ πνπ είλαη ππνθείκελα ζε θφξν νη νπνίεο εηζάγνληαη ζηε 

Βνπιγαξία εμ απηνχ ή ζε βάξνο ηνπ θαη ν παξαιήπηεο ηνπο δελ είλαη πξφζσπν 

ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α.  

 Πξναηξεηηθή εγγξαθή – θάζε πξφζσπν ππνθείκελν ζε θφξν, αλεμάξηεηα απφ ην 

κέγεζνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ θχθινπ εξγαζηψλ, κπνξεί λα εγγξαθηεί ππφ ηνπ Νφκνπ 

πεξί Φ.Π.Α. νηθεηνζειψο. 

 

3.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Βνπιγαξία 

 

Ο Δκπνξηθφο Νφκνο ηεο Βνπιγαξίαο θαζνξίδεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη θαηά ηε κεηαηξνπή, ηε ζπγρψλεπζε, ηε δηάζπαζε, ηε ιχζε θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ εηαηξεηψλ. Ο Νφκνο νξίδεη ίδηεο δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπγρψλεπζε θαη ηε 

δηάζπαζε ησλ εηαηξεηψλ.   

 

3.4.1: Μεηαηξνπή 

 

Σν άξζξν 264 ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ ηεο Βνπιγαξίαο νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ γηα ηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο κηαο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία πνπ ζα 

πξνθχςεη ζα είλαη ν δηάδνρνο ηεο πξνεγνχκελεο εηαηξείαο. ηε λέα εηαηξεία πνπ ζα πξνθχςεη 

δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί λένη εηαίξνη ή κέηνρνη. 

Γηα ηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο κηαο εηαηξείαο ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο 

εηαηξείαο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη έγγξαθν ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

είλαη ελππφγξαθν θαη επηθπξσκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν. Σν ζρέδην κεηαηξνπήο ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Ννκηθή κνξθή, επσλπκία, δηεχζπλζε λέαο εηαηξείαο, 

 Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ,  

 Σε ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο,  

 Σηο δεζκεχζεηο ησλ κεηφρσλ αλαθνξηθά κε γηα ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο,  

 ρέδην Καηαζηαηηθνχ ηεο λέαο εηαηξείαο.  
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Σν ζρέδην κεηαηξνπήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ειεγθηή ηνλ νπνίν έρνπλ νξίζεη ηα 

εκπιεθφκελα κέξε ή ην θξάηνο κεηά απφ αίηεζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Σν ζρέδην 

κεηαηξνπήο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ην αξγφηεξα 30 εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζχγθιηζε ηνπ αλψηαηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο.  

Σν αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ην ζρέδην 

κεηαηξνπήο ην νπνίν ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

 Σελ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, 

 Σν ζρέδην ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

 Σνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα πξηλ ηε ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ κεηαηξνπήο 

ή ηνπ ηειεπηαίνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ εθφζνλ δελ έρνπλ πεξάζεη έμη κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ.  

Σν αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο αθνχ ιάβεη ππφςε ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ην ζρέδην κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο. 

Γηα λα απνθηήζεη ε λέα εηαηξεία λνκηθή ππφζηαζε ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην 

Δκπνξηθφ Μεηξψν: 

 Σν ζρέδην κεηαηξνπήο, 

 Ζ έθζεζε ηνπ ειεγθηή, 

 Σν θαηαζηαηηθφ, 

 Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ ζρεδίνπ κεηαηξνπήο, 

 Λίζηα ησλ κεηφρσλ θαη  

 Απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Γηα ηε κεηαηξνπή κηαο αηνκηθήο εηαηξείαο ζε αλψλπκε δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε 

ζρεδίνπ κεηαηξνπήο. Ζ αξκφδηα αξρή ζα εμεηάζεη κφλν ηελ χπαξμε ή κε ηνπ απαηηνχκελνπ 

απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θεθαιαίνπ.  

 

3.4.2: πγρψλεπζε 

Οη ζπγρσλεχζεηο, νη ελνπνηήζεηο θαη νη δηαζπάζεηο ησλ εηαηξεηψλ ξπζκίδνληαη απφ ην 

θεθάιαην 16 ηνπ Δκπνξηθνχ λφκνπ ηεο Βνπιγαξίαο. ην ίδην θεθάιαην θαζνξίδεηαη θαη ε 

δηαδηθαζία απφζρηζεο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο ζε κηα λέα εηαηξεία. 

Πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί απφ θνηλνχ έλα ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ή 

λα ζπλαρζεί κηα ζπκθσλία κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ ζπκθσλία / ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ αθνχ 

ζπληαρζεί ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ησλ εκπιεθνκέλσλ 
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εηαηξεηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Ζ ζπκθσλία / ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ζα θαζνξίδεη 

ηνπο φξνπο ηεο κεηαηξνπήο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θάζε εκπιεθφκελνπ κέξνπο. Σν 

πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο/ ζρέδην κεηαηξνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχλλνκν κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ.  

Σα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ νξίδνπλ απφ έλα ειεγθηή. Οη 

ειεγθηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμέηαζε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο / ζρεδίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη ηελ πηζαλή αλαζεψξεζε ηεο. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα δεηήζνπλ ηνλ 

νξηζκφ θνηλνχ ειεγθηή απφ ηελ Τπεξεζία Μεηξψνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε νη ειεγθηέο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν 

ειεγθηψλ θαη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν Νφκνο. πγθεθξηκέλα νη ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα κελ ζπλδένληαη κε ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο. Γελ επηηξέπεηαη ν νξηζκφο ειεγθηή 

ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ζπκκεηείρε ζηνλ έιεγρν ή 

ζηελ απνηίκεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ζε είδνο ζην θεθάιαην νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εκπιεθφκελεο 

εηαηξείεο. Δπηπιένλ νη ειεγθηέο, νη νπνίνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο δελ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ γηα κία πεξίνδν εηψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο κεηαηξνπήο.   

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απφ ηεο ζπκθσλίαο / ζρεδίνπ κεηαζρεκαηηζκνχ νη 

κέηνρνη ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δειψζνπλ έγγξαθα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Ζ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν.  

Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα ζπληάμνπλ κηα 

έθζεζε κεηαηξνπήο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο κεηαηξνπήο, ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζπκθσλία / ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ. 

Οη εθζέζεηο κεηαηξνπήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηελ έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

κεηφρσλ θαη λα θαηαηεζνχλ ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Ζ θαηάζεζε ησλ εθζέζεσλ κεηαηξνπήο 

ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ζα πξέπεη λα γίλεη ηαπηφρξνλα απφ ηηο εκπιεθφκελεο εηαηξείεο θαη λα 

πξνεγείηαη θαηά 30 εκέξεο απφ ηηο εκεξνκελίεο ζχγθιηζεο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ. Καηά ηελ ζχγθιηζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζα πξέπεη λα 

εγθξηζεί ε ζπκθσλία / ζρέδην κεηαηξνπήο θαη ην έθζεζε κεηαηξνπήο κε πιεηνςεθία ηξηψλ 

ηεηάξησλ. Ζ κεηαηξνπή ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην 

Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

 

3.4.3: Γηάζπαζε 
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Γηα ηε δηάζπαζε κηαο εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε απηή ηεο 

ζπγρψλεπζεο (3.4.2: πγρψλεπζε). 

 

3.5: Λχζε – Δθθαζάξηζε 

 

Οη βαζηθφηεξνη ιφγνη γηα ηε ιχζε κηαο εηαηξείαο ζηε Βνπιγαξία είλαη νη παξαθάησ: 

 Λήμε ηεο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ή ινηπνί ιφγνη νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο,  

 Απφθαζε ησλ κεηφρσλ / εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απαηηνχκελε 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πιεηνςεθία, 

 Μεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο,  

 Απφθαζε πεξηθεξεηαθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ θεξχζζεη ηελ εηαηξεία ζε θαζεζηψο 

πηψρεπζεο,     

 Απφθαζε πεξηθεξεηαθνχ δηθαζηεξίνπ γηα πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν 

(π.ρ. ε εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο), 

 Ζ θαζαξή αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο λα κεησζεί πεξηζζφηεξν απφ ην 

εγγεγξακκέλν θεθάιαην θαη εληφο ελφο έηνπο ε εηαηξεία δελ πξνρψξεζε ζε κείσζε 

ηνπ εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ ή ζε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο.  

Ννκηθά ε εηαηξεία παχεη λα πθίζηαηαη φηαλ δηαγξαθεί απφ ην Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

Ζ εθθαζάξηζε είλαη κηα εζεινληηθή δηαδηθαζία, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ ε νπνία λα ππνρξεψλεη ηελ εηαηξεία λα πξνβεί ζε εθθαζάξηζε. Με 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ δηνξίδεηαη ν εθθαζαξηζηήο. Ο 

εθθαζαξηζηήο απνζηέιιεη αλαθνίλσζε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν (αλνηρηή πξφζθιεζε) κε 

ηελ νπνία θαιεί ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο λα ελεκεξψζνπλ ηελ εηαηξεία γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο. 

Αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα ελαπνκείλαληα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο δηαλέκνληαη ζηνπ κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ παξέιζεη έμη κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο 

αλαθνίλσζεο (αλνηρηή πξφζθιεζε ησλ πηζησηψλ) ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηεπζέηεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ θαη ηελ δηαλνκή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνπ κεηφρνπο, ν εθθαζαξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα θαηαζέζεη 

αίηεζε δηαγξαθήο ηεο εηαηξείαο απφ ην Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

: ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

4.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ζχζηαζε 

(2.2:Γηαδηθαζίεο χζηαζεο) παξαηίζεληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ηεο ίδξπζεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ην είδνο 

ησλ κεηνρψλ πξνο δηάζεζε θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ 

Διιάδα.  

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 

(2.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο) πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζε πνηά πξφηππα ζηεξίδεηαη, πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

πνηά ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο θαη πνηέο νη ππνρξεψζεηο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, (θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγία 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο).  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Αλάπηπμε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα (2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ κεηαηξνπή ινηπψλ λνκηθψλ κνξθψλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, 

ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ θαη ηε δηάζπαζε εηαηξεηψλ.  

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο ιχζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα (2.5: Λχζε - Δθθαζάξηζε).  

 

4.2: Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία, ηεο νπνίαο ην θεθάιαην ηεο είλαη 

δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο. Σν λνκηθφ ηεο πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εηαηξείαο 

δηακνξθψζεθε απφ ηνλ θσδηθνπνηεκέλν λφκν 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», πνπ 

απνηέιεζε ην «Γίθαην ηεο Α.Δ.». χκθσλα κε ην Δκπνξηθφ Γίθαην ε Α.Δ. είλαη κηα εκπνξηθή 

εηαηξεία αθφκα θαη φηαλ δελ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ ζχζηαζε ηεο πξέπεη λα 
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είλαη ζπγθεληξσκέλν ην θαηψηαην φξην κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 24.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ 

νξηδφηαλ ζηα 60.000 επξψ κέρξη θαη ην 2012. 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία νθείιεη λα δηαηεξεί θάπνηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, νη νπνίνη 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο ηξίηνπο θαη φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. Μέζα ζε απηέο είλαη ε 

δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (δει. ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη Απνηειέζκαηα Γηαζέζεσο ηεξψληαο ην Διιεληθφ Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζε κία πνιηηηθή εθεκεξίδα. ηηο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ην εηαηξηθφ θεθάιαην δηαηξείηαη ζε ίζα κέξε, ηηο κεηνρέο, νη νπνίεο είλαη 

αλψλπκεο, νλνκαζηηθέο ή δεζκεπκέλεο. Κάζε κέηνρνο επζχλεηαη κέρξη θαη ην πνζφ ηεο 

εηζθνξάο ηνπ. 

 

4.2.1: Καηαζηαηηθφ  

 

Ζ ζχζηαζε κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο, παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ. Σν θαηαζηαηηθφ είλαη έλα 

δεκφζην έγγξαθν ζην νπνίν πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ν ζθνπφο αιιά θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο, νη ζρέζεηο ησλ ηδξπηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηξίηνπο, ε δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξείαο, ν ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ φπσο επίζεο θαη ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο 

εηαηξείαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα
8
 έλα θαηαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: ηελ 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηελ έδξα φπνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εηαηξεία, ηνλ ζθνπφ 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξείαο, ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, πιεξνθνξίεο γηα ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο, ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο 

εηαηξείαο, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, ηε ρξνληθή ζηηγκή θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

εηαηξείαο, ηηο δηαδηθαζίεο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηηο ζπλνιηθέο 

δαπάλεο ζχζηαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. 

 

4.2.2: Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο κίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. δίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. χληαμε θαηαζηαηηθνχ ρεδίνπ,  

                                                           
8
  Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 
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2. Δπίζθεςε ζην Δπηκειεηήξην γηα ηελ πξνέγθξηζε ηεο επσλπκίαο, 

3. Δπίζθεςε ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν γηα θαηαβνιή ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο γηα 

ηνλ δηθεγφξν ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη ζηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

4. Δπίζθεςε ζε ζπκβνιαηνγξάθν, φπνπ παξνπζία ηνπ θαη παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ ζα 

γίλεη ε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

5. Δπηζηξνθή ζην Δπηκειεηήξην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο αηηνχκελεο 

επσλπκίαο, 

6.  Δπίζθεςε ζηελ νηθεία Φ.Α.Δ.Δ. γηα θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 

1% επί ηνπ θεθαιαίνπ ζχζηαζεο (θαηαξγήζεθε κε ην λφκν 4254/2014), 

7. Δπίζθεςε ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. γηα ηελ θαηαβνιή παξάβνινπ δεκνζίνπ θαη 

εηζθνξάο ΣΑΠΔΣ, 

8.  Δπίζθεςε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα απφδνζε ηέινπο ππέξ Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ χςνπο 1 ηνηο ρηιίνηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,  

9. Δπίζθεςε ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζχζηαζήο ηεο. θαη ηελ 

εγγξαθή ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, 

10. Απνζηνιή ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν εγγξάθνπ πνπ λα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία ηεο 

λενηδξπζείζαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ηα νπνία θαη ζα δεκνζηεπζνχλ ζην ΦΔΚ, 

11. Δπίζθεςε ζην Οηθείν Δπηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή ηεο Αλψλπκε Δηαηξείαο,  

12. Έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

 

4.2.3: Μεηνρηθφ Κεθάιαην  

 

Μεηνρηθφ θεθάιαην θαιείηαη ην θεθάιαην πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη κέηνρνη θαηά 

ηελ ίδξπζε κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα θαη είλαη δηαηξεκέλν ζε κέξε πνπ 

νλνκάδνληαη κεηνρέο. Γηα ηελ ζχζηαζε κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα 

είλαη ζπγθεληξσκέλν ην θαηψηαην φξην κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δειαδή 24.000 επξψ
9
.  

Σν θεθάιαην απηφ κπνξεί λα θαηαβιεζεί είηε ηκεκαηηθά, είηε εμνινθιήξνπ. Ο ηξφπνο 

θάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηνπο κεηφρνπο κπνξεί λα γίλεη είηε ζε ρξήκα, είηε ζε 

είδνο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε εηζθνξάο ζε ρξήκα είλαη δπλαηή ε ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νη κέηνρνη θαινχληαη λα 

                                                           
9
 Όπσο νξίδεηαη κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ηνπ 2012, ΦΔΚ 240 Α., ε πεξίπησζε ίδξπζεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε δεκφζηα εγγξαθή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζηηο 300.000 επξψ. 
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θαηαζέζνπλ ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί ζε ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ πνπ ζα αλνηρζεί ζην 

φλνκα ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο.  

 

4.2.4: Μεηνρέο 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα δηαηξείηαη ζε ίζα κεξίδηα πνπ 

θαινχληαη κεηνρέο. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή αμία ε νπνία δελ δχλαηαη λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ 0,30 επξψ θαη κεγαιχηεξε απφ 100 επξψ.
10

. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ 

θαηέρεη ν θάζε κέηνρνο είλαη αλάινγνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εηαίξνπ ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία.  

 Οη κεηνρέο κίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ παξέρνπλ ζηνπο κεηφρνπο: 

 Κνηλέο Μεηνρέο, φπνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ηηο θαηέρνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κειινληηθή αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζηε δηαλνκή θεξδψλ απφ 

ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία αιιά θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 

Δηαηξείαο.  

 Πξνλνκηνχρεο Μεηνρέο, φπνπ παξέρνπλ ηελ πξνλνκηαθή δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο 

λα ιακβάλνπλ κέξηζκα, αθφκα θαη ζε δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο φπνπ δελ θαηαβιήζεθε 

κέξηζκα ή θαηαβιήζεθε ιηγφηεξν ιφγσ δεκηψλ αθφκα θαη θαηά ηε ιχζε θαη 

εθθαζάξηζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. 

 Μεηνρέο Δπηθαξπίαο, φπνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο, ησλ νπνίσλ ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απνζβέζηεθε πιήξσο, λα ιάβνπλ απηέο ηηο κεηνρέο θαη παξφηη 

ράλνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο θαη ζηα απνηειέζκαηα ηηο 

εθθαζάξηζεο, λα δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. 

Δπηπιένλ, νη κεηνρέο κίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο αθφκε θαηεγνξίεο, 

αλάινγα πσο πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο: 

 Αλψλπκεο Μεηνρέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηνπο θαη 

ε έθδνζή ηνπο απαηηεί θάιπςε νινζρεξψο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

έθδνζή ηνπο,  

  Ολνκαζηηθέο Μεηνρέο, ζηηο νπνίεο, αληίζεηα κε ηηο αλψλπκεο, αλαγξάθεηαη ην 

φλνκα ηνπ θαηφρνπ ηνπο,  

                                                           
10

 Δμαίξεζε απνηεινχλ πεξίνδνη νηθνλνκηθήο χθεζεο, φπνπ δχλαηαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ  κεηνρέο κε κηθξφηεξε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία.  
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 Γεζκεπκέλεο Μεηνρέο, ζηηο νπνίεο δε δίλεηαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο κεηαβίβαζεο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνθαζίδνπλ νη κέηνρνη λα δηαξθέζεη ε δέζκεπζή ηνπο. 

 

4.2.5: Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα είλαη ηξία: α) ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, β) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γ) νη ειεγθηέο. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνηειεί ην θπξίαξρν φξγαλν κηαο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο ζηελ Διιάδα. ε απηή ζπκκεηέρνπλ είηε θπζηθά, είηε λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία 

θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγθξφηεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηείραλ κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην κφλν φξγαλν πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, δηνξηζκφ ή παχζε ησλ ππνινίπσλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπλήζσο 

αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ησλ ειεγθηψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ηελ έγθξηζε ή κε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηελ ζπγρψλεπζε ή 

ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ ηεο.  

Σα είδε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ είλαη ηξία:  

 Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε,  

 Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε θαη  

 Ζ Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά θάζε έηνο κέζα ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Έρεη σο ζέκαηα ηελ 

έγθξηζε (ή κε) ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο, ηελ απαιιαγή (ή κε) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε 

επζχλε θαη ηελ εθινγή λέσλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ε ζπκκεηνρή ζε 

απηή κεηφρσλ πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ησλ κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξείηαη ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε, ε Γεληθή πλέιεπζε 
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επαλαιακβάλεηαη εληφο είθνζη εκεξψλ θαη είλαη λφκηκε αλεμαξηήησο αλ πιεξείηαη ή φρη ε 

πξνεγνχκελε πξνυπφζεζε. 

H Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ αίηεζε είηε 

ησλ κεηφρσλ, είηε ησλ ειεγθηψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ζε 

νπνηνδήπνηε ρξφλν, θαη κε ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ζχγθιεζεο. 

Ζ Καηαζηαηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απνθιεηζηηθά κε ζθνπφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Θέκαηα απηήο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο κπνξεί λα είλαη ε κεηαβνιή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ε έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ε αιιαγή έδξαο, ε παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ε ζπγρψλεπζε / κεηαηξνπή / δηάζπαζε ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ηξείο θαη ε ζεηεία ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ έμη ρξφληα. Οη απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν είλαη επίζεκν βηβιίν ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο.  

Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κπνξεί λα είλαη είηε ακνηβή επί ησλ θεξδψλ ρξήζεο ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο, είηε ακνηβή πνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ, είηε ακνηβή βάζε εηδηθήο 

ζρέζεο ή εληνιήο.  

 

Οη ειεγθηέο 

Οη ειεγθηέο εθιέγνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε θάζε έηνο κε ζθνπφ λα 

ειέγμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηνίθεζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζην λα 

είλαη πηπρηνχρνη αλσηάησλ ζρνιψλ θαη εγγεγξακκέλνη κε άδεηα άζθεζεο ηνπ 

νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο, απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Σν αζπκβίβαζην 

πνπ δηέπεη ην επάγγεικα ηνπ ειεγθηή δελ ηνπ επηηξέπεη λα έρεη θακία άιιε ζρέζε κε ηεο 

ειεγρφκελε εηαηξεία.  
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ε πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν (θ.λ. 

2019/1920)
11

, ηφηε ειεγθηέο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο πξέπεη λα είλαη Νφκηκνη Διεγθηέο 

εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ησλ ειεγθηψλ ηνπ .Ο.Δ.Λ. 

Ζ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηελ εηαηξεία θαη ην χςνο ηεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ απνθαζίδεη θαη ηνλ νξηζκφ ησλ ειεγθηψλ.  

 

4.2.6: Σήξεζε Βηβιίσλ 

 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία ζηελ Διιάδα είλαη ππνρξεσκέλε λα ηεξεί θαη λα θπιάζζεη ηα 

παξαθάησ βηβιία:  

 Ηζνδχγην Γεληθνχ θαη Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ππφινηπα 

ησλ ινγαξηαζκψλ,  

 Ζκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη ινγηζηηθέο 

πξάμεηο, νη νπνίεο θαη ζα δηακνξθψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο,  

 Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ, ζην νπνίν θαηαρσξείηαη ε απνγξαθή ηέινπο 

ρξήζεο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
12

 

Δπίζεο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο κία Αλψλπκε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα 

ηεξεί:  

 Βηβιίν Απνζήθεο, 

 Βηβιίν Δπελδχζεσλ,  

 Ζκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ,  

 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ,  

 Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

 Βηβιίν Μεηφρσλ,  

 Βηβιίν Μεηνρψλ. 

 

4.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 

 

                                                           
11

 Άξζξν 36 §1 Κ.Ν. 2190/1920 

12
 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο είλαη: α) ν ηζνινγηζκφο, β) ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, γ) ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη δ) ην πξνζάξηεκα. 
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4.3.1: Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο είλαη: α) ν ηζνινγηζκφο, β) ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο, γ) ν πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη δ) ην πξνζάξηεκα. 

 

Ηζνινγηζκφο  

Λνγηζηηθφο πίλαθαο φπνπ εκθαλίδνληαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο θαη 

νη απαηηήζεηο κηαο εηαηξείαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα εληαίν λφκηζκα. 

πλήζσο ζην αξηζηεξφ κέξνο εκθαλίδεηαη ην ελεξγεηηθφ (ηα έζνδα) θαη ζην δεμηφ ην 

παζεηηθφ (ηα έμνδα), ελ ζπληνκία ηζνινγηζκφο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζχγθξηζε ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Απνηειέζκαηα ρξήζεο 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη δπλακηθά αιιά πεξηιεπηηθά ην 

ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαζψο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηφξηζαλ απηφ ην απνηέιεζκα. Γειαδή, δείρλεη ηη πξνέθπςε απφ 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, παξαζέηεη ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) πνπ είρε ε επηρείξεζε απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζηνλ ρξφλν πνπ 

πέξαζε, δειαδή ζηελ ρξήζε. 

Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θεξδψλ 

(εάλ ππάξρνπλ) θαη θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα εηο λένλ πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηελ επφκελε 

ρξήζε. 

Πξνζάξηεκα 

Σν πξνζάξηεκα ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο αμηφινγεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη 

εχινγν ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ησλ κεηφρσλ, ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ, ηνπ θξάηνπο, ησλ 

ηξαπεδψλ θ.α.  

Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα θαηαξηίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη 

ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην πνπ είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάδεηο ηεο 

ηέηαξηεο νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλψλπκε Δηαηξεία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ νθείιεη λα θαηαξηίδεη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο απφ 01/01/2005. 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%BF
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%AD%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF
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Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη θάζε ρξφλν λα θαηαξηίδνπλ ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αθνχ πάξνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο δεκνζηεχνληαη ζην ΦΔΚ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ηεο απαξαίηεηεο, απφ ην λφκν, δεκνζηφηεηαο
13

. 

 

4.3.2:Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο είλαη ίζεο κε ην 37,96% ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ 

(θνηλσληθή θαη πγεηνλνκηθή αζθάιηζε). Σν 13,50% βαξχλεη ηνλ εξγαδφκελν / αζθαιηζκέλν 

θαη ην 24,46% ηνλ εξγνδφηε. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ν 

θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο είλαη ίζνο κε 586,08 επξψ, (απαζρφιεζε 40 σξψλ αλά εβδνκάδα, 

25 εκέξεο ηνλ κήλα). 

 

4.3.3: Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 

 

4.3.3.1: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ  

 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα εηζνδήκαηα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο ζηελ 

Διιάδα κεηαβάιιεηαη βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

Πίλαθαο 4.1: Κιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα
14

 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα από κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 

≤ 25.000 επξώ 22% 

Από 25.000,01 έσο 42.000 επξώ 32% 

>42.000 επξώ 42% 

 

Ο θνξνινγνχκελνο πνπ είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο, ππφθεηληαη ζε θφξν γηα ην 

θνξνινγεηέν ηνπ εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε θαη ζηελ εκεδαπή θαη ζηελ αιινδαπή, δειαδή ην 

παγθφζκην εηζφδεκά ηνπ κέζα ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο 

                                                           
13

 Άξζξν 43β § 6 ΚΝ 2190/1920 

14
 Άξζξν 15 Νφκνο 4172/2013 
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δελ είλαη κφληκνο θάηνηθνο Διιάδνο, ππφθεηηαη ζε θφξν κφλν γηα ην θνξνινγεηέν ηνπ 

εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζηελ Διιάδα ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο. 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ Διιάδα δηαθξίλεηαη ζε: 

 Δηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο, 

 Δηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,  

 Δηζφδεκα απφ θεθάιαην, 

 Δηζφδεκα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ παξαθξαηείηαη θαη απνδίδεηαη ζην Διιεληθφ 

θξάηνο ζηελ πεγή κε ηε κνξθή ηνπ Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ. Οη εξγνδφηεο 

ππνρξενχληαη λα παξαθξαηνχλ ηνλ Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη 

λα ηνλ απνδίδνπλ ζην Διιεληθφ θξάηνο θάζε δίκελν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαθξάηεζε δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ην θφξν πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηφηε ν θνξνινγνχκελνο θαηαβάιιεη ην θφξν 

πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο θιίκαθαο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ.  

Τπνρξέσζε ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ έρνπλ φια ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18
ν
 έηνο ειηθίαο θαη έρνπλ εηζνδήκαηα, θνξνινγνχκελα κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Σα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ππφθεηληαη ζε πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε ρξήζε ίζν κε ην 55% ηνπ 

θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

θνξνινγηθφ έηνο. 

 

Πίλαθαο 4.2: Υψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

 

Αδεξκπατηδάλ Διβεηία Καηάξ Μεμηθφ εξβία 

Αίγππηνο Δζζνλία Κάησ Υψξεο 

(Οιιαλδία) 

Μνιδαβία ινβαθία 

Αιβαλία Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

Κίλα Ν. Αθξηθή ινβελία 

Αξκελία Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο 

Κνξέα Ννξβεγία νπεδία 



 45 

Απζηξία Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 

Κνπβέηη Οπγγαξία Σνπξθία 

Βέιγην Ηλδία Κξναηία Οπδκπεθηζηάλ Σζερία 

Βνπιγαξία Ηξιαλδία Κχπξνο Οπθξαλία Σπλεζία 

Γαιιία Ηζιαλδία Λεηνλία Πνισλία Φηιαλδία 

Γεξκαλία Ηζπαλία Ληζνπαλία Πνξηνγαιία  

Γεσξγία Ηζξαήι Λνπμεκβνχξγν Ρνπκαλία  

Γαλία Ηηαιία Μάιηα Ρσζία  

Γεκνθξαηία ηνπ 

Αγίνπ Μαξίλνπ 

Καλαδάο Μαξφθν ανπδηθή 

Αξαβία 

 

 

4.3.3.2: Φνξνινγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

 

Σα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηεξνχλ 

δηπινγξαθηθά βηβιία (Γ’ θαηεγνξίαο) θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 26%. Ο θφξνο απηφο 

θαηαβάιιεηαη ζε δφζεηο κεηά ηε βεβαίσζε ηνπ, αθνχ πξηλ έρεη γίλεη ε εθθαζάξηζε ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σν ινγηζηηθφ έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθφ. 

Σν αξγφηεξν κέρξη ηε 30
ε
 Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε.  

Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα παξαθξαηνχλ θαη λα απνδίδνπλ ζην θξάηνο ην 10% 

κεξηζκάησλ ηνπο, ην 15% γηα ηνπο ηφθνπο θαη ην 20% γηα ηα δηθαηψκαηα θαζψο επίζεο θαη 

γηα ακνηβέο ηερληθψλ ππεξεζηψλ, δηνίθεζεο, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Σα λνκηθά πξφζσπα ππφθεηηαη επίζεο ζε πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ηελ επφκελε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ν νπνίνο πξνθχπηεη βάζεη ηνπ βεβαησκέλνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψζεθαλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έηνο. Ο 

ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο είλαη ίζνο κε 80%. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ γηα ηα ηξία πξψηα νηθνλνκηθά έηε απφ ηε δήισζε εξγαζηψλ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ κεησκέλνπ θαηά 50% ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο. 

 

4.3.3.3: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζηελ Διιάδα είλαη 23%, ελψ 

ππάξρνπλ θάπνηεο εμαηξέζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή 
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Φ.Π.Α. 13%
15

 θαη εθφζνλ ππάξρεη πξφβιεςε ζην λφκν, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

κεηψλεηαη θαηά 50%, επίζεο ππάξρεη, έλαο αθφκε ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 5,5%, πνπ 

επηβάιιεηαη ζηα βηβιία. Σέινο, δελ επηβάιιεηαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. ζε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηα ηζηγάξα θαη ην λεξφ. Γηα θάπνηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ (Λέζβνο, Υίνο, άκνο, Γσδεθάλεζα, Κπθιάδεο, Θάζνο, ακνζξάθε, Βφξεηεο 

πνξάδεο θαη θχξνο) ηζρχνπλ νη παξαπάλσ θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο κεησκέλνη θαηά 30%. 

Αθφκα, απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α. ε παξάδνζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο.  

 Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφδνζεο Φ.Π.Α. γελλάηαη θαη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο 

απφ ην Γεκφζην, ζην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζαγσγή ησλ αγαζψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ηα εηζαγφκελα αγαζά ππφθεηληαη είηε ζε δαζκνχο, είηε ζε γεσξγηθέο εηζθνξέο 

ή θφξνπο ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί εληφο ηνπ πιαηζίνπ θνηλήο 

πνιηηηθήο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη ν θφξνο γίλεηαη απαηηεηφο, ηε ζηηγκή πνπ ε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαη γίλνληαη απαηηεηέο απφ ην Γεκφζην νη παξαπάλσ 

επηβαξχλζεηο. 

Τπνθείκελνη ζε Φ.Π.Α.
16

 είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ ή αιινδαπφ 

ή έλσζε πξνζψπσλ, εθφζνλ αζθεί θαηά ηξφπν αλεμάξηεην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο, ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ ή ην απνηέιεζκα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο. 

Σν ειιεληθφ Γεκφζην, (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θαη ηα άιια Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ) δε ζεσξείηαη ππνθείκελν ζην θφξν γηα ηηο πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ εθηφο θαη αλ ε κε ππαγσγή ζην θφξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νδεγεί ζε 

ζηξέβισζε ησλ φξσλ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

4.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα 

 

ην παξφλ ζεκείν παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο κεηαηξνπήο, ζπγρψλεπζεο θαη δηάζπαζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

4.4.1: Μεηαηξνπή 

 

                                                           
15

 Παξάξηεµα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 21, Ν2859/2000 Κχξσζε Κψδηθα Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

16
 Άξζξν 3, Ν2859/2000 Κχξσζε Κψδηθα Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
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Ζ κεηαηξνπή κηαο πξνζσπηθήο εηαηξείαο ζε θεθαιαηνπρηθή πεξηνξίδεη ηελ έθζεζε ηεο 

πεξηνπζηαθήο πεξηνπζίαο ηνπ επηρεηξεκαηία έλαληη ησλ εθάζηνηε πηζησηψλ. Δπηπιένλ κηα 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία δηαζέηεη ηζρπξφηεξε παξνπζία ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

θαη είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ηεο ζρεδίσλ. 

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία παξέρεη ηξεηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο 

εηαηξεηψλ:  

1. Κ.Ν. 2190/1920 πνπ αθνξά ηελ κεηαηξνπή πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ ζε θεθαιαηνπρηθέο 

εηαηξίεο (A.E θαη Δ.Π.Δ). Οη νξθσηνί ινγηζηέο ή ε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 αλαιακβάλνπλ 

λα εθηηκήζνπλ ηελ εηζθεξφκελε πεξηνπζία ηεο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο. Ζ εθηίκεζε ηεο 

πεξηνπζίαο ζηφρν έρεη λα ππνινγηζηεί ε θαζαξή ζέζε ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο. Ζ 

θαζαξή ζέζε ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο ζα απνηειέζεη ην θεθάιαην ηεο θεθαιαηνπρηθήο 

εηαηξείαο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν παξφλ λφκνο γηα ηε κεηαηξνπή κηαο εηαηξείαο ηπρφλ 

ππεξαμίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα θνξνινγεζνχλ. Δπίζεο θνξνινγείηαη θαη ε εηζθνξά ησλ 

αθηλήησλ. Ζ θνξνινγία ηεο ππεξαμίαο θαη ηεο εηζθνξάο ησλ αθηλήησλ απνηεινχλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

2. Ν.Γ. 1297/1972. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.δ. 1297/1972 είλαη: α) ε 

απαγφξεπζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ 75% ησλ κεηνρψλ γηα πέληε έηε απφ ηελ κεηαηξνπή, β) 

ην θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζε πνζφ 300.000 επξψ γηα κεηαηξνπή ζε 

Α.Δ, θαη γ) ε ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζήο ησλ κεηνρψλ. Ζ εθηίκεζε ηεο εηζθεξφκελεο 

πεξηνπζίαο δχλαηαη λα γίλεη είηε απφ νξθσηνχο ειεγθηέο είηε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 9. Ζ θνξνιφγεζε ηεο εηζθνξάο ησλ αθηλήησλ θαη ηεο ππεξαμίαο κπνξεί λα 

αλαβιεζεί κέρξη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

3. Ν. 2166/1993. Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 2166/1993 είλαη: α) ε πθηζηάκελε 

εηαηξεία λα ηεξεί βηβιία γ΄ θαηεγνξίαο γηα έλαλ ηνπιάρηζην ρξφλν θαη β) ην θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο πνπ ζα πξνθχςεη λα αλέξρεηαη ζε πνζφ 300.000 επξψ γηα κεηαηξνπή ζε Α.Δ. 

Με ηε ρξήζε ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο 

κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο (δελ εθηηκάηαη ε πξαγκαηηθή αμία ηεο κεηαηξεπφκελεο 

επηρείξεζεο). Ζ ινγηζηηθή αμία ηεο κεηαηξεπφκελεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ 

νξθσηνχο ειεγθηέο ή απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ. Με ηε ρξήζε ηνπ Ν. 2166/1993 

δελ θνξνινγείηαη ε εηζθνξά ησλ αθηλήησλ θαη ε ππεξαμία. Γελ ππάξρεη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο δέζκεπζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ ή ππνρξέσζε 

νλνκαζηηθνπνίεζήο ηνπο. Παξάιιεια επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά δεκηψλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ κεηαηξνπή.  
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Δπίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ λ.δ. 1297/1972 θαη ηνπ λ. 2166/1993 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαηξνπήο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Αλψλπκεο Δηαηξίεο. 

 

4.4.2: πγρψλεπζε 

 

Σν άξ.54 λ. 3190/1955 ή ην 68 λ. 2190/1920 κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηε 

ζπγρψλεπζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Ζ ζπγρψλεπζε Α.Δ. κπνξεί λα γίλεη είηε κε κεηαβίβαζε 

ηεο πεξηνπζίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ ζην λέν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί, είηε κε απφθηεζε ηεο πεξηνπζίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ απφ θάπνην 

άιιν πθηζηάκελν λνκηθφ πξφζσπν. 

Ζ ζπγρψλεπζε ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο γίλεηαη κε βάζε ηα άξ.68-80 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. Σν άξ.72 νξίδεη φηη απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο φισλ 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, ελψ ην άξ.69 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πξνβιέπεη ηελ 

ππνρξέσζε ζχληαμεο ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο.  

Σν ζρέδην ή αιιηψο ε ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο
17

:  

 ηε λνκηθή κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, θαζψο 

θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο, 

 ηελ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ θαη ελδερνκέλσο ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

κεηξεηψλ ηνπ άξ. 68 θ.λ. 2190/1920, 

 ηηο δηαηππψζεηο παξάδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξεία, 

 ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ή ησλ 

απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ, παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο 

απνξξνθψζαο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ, 

 ηα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε απνξξνθψζα εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ εηδηθά 

δηθαηψκαηα ζηελ ή ζηηο απνξξνθνχκελεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο άιισλ 

ηίηισλ, πιελ κεηνρψλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη' απηνχο,  

 φια ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

 ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξεηψλ 

ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθνχζαο 

εηαηξείαο, θαη ηελ ηχρε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ 

                                                           
17

 Άξζξν 69, Ν. 2190/1920 Νφκνο Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 



 49 

εηαηξεηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, 

 ινηπέο ελδερνκέλσο ξπζκίζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.  

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ νθείιεη λα θαηαξηίζεη ιεπηνκεξή 

έθζεζε, ζηελ νπνία επεμεγεί θαη δηθαηνινγεί ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο θαη 

εηδηθφηεξα ηελ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξνέθπςε ε πξνηεηλφκελε ζρέζε αληαιιαγήο. ηελ έθζεζε ζα πξέπεη αλαθέξεηαη ε αμία ηεο 

εηζθεξφκελεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζην ζχλνιφ ηεο γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

απνξξνθνχζαο εηαηξείαο. Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε ε νπνία ζα 

αλαθέξεη φηη ε κέζνδνο πνπ πηνζεηήζεθε είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ε αμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο θαη γλψκε γηα ηελ βαξχηεηα πνπ 

απνδφζεθε ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ απηψλ θαη πεξηγξαθή 

ησλ ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηίκεζε.  

Ζ ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, νη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα ζπγρψλεπζε θαη ε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο ή φηη νη αληηξξήζεηο 

επηιχζεθαλ, αθνχ ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, ππνβάιινληαη γηα 

δεκνζηφηεηα ζην κεηξψν ΑΔ θαη ζε ΦΔΚ.  

Σν άξ.80 θ.λ. 2190/1920 απνηειεί ηε λνκηθή βάζε γηα ηε ζπγρψλεπζε κε ίδξπζε λέαο 

εηαηξείαο κε αληίζηνηρή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ.69 - 77 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

4.4.3: Γηάζπαζε 

 

Σα αξ.81-89 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 απνηεινχλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηε δηάζπαζε ησλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. Οη Γεληθέο πλειεχζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζα πξέπεη 

λα πάξνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο ζα εγθξίλνπλ ηε δηάζπαζε, ελψ ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιηα 

(άξ.82) ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 

αληίζηνηρέο πιεξνθνξίεο κε απηέο ηνπ ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο (4.3.2. πγρψλεπζε) θαη έθζεζε 

εθηίκεζεο ζηνηρείσλ. 

Ζ δηάζπαζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κπνξεί λα γίλεη ή κε απνξξφθεζε, ή ζχζηαζε 

λέσλ εηαηξεηψλ ή κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ. 

Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε: Λχζε ηεο Α.Δ. ρσξίο εθθαζάξηζε. Ζ πεξηνπζία ηεο Α.Δ. 

κεηαβηβάδεηαη ζε άιιεο πθηζηάκελεο Α.Δ. θαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ δηαζπάηαη 

ιακβάλνπλ κεηνρέο ησλ πθηζηάκελσλ Α.Δ. θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζε κεηξεηά. 
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Γηάζπαζε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ: Λχζε ηεο Α.Δ. ρσξίο εθθαζάξηζε. Ζ πεξηνπζία ηεο 

Α.Δ. κεηαβηβάδεηαη ζε άιιεο Α.Δ νη νπνίεο ηδξχνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη κέηνρνη ηεο 

εηαηξείαο πνπ δηαζπάηαη ιακβάλνπλ κεηνρέο ησλ λενζχζηαησλ Α.Δ. θαη έλα ρξεκαηηθφ πνζφ 

ζε κεηξεηά. 

Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ: Λχζε ηεο Α.Δ. ρσξίο εθθαζάξηζε. 

Έλα κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Α.Δ. κεηαβηβάδεηαη ζε πθηζηάκελεο Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ην 

ππφινηπν ηεο πεξηνπζίαο ηεο κεηαβηβάδεηαη ζε άιιεο Α.Δ., νη νπνίεο ηδξχνληαη ηαπηφρξνλα 

θαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ δηαζπάηαη ιακβάλνπλ κεηνρέο ησλ επσθεινχκελσλ Α.Δ. θαη 

ελδερνκέλσο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ ζε κεηξεηά. 

 

4.5: Λχζε – Δθθαζάξηζε 

 

Ζ ιχζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην γεγνλφο θαηά ην νπνίν επέξρεηαη ε δηαθνπή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ, µε ζθνπφ ηελ 

παχζε χπαξμεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία 

δχλαηαη λα ιπζεί φηαλ:  

 Οινθιεξσζεί ε νξηζκέλε απφ ην θαηαζηαηηθφ δηάξθεηα δσήο ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο, 

 Κεξπρζεί ζε πηψρεπζε ε Αλψλπκε Δηαηξεία,  

 Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

δελ θαηαβιεζεί φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ,  

 Σν ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο είλαη κηθξφηεξν απφ ην 

1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο,  

 Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία δελ ππέβαιε ζηελ ∆/λζε Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο φθεηιε.  

Καηά ηελ ιχζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ ηα απνζεκαηηθά ηα 

νπνία ζρεκαηίζηεθαλ θαη δελ θνξνινγήζεθαλ, φπσο απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηδηθέο 

δηαηάμεηο αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ θαη ηα θέξδε ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

: ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

 

5.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ζχζηαζε 

(2.2:Γηαδηθαζίεο χζηαζεο) παξαηίζεληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ηεο ίδξπζεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ην είδνο 

ησλ κεηνρψλ πξνο δηάζεζε θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ 

Κχπξν.  

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν (2.3: 

Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο) πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζε πνηά πξφηππα ζηεξίδεηαη, πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

πνηά ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο θαη πνηέο νη ππνρξεψζεηο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, (θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγία 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο).  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Αλάπηπμε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν (2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε) θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ κεηαηξνπή ινηπψλ λνκηθψλ κνξθψλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, ηελ ζπγρψλεπζε 

εηαηξεηψλ θαη ηε δηάζπαζε εηαηξεηψλ.  

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο ιχζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν (2.5: Λχζε - Δθθαζάξηζε).  

 

5.2: Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν 

 

ηελ Κχπξν, ε Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηε γλσξίδνπκε ζηελ Διιάδα, 

είλαη γλσζηή σο «Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο» (Limited Liability Company - Ltd). Γηα 

ηε ζχζηαζε κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο ζηελ Κχπξν απαηηείηαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο ε 

ππνγξαθή ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ε θαηάζεζή απηψλ 

ησλ εγγξάθσλ ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη ε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ. 
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Αλ θαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο είλαη αλάινγε κε απηή ηεο ειιεληθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, 

δηαθέξεη ζην γεγνλφο φηη ηα έγγξαθα ζχζηαζεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή 

κνξθή, ηα ηέιε θαη έμνδα είλαη νπζησδψο ρακειφηεξα θαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο επίζεο κηθξφηεξνο.  

 

5.2.1: Καηαζηαηηθφ  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν εθηφο απφ ην θαηαζηαηηθφ ππάξρεη 

θαη ην ηδξπηηθφ έγγξαθν. 

Ηδξπηηθφ Έγγξαθν 

Σν ηδξπηηθφ έγγξαθν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο φπσο: α) ην φλνκα ηεο εηαηξείαο κε ηε 

ιέμε «Λίκηηεδ» ζην ηέινο ηεο επσλπκίαο, β) ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εηαηξείαο κε παξφηξπλζε λα είλαη φζν γεληθνί αιιά θαη πξνθαζνξηζκέλνη γίλεηαη ψζηε λα 

επηηξέπνπλ επξχηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, γ) ηε δήισζε πεξί επζχλεο ησλ κειψλ 

αλάινγα κε ην πνζφ ησλ κεηνρψλ πνπ δηαζέηνπλ, δ) ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε) 

ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ ππνγξάθνπλ ην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγγξαθεί. 

Καηαζηαηηθφ 

Σν θαηαζηαηηθφ, απφ ηελ άιιε, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ 

εζσηεξηθά ηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο θαη ξπζκίδνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ, φπσο α) ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο 

εηαηξείαο, β) ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ κειψλ, γ) ηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ, δ) ηνλ δηνξηζκφ 

θαη ηηο εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ε) ηα κεξίζκαηα, ζη) ηνπο εηαηξηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

δ) ηνλ εηαηξηθφ έιεγρν. 

Σα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κε εηδηθή απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο θαη απαηηεί πιεηνςεθία ίζε θαη κεγαιχηεξε ησλ 3/4 ησλ κειψλ. 

 

5.2.2: Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία ζχζηαζεο κίαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Κχπξν δίλεηαη απφ ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. Έγθξηζε νλφκαηνο απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ,  
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2. Καηαάζεζε ηνπ Ηδξπηηθνχ Δγγξάθνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ 

Έθνξν Δηαηξεηψλ. 

 

5.2.3: Μεηνρηθφ Κεθάιαην  

 

Αλ θαη ζηελ Κχπξν δελ ππάξρεη λνκηθφο φξνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αλψηαηνπ ή θαηψηαηνπ 

νξίνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ 

πξνηείλεη σο ειάρηζην κε θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ην πνζφ ησλ 15.000 €
18

 . 

 

5.2.4: Μεηνρέο 

 

Οη κεηνρέο νπνηνπδήπνηε κέινπο είλαη πξνζσπηθή ηδηνθηεζία, πνπ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί 

κε ηέηνην ηξφπν, φπσο πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη δελ απνηεινχλ αθίλεηε 

ηδηνθηεζία. 

Κάζε κεηνρή εηαηξείαο πνπ έρεη κεηνρηθφ θεθάιαην δηαθξίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν 

αξηζκφ ηεο. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν φιεο νη εθδνκέλεο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο ή φιεο νη 

εθδνκέλεο κεηνρέο κηαο νξηζκέλεο ηάμεο είλαη πιήξσο εμνθιεκέλεο, δελ ρξεηάδεηαη λα 

θέξνπλ δηαθξηηηθφ αξηζκφ εθφζνλ παξακέλνπλ πιήξσο εμνθιεκέλεο θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ 

ίδηα ζεηξά γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο καδί κε φιεο ηηο κεηνρέο ηεο ίδηαο ηάμεο πνπ εθδφζεθαλ 

θαη είλαη πιήξσο εμνθιεκέλεο. 

 

5.2.5: Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Κχπξν είλαη ηξία: α) ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, β) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη γ) ν γξακκαηέαο. 

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη κηα θνξά ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ θαη 

φρη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 15 κελψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε. Κχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ είλαη: ε έγθξηζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεξίζκαηνο, ν 

                                                           
18

 Σν εζληθφ λφκηζκα ηεο Κχπξν είλαη ην επξψ απφ ην 2008, φπνπ θαη αληηθαηαζηάζεθε ε θππξηαθή ιίξα (CYP), 

ε αληηθαηάζηαζε έγηλε κε ηζνηηκία 0.585274 ιίξεο αλά επξψ. 
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δηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν δηνξηζκφο ησλ ειεγθηψλ, ε έγθξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ επί ζνβαξψλ ζεκάησλ.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  

Ο ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζηελ Κχπξν 

θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, αλεμαξηήησο απηνχ φκσο ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ έρνπλ ηα κέιε ηεο εηαηξείαο. Καηά ηελ 

ίδξπζε ηεο εηαηξείαο δχλαηαη ε απφθαζε γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γ.. λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο  

νη ππνγξάθνληεο ηνπ ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ. 

 ε φηη αθνξά ην θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο Κχπξνπ, ε εηαηξεία ειέγρεηαη θαη 

θνξνινγείηαη βάζεη ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηεο ρψξαο, γη απηφ θαη ζπζηήλεηαη ε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο Κχπξνπ. Διάρηζηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ είλαη: α) ην πιήξεο φλνκα, β) επάγγεικα, γ) δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο, δ) ππεθνφηεηα.  

 Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

ν αξηζκφο ησλ κειψλ Γ.. νξίδεηαη βάζεη λφκνπ κεηαμχ δχν θαη πέληε. Ζ ζπκκεηνρή ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη πξνλφκην κφλν ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ε φηη αθνξά ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απηέο κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα ζε νπνηνδήπνηε 

κέξνο εληφο ή εθηφο Κχπξνπ.  

Ο γξακκαηέαο 

Ο δηνξηζκφο ηνπ γξακκαηέα είλαη ππνρξεσηηθφο απφ ην λφκν, πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθή 

κλεία ζην Καηαζηαηηθφ θαη ν δηνξηζκφο ηνπ γίλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ Γ.. Ο γξακκαηέαο 

κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθφ, είηε λνκηθφ πξφζσπν επηθνξηηζκέλν κε θαζήθνληα φπσο ε 

ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηεο εηαηξείαο, ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε 

πξφζθιεζε ησλ ζπλειεχζεσλ θαη ζπλεδξηάζεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξείαο θ.α. 

 

5.2.6: Σήξεζε Βηβιίσλ 

 

Ζ λνκνζεζία ζηελ Κχπξν δελ ππνρξεψλεη ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο λα ζεσξνχλ, λα ηεξνχλ θαη 

λα ελεκεξψλνπλ βηβιία θαη ζηνηρεία ζε αληηζηνηρία κε ην ειιεληθφ εηαηξηθφ δίθαην. Ζ 

ππνρξέσζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν είλαη λα ηεξνχλ επαξθψο βηβιία ψζηε λα 

πξνθχπηνπλ νη εηζπξάμεηο – πιεξσκέο ηεο εηαηξείαο, νη πσιήζεηο - αγνξέο, θαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία – ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο.  
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Αθφκε ππάξρνπλ θαη ηα ινηπά εηαηξηθά έγγξαθα φπσο είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο 

εγγξαθήο, ην Καηαζηαηηθφ θαη ην Ηδξπηηθφ έγγξαθν, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ κεηφρσλ, ηα 

πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ.α. 

 

5.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν 

 

5.3.1: Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο εηαηξείαο ζηελ Κχπξν πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κία αιεζηλή 

θαη δίθαηε εηθφλα ηεο εηαηξείαο. Ζ παξνπζίαζε απηήο ηεο αιεζηλήο θαη δίθαηεο εηθφλαο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, ησλ νπνίσλ ε ηήξεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ζηελ Κχπξν. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηήξεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ παξνπζίαζε κίαο αιεζηλήο θαη δίθαηεο εηθφλαο, πξέπεη λα δνζεί 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθφξεζε ζηηο ζεκεηψζεηο. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ ή δεκνζηνπνηήζεθαλ δελ παξνπζηάδνπλ κία αιεζηλή θαη δίθαηε εηθφλα, 

ζεσξείηαη φηη ππάξρεη παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο
19

. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο ππνγξάθνληαη εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ δχν 

ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο, ή αλ ππάξρεη έλαο κφλν ζχκβνπινο, απφ εθείλν ην ζχκβνπιν. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη, λα δεκνζηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ – σο εληαίν 

ζχλνιν- ζε κνξθή έθζεζεο απφ ηνλ ειεγθηή. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη 

φιεο νη παξαηεξήζεηο, επηθπιάμεηο θαη αξλήζεηο εθθξάζεσο γλψκεο πνπ εμέθξαζε ν 

ειεγθηήο.  

 

5.3.2:Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

ηελ Κχπξν νη κηζζνινγηθέο απνδνρέο πεξηνξίδνληαη ζε αλψηεξα φξηα κφλν. Σν κέγηζην 

πνζφ κεληαίσο γηα ην 2013 ήηαλ 4.533 επξψ. Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρνληαη ζε 

20,20% επί ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αλαινγεί ζπκκεηνρή ηνπ εξγνδφηε ίζε κε 

7,80%, ζπκκεηνρή ηνπ εξγαδφκελνπ 7,80% θαζψο θαη ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ίζε κε 4,60%.  

 

                                                           
19

 Ο πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνο (ΚΔΦ.113) 
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5.3.3: Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 

 

5.3.3.1: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

 

Οη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη πάλσ ζε φιν ην εηζφδεκα ηνπο πνπ 

απνθηάηαη ή πξνθχπηεη απφ πεγέο ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη κε θνξνινγηθνί 

θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ή 

πξνέθπςαλ απφ πεγέο ζηελ Κχπξν θαη κφλν. 

 

Πίλαθαο 5.1: Κιίκαθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηελ Κχπξν 

Φνξνινγεηέν εηζόδεκα γηα ην θνξνινγηθό 

έηνο ( € ) 

Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

(%) 

0 - 19.500 0 

19.501 - 28.000 20 

28.001 - 36.300 25 

36.301-60.000 30 

Άλσ ησλ 60.000 35 

 

Φνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ είλαη άηνκα ηα νπνία δηακέλνπλ ζηελ Κχπξν γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο 183 εκέξεο ζην θνξνινγηθφ 

έηνο. Ξέλνη θφξνη πνπ πιεξψζεθαλ κπνξνχλ λα πηζησζνχλ έλαληη ηνπ Κππξηαθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη. 

 

Πίλαθαο 5.2: Υψξεο κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

Άγηνο Μαξίλνο Δζζνλία Κίλα Νφηηνο Αθξηθή ηγθαπνχξε 

Αίγππηνο Ζλσκέλα 

Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

Κηξδηθζηάλ Οπγγαξία ινβαθία 

Αξκελία Ζλ. Βαζίιεην Κνπβέηη Οπδκπεθηζηάλ ινβελία 

Απζηξία Ζ.Π.Α. Λεπθνξσζία Οπθξαλία νπεδία 

Βέιγην Ηλδία Λίβαλνο Πνισλία πξία 

Βνπιγαξία) Ηξιαλδία Μάιηα Πνξηνγαιία Σαηδηθηζηάλ 
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Γαιιία  Ηζπαλία Μαπξίθηνο Ρνπκαλία Σατιάλδε 

Γεξκαλία Ηηαιία Μαπξνβνχλην Ρσζία Σζερία 

Γαλία Καλαδάο Μνιδαβία εξβία Φηλιαλδία 

Διιάδα Καηάξ Ννξβεγία ευρέιιεο  

 

5.3.3.2: Φνξνινγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

 

Φνξνινγηθφο πληειεζηήο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ είλαη 12,5% γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ζηελ 

Κχπξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο.  

Οη εηαηξείεο πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ θνξνινγνχληαη πάλσ ζε φιν ην 

εηζφδεκα ηνπο πνπ απνθηάηαη ή πξνθχπηεη απφ πεγέο ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη 

εηαηξείεο κε θνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ, θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη ή 

πξνθχπηεη απφ επηρείξεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Κχπξν θαη 

ζπγθεθξηκέλα εηζνδήκαηα απφ πεγέο ζηελ Κχπξν.  

Φνξνινγηθνί θάηνηθνη Κχπξνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπο ζηελ Κχπξν. Ξέλνη θφξνη πνπ πιεξψζεθαλ κπνξνχλ λα πηζησζνχλ έλαληη ηνπ 

Κππξηαθνχ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη. 

Οη αιινδαπνί εηαίξνη – κέηνρνη δελ ππφθεηληαη ζε παξαθξάηεζε σο πξνο ηα 

κεξίζκαηα ηνπο. Δπίζεο, νη αιινδαπνί κέηνρνη δελ επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφξνπο πέξα 

απφ ηελ εηαηξηθή θνξνινγία επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. O θφξνο 

επηβάιιεηαη κε ζπληειεζηή 20% πάλσ ζε θέξδε απφ δηάζεζε (φηαλ ε δηάζεζε δελ ππφθεηηαη 

ζε θφξν εηζνδήκαηνο) αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν 

ζπκπεξηιακβαvoκέvσv θαη θεξδψλ απφ δηάζεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο έρνπλ ηέηνηα 

ηδηνθηεζία, εθηφο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλν Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ.  

Οη θνξνινγηθέο δεκίεο ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ θαη λα 

ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε επ’ αφξηζηνλ ή λα ζπκςεθηζηνχλ κε θέξδε άιιεο 

εηαηξείαο ηνπ νκίινπ κε ηελ νπνία λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 75% άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή. 

 

5.3.3.3: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επηβάιιεηαη ζε φιεο ηηο παξαδφζεηο αγαζψλ θαη ζηηο παξνρέο 

ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Κχπξν, ζηηο απνθηήζεηο αγαζψλ απφ άιια Κξάηε 
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κέιε θαη ζηηο εηζαγσγέο αγαζψλ απφ Σξίηεο ρψξεο. Οη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηελ Κχπξν πνπ 

ηζρχνπλ απφ 13/01/2014 είλαη νη εμήο: 

 

Πίλαθαο 5.3: Πίλαθαο ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. ζηελ Κχπξν 

Καλνληθφο 19% Μεησκέλνο 5% 

Μεησκέλνο 9% Μεδεληθφο 0% 

 

Με θαλνληθφ ζπληειεζηή 19% θνξνινγνχληαη φιεο νη παξαδφζεηο αγαζψλ θαη 

παξνρέο ππεξεζηψλ πνπ δελ θνξνινγνχληαη κε κεδεληθφ ή κεησκέλν ζπληειεζηή θαη δελ 

εμαηξνχληαη ηεο θνξνινγίαο. 

Με κεησκέλν ζπληειεζηή 9% θνξνινγνχληαη: α) νη ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη 

εζηίαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο δηάζεζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, κπχξαο, θξαζηνχ 

θαη αλαςπθηηθψλ), β) ε δηακνλή ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη παξφκνηνπο 

ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο θαηαιχκαηνο δηαθνπψλ, γ) ε κεηαθνξά 

επηβαηψλ θαη ησλ ζπλνδεπφκελσλ απνζθεπψλ ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κχπξνπ κε αζηηθφ, 

ππεξαζηηθφ θαη αγξνηηθφ ηαμί θαη κε ηνπξηζηηθά, εθδξνκηθά θαη ππεξαζηηθά ιεσθνξεία θαη 

δ) ε ζαιάζζηα εγρψξηα κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ησλ ζπλνδεπφκελσλ απνζθεπψλ ηνπο. 

Με κεησκέλν ζπληειεζηή 5% θνξνινγνχληαη: α) νη παξαδφζεηο ηξνθίκσλ, β) νη 

παξαδφζεηο παξαζθεπαζκέλσλ ή κε παξαζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πνηψλ (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, κπχξαο, θξαζηψλ θαη αλαςπθηηθψλ) ή θαη ησλ δχν κε ή ρσξίο 

κεηαθνξηθά, γ) νη παξαδφζεηο θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ γηα ηαηξηθή θαη θηεληαηξηθή ρξήζε, δ) 

νη παξαδφζεηο δψσλ, δσληαλψλ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή 

ηξνθίκσλ, ε) βηβιία, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, ζη) ηα δηθαηψκαηα εηζφδνπ ζε παξαζηάζεηο 

ζεάηξνπ, ηζίξθν, παλεγχξηα, ινχλα-πάξθ, ζπλαπιίεο, κνπζεία θηι, δ) ηα δηθαηψκαηα εηζφδνπ 

ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δηθαίσκα ρξήζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε) νη ππεξεζίεο 

θνκκσηηθήο, ζ) ε αλαθαίληζε θαη επηζθεπή ηδησηηθψλ θαηνηθηψλ άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ κεηά 

ηελ πξψηε εγθαηάζηαζε, η) ε δξαζηεξηφηεηεο επηζηηηζκνχ απφ ζρνιηθέο θαληίλεο, θ) ε αγνξά 

ή ε αλέγεξζε θαηνηθίαο (κε πξνυπνζέζεηο). 

Με κεδεληθφ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. θνξνινγνχληαη: α) νη εμαγσγέο αγαζψλ, β) νη 

παξαδφζεηο, κεηαηξνπέο, επηδηνξζψζεηο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο, λαπιψζεηο θαη κηζζψζεηο 

πινίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ λαπζηπινΐα αλνηθηήο ζάιαζζαο θαη εθηεινχλ 

κεηαθνξέο επηβαηψλ κε θφκηζηξν ή κε ηα νπνία αζθείηαη εκπνξηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα, γ) 

νη παξαδφζεηο, κεηαηξνπέο, επηδηνξζψζεηο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο, λαπιψζεηο θαη κηζζψζεηο 

αεξνζθαθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ εθηεινχλ θπξίσο 
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δηεζλείο κεηαθνξέο κε θφκηζηξν, δ) νη ππεξεζίεο γηα ηηο άκεζεο αλάγθεο ησλ πινίσλ θαη 

αεξνπιάλσλ, ε) ε κεηαθνξά επηβαηψλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ ή 

αληηζηξφθσο κε πινίν ή αεξνζθάθνο, ζη) νη παξαδφζεηο ρξπζνχ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θηι,  

 

Δμαηξνχληαη απφ ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Φ.Π.Α. : 

• Μηζζψζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

• Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. (Κάπνηεο είλαη θνξνινγεηέεο), 

• Ννζνθνκεηαθή θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

• Σαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, 

• Αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, 

• Παξαδφζεηο θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη θαηαηεζεί αίηεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο πξηλ ηελ 

1ε Μαΐνπ 2004, 

• Δθπαίδεπζε φισλ ησλ βαζκίδσλ θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. 

 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν είλαη ππφρξεν λα εγγξαθεί ζην κεηξψν Φ.Π.Α. εθφζνλ: 

α) ζην ηέινο νπνηνπδήπνηε κήλα, ε αμία ησλ θνξνινγεηέσλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ππεξβαίλεη ηα €15.600 ή β) ζε νπνηνλδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν αλακέλεηαη φηη ε αμία ησλ θνξνινγεηέσλ ζπλαιιαγψλ ζα ππεξβεί ηα €15.600 

ζηηο επφκελεο 30 κέξεο ή γ) είλαη πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε ππνθείκελν ζην 

θφξν πξφζσπν εληφο E.E., ρσξίο φξην εγγξαθήο ή δ) πξαγκαηνπνηεί απνθηήζεηο αγαζψλ απφ 

άιια Κξάηε Μέιε ηεο E.E. (γηα πξφζσπα πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξνχκελεο ζπλαιιαγέο ή κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο), κε φξην εγγξαθήο €10.250, ή ε) πξνζθέξεη κεδεληθνχ 

ζπληειεζηή ζπλαιιαγέο, ή ζη) απφθηεζε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε ή δ) πξαγκαηνπνηεί 

πσιήζεηο απφ απφζηαζε, κε φξην εγγξαθήο €35.000. Γηθαίσκα γηα εγγξαθή απνθηνχλ ηα 

πξφζσπα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο εθηφο ηεο Κχπξνπ πνπ ζα ήηαλ θνξνινγεηέεο αλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηε Κχπξν θαζψο θαη ζπγθξνηήκαηα θαη ηκήκαηα εηαηξεηψλ. 

Κάζε εγγεγξακκέλν ζην κεηξψν Φ.Π.Α. πξφζσπν έρεη ππνρξέσζε κέρξη ηελ 10ε 

κέξα κεηά ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ην ηέινο ηεο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ λα ππνβάιεη 

ζηνλ Έθνξν Φ.Π.Α. ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε θαη λα θαηαβάιεη ηνλ αληίζηνηρν νθεηιφκελν 

θφξν. Απφ 19 Φεβξνπαξίνπ 2013 θάζε ππνθείκελν ζην θφξν πξφζσπν πνπ αηηείηαη 

επηζηξνθή Φ.Π.Α. δηθαηνχηαη επηζηξνθή ηνπ πνζνχ Φ.Π.Α. κε ηφθν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηζηξνθή θαζπζηεξήζεη γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο απαίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ηνλ 
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Έθνξν Φ.Π.Α. ζε ζρέζε κε ηελ απαίηεζε, ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ ηεζζάξσλ κελψλ 

παξαηείλεηαη ζε νθηψ κήλεο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην, δειαδή απνθηήζεηο θαη 

παξαδφζεηο αγαζψλ θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ απφ / πξνο ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα πην θάησ έληππα: 

 

Πίλαθαο 5.4: Έληππα ζε πεξίπησζε Δλδνθνηλνηηθνχ Δκπνξίνπ 

Δλδνθνηλνηηθέο Απνθηήζεηο Δλδνθνηλνηηθέο Παξαδόζεηο 

1. Intrastat - Αθίμεηο Αγαζψλ 1. Intrastat - Απνζηνιέο Αγαζψλ 

2. Καηαρψξεζε ζηε δήισζε Φ.Π.Α. (ζε 

ζπλνιηθή βάζε)  

2. Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο 

Δλδνθνηλνηηθψλ Παξαδφζεσλ Αγαζψλ θαη 

Δλδνθνηλνηηθψλ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ 

(έληππν VIES) 

 3. Καηαρψξεζε ζηε δήισζε Φ.Π.Α. (ζε 

ζπλνιηθή βάζε) 

 

Οη δειψζεηο INTRASTAT ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Φ.Π.Α. φρη αξγφηεξα απφ ηε 

δέθαηε κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα, ζηνλ νπνίν ε δήισζε INTRASTAT αλαθέξεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζπλαιιαγέο, ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην θφξν 

πξφζσπν μεπεξλνχλ ην φξην εγγξαθήο. Ο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο VIES ππνβάιιεηαη 

ζηελ Τπεξεζία Φ.Π.Α. φρη αξγφηεξα απφ ηε δέθαηε πέκπηε κέξα ηνπ επφκελνπ κήλα ζηνλ 

νπνίν ν πίλαθαο αλαθέξεηαη κε ειεθηξνληθή κνξθή κφλν.  

 

5.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Κχπξν 

 

5.4.1: πγρψλεπζε 

 

Έλαο ηξφπνο ζπγρψλεπζεο είλαη φηαλ γίλεηαη ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε κηαο ή 

πεξηζζνηέξσλ δεκφζησλ εηαηξεηψλ απφ κηα άιιε δεκφζηα εηαηξεία. Ωο ζπγρψλεπζε 

ραξαθηεξίδεηαη: α) Ζ πξάμε, κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δηαιχνληαη ρσξίο λα 

ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη κεηαβηβάδνπλ ζε κία άιιε πθηζηάκελε εηαηξεία ην 

ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, δηαζέηνληαο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο κεηνρέο ηεο ηειεπηαίαο - 

απνξξνθψζα - εηαηξείαο θαη ηπρφλ ζπκςεθηζηηθφ πνζφ ζε κεηξεηά, β) ε απνξξφθεζε κηαο 



 61 

εηαηξείαο απφ άιιε, ε νπνία θαηέρεη ην 90% θαη πιένλ αιιά φρη ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο 

πξψηεο, γ) ε πξάμε, κε ηελ νπνία κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο εηαηξείεο δηαιχνληαη ρσξίο λα 

ηεζνχλ ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη κεηαθέξνπλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ζε κία 

άιιε εηαηξεία, ζηελ νπνία αλήθνπλ φιεο νη κεηνρέο ηνπο θαη νη άιινη ηίηινη πνπ παξέρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. πγρψλεπζε κε απνξξφθεζε δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο ησλ απνξξνθψκελσλ εηαηξεηψλ βξίζθνληαη 

ζην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο, αξθεί λα κελ έρεη αθφκε αξρίζεη ε δηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο ζπγρψλεπζεο είλαη φηαλ γίλεηαη ζπγρψλεπζε κε ζχζηαζε κηαο 

λέαο εηαηξείαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εηαηξείεο δηαιχνληαη ρσξίο λα ηεζνχλ ζε εθθαζάξηζε 

θαη κεηαβηβάδνπλ ζε κηα εηαηξεία, ηελ νπνία ηδξχνπλ, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, 

δηαζέηνληαο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο, θαη ηπρφλ ζπκςεθηζηηθφ πνζφ 

ζε κεηξεηά. πγρψλεπζε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη φηαλ 

κία ή πεξηζζφηεξεο ησλ απνξξνθψκελσλ εηαηξεηψλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, 

αξθεί λα κελ έρεη αθφκε αξρίζεη ε δηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ.  

 

5.4.2: Γηάζπαζε 

 

Γηάζπαζε δεκφζησλ εηαηξεηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, είηε κε απνξξφθεζε απφ άιιεο 

εηαηξείεο, είηε κε ηελ ίδξπζε λέαο εηαηξείαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε δηάζπαζε κέζσ 

απνξξφθεζεο, έρνπκε φηαλ κία εηαηξεία δηαιχεηαη ρσξίο λα ηεζεί ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο 

θαη κεηαβηβάδεη ζε πεξηζζφηεξεο ππάξρνπζεο εηαηξείεο (επσθεινχκελεο εηαηξείεο) ην ζχλνιν 

ηεο πεξηνπζίαο ηεο κέζσ δηαλνκήο ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

δηάζπαζε κεηνρψλ ησλ επσθεινχκελσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο 

εηζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηάζπαζε, θαη δεχηεξνλ ηπρφλ ζπκςεθηζηηθνχ πνζνχ ζε 

κεηξεηά. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, δηάζπαζε κέζσ ίδξπζεο λέσλ εηαηξεηψλ, έρνπκε φηαλ κία 

εηαηξεία δηαιχεηαη ρσξίο λα ηεζεί ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη κεηαβηβάδεη ζε 

πεξηζζφηεξεο λέεο εηαηξείεο (επσθεινχκελεο εηαηξείεο) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο κέζσ 

δηαλνκήο ζηνπο κεηφρνπο ηεο πξψησλ κεηνρψλ ησλ σο άλσ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ηηο εηαηξηθέο εηζθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηάζπαζε, θαη ηπρφλ ζπκςεθηζηηθνχ πνζνχ 

ζε κεηξεηά: 
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Ζ δηάζπαζε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη φηαλ ε 

δηαζπψκελε εηαηξεία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, αξθεί λα κελ έρεη αθφκε 

αξρίζεη ε δηαλνκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, ζηε ζχζηαζε ηεο λέαο 

εηαηξείαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 47Β
20

. 

 

5.5: Λχζε – Δθθαζάξηζε 

 

Ζ εθθαζάξηζε κίαο αλψλπκεο εηαηξείαο δχλαηαη λα γίλεη είηε α) απφ ην Γηθαζηήξην, β) 

εθνχζηα· ή γ) κε ηελ επίβιεςε ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

α) Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα εθθαζαξηζηεί απφ ην Γηθαζηήξην αλ:  

 ε εηαηξεία έρεη απνθαζίζεη κε εηδηθφ ςήθηζκα ε εηαηξεία λα εθθαζαξηζηεί απφ ην 

Γηθαζηήξην,· 

 γίλεηαη παξάιεηςε ηεο παξάδνζεο ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ ηεο έθζεζεο ή ηεο ζχγθιεζεο 

ζπλέιεπζεο,· 

 ε εηαηξεία δελ αξρίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο κέζα ζε έλα έηνο απφ ηε ζχζηαζε ηεο ή 

αλαζηέιιεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα έλα νιφθιεξν έηνο, 

 ν αξηζκφο ησλ κειψλ κεηψλεηαη θάησ απφ επηά ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο εηαηξείαο. Σν 

Γηθαζηήξην ρνξεγεί ζηελ εηαηξεία επαξθή πξνζεζκία γηα ηελ άξζε ηνπ ιφγνπ δηάιπζεο, 

θαη πξνρσξεί ζηελ δηάιπζε κφλν αλ ε εηαηξεία δειψζεη εμ αξρήο ή ζε ζπκθσλεκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα αδπλακία λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, 

 ε εηαηξεία είλαη αλίθαλε λα απνπιεξψζεη ηα ρξέε ηεο,· 

 ην Γηθαζηήξην έρεη ηε γλψκε φηη είλαη δίθαην λα δηαιπζεί ε εηαηξεία.· 

 

Όηαλ νη ππνζέζεηο εηαηξείαο έρνπλ πιήξσο εθθαζαξηζηεί, ην Γηθαζηήξην, εθδίδεη 

δηάηαγκα γηα ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαηάγκαηνο θαη ε εηαηξεία 

αθνινχζσο δηαιχεηαη. Αληίγξαθν ηνπ δηαηάγκαηνο απνζηέιιεηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή κέζα 

ζε δεθαηέζζεξηο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ, ζηνλ έθνξν εηαηξεηψλ ν νπνίνο θαηαρσξεί 

ζηα βηβιία ηνπ ζεκείσκα γηα ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. Αλ ν εθθαζαξηζηήο παξαιείςεη λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, απηφο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ δελ 
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ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ιίξεο
21

 γηα θάζε εκέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απηφο 

επζχλεηαη γηα παξάιεηςε. 

 

β) Δηαηξεία δχλαηαη λα εθθαζαξηζηεί εθνχζηα: 

 φηαλ ε πεξίνδνο, πνπ νξίζηεθε απφ ην θαηαζηαηηθφ γηα ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο εθπλέεη, 

ή ε εηαηξεία ζε γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίλεη ςήθηζκα κε ην νπνίν δεηείηαη ε εθνχζηα 

εθθαζάξηζε ηεο εηαηξείαο,· 

 αλ ε εηαηξεία ςεθίδεη κε εηδηθφ ςήθηζκα φπσο ε εηαηξεία εθθαζαξηζηεί εθνχζηα,· 

 αλ ε εηαηξεία ςεθίδεη κε έθηαθην ςήθηζκα φηη δελ δχλαηαη εμαηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο, θαη φηη είλαη θαιχηεξν λα εθθαζαξηζηεί. 

 

γ) Όηαλ εηαηξεία έρεη εγθξίλεη ςήθηζκα γηα εθνχζηα εθθαζάξηζε, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα 

εθδψζεη δηάηαγκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο αιιά κε ηελ επνπηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

θαη κε ηέηνην δηθαίσκα ζηνπο πηζησηέο ή άιινπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γηθαζηήξην, θαη 

γεληθά κε ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ ην Γηθαζηήξην θξίλεη δίθαην. 
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 Κππξηαθή ιχξα, ην εζληθφ λφκηζκα ηεο Κχπξνπ έσο ην 2008, νπφηε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην επξψ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

: ΟΙ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΣΗΝ ΠΡΩΗΝ 

ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

6.1: Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ ζχζηαζε 

(2.2:Γηαδηθαζίεο χζηαζεο) παξαηίζεληαη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηα ζηάδηα ηεο ίδξπζεο ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπ, ην χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ην είδνο 

ησλ κεηνρψλ πξνο δηάζεζε θαζψο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ 

Π.Γ.Γ.Μ. 

Ζ αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. 

(2.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο) πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζε πνηά πξφηππα ζηεξίδεηαη, πνηέο είλαη νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

πνηά ε δηαδηθαζία θαη ν ρξφλνο έγθξηζήο ηνπο θαη πνηέο νη ππνρξεψζεηο δεκνζίεπζήο ηνπο. 

Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαζψο 

θαη ζηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, (θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγία 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο).  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε Ννκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ Αλάπηπμε ησλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. (2.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ κεηαηξνπή ινηπψλ λνκηθψλ κνξθψλ εηαηξεηψλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, 

ηελ ζπγρψλεπζε εηαηξεηψλ θαη ηε δηάζπαζε εηαηξεηψλ.  

Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηνπο ιφγνπο ιχζεο θαη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο 

ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. (2.5: Λχζε - Δθθαζάξηζε).  

 

6.2: Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. 
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Ο Νφκνο πεξί εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ
22

 ξπζκίδεη ην ζρεκαηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηε κεηαηξνπή 

θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. Τπάξρνπλ πέληε κνξθέο επηρεηξήζεσλ ζηε 

Π.Γ.Γ.Μ. βάζεη απηνχ ηνπ λφκνπ:  

• Οκφξξπζκε (Javno Trgovsko Drushtvo - JTD),  

• Δηεξφξξπζκε εηαηξεία (Komanditno Drushtvo - KD),  

• Μηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Drushtvo έηζη Ogranichena Odgovornost - 

DOO),  

• Αλψλπκε Δηαηξεία (Akcionersko Drushtvo - Α.D.),  

• Δηεξφξξπζκε εηαηξεία κε κεηνρέο (Komanditno Drushtvo έηζη Akcii - ΚDΑ)  

Όια ηα είδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο λνκηθά πξφζσπα. Οη 

ηδξπηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππφ ηνλ φξν φηη ν λφκνο 

δελ απαγνξεχεη ηέηνηα ζπκκεηνρή. Οη πην θαηάιιειεο κνξθέο έλσζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο 

μέλνπο επελδπηέο είλαη ε πεξηνξηζκέλε αλψλπκε εηαηξεία (DOO) θαη ε αλψλπκε εηαηξεία 

(AD). 

 

6.2.1: Καηαζηαηηθφ  

 

Ζ ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο είλαη ην πξψην ζηάδην θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζχζηαζεο κίαο εηαηξείαο ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη: 

 Δπσλπκία, έδξα θαη δηεχζπλζε, 

 θνπφο ιεηηνπξγίαο, 

 Όξγαλα δηνίθεζεο θαη εθπξφζσπνη ηεο επηρείξεζεο,  

 Σχπνο (εηζθνξά ζε ρξήκαηα ή είδνο) θαη / ή ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

 

Οη εηζθνξέο ζε είδνο πξέπεη λα απνηηκψληαη απφ εκπεηξνγλψκνλα δηνξηζκέλν απφ 

αξκφδην δηθαζηήξην. Ζ έθζεζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα πεξηιακβάλεη: 

 Πιήξε πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ζε είδνο,  

 Σε κέζνδν απνηίκεζεο,  

 Αληηζηνίρηζε κε ην κεξίδην ηνπ θεθαιαίνπ ή ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, 

 Ολνκαζηηθή αμία,  

                                                           
22

 Law on Trade Companies (As published in The Official Gazette no. 28/96) 
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Ζ αμία ηεο εηζθνξάο ζε είδνο ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ 

δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηελ απνηίκεζε ηνπ εκπεηξνγλψκνλα.  

 

6.2.2: Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο 

 

Ζ λεντδξπζείζα εηαηξεία απνθηά λνκηθή ππφζηαζε κφιηο εγγξαθεί ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

ηεο Π.Γ.Γ.Μ. 

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη ε νινθιήξσζε δχν δηαδηθαζηψλ: 

1. Δπηθχξσζε πξάμεσλ θαη θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο,  

2. Έγγξαθε ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη απφθηεζε ζθξαγίδαο εηαηξείαο.  

 

πγθεθξηκέλα πξέπεη λα επηθπξσζνχλ απφ δηθεγφξν ηα αθφινπζα έγγξαθα: 

1. Καηαζηαηηθφ εηαηξείαο (δχν αληίγξαθα – έλα γηα ην Δκπνξηθφ Μεηξψν θαη έλα γηα ην 

αξρείν ηεο εηαηξείαο), 

2. Γείγκα ππνγξαθήο ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 

Σα έγγξαθα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηεο αίηεζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ 

Μεηξψν είλαη: 

 Δπηθπξσκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εηαίξνπ/ σλ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή/ σλ ηεο εηαηξείαο φηη 

ηεξήζεθαλ φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαηά ηε ζχζηαζε 

ηεο εηαηξείαο, 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ εηαίξνπ/ σλ φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη (φπσο απηνί νξίδνληαη 

απφ ην Δκπνξηθφ Γίθαην) βάζεη ησλ νπνίσλ δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα είλαη ηδξχζνπλ 

εηαηξίεο, 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο φηη ζπκθσλεί λα αλαιάβεη ηε 

δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο.  

 

Ο δηαρεηξηζηήο ή έλα εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο 

θαηαζέηεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. ε 

πεξίπησζε ειιείςεσλ ν δηαρεηξηζηήο ή ην εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη εληφο 15 εκεξψλ λα ελεκεξψζεη ην Δκπνξηθφ Μεηξψν 

φηη έρεη εθπιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ νινθιήξσζε εγγξαθήο ηεο 
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εηαηξείαο ζην Μεηξψν πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ εληφο 15 

εκεξψλ δελ έρεη ελεκεξσζεί ην Δκπνξηθφ Μεηξψν ν δηαρεηξηζηήο ή ην εμνπζηνδνηεκέλν 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηελ εηαηξεία γηα ηπρφλ δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ.  

 

6.2.3: Μεηνρηθφ Κεθάιαην  

 

Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ην ειάρηζην απαηηνχκελν θεθάιαην είλαη ίζν κε 1.500.000,00 

MKD
23

 (25,000 €) κε δεκφζηαο εγγξαθήο, ελψ γηα ηελ ίδξπζε Α.Δ. δεκφζηαο εγγξαθήο ην 

ειάρηζην θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 3.000.000,00 MKD (50,000 €). Σν ειάρηζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην γηα ηξάπεδεο, επελδπηηθά ζρήκαηα θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη πςειφηεξν.  

 

6.2.4: Μεηνρέο 

 

Οη αμία κηαο κεηνρήο δελ κπνξεί κηθξφηεξε απφ 60,00 MKD (πεξίπνπ 1,00 €). Σν θεθάιαην 

ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε θνηλέο θαη πξνλνκηαθέο κεηνρέο. Οη θάηνρνη θνηλψλ κεηνρψλ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ιακβάλνπλ κέξηζκα θαη ζε πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν κεξίδην απφ ην ελεξγεηηθφ 

ηεο εηαηξείαο. Οη πξνλνκηαθέο κεηνρέο δχλαηαη λα παξέρνπλ δηθαίσκα πξνθαζνξηζκέλνπ 

κεξίζκαηνο ή ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ζε πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο ηεο. 

 

6.2.5: Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο ζηε Π.Γ.Γ.Μ. κπνξεί λα έρνπλ έλα φξγαλν δηεχζπλζεο θαη έλα 

φξγαλν επνπηείαο (δπαδηθφ ζχζηεκα) ή έλα φξγαλν δηνίθεζεο (κνληζηηθφ ζχζηεκα). Γελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ή ηε ρψξα δηακνλήο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

κεηέρνπλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ή επνπηείαο ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηεχζπλζεο 

δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη ζην φξγαλν επνπηείαο.   

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κεηέρνπλ φινη νη κέηνρνη κε δηθαίσκα ςήθνπ. Ζ 

πξψηε Γεληθή πλέιεπζε ζα πξέπεη λα ζπγθιεζεί εληφο 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε εηήζηα βάζε ζα πξέπεη λα ζπγθαιείηαη θαη ειάρηζην 

                                                           
23

  MKD: Γελάξην FYROM, ηζνηηκία 1 επξψ = 61,612038 Γελάξηα FYROM, (Ηζνηηκία 01/09/2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_lev
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κηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην 

Γηεπζπληή ή ην Δπνπηηθφ Όξγαλν ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη απφ ηνπο κεηφρνπο νη νπνίνη 

θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ δχλαηαη λα: 

 Σξνπνπνηήζεη ηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο,  

 Απνθαζίζεη ηε κεηαηξνπή θαη ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο,  

 Δθιέμεη θαη λα επαλεθιέμεη ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή ηνπ νξγάλνπ 

επνπηείαο ηεο εηαηξείαο,  

 Γηνξίζεη θαη πάςεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο,  

 Δγθξίλεη ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πηζηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο 

λφκηκνπο ειεγθηέο,  

 Δπηιχζεη δεηήκαηα ηα εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

λφκν ή ζηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.  

  

Γπαδηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  

Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα έρεη εθιεγεί πξηλ απφ ηελ θαηαρψξηζε 

ηεο εηαηξείαο ζην κεηξψν εηαηξεηψλ. Σα κέιε ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ εθιέγνληαη απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη πνηά απφ ηα κέιε ηνπ 

επνπηηθνχ νξγάλνπ έρνπλ εθιεγεί σο αλεμάξηεηα. Σα κέιε ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ δελ 

κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ 3 θαη πεξηζζφηεξα απφ 11. 

Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δελ κεηέρεη ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, αιιά 

εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία απέλαληη ζην Όξγαλν Γηνίθεζεο. Σν Δπνπηηθφ Όξγαλν δηνξίδεη ηα 

κέιε ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο θαη αζθεί έιεγρν επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο.  

Σν Όξγαλν Γηνίθεζεο ππνβάιεη ζην Δπνπηηθφ Όξγαλν ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε 

ηξίκελν εθζέζεηο αλαθνξηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ ππνβάιεη ζην 

Δπνπηηθφ Όξγαλν ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εηήζηα έθζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. 

ε θαζεκεξηλή βάζε ε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο γίλεηαη απφ ην Όξγαλν Γηνίθεζε ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ Δπνπηηθνχ Οξγάλνπ. Σα κέιε ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα είλαη 

ιηγφηεξα απφ 3 θαη πεξηζζφηεξα απφ 11. Σν φξγαλν δηνίθεζεο δχλεηαη λα αλαζέηεη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Δπνπηηθνχ Οξγάλνπ. 
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Απνθάζεηο ηνπ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο γηα ηηο νπνίεο είλαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε απφ ην 

Δπνπηηθφ Όξγαλν ηεο εηαηξείαο είλαη νη εμήο: 

 Λχζε ή κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο,  

 Μεηαβίβαζε ηεο εηαηξείαο,  

 Μαθξνπξφζεζκνη δηαθαλνληζκνί νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ εηαηξεία, 

 Λήμε πθηζηάκελσλ καθξνπξφζεζκψλ δηαθαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο.   

 

Μνληζηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο  

ε απηή ηε θαηεγνξία ε εηαηξεία δηνηθείηαη θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 15 άηνκα. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη, 

κεηαμχ ησλ αηξεηψλ ηνπ κειψλ, έλα ή πεξηζζφηεξα εθηειεζηηθά κέιε. Σα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα νπνία έρνπλ εθιεγεί σο αλεμάξηεηα δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ 

θαη σο εθηειεζηηθά κέιε. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ. Σν 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζέηεη ηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο Δθηειεζηηθνχο πκβνχινπο ηεο εηαηξείαο. 

Οη εθηειεζηηθνί ζχκβνπινη κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ αλά πάζα ζηηγκή κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

6.3: Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. 

 

6.3.1: Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

Σα ινγηζηηθά βηβιία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη εηδηθφηεξα νη εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) φπσο εγθξίζεθαλ θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Π.Γ.Γ.Μ. ην 2009 κε 

πξψην έηνο εθαξκνγήο ην ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. απνηεινχληαη 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο, ηελ πεξηεθηηθή θαηάζηαζε εηζνδήκαηνο, ηελ 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη ηηο 

ζεκεηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
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6.3.2:Αζθαιηζηηθέο Τπνρξεψζεηο  

 

ηελ Π.Γ.Γ.Μ. νη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο
24

 είλαη ίζεο κε 27% ην κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ 

εξγαδφκελνπ. Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθαιίζεσο γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζπληειεζηή ίζν κε 7,3% γηα πγεηνλνκηθή αζθάιηζε, 0,5% 

γηα επηπξφζζεηεο ζπλεηζθνξέο αζθάιηζεο πγείαο, 18% γηα ην ηακείν ζπληάμεσλ θαη 

αλαπεξίαο θαη 1,2% γηα ην ηακείν αλέξγσλ  

 

6.3.3: Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 

 

6.3.3.1: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

 

Φνξνινγηθνί θάηνηθνη ηεο Π.Γ.Γ.Μ. είλαη ηα άηνκα ηα νπνία: 

 Γηακέλνπλ κφληκα ζηε Π.Γ.Γ.Μ., 

 Γηακέλνπλ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. γηα πεξηζζφηεξεο απφ 183 κέξεο ην έηνο.  

Οη κφληκνη θάηνηθνη Π.Γ.Γ.Μ. ππφθεηληαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, ελψ νη κε κφληκνη θάηνηθνη ππφθεηληαη ζε θνξνινγία κφλν γηα 

ηα εηζνδήκαηα πνπ απέθηεζαλ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. 

Σν θνξνινγεηέν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλεη: 

 Δηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο,  

 Ακνηβέο απφ παξνρή ππεξεζηψλ,  

 Ακνηβέο κειψλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη Δπνπηηθψλ Οξγάλσλ εηαηξεηψλ, 

 πληάμεηο,  

 Απνδεκηψζεηο αζζελείαο, 

 Απνδεκηψζεηο αδεηψλ,  

 Έζνδα απφ γεσξγηθέο εξγαζίεο (γεσξγηθφ εηζφδεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 1,3 

εθαηνκκχξηα MKD ππφθεηηαη ζε θαη’ απνθνπή θνξνιφγεζε), 

 Δηζνδήκαηα απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα, 

 Έζνδα απφ δηθαηψκαηα, 

                                                           
24

 Official Gazette No. 42/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11 and 185/11), “Law on mandatory social security 

insurance contributions (LMSSC),” 
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 Δηζνδήκαηα απφ θεθάιαηα (κεξίζκαηα, ηφθνη νκνιφγσλ θαη ηίηισλ) – νη ηφθνη 

ησλ θαηαζέζεσλ ζχκθσλα κε ηε ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ γηα ηε 

Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ ζα αξρίζνπλ λα θνξνινγνχληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

 Δηζνδήκαηα απφ αθίλεηα, 

 Κέξδε απφ ηπρεξά παηρλίδηα, 

 Λνηπά εηζνδήκαηα ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

απαιιαζζφκελσλ απφ θνξνιφγεζε εηζνδεκάησλ φπσο νξίδνληαη απφ ην Νφκν γηα 

ηε Φνξνινγία Φπζηθψλ Πξνζψπσλ. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ (ππνρξεσηηθή αζθάιεηα πγείαο, αλαπεξίαο 

θαη ζχληαμεο) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

Παξάιιεια, γηα ηνπο κηζζσηνχο ππάξρεη ην αθνξνιφγεην γηα ην πνζφ ησλ 1.420,00 €. 

Οη δσξεέο ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα / νξγαλψζεηο εθπίπηνπλ απφ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400,00€. 

ε νξηζκέλνπ ηχπνπ εηζνδήκαηα φπσο εηζνδήκαηα απφ εθκεηάιιεπζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ή εηζνδήκαηα απφ δηθαηψκαηα, ππάξρνπλ ππνρξεσηηθέο θξαηήζεηο νη νπνίεο 

θπκαίλνληαη απφ 25% έσο 60% σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Σα εηζνδήκαηα ηα νπνία απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ είλαη: 

 Σφθνη απφ θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη ηξερνχκελνπο 

ινγαξηαζκνχο,  

 πληάμεηο αλαπεξίαο,  

 Δπηδφκαηα αλεξγίαο, 

 Κξαηηθέο ππνηξνθίεο,  

 Δπηδφκαηα ηέθλσλ, 

 Μηζζνί εξγαδνκέλσλ, φηαλ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη ιεηηνπξγεί εληφο 

ηερλνινγηθήο – βηνκεραληθήο αλαπηπμηαθήο δψλεο γηα ηα πξψηα 10 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

 Σν 30% ησλ θεξδψλ απφ ηελ πψιεζε αθηλήησλ,  

Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηα θέξδε απφ ηελ 

πψιεζε αθηλήησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

αξγφηεξν ηξία έηε απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ απφ ηνλ πσιεηή. 
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Ο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. είλαη 

νξηδφληηνο θαη ίζνο κε 10%. Οη θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηελ εηήζηα 

δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο κέρξη ηεο 15 Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 

Πίλαθαο 6.1: Υψξεο κε ηηο νπνίεο ε Π.Γ.Γ.Μ. έρεη ζπλάςεη ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο 

 

Γαλία Γηνπγθνζιαβία 

(ηζρχεη γηα ηε 

εξβία θαη ην 

Μαπξνβνχλην) 

Κνζζπθνπέδην Μνιδαβία νπεδία 

Οπγγαξία Διβεηία Κνπβέηη Ννξβεγία Σατβάλ 

Αιβαλία Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ηεο 

Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο 

Κξναηία Οιιαλδία Αίγππην 

Απζηξία Ηξάλ Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο 

Κίλαο 

Οπθξαλία Δζζνλία 

Βέιγην Ηξιαλδία Λεηνλία Πνισλία Σνπξθία 

Βφξεηα Ηξιαλδία Ηζπαλία Λεπθνξσζία Ρνπκαλία Σζερηθή  

Γεκνθξαηία 

Βνπιγαξία Ηηαιία Ληζνπαλία Ρσζία Φηλιαλδία 

Γαιιία Καδαθζηάλ Λνπμεκβνχξγν ινβαθία νπεδία 

Γεξκαλία Καηάξ Μαξφθν ινβελία  

 

6.3.3.2: Φνξνινγία Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

 

Ο ζπληειεζηήο εηαηξηθνχ θφξνπ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. είλαη ίζνο κε 10%. Ζ εκεδαπέο εηαηξείεο 

ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο. Γελ επηβάιιεηαη θφξνο ζηα κε δηαλεκφκελα θέξδε.  

χκθσλα κε ην θνξνινγηθφ κνληέιν ηεο Π.Γ.Γ.Μ. ν θφξνο ππνινγίδεηαη θαη 

θαηαβάιιεηαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 10%. Ο θφξνο ζε πάζεο θχζεσο κεξίζκαηα ή 
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άιιεο κνξθέο δηαλνκήο θεξδψλ νθείιεηαη θαηά ηε δηαλνκή ηνπ κεξίζκαηνο. Σα έζνδα απφ 

κεξίζκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ηνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηα ιακβάλεη, εθφζνλ έρνπλ θνξνινγεζεί ζηελ εηαηξεία πνπ ηα 

θαηαβάιεη.   

 

Δηαηξείεο νη νπνίεο αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε Π.Γ.Γ.Μ. (πιελ 

ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ) θαη ηα εηήζηα έζνδα ηνπο δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 50.000,00 € απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ θαηαβνιή θφξνπ επί ησλ θεξδψλ. Γηα ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα έζνδα θαηά ην 

ηειεπηαίν έηνο είλαη κεηαμχ 50.000,01 € θαη 100.000,00 € ν εηήζηνο θφξνο ππνινγίδεηαη σο 

πνζνζηφ (1%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

Οη εηαηξείεο επελδχνπλ ζε ηερλνινγηθέο-βηνκεραληθέο δψλεο απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν 

εηζνδήκαηνο γηα 10 έηε. 

Οη Νφκνο
25

 πξνβιέπεη εθπηπηφκελεο δαπάλεο αλεμαξηήησο αλ ε επηρείξεζε παξνπζηάζεη 

θέξδε ή δεκίεο εληφο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ελδεηθηηθά: 

 ην 90% ησλ εμφδσλ παξαζηάζεσο,  

 ηαμίδηα θαη ρνξεγίεο (allowances) ζε εξγαδνκέλνπο άλσ ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ,  

 ππεξβάζεηο ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

δαπάλεο ηαμηδηψλ, πάλσ απφ ην 50% ηνπ κέζνπ κηζζνχ ηεο ρψξαο, 

 δαπάλεο γηα ηελ θάιπςε ειιείςεσλ ή απφζπξζεο πιηθψλ άλσ ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξνηχπσλ, 

 Δζεινληηθέο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ, φπνπ νη εηζθνξέο είλαη άλσ ησλ ηεζζάξσλ 

κέζσλ κεληαίσλ απνδνρψλ αλά εξγαδφκελν, 

 Γηαγξαθή απαηηήζεσλ ρσξίο ηε ιήςε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, 

 Σφθνη δαλείσλ, 

 Κξπθέο δηαλνκέο θεξδψλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ 

ζε ηηκήο ρακειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο πιήξνπο αληαγσληζκνχ ζε κεηφρνπο ή ζε ηξίηα 

κέξε κε ηα νπνία ζπλδένληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρακειφηνθσλ δαλείσλ,  

 Γσξεέο άλσ ηνπ 5% θαη ρνξεγίεο άλσ ηνπ 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο,   

 Γαπάλεο νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επηρείξεζε, 

 Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ εθαξκνδφκελσλ “transfer prices” θαη ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο.  

 

                                                           
25

 Official Gazette of RM no. 28/96 (1996), “Law on Trade Companies” 
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6.3.3.3: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

 

Ο Φ.Π.Α. ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. εθαξκφδεηαη ζηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ζηελ εηζαγσγή ησλ αγαζψλ. Τπνινγίδεηαη δε, κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλαινγηθψλ 

θνξνινγηθψλ πνζνζηψλ ζηελ θνξνινγηθή βάζε, σο εμήο: 

• Σν γεληθφ θνξνινγηθφ πνζνζηφ 18% εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θνξνινγήζηκεο 

πσιήζεηο θαη ηηο εηζαγσγέο, εθηφο απφ ζηηο πσιήζεηο θαη ηηο εηζαγσγέο πνπ 

θνξνινγνχληαη κε ρακειφηεξν ζπληειεζηή Φ.Π.Α. 

• Ο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 5% εθαξκφδεηαη ζηελ πψιεζε θαη ηελ εηζαγσγή 

εκπνξεπκάησλ φπσο: α) ηξφθηκα, β) πφζηκν λεξφ απφ ηα δεκφζηα δίθηπα χδξεπζεο, γ) 

έληππα, φπσο: βηβιία, θπιιάδηα θαη παξφκνην έληππν πιηθφ, εθεκεξίδεο θαη άιια 

πεξηνδηθά, εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία γηα παηδηά, παηδηθά ηεηξάδηα δσγξαθηθήο, 

ραξηνγξαθηθά αληηθείκελα νπνηνπδήπνηε είδνπο, εθηφο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο. 

Όια ηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ επηρείξεζε ζηελ Π.Γ.Γ.Μ., ππνρξενχληαη 

λα θαηαβάινπλ Φ.Π.Α. απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ππεξβνχλ έλα θνξνινγηθφ φξην πσιήζεσλ, ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη απφ αξκφδηνπο θνξείο, θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. Οη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηελ κε θαηαβνιή Φ.Π.Α. Δάλ επηιέμνπλ 

λα παξακείλνπλ εθηφο ζπζηήκαηνο Φ.Π.Α. ηφηε θνξνινγνχληαη σο ηειηθνί θαηαλαισηέο θαη 

δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ αθαίξεζε θνξνινγηθήο πίζησζεο. 

Οη θνξνινγνχκελνη πνπ νη ζπλνιηθέο κεληαίεο πσιήζεηο ηνπο ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 

25 εθαηνκκπξίσλ MKD πξέπεη λα απνδίδνπλ ην Φ.Π.Α. ζε κεληαία βάζε. Οη 

θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ηηο θνξνινγηθέο επηζηξνθέο ηνπο θαη λα 

πιεξψλνπλ ηνλ αλαθεξφκελν θφξν ην αξγφηεξν 15 εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα, ή 15 

εκέξεο κεηά ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα θάπνηα επηρείξεζε λα θαηαρσξεζεί εζεινληηθά σο ππφρξεε 

απφδνζεο Φ.Π.Α. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη θνξνινγνχκελνη πξέπεη λα απνδίδνπλ ην 

Φ.Π.Α. γηα θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, θαη λα ππνβάινπλ ηε θνξνινγηθή επηζηξνθή ην 

αξγφηεξν 15 εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ ην αλάινγν θφξν. Ο Φ.Π.Α. ζηηο εηζαγσγέο θαηαβάιιεηαη καδί κε ηελ πιεξσκή 

ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξνινγηθή πίζησζε ππεξβαίλεη ην θφξν πνπ ππνινγίδεηαη γηα ηηο 

πσιήζεηο ζε κηα δεδνκέλε θνξνινγηθή πεξίνδν, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα κεηαθέξεη ηε 
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δηαθνξά σο θνξνινγηθή πξνθαηαβνιή ζηελ επφκελε πεξίνδν ή αθφκε θαη λα δεηήζεη ηελ 

επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο. Ζ Τπεξεζία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Public Revenue Office), θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, είλαη ππνρξεσκέλε λα επηζηξέςεη ηε δηαθνξά κέζα ζε 30 

εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ππνβιήζεθε ε αίηεζε γηα θνξνινγηθή επηζηξνθή. 

 

6.4: Ννκνζεζία γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. 

 

6.4.1: Μεηαηξνπή 

 

Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο λνκηθήο κνξθήο κηαο εηαηξείαο θαζνξίδεηαη ζην 9
ν
 θεθάιαην 

ηνπ Νφκνπ πεξί Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (άξζξα 507-516). πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη ε 

αιιαγή νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο κηαο εηαηξείαο ζε κηα άιιε ρσξίο λα απαηηείηαη 

εθθαζάξηζε. Ζ εηαηξεία κε ηε λέα λνκηθή κνξθή ζα ιεηηνπξγεί σο δηάδνρή ηεο πξνεγνχκελεο 

εηαηξείαο αλαιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο εηαηξείαο, εθηφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηα νπνία 

αλαιακβάλνπλ νη εηαίξνη ή νη κέηνρνη θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε κεηαηξνπήο.  

Οη εηαίξνη / κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ νκφθσλε απφθαζε γηα ηε 

κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο. ηε ίδηα ζπλέιεπζε ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε έθζεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ ειεγθηή.  

Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο εηαηξείαο ή ν δηαρεηξηζηήο ζπληάζζεη έθζεζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεη ηνπο λνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ιφγνπο βάζεη ησλ νπνίσλ απνθαζίζηεθε ε 

κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο. ηελ έθζεζε γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα ζηνηρεία 

/ έληππα ηα νπνία δφζεθαλ ζηνπο κεηφρνπο θαη βάζεη ησλ νπνίσλ πάξζεθε ε απφθαζε 

κεηαηξνπήο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

1. Σελ επσλπκία ηεο πθηζηάκελεο εηαηξείαο θαη ηεο λέαο, 

2. Σν πιήξεο φλνκα ησλ κεηφρσλ, ηνλ Α.Γ.Σ., ηνλ αξηζκφ ηνπ δηαβαηεξίνπ ή 

νπνηνδήπνηε ηζνδχλακν επίζεκν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη ζε αιινδαπή ρψξα, 

3. Αλαθνξά ζην απφθαζε εθινγήο ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 

4. Αλαθνξά ζηηο εγθεθξηκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

5. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.  
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Δληφο ελελήληα εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απφθαζεο κεηαηξνπήο ηεο λνκηθήο εηαηξείαο ζα 

πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην κεηξψν εηαηξεηψλ ηα παξαθάησ έληππα ψζηε λα νινθιεξσζεί ε 

δηαδηθαζία: 

1. Αίηεζε κεηαηξνπήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο ππνγεγξακκέλε απφ φινπο 

ηνπο εηαίξνπο / κεηφρνπο θαη ην δηαρεηξηζηή, 

2. Σα πξαθηηθά ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο 

κνξθήο – επηθπξσκέλα απφ ζπκβνιαηνγξάθν, 

3. Γειψζεηο φισλ ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν γηα ηε κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο – 

επηθπξσκέλεο απφ ζπκβνιαηνγξάθν,  

4. Σελ απφθαζε ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ γηα κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο – επηθπξσκέλε 

απφ ζπκβνιαηνγξάθν, 

5. Λίζηα ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην πιήξεο φλνκα ησλ εηαηξψλ / κεηφρσλ, ηνλ ηφπν 

θαηνηθίαο ηνπο, ηνλ Α.Γ.Σ. ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο, ην πνζνζηφ θαζελφο ζηε 

πξνεγνχκελε εηαηξεία, 

6. Σελ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο, 

7. Σν ζχλνιν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο κέρξη θαη ηελ 

εκέξα ιήςεο ηεο απφθαζεο κεηαηξνπήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο. 

  

Δάλ παξέιζεη ην δηάζηεκα ησλ ελελήληα εκεξψλ ρσξίο λα γίλεη ε θαηάζεζε ηεο 

αίηεζεο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηή εγγξάθσλ ζην κεηξψν εηαηξεηψλ απηνκάησο 

αθπξψλεηαη θαη ε απφθαζε ησλ εηαίξσλ / κεηφρσλ γηα κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο 

εηαηξείαο.  

 

6.4.2: πγρψλεπζε 

 

Ο Νφκνο πεξί Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κεθάιαην 10) θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ γίλνληαη νη ζπγρσλεχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γχν νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ ρσξίο λα γίλεη εθθαζάξηζε θαη λα ζρεκαηίζνπλ κηα λέα εηαηξεία. 

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ 

εηαηξεηψλ κεηαβηβάδεηαη ζηε λέα εηαηξεία. Οη κέηνρνη ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζα 

ιάβνπλ κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξείαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ρξεκαηηθφ πνζφ, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ ιεθζέλησλ 
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κεηνρψλ. Ο λφκνο νξίδεη φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγρσλεχζεηο εηαηξεηψλ δηαθνξεηηθήο 

λνκηθήο κνξθήο. 

Ζ απφθαζε γηα ηε ζπγρψλεπζε ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο νη ππνρξεψζεηο ησλ 

κεηφρσλ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ εηαηξεηψλ απμάλνληαη απαηηείηαη ζπλαίλεζε φισλ ησλ κεηφρσλ 

ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα ζπλάςνπλ 

ζπκθσλία ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ε νπνία ζα πξέπεη λα 

επηθπξσζεί απφ ζπκβνιαηνγξάθν. 

Ζ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

1. Σε λνκηθή κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ, 

2. Σνλ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απφ ηηο 

ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο ζηε λέα εηαηξεία, 

3. Σν ζθνπφ θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπγρψλεπζεο, 

4. Σελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαζψο θαη ιεπηνκεξή 

πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ 

απφ ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο ζηε λέα επηρείξεζε, 

5. Σν πνζνζηφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε αληαιιαγή ησλ κεηνρψλ,  

6. Σα εηδηθά δηθαηψκαηα πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζε νξηζκέλνπο κεηφρνπο, 

7. Ζ κέζνδνο απφθηεζεο κεηνρψλ, ε εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κέηνρνη απνθηνχλ 

δηθαίσκα ζηα θέξδε ηεο λέαο εηαηξείαο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηφρσλ, 

8. Ζ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία παχνπλ ή ζα παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη 

ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο,  

9. Ζ εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία νη ζπλαιιαγέο ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζα 

αληηκεησπίδνληαη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο σο ζπλαιιαγέο ηεο λέαο εηαηξείαο, 

10. Σπρφλ πξνλφκηα ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

ηηο ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο,  

11. Σνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζηε λέα εηαηξεία, 

12. Σελ πξνζεζκία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

13. Λνηπά ζέκαηα ηα νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ.  
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Ζ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ i) ζρέδην ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε ζχζηαζε 

ηεο λέαο εηαηξείαο, ii) θαηάινγν ησλ κεηφρσλ ησλ ζπγρσλεπφκελψλ εηαηξεηψλ, iii) θαηάινγν 

ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηε λέα εηαηξεία. 

Δλ ζπλερεία, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ ζπγρσλεπφκελψλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα 

απνζηείινπλ γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζε κηα εζληθήο 

θπθινθνξίαο εθεκεξίδα αλαθνίλσζε ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο. Ζ δεκνζηεχζεηο ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ην αξγφηεξν έλα κήλα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο. 

Ζ ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο θαηαηίζεηαη ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν γηα πξνεγγξαθή. Πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, νη εκπιεθφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ έγγξαθε ζπκθσλία 

(φρη πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο). Σα ζηνηρεία ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ κε 

εθείλα ηεο λέαο εηαηξείαο.  

Ζ ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο ειεγθηέο. Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θάζε εκπιεθφκελεο εηαηξείαο ζα πξέπεη 

λα νξίζνπλ δηαθνξεηηθφ πηζηνπνηεκέλν ειεγθηή γηα λα εμεηάζεη ηε ζπκθσλία ζπγρψλεπζεο. 

Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ πέξαλ ηεο ζπκθσλίαο, ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ, 

εθφζνλ απηέο ζπκθσλήζνπλ θαη ν νπνίνο νξίδεηαη απφ δηθαζηήξην.   

Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξεηψλ ζα ζπληάμνπλ έθζεζε ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνπλ: 

1. Σνπο ιφγνπο ηεο ζπγρψλεπζεο,  

2. Σα λνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγρψλεπζε, 

3. Σηο ζρέζεηο αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, 

4. Σα θξηηήξηα θαη ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεη ε αληαιιαγή ησλ κεηνρψλ,  

5. Σηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζπκθσλίαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχγθιηζήο ησλ 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο,  

6. Σπρφλ δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ,   
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Οη κέηνρνη αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο φια ηα παξαπάλσ έγγξαθα (ζπκθσλία, έθζεζε 

ειεγθηψλ, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ή κε 

ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ. 

Δθφζνλ εγθξηζεί ε ζπγρψλεπζε απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, 

ζα πξέπεη φιεο νη ζπγρσλεπφκελεο εηαηξείεο λα θαηαζέζνπλ αίηεζε εγγξαθήο ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

 

6.4.3: Γηάζπαζε 

 

Μηα εηαηξεία κπνξεί λα δηαζπαζηεί θαη λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο λεντδξπζείζεο ή πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο. Ο Νφκνο πεξί Δκπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κεθάιαην 10) νξίδεη γηα ηε δηάζπαζε 

κηαο εηαηξείαο ηελ ίδηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ κε απηή ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ εηαηξεηψλ (6.4.2 

πγρψλεπζε). 

 

6.5: Λχζε – Δθθαζάξηζε 

 

Γηα ηε ιχζε κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θάπνηα απφ ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

 Λήμε ηεο ζεηείαο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Α.Δ., 

 Απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ιχζε εηαηξείαο, 

 ε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, δηάζπαζεο, 

 ε πεξίπησζε πηψρεπζεο, 

 Με ακεηάθιεηε απφθαζε δηθαζηεξίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα πάλσ ζπκβεί, ε εηαηξεία μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθθαζάξηζεο εθηφο εάλ ήδε έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία ηεο πηψρεπζεο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ πηψρεπζε, είλαη εζεινληηθή θαη 

ελεξγνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πιεζηάδεη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηαηξείαο, φπσο 

νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί απφ ηνπο 

κεηφρνπο.  

ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ε εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

θαη θαζήθνληα εθθαζαξηζηή αλαιακβάλεη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Ο εθθαζαξηζηήο αθνχ 

θαηαζέζεη αίηεζε εθθαζάξηζεο ζην Δκπνξηθφ Μεηξψν ζα πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ηελ 
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εθθαζάξηζε, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 7  (φρη λσξίηεξα) θαη 15 (φρη αξγφηεξα) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. Ζ αλαθνίλσζε ηνπ εθθαζαξηζηή δεκνζηεχεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηεο Π.Γ.Γ.Μ. θαη θαιεί ζηνπο πηζησηέο λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλάξηεζεο 

ηεο αλαθνίλσζεο ζηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα.  

Αλ δελ ππάξρνπλ πηζησηέο ν εθθαζαξηζηήο εληφο επηά εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

δηαζηήκαηνο γλσζηνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πηζησηέο ζα ππνβάιεη αίηεζε γηα ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Δκπνξηθφ Μεηξψν. Δάλ ε εηαηξεία έρεη πηζησηέο, ε αίηεζε 

γηα δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ απαηηήζεσλ ζηνπο πηζησηέο.  

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηψλ, ππάξρνπλ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απηά δηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πεξάζεη 

έλα εμάκελν απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο 

εηαηξείαο. Όηαλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο έρνπλ δηεπζεηεζεί θαη ηα ελαπνκείλαληα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο, ν εθθαζαξηζηήο πξνρσξά ζηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Δκπνξηθφ Μεηξψν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
Ο

: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΑΔΙ ΓΙΑ 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εμεηάζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ζηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν 

θαη ηελ Π.Γ.Γ.Μ. Ζ επηινγή ησλ εμεηαδφκελσλ δηαδηθαζηψλ έγηλε βάζεη ησλ επηζηεκνληθψλ 

εξγαζηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δπηζθφπεζε Βηβιηνγξαθίαο. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

απνηεινχλ ηε κεζνδνινγία γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο Doing Business. 

Απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο, γηα ηε ζχζηαζε κηαο εηαηξείαο, ζηε Π.Γ.Γ.Μ. απαηηείηαη 

ε πινπνίεζε κφιηο 2 δηαδηθαζηψλ θαη ε φιε δηαδηθαζία δχλαηαη λα νινθιεξσζεί ζε 2 εκέξεο. 

Γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θπκαίλεηαη απφ ηέζζεξηο (Βνπιγαξία)  

έσο θαη έμη (Κχπξνο). Γηα ηελ Αιβαλία θαη ηελ Διιάδα απαηηείηαη ε νινθιήξσζε πέληε 

δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ηδξπζεί κηα αλψλπκε εηαηξεία.  

 

 

Γξάθεκα 7.1: Αξηζκφο δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ζηελ 

Αιβαλία απαηηνχληαη 4,5 εκέξεο, ζηε Κχπξν 8 εκέξεο, ζηελ Διιάδα 13 εκέξεο θαη ζηε 

Βνπιγαξία 18 εκέξεο. 
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Γξάθεκα 7.2: Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε ζχζηαζε (ζε εκέξεο) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο δηεθπεξαίσζεο ησλ πιεξσκψλ πξνο ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο ε Π.Γ.Γ.Μ. δηαζέηεη απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ επί ησλ 

θεξδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ινηπψλ θφξσλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

πιεξσκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη ίζνο κε επηά, ηε ζηηγκή πνπ γηα ηελ Αιβαλία ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα πινπνηήζεη 34 πιεξσκέο εληφο ηνπ έηνπο. ηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ 

πιεξσκψλ είλαη ίζνο κε 8, ζηε Βνπιγαξία 13 θαη ζηε Κχπξν 29. 

 

 

Γξάθεκα 7.3: Αξηζκφο πιεξσκψλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ θφξσλ εληφο 

ηνπ έηνπο 
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ηε Βνπιγαξία ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πιεξσκψλ είλαη ίζνο κε 454 ψξεο θαη είλαη καθξάλ ν κεγαιχηεξνο απφ ηηο εμεηαδφκελεο 

ρψξεο. Γηα ηε πιεξσκή ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ 

ινηπψλ θφξσλ ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. απαηηνχληαη 119 ψξεο, ζηε Κχπξν 146,5 ψξεο, ζηελ Διιάδα 

193 ψξεο θαη ζηελ Αιβαλία 357 ψξεο. 

 

 

Γξάθεκα 7.4: Απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηε πιεξσκή θφξσλ επί ησλ θεξδψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ινηπψλ θφξσλ εληφο ηνπ έηνπο 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε φιεο ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο αθνινπζνχληαη 

παξαπιήζηεο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηε κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο κνξθήο κηαο εηαηξείαο, ηηο 

ζπγρσλεχζεηο, ηηο δηαζπάζεηο, ηηο ιχζεηο θαη ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.  

Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

εμεηαδφκελεο ρψξεο γηα ην 2014 είλαη ίζνο κε 10% γηα ηε Βνπιγαξία θαη ηε Π.Γ.Γ.Μ., 12,5% 

γηα ηε Κχπξν, 15% γηα ηελ Αιβαλία θαη 26% γηα ηελ Διιάδα. Σν παξαθάησ Γξάθεκα 

πεξηιακβάλεη ηελ πνζνζηφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ απφ ην 2010 έσο ην 2014. 
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Γξάθεκα 7.5: Φφξνο επί ησλ θεξδψλ 2010-2014 

 

Ζ Βνπιγαξία θαη ε Π.Γ.Γ.Μ. έρνπλ ην ρακειφηεξν θφξν γηα ηα θπζηθά πξφζσπα ν νπνίνο 

είλαη ίζνο κε 10%. Απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο ε Διιάδα έρεη ην κεγαιχηεξν θφξν θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ίζν κε 42%. ηε Κχπξν ν θφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ είλαη ίζνο κε 35%, ελψ ζηελ 

Αιβαλία είλαη ίζνο κε 23%. 

 

Γξάθεκα 7.6: Φφξνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 2014 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (πςειφηεξε θιίκαθα) γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο είλαη γηα ηελ Διιάδα ίζεο κε ην 16,5% ησλ κεληαίσλ αθαζάξηζησλ 

απνδνρψλ ηνπο, γηα ηελ Αιβαλία 11,2%, γηα ηε Βνπιγαξία 12,9%, γηα ηε Π.Γ.Γ.Μ. 27% ελψ 

γηα ηε Κχπξν κφιηο 8,8%. 
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Απφ ηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο ε Διιάδα δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ίζν κε 23% (πςειφηεξε θιίκαθα ΦΠΑ), ελψ ζηε Π.Γ.Γ.Μ. ν Φ.Π.Α. 

είλαη ίζνο κε 18%. Απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ζηελ Αιβαλία θαη ηε Βνπιγαξία ν Φ.Π.Α. είλαη 

ίζνο κε 20%, ελψ ζηε Κχπξν είλαη ίζνο κε 19%. 

 

 

Γξάθεκα 7.7: Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 2010-2014 

 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 1: Ίδξπζε εηαηξεηψλ ζε αιινδαπέο ρψξεο, ε ηειηθή επηινγή ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο κηαο Αλψλπκεο Δηαηξείαο ζε κηα αιινδαπή ρψξα ζα πξέπεη λα απνηειεί 

κέξνο κηαο επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Ο ππνςήθηνο επελδπηήο / επηρεηξεκαηίαο 

ζα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη λα αλαιχζεη δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπο αληαγσληζηέο θα.  

ην κέιινλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηαζηνχλ επηπιένλ παξάκεηξνη νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηηο εμεηαδφκελεο 

ρψξεο. πγθεθξηκέλα ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο 

θαηαζθεπαζηηθψλ αδεηνδνηήζεσλ θαη δήισζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη δηαδηθαζίεο 

δαλεηνδνηήζεσλ θαη πξνζηαζίαο ησλ κηθξνκεηφρσλ. 
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Παξάξηεκα Ι: DOING BUSINESS 2015 

 

 

 

 

 

Ζ έθζεζε “DoingBusiness 2015 – Going Beyond Efficiency” απνηειεί ηελ 12
ε 

έθδνζε ησλ 

εηήζησλ εθζέζεσλ “Doing Business Report” ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο έθζεζεο εμεηάζηεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 189 ρψξεο. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 12
εο

 

έθδνζεο ηεο έθζεζεο “Doing Business Report” ηνπ Οκίινπ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

 

ΜΔΣΡΗΔΙ DOINGBUSINESS – ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 11 ΣΟΜΔΩΝ 

1. Πνιππινθόηεηα θαη θόζηνο θαλνληζηηθώλ δηαδηθαζηώλ  

Έλαξμε επηρείξεζεο  Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο, θφζηνο θαη κεηνρηθφ θεθάιαην.  

Γηαδηθαζία θαηαζθεπαζηηθώλ 

αδεηνδνηήζεσλ 

Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο θαη θφζηνο νινθιήξσζεο 

αδεηνδφηεζεο γηα θαηαζθεπή απνζήθεο.    

ύλδεζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο  Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο θαη θφζηνο γηα ζχλδεζε 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

Καηαρώξηζε – Δγγξαθή 

πεξηνπζίαο  

Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο θαη θφζηνο γηα κεηαβίβαζε 

αθηλήηνπ. 

Πιεξσκή θόξσλ Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο θαη θφζηνο γηα ηε πιεξσκή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θφξσλ.  

Γηαζπλνξηαθό Δκπόξην Έγγξαθα, ρξφλνο θαη θφζηνο γηα ηελ εμαγσγή θαη 

εηζαγσγή πξντφλησλ. 

2. Ιζρύο Ννκηθνύ Πιαηζίνπ 

Παξνρή πηζηώζεσλ Ύπαξμε λνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  
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Πξνζηαζία κηθξνκεηόρσλ  Ύπαξμε θαη εθαξκνγή λφκσλ πξνζηαζίαο ησλ 

κηθξνκεηφρσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο 

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

Δθαξκνγή πκβάζεσλ Γηαδηθαζίεο, ρξφλνο θαη θφζηνο γηα ηελ επίιπζε 

εκπνξηθψλ δηαθνξψλ.   

Δπίιπζε πεξηπηώζεσλ 

αθεξεγγπόηεηαο  

Υξφλνο, θφζηνο, απνηέιεζκα θαη πνζνζηφ αλάθηεζεο 

απφ πεξηπηψζεηο αθεξεγγπφηεηαο – Δθαξκνγή 

λνκηθνχ πιαηζίνπ επίιπζεο πεξηπηψζεσλ 

αθεξεγγπφηεηαο.   

Καλνληζκνί γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο  

Δθαξκνγή επέιηθησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, 

επηδφκαηα εξγαδνκέλσλ θαη δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

δηαθνξψλ κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδφκελνπ. 

 

Βάζεη ησλ κεηξήζεσλ ηεο έθζεζεο “DoingBusiness 2015 – Going Beyond Efficiency” ε 

θαηάηαμε ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ είλαη ε παξαθάησ:  
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Πεγή: DoingBusiness 2015 – Going Beyond Efficiency, Όκηιος Παγθόζκηας Τράπεδας, ζει. 4. 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζε είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-

Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 

 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf
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Παξάξηεκα ΙΙ: Δπηζθόπεζε Γηεζλνύο Βηβιηνγξαθίαο 

 

Σα επηζηεκνληθά άξζξα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ πεξηιακβάλνπλ ηε 

κεζνδνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο ζπληάζζνληαη νη εθζέζεηο “Doing Business Report”. ηα 

επηζηεκνληθά άξζξα γίλεηαη αλαθνξά ζε εξγαζίεο επηζηεκφλσλ ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν, 

νη νπνίεο είραλ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

νη ζπγγξαθείο ησλ παξαθάησ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ.  

 

Α) Δθζέζεηο “Doing Business Report” 

 

Οη εθζέζεηο “Doing Business Report” ζπληάζζνληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνλ Όκηιν ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (World Bank Group). Ζ πξψηε έθζεζε δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ην 

2003. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθζέζεσλ είλαη ε κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ πθηζηάκελσλ 

θαλνληζκψλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο. Οη εμεηαδφκελεο 

ρψξεο ηαμηλνκνχληαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ, εμφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επηθξάηεηα ηνπο. ε παγθφζκην 

επίπεδν ηα επξήκαηα ησλ εθζέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο ζην ζρεδηαζκφ 

κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αξθεηά ζπρλά ε “Doing Business 

Report” απνηειεί ην βαζηθφ εξγαιείν πνιηηηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ αλάδεημεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη πξνψζεζεο αλαπηπμηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

Β) Δπηζηεκνληθά Άξζξα 

 

Djankov Simeon, Rafael La Porta, Fiorencio Lopez-de-Silance, and Andrei Shleifer, 

“The Regulation of Entry,” Journal of Law and Economics, CXVII, February 2002, 

Issue 1. 

Σν παξφλ επηζηεκνληθφ άξζξν αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 85 

ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ επθνιία / δπζθνιία δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζηελ επηθξάηεηα 

ηνπο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ρσξψλ εμεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο θαζψο θαη ην θφζηνο έλαξμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
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ε αληίζεζε κε ηνλ De Soto (The Other Path, New York, NY: Harper and Row, 1990) 

ζην παξφλ επηζηεκνληθφ άξζξν δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία σο 

επηβξαδπληηθνί παξάγνληεο έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο. 

Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε εξγαζία ηνπ Pigou (The Economics of Welfare, 4
th

 ed., 

London: Macmillan and Co.1938) «public interest theory» βάζεη ηεο νπνίαο ε ζέζπηζε 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έληαμε επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά ζηφρν έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ παξνρή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Μέζσ ησλ 

δηαδηθαζηψλ έγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο ζεζκνζεηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζεσξία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ππνζηεξίδεη φηη φζν πην 

απζηεξέο είλαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, ηφζν κεγαιχηεξν 

είλαη φθεινο γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε «public choice theory – ζεσξία ηεο δεκφζηαο επηινγήο» 

[Tullock (The Welfare Cost of Traffic, Monopoly and Theft, Western Economic Journal, V, 

1967, 224-232), Strigler (The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics 

and Management Science, II, 1971, 3-21) θαη Peltzman (Toward a More General Theory of 

Regulation, Journal of Law and Economics, XIX, 1976, 211-240)] ή νπνία δηαηππψλεη ηελ 

άπνςε φηη ε εκπινθή ηνπ θξάηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρεη 

επλντθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία θαη ηα θίλεηξα ησλ θπβεξλψλησλ θάζε άιιν παξά αγλά 

είλαη. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο “ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο – public choice theory” 

ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε. χκθσλα κε ηνλ Stigler «theory of regulatory capture» νη 

θαλνληζκνί ζρεδηάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε θχξην ζηφρν ην φθεινο ησλ πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Βάζε απηήο ηεο ζεσξίαο νη θαλνληζκνί δπζθνιεχνπλ ηελ είζνδν 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά κε απνηέιεζκα νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα επηηπγράλνπλ 

ππεξθέξδε. πλεπψο ην κφλν πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ζέζπηζε απζηεξψλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ είλαη νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα απμάλνπλ ην 

κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά θαη ηα θέξδε, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη παξάιιεια φθεινο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

ηα πιαίζηα ηεο “ζεσξίαο ηεο δεκφζηαο επηινγήο – public choice theory” νη 

McChesney (Rent Extraction and Rent Creation in the Economic Theory of Regulation, 

Journal of Legal Studies, XVI, 1987, 101-118), De Soto (The Other Path, New York, NY: 

Harper and Row, 1990), Shleifer θαη Vishny (Corruption, Quarterly Journal of Economics, 

CVIII, 1993, 599-617) έρνπλ δηαηππψζεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη γλσζηή 
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σο “tollbooth view – άπνςε ηνπ ζαιάκνπ δηνδίσλ”. Βάζεη ηεο “tollbooth view” νη πνιηηηθνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά 

κε ζηφρν ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Οη πνιηηηθνί βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα μεπεξάζνπλ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα θαη ηνπο θαλνληζκνχο κε αληάιιαγκα ςήθνπο, δσξνδνθίεο, 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαηά ηε πξνεθινγηθή πεξίνδν θ.α.  

Οη δχν απφςεηο “public choice theory” θαη “tollbooth view” είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο, 

παξφιν πνπ ε πξψηε δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ελψ ε δεχηεξε 

ην ξφιν ησλ πνιηηηθψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο νη πξναλαθεξφκελεο ζεσξίεο εμεηάζηεθαλ 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ. πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δεδνκέλα απφ 

85 ρψξεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ δελ πξνέθπςε φηη νη ρψξεο κε απζηεξνχο θαλνληζκνχο δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 

δηαζέηνπλ πνηνηηθφηεξα πξντφληα / ππεξεζίεο ζηνπο θαηαλαισηέο. Οη απζηεξνί θαλνληζκνί 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Ο 

αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ην θφζηνο έλαξμεο 

απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο. 

 

Πίλαθαο 1: Λίζηα Γηαδηθαζηψλ γηα ηε χζηαζε Δπηρείξεζεο 

1. Δμεηαδόκελεο δηαδηθαζίεο  

 Έιεγρνο κνλαδηθφηεηαο εηαηξηθήο επσλπκίαο, 

 Πηζηνπνίεζε επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 Πηζηνπνίεζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

 Πηζηνπνίεζε πνηληθνχ κεηξψνπ, 

 Γλσζηνπνίεζε εηαηξηθψλ πξάμεσλ, 

 Γλσζηνπνίεζε εηαηξηθήο εγγξαθήο, 

 Δηδνπνίεζε δεκνηηθψλ αξρψλ γηα έλαξμε επηρείξεζεο,  

 Φάθεινο / Αηηήζεηο γηα ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

 Φάθεινο / Αηηήζεηο γηα Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ή ηπρφλ άιιν εκπιεθφκελν Τπνπξγείν,  

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο κε εηαηξηθφ δίθαην, 
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 Έθδνζε άδεηαο γηα αλαπαξαγσγή κνπζηθήο,   

 Άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θαηάζεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ,    

 Απηνςία απφ δεκφζην θνξέα θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, 

 Γεκνζίεπζε αλαγγειίαο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,  

 Δγγξαθή ζην κεηξψν εηαηξεηψλ, 

 Δγγξαθή ζε Δκπνξηθφ / Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή Πεξηθεξεηαθή Δκπνξηθή 

Έλσζε.  

2. Φνξνινγηθέο Απαηηήζεηο  

 Σαθηνπνίεζε / Ρχζκηζε απηφκαηεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ ηε κηζζνδνζία ηεο εηαηξείαο,  

 Οξηζκφο εθπξνζψπνπ γηα θνξνινγηθά δεηήκαηα, 

 Φάθεινο / Αίηεζε γηα Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

 Έθδνζε άδεηαο έλαξμεο απφ θνξνινγηθέο αξρέο,  

 Έγγξαθε ζην θνξνινγηθφ κεηξψν λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

 Δγγξαθή ζην κεηξψν ππφρξεσλ Φ.Π.Α.,  

 Δγγξαθή γηα θξαηηθνχο θφξνπο, 

 Δηαηξηθή ζθξαγίδα, επηθπξψζεηο, ινγηζηηθά βηβιία, 

3. Απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη Δξγαηηθά δεηήκαηα 

 Φάθεινο / Αίηεζε γηα Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

 Γειψζεηο θαηαζηάζεσλ εξγαδνκέλσλ, 

 πκβάζεηο εξγαζίαο, 

 Δπηζεσξήζεηο απφ Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο, 

 Δγγξαθή γηα αζθάιηζε απφ εξγαηηθά αηπρήκαηα,  

 Δγγξαθή γηα αζθάιεηα πγείαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο,  

 Δγγξαθή ζε ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, 

 Δγγξαθή ζην ηακείν θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

 Δγγξαθή ζην ηακείν αζθάιηζεο αλέξγσλ,  

 Δγγξαθή ζην ηακείν ζηέγαζεο,  

4. Απαηηήζεηο ζρεηηθέο κε δεηήκαηα Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο  

 Δηδνπνίεζε αξκνδίσλ αξρψλ θαη έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ Τπνπξγείν Τγείαο,  

 Δπηηφπηα επηζεψξεζε απφ αξκφδηα αξρή θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ θηεξίνπ, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηελ δηαρείξηζε ησλ 
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ιεκκάησλ θαη ηελ πγηεηλή,    

5. Πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο  

 Έθδνζε πεξηβαιινληηθήο άδεηαο,  

 Απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ζρεηηθά κε ηε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ,  

 Λήςε έγθξηζεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ ιεκκάησλ, 

 Δπηζεψξεζε απφ αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο, 

 Έγγξαθή ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο πδάησλ,   

 

Botero C Juan, Djankov Simeon, Rafael La Porta, Fiorencio Lopez-de-Silance, and 

Andrei Shleifer, “The Regulation of Labour,” Journal of Law and Economics, June 

2004. 

Οη ζπληάθηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ εμέηαζαλ ηνπο θαλνληζκνχο 85 ρσξψλ νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηηο ζπιινγηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ο βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ σζνχλ κηα θπβέξλεζε 

λα παξεκβαίλεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηφρν έρεη λα πξνζηαηεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο: 

 Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ζέζπηζε βαζηθψλ δηθαησκάησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. 

θαηψηαηνο κηζζφο, άδεηεο κεηξφηεηαο), 

 Ρχζκηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ (π.ρ. πεξηνξηζκψλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, 

θφζηνο απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο, απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε 

ππεξσξηψλ), 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ θαη πξνζηαζία ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 Παξνρή απφ ηηο ίδηεο ηηο θπβεξλήζεηο επηδνκάησλ αλεξγίαο, αλαπεξίαο, ζχληαμεο 

θαζψο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο,  

 

Οη ζπληάθηεο έιαβαλ ππφςε ηνπο ηηο ηξεηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Ο Demsetz (Toward a Theory of Property Rights, American Economic Review Papers 

and Proceeding, LVII, 1967, 347-59) θαη ν North (Growth and Structural Change in 

Economic History, New York, NY: Norton, 1981) ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή ησλ 

θαλνληζκψλ ειέγρνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ππαγνξεχεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα θξηηήξηα 
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απνδνηηθφηεηαο “efficiency theory – ζεσξία απνδνηηθφηεηαο”. Βάζεη ηεο “efficiency theory – 

ζεσξία απνδνηηθφηεηαο” έλα θξάηνο επηιέγεη έλαλ ζπλδπαζκφ θαλνληζκψλ κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ επηπέδνπ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Κάζε θξάηνο επηιέγεη έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδπάδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, ηελ επίιπζε δηαθνξψλ δηα ηηο λνκηθήο νδνχ, ηνπο 

θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο, ηνπο θφξνπο θαη ηηο επηδνηήζεηο.   

ην πιαίζην ηεο “efficiency theory – ζεσξία ηεο απνδνηηθφηεηαο” νη Glaser θαη Shleifer 

(i) Legal Origins, Quarterly Journal of Economics, CXVII, 2002, 1193-123, ii) The Rise of 

the Regulatory State, Journal of Economic Literature, XLI, 2003, 401-425), Glaeser, 

Scheinmark θαη Sheifer (The Injustice of Inequality, Journal of Monetary Economics: 

Carnegie-Rochester Series on Public Policy, L 2003, 199-222) θαη Djankov, La Porta, Lopez-

de-Silanes θαη Shleifer (Courts, Quarterly Journal of Economics, CXVIII, 2003b, 457-522) 

επηθεληξψζεθαλ ζηνλ εληνπηζκφ δεκνζίσλ παξεκβάζεσλ νη νπνίεο έρνπλ ρακειφ θφζηνο 

εθαξκνγήο θαη νη πηζαλφηεηεο κε εθαξκνγήο ηνπο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη κηθξέο. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη κηα ηζρπξή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζε πεξίπησζε 

απνηπρηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο (π.ρ. θαηαπάηεζε εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ απφ εξγνδφηεο) ή 

παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαλνληζκνχο (πρ. κείσζε 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). 

Ζ “political power theory – ζεσξία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο” ππνζηεξίδεη φηη θαλνληζκνί 

ζρεδηάδνληαη έρνληαο σο ζηφρν ηε κεηαθνξά εμνπζηψλ απφ απηνχο πνπ δελ δηνηθνχλ ζε 

απηνχο πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία (Marx, Das Kapital, London, UK Lawrence and Wishart, 

1974 [1872], Olson, The Logic of Collective Action, Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1965 θαη Finer, The History of Government, I-II, Cambridge, U.K.: Cambridge 

University Press, 1999).   

Δληφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο “political power theory – ζεσξία ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο” 

ππάξρνπλ δχν ηάζεηο. Ζ πξψηε ηάζε ππνζηεξίδεη φηη νη θαλνληζκνί ζεζπίδνληαη απφ ηα 

θφκκαηα πνπ θεξδίδνπλ ηηο εθινγέο, ελψ ε δεχηεξε ηάζε ζεσξεί φηη νη θαλνληζκνί 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επηξξνή πνπ απηέο αζθνχλ ζηνπο 

δηνηθνχληεο (δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο ή δηθηαηνξίεο).  

Βάζεη ηεο πξψηεο ηάζεο νη θαλνληζκνί πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζεζπίδνληαη απφ 

ζνζηαιηζηηθέο, ζνζηαιδεκνθξαηηθέο θαη γεληθφηεξα αξηζηεξέο θπβεξλήζεηο κε ζηφρν λα 

σθειήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο ζψκα. ηνλ αληίπνδα νη ππνζηεξηθηέο ηεο δεχηεξεο άπνςεο 

ζεσξνχλ φηη νη εξγαηηθνί θαλνληζκνί ζεζπίδνληαη απνζθνπψληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
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αηηεκάησλ ησλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ. Σα ηζρπξά ζπλδηθάηα είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζνπλ 

ηα αηηήκαηα ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην πνηφ πνιηηηθφ θφκκα θπβεξλά. 

Οη Buchanan θαη Tullock (The Calculus of Consent, Ann Arbor, MI: University of 

Michigan Press, 1962) ππνζηεξίδνπλ φηη ζηα πιαίζηα ηεο “political power theory – ζεσξία 

ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο” είλαη αδχλαηε ε ζέζπηζε θαλνληζκψλ κε θχξην ζηφρν ην πξνζσπηθφ 

φθεινο απηψλ πνπ ηνπο ζεζπίδνπλ, ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ησλ 

ιεπηψλ ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θπβέξλεζεο.  

Ζ “legal theory – λφκηκε ζεσξία” ππνζηεξίδεη φηη νη θαλνληζκνί κηαο ρψξαο βαζίδνληαη 

ζηε λνκηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο απηήο. Δπίζεο αξθεηέο ρψξεο θαζηέξσζαλ ην λνκηθφ 

ζχζηεκα ησλ απνηθηνθξαηψλ ή ησλ θαηαθηεηψλ ηνπο.   

Βάζεη ηεο “legal theory – λνκηθή ζεσξία” νη δηαθνξεηηθέο λνκηθέο παξαδφζεηο ησλ ρσξψλ 

νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ ειέγρνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα 

νη ρψξεο κε αγγινζαμνληθφ δίθαην (εζηκηθφ δίθαην) ζηεξίδνληαη ζηελ αγνξά θαη ζηηο 

ζπκβάζεηο / ζπκβφιαηα πνπ ζπληάζζνπλ φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, ζηνλ 

αληίπνδα νη ρψξεο κε αζηηθφ δίθαην ζεζπίδνπλ θαλνληζκνχο κε ζηφρν ηελ εχξπζκή ιεηηνπξγία 

ηεο αγνξάο.  

Ζ “legal theory – λνκηθή ζεσξία” πξνβιέπεη φηη νη ρψξεο κε αζηηθφ δίθαην 

δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξνπο θαλνληζκνχο γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη παξέρνπλ 

κεγαιχηεξε πξνλφκηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο κε εζηκηθφ δίθαην. ηηο 

ρψξεο κε εζηκηθφ δίθαην ε ίδηα ε αγνξά είλαη απηή πνπ παξέρεη αζθάιεηα ζηνλ εξγαδφκελν. 

Οη κεηαβιεηέο νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 2: Πίλαθαο εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ 

Δξγαηηθό Γίθαην 

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο εξγαζίαο, 

 Κφζηνο ππεξσξηψλ, 

 Κφζηνο απφιπζεο, 

 Γηαδηθαζίεο απφιπζεο.  

Νόκνη ζρεηηθνί κε πλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα  

 Δμνπζία ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ βάζε λνκνζεζίαο, 

 Νφκνη γηα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία. 

Νόκνη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

 Γήξαλζε, Αλαπεξία θαη Θάλαηνο, 
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 Αζζέλεηα θαη Τγεία, 

 Αλεξγία. 

 

Djankov Simeon, Ganser Tim, McLiesh Caralee, Ramalho Rita, and Andrei Shleifer, 

“The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship”, American 

Economic Journal: Macroeconomics, July 2010. 

 

Σν παξφλ επηζηεκνληθφ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ 

θνηλνχ κε ηε PricewaterhouseCoopers αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ θφξνπ εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ ζε 85 ρψξεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε νπνίαο πινπνηήζεθε ην 2004, νη ζπληειεζηέο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο εηαηξηψλ έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο επελδχζεηο, ζηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο (F.D.I.) θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, νη ζπληειεζηέο 

εηαηξηθήο θνξνινγίαο ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη 

κε ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. Οη ζπληειεζηέο εηαηξηθήο 

θνξνινγίαο δελ επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηα ζηειέρε ηεο PricewaterhouseCoopers ινγηζηέο, 

θνξνηερληθνχο θαη δηθεγφξνπο. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πεξηγξάθεθε κηα εηαηξεία θαη 

δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ επηζηξνθή θφξνπ θαη λα παξέρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθέο θνξνινγηθέο πιεξνθνξίεο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ζηα γξαθεία ηεο PricewaterhouseCoopers ζηελ 

Οπάζηγθηνλ θαη απφ εθεί δηαβηβάζηεθε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πνπ εδξεχνπλ ζηηο 85 

εμεηαδφκελεο ρψξεο.  

Ζ επσλπκία ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη ε TaxpayerCo, 

ε νπνία εδξεχεη ζηελ πνιππιεζέζηεξε πφιε ηεο εμεηαδφκελεο ρψξαο. Ζ TaxpayerCo είλαη 

κηα εγρψξηα εηαηξεία κε πέληε θπζηθά πξφζσπα γηα ηδηνθηήηεο θαη ε νπνία δελ έρεη απαιιαγή 

απφ ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο θαη εζληθνχο θφξνπο. Ζ εηαηξεία έρεη βηνκεραληθή θαη 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπγθεθξηκέλα παξάγεη θεξακηθέο γιάζηξεο θαη ηηο εκπνξεχεηαη ζηε 

ιηαληθή αγνξά. Σα παξαγφκελα πξντφληα δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη 

δελ εμάγνληαη. Ζ TaxpayerCo απαζρνιεί 60 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 4 δηεπζπληέο, 8 βνεζνχο 

θαη 48 εξγάηεο. Έλαο εθ ησλ δηεπζπληψλ είλαη θαη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο. Όινη νη 

εξγαδφκελνη είλαη ππήθννη ηεο εμεηαδφκελήο ρψξαο θαη έρνπλ πξνζιεθζεί ηελ 1/1/2004. Οη 

ππάιιεινη είλαη κηθξφηεξνη ησλ 40 εηψλ θαη έρνπλ ηηο ίδηεο απνδνρέο, ελψ νη εξγάηεο είλαη 

κηθξφηεξνη ησλ 26 εηψλ, έρνπλ ηηο ίδηεο κηζζνινγηθέο απνιαβέο θαη δελ αλήθνπλ ζε εηδηθέο 
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θαηεγνξίεο (π.ρ. αλάπεξνη). Οη δηεπζπληέο ππάρζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε θνηλσληθή 

αζθάιηζε πξηλ ην 1993, ελψ νη βνεζνί θαη νη εξγάηεο κεηά ην 1993. 

Ζ έλαξμε ηεο TaxpayerCo έγηλε ηελ 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2004 θαη ηελ ίδηα εκέξα 

αγνξάζηεθε ην ζχλνιν ησλ παγίσλ ηεο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη νηθφπεδν 1.830 η.κ. θαη θηήξηα 

3.050 η.κ. Ο εμνπιηζκφο ησλ γξαθείσλ απνηειείηαη απφ γξαθεία, θαξέθιεο, 10 Ζ/Τ, έλα 

θσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα, έλα θαμ, έλα ειεθηξνληθφ ζαξσηή θαη 10 ηειεθσληθέο 

ζπζθεπέο. Δπίζεο ε TaxpayerCo δηαζέηεη έλα θνξηεγφ θαη «ειαθξχ» κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ. 

Απφ ηηο 85 ρψξεο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο, νη 27 ήηαλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, νη 19 πςεινχ-κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, νη 21 ρακεινχ-κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη 

18 ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο. πγθεθξηκέλα, 22 ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο είλαη κέιε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), 14 ρψξεο είλαη ζηελ 

Αθξηθή, 10 ρψξεο είλαη ζηελ Αλαηνιηθή Αζία, 3 ρψξεο είλαη ζηελ Νφηηα Αζία, 17 ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη 13 ρψξεο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, θαη 6 ρψξεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε 

θαη ηε ζχληαμε ηνπ εμεηαδφκελνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. 

 

Πίλαθαο 3: Μεηαβιεηέο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηε ζχληαμε ηνπ εμεηαδφκελνπ 

επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. 

Μεηαβιεηή Πεγή Οξηζκόο 

Φνξνινγηθέο Μεηαβιεηέο 

Σαθηηθόο 

Δηαηξηθόο Φόξνο 

(Πνζνζηό) 

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ  Ο ζπληειεζηήο θφξνπ γηα ηελ 

πςειφηεξε θιίκαθα θφξνπ ησλ 

εηαηξηθψλ θεξδψλ.   

πκπεξηιήθζεθαλ νη ηπρφλ εθπηψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θεξδψλ πξν-θφξσλ.  

Φόξνο Πξώηνπ 

Έηνπο  

(Πνζνζηό) 

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ Πνζνζηφ ζπλνιηθνχ εηαηξηθνχ θφξνπ 

πξψηνπ έηνπο πξνο θέξδε πξν θφξσλ 

πξψηνπ έηνπο.  

Φόξνο Πέληε 

Δηώλ Πνζνζηό 

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ Πνζνζηφ ζπλνιηθνχ εηαηξηθνχ θφξνπ 

πέληε εηψλ πξνο θέξδε πξν θφξσλ 
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(Πνζνζηό) πέληε εηψλ.   

Δηζθνξέο ζε 

Αζθαιηζηηθά 

(Πνζνζηό) 

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ Σν άζξνηζκα φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ πνπ πιήξσζε ε Taxpayer 

Co πξνο ηα θέξδε πξν θφξσλ. 

Λνηπνί Φόξνη 

(Πνζνζηό) 

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ Σν άζξνηζκα φισλ ππνινίπσλ θφξσλ 

(θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θφξνο 

δαλεηνδνηήζεσλ, θφξνο νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θιπ ) πνπ πιήξσζε ε 

Taxpayer Co πξνο ηα θέξδε πξν 

θφξσλ. 

Φ.Π.Α.  θαη 

θόξνη πσιήζεσλ  

Τπνινγηζκνί πγγξαθέσλ Σν ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ θαη ηεο αγνξέο ηεο 

εηαηξείαο 

Φόξνο 

εηζνδήκαηνο 

θπζηθώλ 

πξνζώπσλ – 

κέγηζηε θιίκαθα 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators), 

PricewaterhouseCoopers, 

IBFD 

O θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ – κέγηζηε θιίκαθα. Μφλν 

νη εζληθνί θφξνη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί. 

Αξηζκόο 

θνξνινγηθώλ 

πιεξσκώλ 

Έθζεζε DOINGBUSINESS 

2015 – Όκηινο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο  

Ο δείθηεο εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ 

πιεξσκψλ πνπ θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη ε εηαηξεία θαηά ην 

δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πιεξσκψλ, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, ηνπο 

εκπιεθφκελνπο εζληθνχο θνξείο. 

Υξόλνο 

πξνεηνηκαζίαο 

θαη 

δηεθπεξαίσζεο 

θνξνινγηθώλ / 

αζθαιηζηηθώλ 

ππνρξεώζεσλ (ζε 

Έθζεζε DOINGBUSINESS 

2015 – Όκηινο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο 

Ο ρξφλνο ππνινγίδεηαη ζε ψξεο αλά 

έηνο θαη πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε πξνεηνηκαζία, ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ηε πιεξσκή ηξηψλ 

βαζηθψλ ηχπσλ θφξνπ/εηζθνξψλ: 

εηαηξηθφο θφξνο, αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο, Φ.Π.Α.  
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ώξεο)  

Μεηαβιεηέο Απνηειεζκάησλ   

Δπελδύζεηο 2003-

2005 σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators) 

Αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ. 

Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδύζεηο 2003-

2005 σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators) 

Δπελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο (πνζνζηφ 

ίζν κε ην 10% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ) απφ επελδπηέο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε άιιεο ρψξεο απφ απηέο 

ζηηο νπνίεο εδξεχνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

Άκεζεο Ξέλεο 

Δπελδύζεηο 2002-

2004 σο πνζνζηό 

ηνπ ΑΔΠ 

Ο.Ο..Α. (International Direct 

Investment Statistics) 

Οη Α.Ξ.Δ. ππνινγίδνληαη απφ ηνλ 

Ο.Ο..Α. είλαη ην ζχλνιν ησλ 

επελδχζεσλ απφ φιεο ηηο ρψξεο ζε 

ρψξεο κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. Οη 

ζπγγξαθείο ππνιφγηζαλ ην πνζνζηφ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδχζεσλ 

(Ο.Ο..Α.) πξνο ην άζξνηζκα ηνπ 

Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο γηα ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν.  

Ππθλόηεηα 

επηρεηξήζεσλ 

αλά 100 

θαηνίθνπο (2003-

2004) 

Γεδνκέλα ζπγγξαθέσλ, 

ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ 

εγγξαθέο επηρεηξήζεσλ  

Αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

πξνο αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ειηαθή θαηεγνξία (15-64 εηψλ).   

Μέζνο ξπζκόο 

δεκηνπξγίαο 

επηρεηξήζεσλ 

2000-2004 

(πνζνζηό)  

Γεδνκέλα ζπγγξαθέσλ, 

ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ 

εγγξαθέο επηρεηξήζεσλ 

Ο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έθαλαλ έλαξμε αλά 

έηνο ην δηάζηεκα 2000-2004. Ζ 

κεηαβιεηή ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ 

ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπελδύζεηο ζε 

παξαγσγηθνύο 

θιάδνπο 

(δηάκεζε ηηκή) 

Παγθφζκηα Σξάπεδα 

(Enterprise Surveys) 

Ζ εζληθή δηάκεζε ηηκή ησλ 

επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ 
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ηεο επηρείξεζεο.  

Δπελδύζεηο ζε 

θιάδνπο παξνρήο 

ππεξεζηώλ 

(δηάκεζε ηηκή) 

Παγθφζκηα Σξάπεδα 

(Enterprise Surveys) 

Ζ εζληθή δηάκεζε ηηκή ησλ 

επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε 

κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ σο 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο. 

Μέγεζνο 

Παξανηθνλνκίαο  

2005-2007 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Φφξνπκ (Global 

Competitiveness Report 2005-

2006 and 2006-2007) 

Μέζνο φξνο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο σο πνζνζηφ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 2005-

2006 θαη 2006-2007.  

Υξένο πξνο ίδηα 

θεθάιαηα 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(International Financial 

Statistics Database) 

Μέζνο φξνο ηνπ ρξένπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ σο πνζνζηφ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Μεηαβιεηέο Διέγρνπ  

Φνξνδηαθπγή  Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Φφξνπκ (Global 

Competitiveness Report 2001-

2002) 

Δθηίκεζε ζηειερψλ γηα κέγεζνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζηε ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.   

Καηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ - 2003 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators) 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ πξνο ηνλ 

πιεζπζκνχ ζην κέζν ηνπ 

εμεηαδφκελνπ έηνπο.  

Γείθηεο 

Γηθαηώκαηνο 

Ιδηνθηεζίαο  

The Heritage Foundation 

(Index of Economic Freedom) 

Ο δείθηεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηδηνθηεζίαο είλαη κηα εθηίκεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ησλ αηφκσλ λα απνθηνχλ 

πεξηνπζία θαη ε πεξηνπζία ηνπο λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ζεζπηζκέλνπο 

λφκνπο νη νπνίνη θαη εθαξκφδνληαη 

απφ ην θξάηνο.   

Γηαδηθαζίεο 

Έλαξμεο 

Δπηρεηξήζεσλ 

Έθζεζε DOINGBUSINESS 

2015 – Όκηινο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο  

Δπηθαηξνπνίεζε Djankov θα. 

(2002)  

Ζ κεηαβιεηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

επίζεκεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ έλαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο.  
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Γείθηεο 

Αλειαζηηθόηεηα

ο Απαζρόιεζεο   

Έθζεζε DOINGBUSINESS 

2015 – Όκηινο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο  

Δπηθαηξνπνίεζε Juan C. 

Botero θα. (2004) 

Μέξνο φξνο ηξηψλ ππνδεηθηψλ: 

δείθηεο δπζθνιίαο πξφζιεςεο, 

δείθηεο αλειαζηηθφηεηαο σξψλ 

εξγαζίαο, δείθηεο δπζθνιίαο 

απνιχζεσλ.    

Πιεζσξηζκόο 

κέζνο όξνο 1995-

2004 

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators) 

Ο κέζνο φξνο ηνπ Πιεζσξηζκνχ γηα 

ηελ πεξίνδν 1995-2004 

Υξήκαηα ζε 

Κπθινθνξία  

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(International Financial 

Statistics Database) 

Υξήκαηα ζε θπθινθνξία (εθηφο 

ηξαπεδψλ) σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

Α.Δ.Π. 

Γείθηεο 

ειεπζεξίαο 

δηεζλνύο 

εκπνξίνπ 

The Fraser Institute 

(Economic Freedom of the 

World) 

Ο δείθηεο κεηξάεη ηνπο θφξνπο πνπ 

επηβάιινληαη ζην δηεζλέο εκπφξην, ηα 

λνκνζεηηθά εκπφδηα, ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζηε καχξε 

αγνξά, ην κέγεζνο ηνπ ηνκέα ηνπ 

εκπνξίνπ ζπλαξηήζεη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ηνπο 

δηεζλείο ειέγρνπο ζηηο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. 

Κεθαιαηνπνίεζε 

Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξνο 

ΑΔΠ 2003  

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ εηαηξείεο 

επελδχζεσλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ινηπά επελδπηηθά ζρήκαηα. 

Λνηπέο Μεηαβιεηέο   

Οκάδα 

Δηζνδήκαηνο  

Παγθφζκηα Σξάπεδα (World 

Development Indicators) 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξψλ κε ηε 

κέζνδν Altas ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο βάζεη ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο ην έηνο 2004. 

Ννκηθή 

Πξνέιεπζε 

Rafael La Porta, Florencio 

Lopez-de-Silanes, Shleifer 

(2008) 

Δηθνληθή Μεηαβιεηή ε νπνία 

πξνζδηνξίδεη ηε πξνέιεπζε ηνπ 

Δηαηξηθνχ δηθαίνπ ή ηνπ Δκπνξηθνχ 
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θψδηθα θάζε ρψξαο. Οη ηέζζεξηο 

πξνειεχζεηο είλαη Αγγιηθφ, Γαιιηθφ, 

Γεξκαληθφ θαη θαλδηλαβηθφ. 

 

Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ππάξρνπλ βαζηθέο ζηαηηζηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο πςειήο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ εθαξκνγή πςειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ έρεη ζεκαληηθφ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο πξνο πινπνίεζε επελδχζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηαο ρψξαο. Τςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζπλδένληαη κε κηθξφηεξεο επελδχζεηο ζηνπο κεηαπνηεηηθνχο θιάδνπο θάηη ην νπνίν δελ 

εκθαλίδεηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη πςεινί θφξνη έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ρακειφηεξεο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο. Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δελ 

επεξεάδνπλ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξάιιεια ζε ρψξεο κε 

πςειή θνξνινγία παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη κεγαιχηεξε εμάξηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ δάλεηα θαζψο νη επηρεηξήζεηο απνθεχγνπλ λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο απφ ίδηα θεθάιαηα.  

 


