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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην Ελλάδα της παρατεταμένης ύφεσης, οι ανάγκες των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων εν μέσω της δεδομένης παγκόσμιας, πολύ δε μάλλον εγχώριας
οικονομικής κρίσης ολοένα και αυξάνονται, με αποτέλεσμα στο υφιστάμενο
ασφυκτικό οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον το ισχύον εταιρικό δίκαιο να μην
μπορεί να τις καλύψει.
Βήμα εκσυγχρονισμού προς αυτή την κατεύθυνση έλαβε χώρα το 2012, όταν
θεσμοθετήθηκε μία νέα εταιρική μορφή, η οποία προσφέρει ευελιξία, απλοποιημένη
λειτουργία, χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας και είναι προσαρμοσμένη στις
συνθήκες της αγοράς.
Η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», έχοντας ως βάση της την Ευρωπαϊκή
εταιρική μορφή «Societas Private Europeau», αποσκοπεί στην ρύθμιση των
δεδομένων της επιχειρηματικής δραστηριότητας της μικρομεσαίας επιχείρησης.
Συγκεκριμένα στα άρθρα 43 έως 120 του Ν. 4072/2012, γίνεται λόγος για την εταιρία
με «κεφάλαιο του ενός (1) ευρώ», που αποσυνδέει την εταιρική συμμετοχή από το
εταιρικό κεφάλαιο και χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη εισφορών των εταίρων.
Κατά συνέπεια αυτών, οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκρότησης και
μεταβολής του κεφαλαίου, απαιτούν αντίστοιχη λογιστική απεικόνιση. Όλα τα στάδια
έναρξης –ίδρυσης, λειτουργίας και λύσης – εκκαθάρισης, διέπονται από
συγκεκριμένες και εκ του νόμου διαδικασίες.
Εν τέλει, η αποδοτικότητα της καινοτόμας αυτής μορφής απέναντι στα
προβλήματα που ήρθε να αντιμετωπίσει, κρίνεται καθημερινά, από την ημέρα που
εισήχθη έως και σήμερα, μέσα από την αντίδραση του επιχειρηματικού κόσμου και
την επιθυμία του να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματά της και να αντιμετωπίσει στην
πράξη τυχόν προβληματικές πτυχές της.
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ABSTRACT
In the prolonged recession of Greece, the needs of small and medium-sized
enterprises in the midst of a given global, as well as domestic, economic crisis are
growing. As a result, current company law cannot cover them in the current tight
economic and legislative environment.
A modernization step in this direction took place in 2012 when a new corporate
form was introduced which offers flexibility, simplified operation, low setting up and
operating costs. It is also adapted to market conditions.
The "Private Capital Company", based on the European corporate form
"Societas Private Europeau", aims to regulate the business data of small and mediumsized enterprises. Specifically, in articles 43 to 120 of Law 4072/2012, reference is
made to the "one euro (1) euro" company, which disconnects shareholding from the
share capital and uses different types of partner contribution.
Consequently, the accounting manipulations of capital formation and change
necessitate corresponding accounting reflection. All stages of initiation establishment, operation and liquidation are governed by specific and legal
procedures.
Ultimately, the efficiency of this innovative form regarding the problems it has
come to face is judged daily, from the day it was introduced to today, through the
reaction of the business world and its desire to take advantage of its advantages and to
deal with its problematic aspects in practice.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
➢

ΑΕ: Ανώνυμη εταιρία

➢

ΑΚ: Αστικός Κώδικας

➢

ΓΕΜΗ: Γενικό Εμπορικό Μητρώο

➢

ΓΛΣ: Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

➢

ΓΣ: Γενική Συνέλευση

➢

ΕΕ: Ετερόρρυθμη Εταιρία

➢

ΕΜ: Εταιρικά Μερίδια

➢

ΕΠΕ: Εταιρία Περιορισμένης ευθύνης

➢

ΕΦΚΑ: Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

➢

ΙΚΕ: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

➢

ΜΜΕ: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

➢

ΟΕ: Ομόρρυθμη Εταιρία

➢

ΥΜΣ: Υπηρεσία Μιας Στάσης

➢

SPE: Societas Privata Europeau

➢

SUP: Societas unius personae
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

1.1 Εισαγωγικά
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, πραγματοποιείται η εισαγωγή στον
νέο εταιρικό τύπο, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας και στο πλαίσιο που την
περιβάλλει. Επίσης παρουσιάζεται ο σκοπός της παρούσας εργασίας, καθώς και τα
βασικά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία πρόκειται να απαντηθούν. Τέλος,
παρατίθεται ο βασικός κορμός που ακολουθείται και αποτελεί τη δομή της εταιρίας.

1.2 Εισαγωγή στην ΙΚΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 741 του ΑΚ, εταιρία νοείται η σύμβαση μεταξύ δύο
τουλάχιστον προσώπων, φυσικών ή νομικών με την οποία αυτά αναλαμβάνουν
αμοιβαία την υποχρέωση να επιδιώκουν αμοιβαίως με κοινές εισφορές, κοινό σκοπό
και ιδίως οικονομικό. Με την πάροδο όμως του χρόνου, οι δυσκολίες που
προκύπτουν ως επακόλουθα της οικονομικής κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον του
επιχειρηματικού κόσμου στην διερεύνηση νέων καταλληλότερων εταιρικών μορφών,
που θα τους φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους.1
Με τις διατάξεις του Νόμου 4072/20122, εισήχθηκε ένας νέος εταιρικός τύπος,
ο οποίος καλείται «Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ)», που βασίζεται στην
Ευρωπαϊκή μορφή «Societas Private Europeau» (SPE). Ως βασικός σκοπός της
αποτελεί η εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των αναγκών της μικρομεσαίας
επιχείρησης, σε μία χώρα, που διέρχεται οξεία οικονομική κρίση.
Η εταιρία αυτή ονομάστηκε «Ιδιωτική» διότι συνιστά μία κλειστή ένωση
προσώπων, που πραγματώνουν τον τύπο αυτό. Πρόκειται για έναν μικτό εταιρικό
τύπο, με στοιχεία τόσο της κεφαλαιουχικής όσο και της προσωπικής εταιρίας.
1Χατζηγάγιος
2

Θ (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών ,σελ 79
ΦΕΚ 86Α /11-4-2012
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«Κεφαλαιουχική» διότι οι εταίροι δεν φέρουν εκ του νόμου οποιαδήποτε ευθύνη για
τις εταιρικές υποχρεώσεις και «Προσωπική» διότι η πραγμάτωση του εταιρικού
σκοπού στηρίζεται και στην προσωπική συμβολή των εταίρων3.
Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος των άρθρων 43 με 120 του Ν. 4072/2012 ο νέος
αυτός εταιρικός τύπος έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορικός, ανεξαρτήτου
σκοπού. Χαρακτηρίζεται ως μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που προσφέρει
ευελιξία, απλοποιημένη λειτουργία, χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας σε
σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές.
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες σύστασης και λειτουργίας των
εταιριών αυτής της μορφής είναι το κεφάλαιο. Ο παράγοντας αυτός καθορίζεται
ελεύθερα από τους εταίρους, χωρίς να υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς
το ύψος του, έως του σημείου να είναι και μηδενικό, προσφέροντας την δυνατότητα
μετατροπής του ανά πάσα στιγμή και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η σχετική
αρχική αξίωση -επιταγή του νόμου να ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα (1) ευρώ έχει
ήδη καταργηθεί με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 4155/2013, απλοποιώντας έτσι στο
μέγιστο τις σχετικές διαδικασίες, ως ανωτέρω. Επιπρόσθετα, σημαντικό θετικό
στοιχείο που αφορά στο κεφάλαιο είναι ότι πλέον αποσυνδέεται από την εταιρική
συμμετοχή και μερίδιο και αποτελείται από τρεις τύπους:
 Κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 75του Ν. 4072/2012) η οποία αποτελείται από
μετρητά ή είδος απαραίτητα για τον σχηματισμό του κεφαλαίου. Μέσω αυτής
προσφέρεται ρευστότητα για την κίνηση των δραστηριοτήτων.4
 Εξωκεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 75 του Ν. 4072/2012) η οποία συνίσταται
σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της κεφαλαιακής
εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης
εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Έτσι προσδίδεται αξία και εξουσία στους εταίρους
αυτούς, που έχουν διαφορετική μορφή συμμετοχής. 5
 Εγγυητική εισφορά (άρθρο 79 του Ν. 4072/2012) η οποία συνίσταται στην
ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της ΙΚΕ μέχρι το ποσό που ορίζεται
στο καταστατικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της φερεγγυότητας και την αύξηση της
αξιοπιστίας της.6

Αντωνόπουλος Β (2016), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία έκδοση Δ’, Σελ 2
Τριανταφυλλάκης– Σπυρίδωνος(2014), Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 226 , Χατζηγάγιος Θ (2015)
Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ 675-676
5 Καραγιώργος θ (2016), Λογιστική εταιριών και φορολογία εισοδήματος, Σελ 344
6 Χατζηγάγιος θ (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ 678-679
3
4
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Όπως κάθε κεφαλαιουχική εταιρία έτσι και η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί και ως
μονοπρόσωπη. Έχει τη δυνατότητα είτε να ιδρύεται από ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο είτε να καθίσταται μονοπρόσωπη μεταγενέστερα. Για να συμβεί αυτό θα
πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα εταιρικά μερίδια σε ένα πρόσωπο, του οποίου το
όνομα θα υποβληθεί σε δημοσιότητα μέσω του ΓΕΜΗ με ευθύνη του μοναδικού
εταίρου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4072/2012.
Η υπόψη εταιρία λόγω του ότι έχει βασιστεί σε μία αντίστοιχη ευρωπαϊκή δομή,
έχει και παρόμοιο προσανατολισμό. Έτσι το νομοσχέδιο αυτό απομακρύνεται από τον
κανόνα ότι τα επίσημα έγγραφα της εταιρίας αυτής (καταστατικό και τροποποιήσεις
αυτού), εφόσον είναι ιδιωτικά και όχι συμβολαιογραφικά, πρέπει να συντάσσονται
μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Επιδιώκεται η σύνταξη αυτών και σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υποστηριχτεί η λειτουργία της
στην περίπτωση που υπάρχουν αλλοδαποί εταίροι ή αλλοδαποί συναλλασσόμενοι
(άρθρο 43 παράγραφος 5 του Ν. 4072/2012) 7.
Στην πρόσφατη και σύγχρονη πραγματικότητα και ιδιαίτερα στις συνθήκες της
οικονομικής κρίσης, καθίστανται προφανείς και αυταπόδεικτες οι ανάγκες της αγοράς
αφενός και η στόχευση του νομοθέτη αφετέρου, να προχωρήσουν σε απλοποίηση των
εν γένει διαδικασιών περί του επιχειρείν και της εισαγωγής - καθιέρωσης
θελκτικότερων και αποτελεσματικότερων μοντέλων στο δυσλειτουργικό χώρο της
πραγματικής οικονομίας.
Προς επίρρωση των ανωτέρω, τα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύουν τα
επιμέρους στάδια ίδρυσης και λειτουργίας της ΙΚΕ, ως και τα συνολικά
χαρακτηριστικά της.

1.3 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, να παρουσιάσει και να
αποκωδικοποιήσει κατά τον απλούστερο τρόπο τη νεωτεριστική έννοια του νομικού
τύπου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, υπό το πρίσμα της εμπορικής,
λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

7
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1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα
Μέσω της εργασίας αυτής γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί ο
ολοκληρωμένος κύκλος ζωής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, με απώτερο
σκοπό να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννιούνται γύρω
από τη σύσταση, τη λειτουργία και την λογιστική της απεικόνιση.
Τα κυριότερα θέματα που θα απαντηθούν στην συγκεκριμένη εταιρία είναι:

1.

Ποιες είναι οι καινοτομίες αλλά και τα αρνητικά στοιχεία αυτής της

εταιρικής μορφής
2.

Ποιοι είναι οι λογιστικοί χειρισμοί της συγκρότησης αλλά και των

μεταβολών του εταιρικού της κεφαλαίου
3.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία

και την μετατροπή της ΙΚΕ σε άλλη μορφή αλλά και το αντίστροφο.

1.5 Δομή Της Διπλωματικής Εργασίας
Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε 4 ενότητες και αντίστοιχα
αυτές σε αντίστοιχα Κεφάλαια. Συγκεκριμένα:
Η πρώτη ενότητα αφορά την εισαγωγή της εργασίας, με την οποία γίνεται μία
αναφορά στον νέο αυτό εταιρικό τύπο και στα γενικά χαρακτηριστικά του. Στη
συνέχεια αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας

και

τι ερευνητικά ερωτήματα

γεννήθηκαν. Στο τέλος πραγματοποιείται μία βιβλιογραφική επισκόπηση σε έρευνες
και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την ΙΚΕ αλλά και την αντίστοιχη
Ευρωπαϊκή μορφή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Ευρύτερο Ευρωπαϊκό κόσμο.
Στην Δεύτερη ενότητα γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστούν οι αρχές
που διέπουν τον θεσμό της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας, περιλαμβάνοντας
θέματα που αφορούν την ίδρυση, τα όργανα διαχείρισης και εκπροσώπησης, τα
εταιρικά μερίδια και τις εταιρικές εισφορές καθώς κα τις ειδικές περιπτώσεις αυτών,
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την λύση και εκκαθάριση καθώς και τις δομικές αλλαγές που μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε μία εταιρία.
Στην Τρίτη Ενότητα της εργασίας αυτής, παρουσιάζεται η λογιστική πλευρά
της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, αναλύοντας όλη τη διαδικασία της
σύστασής της μέσω της Υπηρεσίας μίας στάσης και αναφέροντας όλα τα εμπορικά
βιβλία που πρέπει να τηρεί και να φυλάσσει. Επιπρόσθετα, αποτυπώνονται οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσονται κάθε χρόνο καθώς και ο
έλεγχος που πραγματοποιείται σε αυτές. Τέλος, επιχειρείται μία παρουσίαση
πλασματικών πρακτικών εφαρμογών κάθε περίπτωσης των εταιρικών εισφορών.
Στην Τέταρτη και τελευταία ενότητα και στα πλαίσια της φορολογικής
προσέγγισης του νέου αυτού εταιρικού τύπου, επιχειρείται αρχικά μία παρουσίαση
ορισμένων γενικών αρχών της φορολογίας που διέπουν κάθε εταιρία και στη
συνέχεια καταγράφονται οι πιο πρόσφατες διατάξεις του νόμου που αφορούν το φόρο
εισοδήματος, τα αφορολόγητα αποθεματικά, την προκαταβολή του φόρου, τον
συμπληρωματικό φόρο, το τέλος επιτηδεύματος που αντιστοιχεί σε αυτού του είδους
τις εταιρίες καθώς και τις μηνιαίες φορολογικές υποχρεώσεις.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας αυτής
κατηγοριοποιώντας τα σε θετικά και αρνητικά. Ακολουθούν οι περιορισμοί που
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας αλλά και οι
προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αυτού του εταιρικού τύπου.
Λίγο πριν το κλείσιμο της διπλωματικής αυτής εργασίας, παρατίθεται η
σχετική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας αυτής.
Τέλος, στο παράρτημα που παρουσιάζεται, πραγματοποιείται λεπτομερέστατα
η διαδικασία που απαιτείται ώστε να δημοσιευθούν οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της ΙΚΕ. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από το ισοζύγιο Δεκεμβρίου μίας
εταιρίας, παραθέτονται όλες οι εγγραφές κλεισίματος καθώς και το φύλλο μερισμού
εξόδων, καταλήγοντας στο καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως. Στη συνέχεια, δίνεται ένα
πρότυπο ισολογισμού πολύ μικρών οντοτήτων όπως ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο προσάρτημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΕ

2.1 Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται περιληπτικά έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί σχετικά με το γνωστικό πεδίο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρίας και του Ευρωπαϊκού εταιρικού τύπου Societas Privata Europeau, τόσο σε
Ελληνικό όσο και σε ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μερικές από τις έρευνες αυτές
που παρουσιάζονται είναι βιβλιογραφικές άλλες έρευνες διεξάγονται μέσω
ερωτηματολογίων και άλλες έρευνες βασίζονται πάνω σε ένα case study. Για την
κάθε έρευνα, αναφέρεται το θέμα που πραγματεύεται και τέλος παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της εκάστοτε έρευνας. Τα άρθρα που παρουσιάζονται αφορούν την
χρονική περίοδο 2010 – 2017.

2.2 Έρευνες για την ΙΚΕ και την Αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Μορφή
Ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας αποτελεί η επιχειρηματική
δραστηριότητα που αναπτύσσεται κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα
τελευταία χρόνια, όπως είναι γνωστό, λόγω των πολλαπλών εξελίξεων και την
αύξηση των αναγκών της αγοράς, η άσκηση της δραστηριότητας αυτής, απαιτεί
εκσυγχρόνιση των δεδομένων της, ώστε να ρυθμιστεί η δράση της.
Όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς, οδήγησαν στην
εισαγωγή μίας νέας, ευέλικτης και απλοποιημένης εταιρικής μορφής που έχει ως
βασικό στόχο να ανταποκριθεί, κατά το καλύτερο δυνατό, στις πρακτικές ανάγκες
των οικονομικών μονάδων τόσο της Ελλάδας όσο και του ευρύτερου Ευρωπαϊκού
κόσμου.
Έτσι, στις 10 Απριλίου του 2012, ψηφίστηκε ο Νόμος 4072/2012, ο οποίος
έχοντας ως βάση του την Ευρωπαϊκή Εταιρική μορφή «Societas Privata Europeau»,
εισήγαγε στην ελληνική έννομη τάξη τον εταιρικό τύπο με ονομασία «Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία». Η νέα αυτή εταιρική μορφή αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης
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πολλών επιστημόνων, που θέλησαν να εμβαθύνουν στο ρόλο, που θα μπορούσε να
διενεργήσει τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία.
Ο Zarkinos (2017) μέσα από την μελέτη των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων της «Societas Privata Europeau», διαπίστωσε ότι, ενώ αυτός ο
εταιρικός τύπος συμβάλει στην κινητικότητα και την ανάπτυξη της εσωτερικής
αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παράλληλα οδηγεί στην δημιουργία νέων
προβλημάτων, που σχετίζονται με την συμβολή των εργαζομένων στη διαχείριση της
εταιρίας. Η επιρροή που ασκούν οι εργαζόμενοι σε μία επιχείρηση είναι αρκετά
σημαντική, διότι μέσα από το δικαίωμα συμμετοχής που τους δίνεται, εκπροσωπούν
την εταιρία σε υποθέσεις, που την αφορούν. Ο ερευνητής παρουσιάζοντας τα
δεδομένα που κυριαρχούν στην Αυστρία, στην Γερμανία, στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, τονίζει ότι με βάση τους ειδικούς κανόνες του συστήματος διαπραγμάτευσης
είναι υποχρεωτικό να υπάρχει το συμβούλιο αυτών των εργαζομένων, το οποίο έχει
πρόσβαση σε πληροφορίες και διαβουλεύσεις, έχοντας την ελευθερία, ακόμα και να
αντιταχθούν στην διοίκηση. Όμως, η συμμετοχή αυτή πολλές φορές έχει
καταχρηστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει διαχωρισμός του ποιος πραγματικά
ενδιαφέρεται να ξεπεραστεί η περίοδος κρίσης μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
Οι Guidotti και Bartocelli (2016), μελέτησαν τις μεταρρυθμίσεις του ιταλικού
συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κανονισμούς των «Societas Unius
Personae». Ο λόγος για τον οποίο εντάχθηκαν στο νομικό πλαίσιο της χώρας αυτής,
δεν είναι μόνο η ειδική πειθαρχία και η επίλυση των προβλημάτων οργάνωσης, αλλά
και η ευελιξία του εθνικού δικαίου ως προς τις διασυνοριακές σχέσεις. Η SUP και
γενικότερα ηSPE, χαρακτηρίζονται ως οι εταιρικές μορφές που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιδιώκοντας
την εναρμόνιση και την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, προσφέροντας
ανάπτυξη και καινοτομία.
Το παρόν έργο, παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά της εταιρικής αυτής
μορφής, διακρίνοντας πολλές ομοιότητες με τον αντίστοιχο ελληνικό αυτό τύπο.
Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για μία εταιρία που διοικείται και εκπροσωπείται από
ένα μόνο πρόσωπο, που κατέχει το σύνολο της συμμετοχής. Το πρόσωπο αυτό,
εισφέρει με μετρητά (αναγκαστικά, διότι οποιαδήποτε άλλου είδους εισφορά δεν
δύναται) και έχει την κύρια και αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει. Κατά τη σύσταση της εταιρίας αυτής, συντάσσεται το καταστατικό υπό
την υποχρεωτική παρουσία συμβολαιογράφου, που περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία
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(επωνυμία, έδρα, σκοπό κτλ) και δημοσιεύεται στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΓΕΜΗ.
Φυσικά και δεν παραλείπεται η δημοσίευση όλων των απαραίτητων στοιχείων της
εταιρίας, ώστε να είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες στους ξένους πιστωτές και
επενδυτές.
Συνοψίζοντας την ανάλυση της εταιρικής αυτής μορφής, τονίζονται δύο
σημαντικά θέματα. Το ένα αφορά στο πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία, το οποίο
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει σε σύγκρουση τα προσωπικά και εταιρικά
συμφέροντα, διότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρού επιχειρηματικού
κινδύνου. Το δεύτερο, αφορά στα μη επιλύσιμα σημαντικά προβλήματα, που
προκύπτουν κατά τη λειτουργία της εταιρίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ορισμένων
στοιχείων αβεβαιότητας προς τους επενδυτές.
Ο Παναγιώτου (2016) προσπάθησε να ερμηνεύσει όλα εκείνα τα ζητήματα, που
αφορούν τη διαχείριση των προσωπικών και προσωποπαγών κεφαλαιουχικών
εταιριών και της ευθύνης των οργάνων αυτών, που αποτελούν ένα από τα πιο
επίκαιρα θέματα στο εταιρικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, εστίασε στα προβλήματα των
εσωτερικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων και της εταιρίας, καθώς και των
εξωτερικών σχέσεων της εταιρίας προς τρίτους. Τόνισε πως η διαχείριση αποτελεί
εκδήλωση των εσωτερικών αμοιβαίων σχέσεων των εταίρων και συνίσταται στο
εταιρικό δικαίωμα και στην υποχρέωση των εταίρων προς διενέργεια πράξεων για
την επιδίωξη του κοινού εταιρικού σκοπού.
Διευκρινίζεται ότι στις προσωπικές εταιρίες η διαχείριση αποτελεί συγχρόνως
δικαίωμα και υποχρέωση του εταίρου, ενώ στις κεφαλαιουχικές αποτελεί βασική
υποχρέωση. Έτσι, μέσα από την ανάλυσή του αυτή προσπάθησε να απαντήσει στα
ερωτήματα που αφορούν στο κατά πόσο οι κανόνες της εσωτερικής διαχείρισης
αποτελούν ενδοτικό ή αναγκαστικό δίκαιο και αν μπορεί να ασκηθεί από τρίτους,
ποια είναι τα όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας και τέλος ποια είναι η ευθύνη των
ιδρυτών σε κάθε περίπτωση.
Η Alexandropoulou A (2014) βασισμένη στην πρόταση οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί των μονοπρόσωπων εταιριών, προσπάθησε να αναλύσει
τα χαρακτηριστικά και τις γενικές αρχές της ευρωπαϊκής εταιρικής μορφής «Societas
unius Personae» (SUP). Η οδηγία αυτή εισάγει μία νέα μονοπρόσωπη εταιρική
μορφή, που είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσα από την ερμηνεία της,
διαφαίνεται και η ομοιότητα της SUP με την αντίστοιχη Ελληνική «Μονοπρόσωπη
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία». ΗSUP κέντρισε το ενδιαφέρον, διότι αποτελεί μία
εναλλακτική υπερεθνική εταιρική μορφή, που σηματοδοτεί την άρση των
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γεωγραφικών φραγμών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού των εταιρικών δικαίων
εντός της ΕΕ.
Η Eckhart (2014) επιχείρησε να εξηγήσει την έρευνα, που πραγματοποίησε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού, ώστε να
διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει σχέση μεταξύ της εταιρικής μορφής SPEμε την
διεθνοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό κόσμο. Η SPE,
σύμφωνα με την νομική και οικονομική βιβλιογραφία, αποτελεί τον εταιρικό αυτό
τύπο που ξεχωρίζει για τον πιο οικονομικό, ευέλικτο και εύκολο τρόπο λειτουργίας,
κάνοντας ολοένα και περισσότερα βήματα προς τη διεθνοποίηση.
Για να καταλήξει στον τελικό σχολιασμό της έρευνας αυτής, χρησιμοποίησε
δεδομένα από την EUROSTAT και την Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και
συγκεκριμένους θεσμικούς παράγοντες αλλά και παράγοντες αγοράς. Έτσι τα
ευρήματα της έρευνας αυτής παρουσιάζουν τις πολλές πιθανότητες, που υπάρχουν
για διεθνοποίηση αυτής της εταιρικής μορφής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της
επιχείρησης. Η ξεχωριστή εξέταση των διαφορετικών τρόπων διεθνούς εμβέλειας
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποπνέει αρνητικά αποτελέσματα για τις ΜΜΕ,
που ασχολούνται με εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες.
Οι

Eckard και Kerber (2014) μελετώντας το σχέδιο κανονισμού για την

ανάπτυξη ενός συστήματος δύο επιπέδων εταιρικού δικαίου, διέκριναν την ευρωπαϊκή
εταιρική μορφή «Societas Privata Europeau» (SPE). Η υπερεθνική αυτή μορφή,
αναπτύσσοντας μία καινοτόμα στρατηγική διεθνοποίησης, προσπαθεί να επιφέρει
θετικά αποτελέσματα στην επιχειρηματική δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ως
βασικά πλεονεκτήματα αυτής αποτελούν τόσο η προσαρμοστικότητά της όσο και η
δυνατότητα εξέλιξης του οριζόντιου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρικών νόμων και
κρατών μελών.
Η SPE είναι μία σχετικά απλή νομική μορφή, που έχει σχεδιαστεί για να
καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα
δικαιώματα και τους κανόνες. Η εφαρμογή του σχεδίου κανονισμού της αποσκοπούν
στην αποδοτικότητα και την καινοτομία, αυξάνοντας την ασφάλεια του δικαίου και
πηγαίνοντας άλλο ένα βήμα προς την επιτυχία. Δεδομένου ότι η μορφή αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εύκολα σε ολόκληρη την ΕΕ, έχει την δυνατότητα να οδηγήσει σε
μείωση της πληροφορίας και των εξόδων συναλλαγής τόσο για την ίδρυση όσο και την
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνοψίζοντας την ανάλυση αυτή, τονίζεται ότι τόσο τα πλεονεκτήματα κόστους
όσο και η φήμη της μορφής αυτής, συνεπάγονται με τα χαμηλά εμπόδια εισόδου στην
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ΕΕ και επομένως ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά. Από την άποψη αυτή, η
εισαγωγή της SPE μπορεί να καλύψει την ανεκπλήρωτη ζήτηση της αγοράς. Αυτό είναι
επίσης θετικό όσον αφορά στην ανομοιογένεια των κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και
στην καινοτομία και προσαρμοστικότητα. Επομένως, η έρευνα αυτή υποστηρίζει ότι
μπορούμε να περιμένουμε πρόσθετα οφέλη από τον ρυθμιστικό ανταγωνισμό μέσω της
εισαγωγής της SPE.
Οι Neocleous & CoLLc, περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
ευρωπαϊκής μορφής SPE, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις παραμέτρους αυτές,
που έχουν τη δυνατότητα να την καταστούν ελκυστική, εξετάζοντας αν θα μπορούσε
να γίνει ένα ελκυστικό επιχειρηματικό όχημα για τους Κύπριους επιχειρηματίες. Τα
τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κύπρο, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις λαμβάνουν μεγάλη προσοχή, διότι κατέχουν δυνητική συμβολή στην
ανταγωνιστική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η SPE έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία παρέχουν μία ευρεία ευελιξία
προς τους μετόχους να οργανώνουν την επιχείρησή τους κατά τον πλέον κατάλληλο
τρόπο, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της. Το βασικότερο πλεονέκτημα της μορφής
αυτής είναι ότι το ομοιόμορφο καταστατικό της επιτρέπει στις εταιρίες να
διαμορφώνεται εύκολα και αποτελεσματικά η εσωτερική οργάνωσή της, ανεξάρτητα
από την χώρα στην οποία ασκούνται οι δραστηριότητες.
Συνοψίζοντας, αναφέρεται ότι η εφαρμογή του εθνικού δικαίου για την εισαγωγή
αυτής της μορφής, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη νομική αβεβαιότητα και αυξημένο
κόστος συμμόρφωσης. Βέβαια, η SPE έχει πολλά ελκυστικά χαρακτηριστικά,
συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να κινείται ταχύτατα, χωρίς να απαιτείται η
εκκαθάριση και η μεγάλου βαθμού ελευθερία, που δίνεται στους μετόχους να
διαμορφώσουν την επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Ο Περάκης (2013) με αφορμή την ψήφιση του Ν. 4155/2013 που όριζε ότι η
συμμετοχή σε μία «ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» είναι δυνατή και με μηδενικές
κεφαλαιακές εισφορές, προσπάθησε αρχικά να αναλύσει το νόημα και τις δυνατότητες
που προσφέρει αυτή η αλλαγή, καθώς και τις συνέπειες αυτού του μηδενισμού. Ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον οποίο η ΙΚΕ ξεχωρίζει από τις άλλες
εταιρικές μορφές είναι ο μη περιορισμός στο ύψος του κεφαλαίου. Πόσο μάλλον τώρα
που έχει φτάσει και στο μηδέν.
Η μηδένιση του κεφαλαίου, δίχως να θεωρείται παράλογη, κάνει άλλο ένα βήμα
ώστε να απλοποιηθεί η ίδρυση, να διευκολυνθεί η σύσταση και γενικότερα να
αναβαθμιστεί η ελληνική επιχειρηματικότητα στην παγκόσμια κατάταξη. Στην ουσία η
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αλλαγή αυτή καταργεί την απαραίτητη ύπαρξη έστω ενός εταιρικού μεριδίου
κεφαλαιακής εισφοράς. Ακόμη και έτσι όμως, εξακολουθεί και είναι κεφαλαιουχική,
χωρίς να υπάρχει κάποια μεταβολή στο δίκαιο. Και σε αυτή την περίπτωση είναι
υποχρεωτική η μνεία στο καταστατικό, διότι έχει τη δική της πληροφοριακή αξία.
Βέβαια, από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του νόμου αυτού, δημιουργήθηκαν και
τα αντίστοιχα προβλήματα. Πρώτο πρόβλημα ήταν ότι με τον μηδενισμό, απομένουν
μόνο οι εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές, των οποίων η λογιστική
παρακολούθηση δεν είναι και τόσο απλή. Επίσης, για να υλοποιηθεί ο μηδενισμός,
σημαίνει ότι θα υπάρχουν μερίδια με μηδενική ονομαστική αξία, κάτι το οποίο δεν
είναι εφικτό. Τρίτο και σημαντικότερο, λόγω χαμηλού επιπέδου του κεφαλαίου δεν θα
υπάρχει και η αντίστοιχη προστασία των δανειστών. Συνοψίζοντας ο Περάκης,
χαρακτηρίζει τον μηδενισμό του κεφαλαίου ως χρήσιμο πείραμα, που τα αποτελέσματά
του θα προκύπτουν σιγά σιγά μέσα από την πορεία της ΙΚΕ.
Η Παγώνη (2012) μελέτησε και παρουσίασε δύο νέους εταιρικούς τύπους, που
εισήχθηκαν στο εμπορικό δίκαιο και προσπάθησαν να ανατρέψουν τα δεδομένα στην
επιχειρηματική δράση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για την Ελληνική
«Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» (ΙΚΕ) που εισήχθηκε με τον Ν. 4072/2012 και
την Ευρωπαϊκή «Societas Privata Europeau» (SPE), όπως αυτή προβλέπεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της ήταν να αναλύσει τις δύο αυτές καινοτόμες μορφές,
που εστιάζουν στα ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα και στην ελευθερία
εγκατάστασης των εταιριών στην κοινή Ευρωπαϊκή αγορά. Αποτέλεσμα αυτής της
ανάλυσης ήταν ότι η εφαρμογή της ΙΚΕ, έχοντας ως βάση της την SPE, αποκτά μία
ικανότητα εκπλήρωσης των αναγκών που προκύπτουν σε μία επιχείρηση και
προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική.
Η Van De Braak (2010) πραγματοποίησε μία έρευνα, η οποία ασχολείται με το
καταστατικό, αλλά και τα γενικότερα γνωρίσματα της ευρωπαϊκής εταιρικής μορφής
«Societas Privata Europeau», η οποία χαρακτηρίζεται ως τον νέο αυτό εταιρικό τύπο
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή δίνει βάση στο κατά πόσο
είναι απαραίτητη η ύπαρξη αυτής της μορφής, καθώς και αν προβλέπει προστασία
στους μετόχους και στους πιστωτές της.
Οι μέτοχοι μίας SPEείναι αυτοί, που ανάλογα με το πώς καλύπτονται οι
ανάγκες τους, έχουν την ελευθερία να καθορίζουν το καταστατικό αλλά και την
γενική εσωτερική οργάνωση, θεωρώντας πως έτσι ενισχύεται η επιθυμητή ευελιξία
της. Έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν την πολιτική της εταιρίας, καθώς και τα
οικονομικά πλεονεκτήματα που αντλούν από αυτή. Βέβαια, η ελευθερία αυτή κατέχει
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υψηλό κίνδυνο για την εταιρία, για αυτό και σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο
συγκρούσεων, που χαρακτηρίζεται ως υψίστης σημασίας, καταβάλλεται μεγάλη
προσπάθεια αποφυγής του.
Από την έρευνα αυτή, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η SPEδεν κατέχει την
απαραίτητη γνώση που απαιτείται. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί και παραμένει
υπερβολικά αόριστη και αβέβαιη μορφή, δίχως οποιαδήποτε νομική εξασφάλιση.
Όσον αφορά στην προστασία των μετόχων και των πιστωτών, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως ανεπαρκής, διότι υπάρχει έλλειψη γενικού μηχανισμού στον
προτεινόμενο κανονισμό.

2.3 Συμπεράσματα από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Συνοψίζοντας, οι παραπάνω έρευνες είναι αρκετά σημαντικές διότι καταλήγουν
σε αξιόλογα συμπεράσματα για την λειτουργία της κεφαλαιουχικής εταιρίας τόσο στην
Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό κόσμο. Επισημαίνεται ότι η ΙΚΕ έχει
αρκετά κοινά με την Ευρωπαϊκή μορφή SPE. Άλλοτε όμως φαίνεται συμφέρουσα και
άλλοτε όχι. Από τη μία τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει την ικανότητα να εκπληρώνει τις
ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχουν δείγματα
αβεβαιότητας ως προς την λειτουργίας της. Αυτό έχει ως συνέπεια να εμφανίζονται
αρνητικά αποτελέσματα στις δραστηριότητες της, τα οποία απομακρύνουν τους
επενδυτές.
Βέβαια, η μορφή αυτή δεν κατέχει την απαραίτητη γνώση και βρίσκεται ακόμα
υπό την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας της. Όμως η μικρή πορεία της
έχει δείξει δείγματα ότι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και περιορίζει τους
γεωγραφικούς φραγμούς. Με τα ιδιόμορφα γνωρίσματα που παρουσιάζει, φαίνεται ότι
ελκύει

ολοένα

και

περισσότερους

ερευνητές

να

τα

μελετήσουν.

Εφόσον

πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες, θα μπορέσει να ξεδιαλύνει και το τοπίο
γύρω από αυτή την εταιρική μορφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΚΕ

3.1 Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται να παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν τον
θεσμό της

Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, περιλαμβάνοντας θέματα που

αφορούν την ίδρυση, τα όργανα διαχείρισης και εκπροσώπησης, τα εταιρικά μερίδια
και τις εταιρικές εισφορές καθώς κα τις ειδικές περιπτώσεις αυτών, την λύση και
εκκαθάριση αλλά και τις δομικές αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν στις
εταιρίες αυτές.

3.2 Ίδρυση
Η ΙΚΕ, συνίσταται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή
αλλοδαπά πρόσωπα, τα οποία αφού υπογράψουν την ιδρυτική πράξη, ταυτόχρονα
αποκτούν την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι
μπορούν να ενεργούν εμπορικές πράξεις. Αυτό γίνεται διότι η συμμετοχή τους σε μία
τέτοιας μορφής εταιρία δεν είναι ούτε εμπορική, ούτε συνιστά εμπορική ιδιότητα.
Τα άτομα, που μπορούν να συμμετάσχουν είτε ως εταίροι είτε ως διαχειριστές,
σίγουρα δεν μπορούν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ΔΕΠ ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, ανήλικοι που δεν έχουν λάβει την σχετική άδεια δικαστηρίου και την
γνωμοδότηση του συμβουλίου. Εάν οι ιδρυτές, πριν γίνει η σύσταση της εταιρείας,
συναλλάσσονται με τρίτους στο όνομα αυτής, έχουν απεριόριστη και εις ολόκληρον
ευθύνη.8
Για να πραγματοποιηθεί όμως η ίδρυση της εταιρίας, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η σύνταξη ενός εγγράφου, ονόματι «Καταστατικό», που συνηθίζεται να
είναι ιδιωτικό έγγραφο, το περιεχόμενου του οποίου καθορίζεται κατά μεγάλο
ποσοστό από τους ιδρυτές. Στην περίπτωση όμως που είναι συμβολαιογραφικό θα
πρέπει να ισχύουν τα εξής:9

8

Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Έκδοση Α’, Σε΄21-22

9

Αντωνόπουλος (2012), ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Έκδοση Α, Σελ 23
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 Να επιβάλλεται από κάποια ειδική διάταξη του νόμου.
 Να εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των
οποίων απαιτείται κατά το νόμο ο τύπος αυτός.
 Να επιλέγεται από τα μέρη.
Σε αντίθεση με την ΙΚΕ, μία ΑΕ υποχρεούται το καταστατικό της να είναι
συμβολαιογραφικό έγγραφο πάντα, όπως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του
Ν. 2190/1920. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τις ΕΠΕ10.
Ανεξάρτητα όμως αν το Καταστατικό είναι συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό,
θεωρείται απαραίτητο να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Επωνυμία
Για την επωνυμία της ΙΚΕ, καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή της στο
καταστατικό, για τον σχηματισμό της οποίας οι εταίροι έχουν ελευθερία επιλογής
ονόματος. Ο τίτλος αυτός μπορεί να είναι:11
❖ Αντικειμενικός, δηλαδή να αναφέρει γενικά, συνοπτικά και εύληπτα το
αντικείμενο της εταιρίας. Αν η εταιρία έχει περισσότερα από ένα αντικείμενο,
χρησιμοποιείται η κύρια δραστηριότητα στον τίτλο.
❖ Υποκειμενικός, δηλαδή να σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή
περισσότερων εταίρων.
❖ Φανταστικός, δηλαδή ένας τυχαίος τίτλος, που έχει επιλεχθεί, αρκεί να μην
καθιστά παραπλανητική την επωνυμία και προσβάλλει τις αρχές που την διέπουν.
Όπως και να επιλέξουν τον τίτλο, δεν πρέπει να παραληφθεί ότι είναι
απαραίτητη η αναφορά ολογράφως των λέξεων «Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία» ή
έστω η συντομογραφία «ΙΚΕ». Στην περίπτωση που η εταιρία είναι μονοπρόσωπη,
περιέχει τις λέξεις ολογράφως «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή
«Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»12. Επιπρόσθετα, η επωνυμία αυτή μπορεί να αποδίδεται
ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ώστε να καθίσταται οικεία

10

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25822
Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία, Έκδοση Α, σελ 6-9 ,Τριανταφυλλάκης Γ- Σπυρίδωνος
Α (2014) Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 202
12 Ν 4072/2012,άρθρο 44 ,παρ 3 , Τριανταφυλλάκης Γ κ’ Σπυρίδωνος Α (2014), Διαγράμματα Εταιρικού
Δικαίου, Σελ 202
11
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και στο εξωτερικό. Αν αποδίδεται στην αγγλική, περιέχονται οι λέξεις «Private
Company»ή «Single Member Private Company».
Τυχόν τροποποιήσεις στην εταιρία αυτή, δεν καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή
της επωνυμία, διότι ο σκοπός της δεν είναι να πληροφορεί για το αντικείμενο της
επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά να εξατομικεύει την εταιρία.

Έδρα
Ως έδρα νοείται ο τόπος, όπου ορίζει το καταστατικό ότι ασκείται η
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης13, στην ΙΚΕ δύναται η ύπαρξη της καταστατικής έδρας στην
Ελλάδα και της πραγματικής στην αλλοδαπή, εξακολουθώντας όμως να διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο. Φυσικά και δεν αποκλείεται και η ίδρυση υποκαταστημάτων,
πρακτορείων ή άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής14.
Εάν η εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα, επιθυμεί να μεταφερθεί σε κάποια
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, έχει την
δυνατότητα να το πραγματοποιήσει μετά από ομοφωνία των εταίρων. Η μεταφορά
αυτή δεν επιφέρει λύση της ΙΚΕ εφόσον η χώρα στην οποία θα μεταφερθεί το
αναγνωρίζει και επιτρέπει την συνέχιση της νομικής προσωπικότητας, διότι αλλιώς
θα θεωρείται παράνομη. Για να πραγματοποιηθεί το βήμα αυτό, ο διαχειριστής
καταρτίζει μία έκθεση, η οποία μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της
έδρας, καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Εφόσον η υπηρεσία αυτή κρίνει ότι η πράξη αυτή
δεν είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον, ολοκληρώνει και την διαδικασία.

13Αποφάσεις

centros c-212/917, uberseeing c208/2000 και inspire Art c-167/2001
Αντωνόπουλος Β (2016 ) , Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ,Έκδοση Δ , σελ 19
14 Παρ 4, άρθρου 45 Ν 4072/2012 , Περάκης Ε (2013) ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία, Έκδοση Β , Σελ 16,
Αντωνόπουλος Β (2016 ) ,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία κατ άρθρο ερμηνεία του Ν 4072/2012, Σελ 17
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Διάρκεια
Η διάρκεια της ΙΚΕ15 ορίζεται στο καταστατικό και είναι μόνο ορισμένου
χρόνου αναφέροντας τον χρόνο διάρκειας ή την ημερομηνία λήξης. Εάν δεν υπάρχει
κάποια σχετική αναφορά, τότε ορίζεται από τον νόμο ότι διαρκεί δώδεκα έτη
υπολογιζόμενα από την ημερομηνία σύστασης. Στην περίπτωση που υπάρχει
επιθυμία παράτασης χρόνου, οι εταίροι αποφασίζουν με αυξημένη πλειοψηφία των
2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων τα έτη ή αυτόματα ισχύει η
δωδεκαετία.
Επιπρόσθετα, η ΙΚΕ έχει την δυνατότητα να λυθεί πριν την πάροδο της
δωδεκαετίας, εφόσον έχει αποφασιστεί με απόλυτη πλειοψηφία, χωρίς όμως αυτό να
απαιτεί οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση αυτή καταχωρείται
στο ΓΕΜΗ, επιφέροντας όμως τα αποτελέσματα της από την λήψη της.
Γενικά, θεωρείται δεδομένο ότι η διάρκεια της ΙΚΕ όπως και τις ΕΠΕ και τις
ΑΕ, είναι ορισμένου χρόνου, σε αντίθεση με τις ΟΕ και τις ΕΕ.

Σκοπός
Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί και ο σκοπός 16, ο οποίος προσδιορίζει εκείνες τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στα
πλαίσια της νομιμότητας για την επίτευξη κέρδους. Ο σκοπός αυτός, ανεξάρτητα αν
ταυτίζεται με εκείνες τις δραστηριότητες που ορίζει ο νόμος ότι προβλέπονται για την
μορφή αυτή, δεν πρέπει να αντίκειται στην δημόσια τάξη, διότι αυτόματα το αρμόδιο
δικαστήριο ακυρώνει την εταιρία.

Εταιρικό κεφάλαιο
Καθοριστικό ρόλο παίζει το κεφάλαιο το οποίο καθορίζεται ελεύθερα από τους
εταίρους χωρίς περιορισμό να γίνει και μηδενικό. Φυσικά δεν αποκλείεται και η
δυνατότητα να οριστεί διαφορετικό μέγεθος είτε κατά τη σύσταση είτε

15

Αντωνόπουλος Β (2012 ) ,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ‘Έκδοση Α, Σελ 13-14 , Χατζηγάγιος (2015),
δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ 655

16

Νεγκάκης (2016), Λογιστική Εταιριών, Σελ 320
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μεταγενέστερα. Η σχετική αξίωση να ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα (1) ευρώ
καταργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 1 του Ν. 4155/2013.

Εταιρικά μερίδια και Εισφορές εταίρων ανά κατηγορία εισφορών
και αξία αυτών κατά το άρθρο 77 - 79 του Ν. 4072/2012
Η συμμετοχή σε μία τέτοιου είδους εταιρία, προϋποθέτει την απόκτηση των
εταιρικών μεριδίων, τα οποία παριστάνουν τα είδη των εισφορών και το καθένα από
αυτά εκπροσωπεί μόνο ένα είδος. Γενικά ο αριθμός των μεριδίων είναι ανάλογος
προς την αξία της εισφοράς του. Έχουν ονομαστική αξία με κατώτατο όριο το ένα (1)
ευρώ και είναι ίδια για όλα τα μερίδια ανεξαρτήτου είδους εισφοράς. Η εισφορά
αυτή, ανάλογα με τον τρόπο που συνίσταται, διακρίνεται και ονομάζεται με τους εξής
τύπους:
 Κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77), η οποία αποτελείται από μετρητά ή είδος
απαραίτητα για τον σχηματισμό του κεφαλαίου. Μέσω αυτής προσφέρεται
ρευστότητα για την κίνηση των δραστηριοτήτων.
 Εξωκεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 78), η οποία συνίσταται σε παροχές που δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις
που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής
υπηρεσιών. Έτσι προσδίδεται αξία και εξουσία στους εταίρους αυτούς, που έχουν
διαφορετική μορφή συμμετοχής.
 Εγγυητική εισφορά (άρθρο 79), η οποία συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης
έναντι των τρίτων για τα χρέη της ΙΚΕ μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό,
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της φερεγγυότητας και την αύξηση της αξιοπιστίας της.

Τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία διαχειρίζεται και εκπροσωπείται από έναν ή
περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούν στο όνομα της για την διαχείριση της
περιουσίας της, αλλά και για την επιδίωξη του σκοπού της. Για οποιαδήποτε
αρμοδιότητα τους, συγκαλούν συνέλευση και λαμβάνουν συλλογικά την κατά την
γνώμη τους σωστή απόφαση, εκτός αν βέβαια προβλέπει κάτι διαφορετικό το
24

καταστατικό. Χαρακτηριστικά των διαχειριστών αποτελούν η εχεμύθεια, η
υπευθυνότητα και η υποχρέωση πίστεως.
Εκτός από τα παραπάνω στοιχεία, στο καταστατικό εντάσσονται και οι πιθανές
ειδικότερες συμφωνίες των εταίρων, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές και ανάλογες
προς τις παραεταιρικές συμφωνίες της ΑΕ.
Κρίνοντας την λειτουργικότητα αυτού του εταιρικού θεσμού, διακρίνεται η
ταχεία και αποτελεσματική επίλυση των εταιρικών διαφορών17 που προκύπτουν κατά
το βίο της ΙΚΕ, έχοντας ως

επιθυμία την άμεση και ουσιαστική δικαιοσύνη 18.

Συνήθως, αφορούν είτε υποθέσεις που ανάγονται ενώπιον του αρμόδιου
ειρηνοδικείου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είτε υποθέσεις που
πηγάζουν από κάποια εταιρική διαφορά που υπάγονται σε διαιτησία.
Βέβαια, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και να προβλέπει την περίπτωση της
υποχρεωτικής υπαγωγής σε οργανωμένη διαδικασία διαμεσολάβησης, αποφεύγοντας
με αυτό τον τρόπο τα δικαστήρια και την προσφυγή σε διαιτησία. 19

3.3 ‘Όργανα Διαχείρισης και Εκπροσώπησης
Διαχείριση
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ως νομικό πρόσωπο διαχειρίζεται και
εκπροσωπείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, όπου αποτελούν όργανά της.
Δηλαδή πρόσωπα τα οποία είτε ατομικώς είτε συλλογικώς έχουν κατά το νόμο ή το
καταστατικό ορισμένη αρμοδιότητα. Η διαχείριση καθώς και η εκπροσώπηση της
εταιρίας διακρίνεται στην διαχείριση εκ του νόμου (νόμιμη διαχείριση) και στην
καταστατική. Πιο συγκεκριμένα20:
Κατά την εκ του νόμου διαχείριση, ορίζεται ότι οι πράξεις διαχείρισης και
εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από τον
μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρίας, εφόσον δεν αναφέρει κάτι
διαφορετικό το καταστατικό. Ως συλλογική νοείται η διαχείριση που ανήκει στους
εταίρους που λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
Τριανταφυλλάκης – Σπυρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ203
Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία, έκδοση Α, Σελ 18-19 , Χατζηγάγιος (2015), Δίκαιο
εμπορικών εταιριών, Σελ 650-651
19 ΦΕΚ 211/16-12-2010, τεύχος Α, Ν 3898/2010 ,άρθρο 3
20 Περάκης Ε ( 2013) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 2 η έκδοση, ,σελ 37-40 ,Αντωνόπουλος (2012) ,Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία, Έκδοση Α, σελ 38-43
17
18
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εταιρικών μεριδίων και ενεργούν με βάση τους κανόνες των συλλογικών οργάνων.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στις ΕΠΕ. 21
Κατά την καταστατική διαχείριση τα μέρη της ΙΚΕ, έχουν την δυνατότητα να
προσδιορίσουν τον τρόπο διαχείρισης κα εκπροσώπησης της εταιρίας, με ομόφωνη
απόφαση, μέσω του καταστατικού, του αρχικού ή του τροποποιημένου. Σε αυτή την
περίπτωση ορίζεται ο αριθμός, τα ονόματα, η θητεία των διαχειριστών, ο τρόπος
λήψης αποφάσεων καθώς και τα πρόσωπα

που εκλέγονται από τη συνέλευση.

Φυσικά και δεν αποκλείεται αυτά να αναθέτονται και στην συνέλευση των εταίρων.

Διαχειριστής
Ως όργανο εκπροσώπησης θεωρείται ο Διαχειριστής22, ο οποίος εκπροσωπεί
την εταιρία και ενεργεί στο όνομά της, για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, την
διαχείριση της περιουσίας και την επίτευξη των στόχων της. Εφόσον δημοσιευθεί στο
ΓΕΜΗ η επιλογή του προσώπου αυτού, ακολουθεί το διάστημα όπου αναλαμβάνει τα
καθήκοντα του, έχοντας την υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία, οφείλοντας:
1. Να μην επιδιώκει προσωπικά συμφέροντα, που να είναι ανταγωνιστικά ως
προς την ΙΚΕ και τον σκοπό της.
2. Να μην αποκαλύπτει στους εταίρους και στους υπόλοιπους διαχειριστές τα
συμφέροντας τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές.
3. Να μην είναι εταίρος προσωπικής εταιρίας, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, με σκοπό που να
ταυτίζεται με αυτόν την εταιρίας.
Γενικά, ο διαχειριστής, οφείλει να είναι εχέμυθος για τις εταιρικές υποθέσεις
και να μην υπερβαίνει την διαχειριστή εξουσία που του δίνεται. Αν και η θέση του
είναι άνευ αμοιβής, θεωρείται αρκετά σημαντική και υπεύθυνη, διότι καταρτίζει
δικαιοπραξίες στο όνομα της εταιρίας. Τίποτα όμως δεν μπορεί να αφαιρέσει την
εξουσία αυτή από το πρόσωπο του, εκτός και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της
πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων23. Για να συμβεί αυτό
θα πρέπει να συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που να σχετίζεται με τυχόν
ανικανότητα διαχείρισης και παρεμπόδισης εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπού.
Ν3190/1955 , άρθρο 16
Θ, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β, Σελ 661 -662, 665-668 , Αντωνόπουλος (2016),
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 59-61,76-97
23 Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Έκδοση Α, Σελ 46-54
21

22Χατζηγάγιος
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Συνέλευση των εταίρων
Κατά το άρθρο 68 του Ν4072/2012, ορίζεται ότι οι εταίροι της ΙΚΕ συγκροτούν
το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζουν για κάθε εταιρική απόφαση 24, αφού
είναι οι μόνοι αρμόδιοι. Το όργανο αυτό ονομάζεται «Συνέλευση των εταίρων» και
είναι βουλητικό, εσωτερικής λειτουργίας και υπάρχει από τη σύσταση μέχρι και την
εξαφάνιση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας. Σκοπός της, αποτελεί η λύση
των ζητημάτων που πιθανών να προκαλέσουν ζημία την εταιρία.
Αρμόδιος για τη σύγκλυση είναι ο διαχειριστής, ο οποίος μέσα σε διάστημα
τουλάχιστον οκτώ (8) ημερών συγκαλεί την συνέλευση με προσωπική πρόσκληση
προς όλους τους εταίρους, παρέχοντας τους με ακρίβεια την ημερομηνία, την ώρα και
τον τρόπο πραγματοποίησης της, τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και τα
αναλυτικά θέματα. Η πρόσκληση αυτή, μπορεί να σταλεί με οποιοδήποτε τρόπο,
ακόμα και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αρκεί να περιέχει με ακρίβεια τα
προαναφερθέντα στοιχεία. Επίσης, ο τόπος πραγματοποίησης της, δεν είναι
απαραίτητο να είναι η έδρα της επιχείρησης. Αποφασίζεται από κοινού έτσι ώστε να
καλύπτονται όλοι.
Τα θέματα που συνήθως προκαλούν τη σύγκλυση αυτής, είναι25:
1) Οι τροποποιήσεις του καταστατικού, που μπορούν να οφείλονται σε
αυξομείωση του κεφαλαίου, εκτός και αν προβλέπεται από το αρχικό
καταστατικό ότι αυτή είναι αρμοδιότητα του διαχειριστή, που του παρέχεται
για χρονικό διάστημα μέχρι τρία έτη.
2) Ο διορισμός και η ανάκληση του διαχειριστή και του ελεγκτή
3) Η απαλλαγή του διαχειριστή και του ελεγκτή από την ευθύνη τους.
4) Ο αποκλεισμός εταίρου από την ΙΚΕ.
5) Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και η διανομή των κερδών.
6) Η απόφαση για τον αποκλεισμό των εταίρων.
7) Η λύση της εταιρίας ή η παράταση της διάρκειάς της.
8) Η μετατροπή και η συγχώνευσή της.

24
25

Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, έκδοση Α, Σελ 76
Τριανταφυλλάκης Γ κ’ Σπυρίδωνος Α (2014) , Διαγράμματα Εταιρικού δικαίου ,Σελ 219
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Αφότου η συνέλευση συγκληθεί, οι εταίροι συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως
είτε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, λαμβάνοντας το λόγο και παρέχοντας το
δικαίωμα της ψήφου. Το δικαίωμα αυτό είναι αναφαίρετο, δηλαδή δεν μπορεί να
αφαιρεθεί ούτε με απόφαση των εταίρων. Επίσης χαρακτηρίζεται και ως αδιαίρετο,
με την έννοια ότι ένας εταίρος δεν μπορεί να ψηφίσει με έναν αριθμό μεριδίων του
υπέρ μίας πρότασης και με τα υπόλοιπα υπέρ κάποιας άλλης. Κάθε εταιρικό μερίδιο
παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Επομένως, ισχύει η αρχή «ένα εταιρικό μερίδιο,
μία ψήφος».
Η συνέλευση αυτή, διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Η τακτική έχει ως
αντικείμενο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η οποία συγκαλείται
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετά από
τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Από την άλλη, η έκτακτη συνέλευση είναι
εκείνη που ούτε σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα συγκαλείται ούτε ειδική
αρμοδιότητα έχει. Μόνο εάν κριθεί απαραίτητο από τον υπόχρεο, για λήψη απόφασης
κάποιου ζητήματος που προέκυψε. Σε όποια περίπτωση και να βρισκόμαστε, οι
αποφάσεις της συνέλευσης δεσμεύουν την καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτικών
ανεξαρτήτων συμφωνούντων και διαφωνούντων. Η καταχώρηση αυτή δεν έχει
συστατική σημασία, καθώς παράγονται αποτελέσματα είτε από την λήψη των
αποφάσεων είτε από την δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ.

Εταιρικές Αποφάσεις
Όταν συγκαλείται η συνέλευση των εταίρων, βασικός σκοπός τους είναι να
λάβουν ορισμένες αποφάσεις για τα θέματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία της
εταιρίας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει θα πρέπει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές.
Βέβαια οι αποφάσεις αυτές στο τέλος μπορεί να είναι βγουν ελαττωματικές, διότι
είναι ενάντιες στο νόμο και το καταστατικό. Έτσι ανάλογα με την αιτία που
καθίστανται ελαττωματικές κατηγοριοποιούνται ως εξής:
•

Ακυρώσιμες: Λήφθηκαν κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή
κατά κατάχρηση της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 του ΑΚ .
Η ακύρωση τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο δικαστήριο αφότου
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ζητηθεί από τον διαχειριστή ή κάποιον εταίρο, ο οποίος είτε δεν παρέστη στη
συνέλευση είτε παρέστη αλλά αντιτάχθηκε στην απόφαση αυτή.
•

Άκυρη: Είναι αντίθετη με τον νόμο ή το καταστατικό και εναντιώνεται στα
χρηστά ήθη. Συνήθως οι αποφάσεις αυτές καθιστούν το σκοπό της εταιρίας
παράνομο
Σε γενικές γραμμές, στην ΙΚΕ γίνεται μία προσπάθεια να ρυθμιστεί η

συγκρότηση και η λειτουργία των οργάνων της κατά τρόπο απλό και ελαστικό, κάτι
το οποίο δεν ισχύει στην ΑΕ.

3.4 Εταιρικά Μερίδια και Εισφορές
Ο νομοθέτης ορίζει ότι για να συμμετάσχει κάποιος σε μία ΙΚΕ, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η πρωτότυπη απόκτηση και κατοχή ενός ή περισσότερων
εταιρικών μεριδίων. Τα μερίδια αυτά αποτελούν το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής
κάποιου στην εταιρία, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα και την εταιρική σχέση, που
συνδέει τον εταίρο με την εταιρία έχοντας ως βασική πηγή το σύνολο των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Τα μερίδια αυτά αφενός δεν παριστάνονται με
την μορφή των μετοχών ή άλλων αξιόγραφων και αφετέρου δεν έχουν τα αντίστοιχα
χαρακτηριστικά τους. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στις ΕΠΕ26.
Τα μερίδια αυτά διέπονται από την αρχή της ισότητας, την αρχή του αδιαίρετου
και της ελεύθερης μεταβίβασης. Σύμφωνα με την αρχή της ισότητας, η ελάχιστη
ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων, ανεξάρτητα από την εισφορά που
αντιπροσωπεύουν, είναι ένα (1) ευρώ και παρέχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις27.Η αρχή του αδιαίρετου, επιβάλλει τη μη διάσπαση των εταιρικών
μεριδίων, με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να διαιρεθούν και να αποτελέσουν
ξεχωριστό αντικείμενο. Αν, όμως, περιέλθουν σε περισσότερους, δημιουργείται μία
κοινωνία δικαιώματος, στην οποία η πλειοψηφία των συνδικαιούχων οφείλουν να
υποδείξουν έναν κοινό εκπρόσωπο28, ο οποίος ασκεί δικαιώματα έναντι της εταιρίας,
χωρίς να μπορεί να επιβαρύνει τα μερίδια με δικαιώματα.

Ν. 3190/1955 άρθρο 1, παράγραφος 1
Αντωνόπουλος Β (2016),Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ. 131-134
28 Άρθρο 789 του ΑΚ
26
27
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Με την δημιουργία της νέας αυτής εταιρικής μορφής, εισάγεται η βασική
καινοτομία της αποσύνδεσης της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το
κεφάλαιο. Στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε και της Ε.Π.Ε οι μετοχές και τα
εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος της
συμμετοχής, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει. Στο σχέδιο νόμου όμως
περί ΙΚΕ τα πράγματα διαφοροποιούνται. Η συμμετοχή του εταίρου στην ΙΚΕ
εκφράζεται με την εισφορά του σε αυτή, καθιστώντας την ως

βασική του

υποχρέωση. Η εισφορά αυτή μπορεί να συνίσταται σε κεφάλαιο, σε εργασία και σε
ανάληψη ευθύνης για τις υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι τρίτων.
Αναλόγως του είδους της, η εισφορά διακρίνεται και ονομάζεται αντιστοίχως,
κεφαλαιακή, εξωκεφαλαιακή και εγγυητική29. Συγκεκριμένα:

Κεφαλαιακές:
Στο άρθρο 77 του Ν 4072/2012, αναλύονται ο εισφορές αυτές, οι

οποίες

αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της εταιρίας και έχουν την μορφή μετρητών ή κάποιου
άλλου είδους αποτιμώμενου σε χρήμα, εφόσον γίνουν δεκτές. Παράδειγμα αυτών
αποτελούν η μεταβίβαση κυριότητας, παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων, η
μεταβίβαση άυλων αγαθών, η εκχώρηση απαιτήσεων κτλ. Οι εισφορές αυτές
επιτρέπονται μόνο αν το εισφερόμενο κεφάλαιο αποτελεί στοιχείο ενεργητικού που
μπορεί να τύχει χρηματικής αποτίμησης. Η αξία τους εφόσον δεν ξεπερνά τις πέντε
χιλιάδες (5000) ευρώ, δεν απαιτείται να λάβει χώρα αποτίμησης στην πράξη. Σε
αντίθετη περίπτωση, αν είναι μεγαλύτερη από το εταιρικό κεφάλαιο, η διαφορά τους
θα αποτελεί το αφανές αποθεματικό.
Ο νομοθέτης ορίζει ότι, ανεξάρτητα από το είδος των εισφορών, το κεφάλαιο
κατά τη σύσταση της εταιρίας θα πρέπει να είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Μέσα σε
ένα μήνα από τη σύσταση της εταιρίας, ο διαχειριστής έχοντας την αποκλειστική και
ανεκχώρητη εξουσία, οφείλει να επιβεβαιώσει αυτή την καταβολή, ύστερη από την
καταχώρηση πρακτικού εγγράφου στο ΓΕΜΗ. Αν διαπιστωθεί ότι το ποσό του
ιδρυτικού κεφαλαίου δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς, τότε γεννάται η υποχρέωση της
μείωσης του κεφαλαίου κατά το ποσό, που δεν καταβλήθηκε και αντίστοιχα η
ακύρωση των εταιρικών μεριδίων. 30
29
30

Χατζηγάγιος Θ (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ. 673-674
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Σε μία ΙΚΕ πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο, που να
εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Με την διάταξη αυτή τονώνεται ο κεφαλαιουχικός
χαρακτήρας της εταιρίας. Έτσι, εάν μετά την ακύρωση των μεριδίων δεν υπάρχουν
μερίδια που να αντιστοιχούν σε κεφαλαιακή εισφορά, τότε είτε μέσω εξαγοράς
μεριδίου από εταίρο ή τρίτο, είτε μέσω αύξησης του κεφαλαίου εντός μηνός,
αποκτάται τέτοιου είδους εισφορά, αλλιώς παρέχεται το δικαίωμα σε καθένα που έχει
έννομο συμφέρον να ζητήσει τη λύση της εταιρίας (παρ 5, άρθρο 81, Ν4072/12).

Εξωκεφαλαιακές:

Ως «εξωκεφαλαιακές εισφορές»31, νοούνται οι παροχές εκείνες, οι οποίες δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, διότι από τη φύση τους
δεν παρίστανται στον ισολογισμό για διαφόρους λόγους. Πρόκειται κατά κύριο λόγο
για εισφορές, που συναντώνται σε προσωπικές εταιρίες. Οι παροχές αυτές
αναλαμβάνονται είτε κατά τη σύσταση είτε και μεταγενέστερα, από ήδη εταίρους ή
νεοεισερχόμενους στην εταιρία, εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για
ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η διατύπωση αυτή ταυτίζεται κατά μία έννοια με την
διάταξη του άρθρου 8 παράγραφο 5 του Ν. 2190/1920, με τη διαφορά ότι αυτές
αποκλείονται να σχηματίζουν το εταιρικό κεφάλαιο της ΑΕ.
Το περιεχόμενο των εισφορών αυτών μπορεί να είναι η παροχή εργασίας,
έργου, υπηρεσιών, εμπειρίας, η αποδοχή συναλλαγματικής, η υπόσχεση παροχής
πίστωσης ή δανείου, η ανάληψη εγγύησης για χρέη της ΙΚΕ, παροχές υπό αίρεση,
υπηρεσίες διαχείρισης της εταιρίας, εφόσον ο εταίρος είναι διαχειριστής αυτής. Αν η
εξωκεφαλαιακή εισφορά συνίσταται σε παροχή εργασίας ή υπηρεσιών στην ΙΚΕ, ο
εταίρος δεν δικαιούται κάποια αμοιβή ή μισθό και δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε
διάταξη της εργατικής νομοθεσίας. 32
Σε περίπτωση που κάποιος εταίρος έχει αναλάβει μία τέτοια εισφορά αλλά δεν
προβεί στην δέουσα παροχή της, τότε η εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το
αρμόδιο δικαστήριο, που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία, είτε στην εκπλήρωση
της παροχής είτε στην ακύρωση των μεριδίων, που αντιστοιχούν στην μη
εκπληρωθείσα παροχή. Δεν αποκλείεται και η περαιτέρω αποζημίωση, εφόσον
Περάκης (2013), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 60-65 ,Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική
Εταιρία, Έκδοση Α, Σελ 119-120
32 Χατζηγάγιος (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ 677
31
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επικαλείται και αποδεικνύεται η σχετική ζημία. 33 Βέβαια, αν ακυρωθούν αυτά τα
εταιρικά μερίδια, τότε ο εταίρος υποχρεούται να εξοφλήσει ολοσχερώς την εισφορά
του και να καταβάλει με μετρητά στην εταιρία το μέρος των παροχών που δεν
εκτέλεσε.
Βασικό στοιχείο αποτελεί ότι ο εταίρος που κατέχει τέτοιες εισφορές, έχει την
υποχρέωση παροχής της εργασίας ή του έργου με βάση τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών και υπέχει υποχρέωση πίστεως, αποφεύγοντας την
παροχή ίδιας εργασίας ή ίδιου έργου σε άλλη επιχείρηση ή ατομικά. Αν δεν
εφαρμόζονται αυτές οι αρχές, τότε προκύπτουν οι λεγόμενες «ελαττωματικές»
εισφορές, που επιφέρουν πιθανή ζημία στην ΙΚΕ.

Εγγυητικές
Για να προστεθεί άλλο ένα λιθαράκι στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της
φερεγγυότητας αυτής της καινοτόμας εταιρικής μορφής, δύναται η δυνατότητα στους
εταίρους να κατέχουν και ένα άλλο είδος εισφορών, τις λεγόμενες «εγγυητικές» 34. Ως
εγγυητική νοείται η εισφορά, που συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των
τρίτων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι το ποσό που ορίζει το καταστατικό, αρχικό ή
τροποποιημένο με ομόφωνη απόφαση. Σε αντίθεση με τους εταίρους μίας ΟΕ ή ΕΕ
η ευθύνη που φέρει, είναι περιορισμένη.35
Η αξία και αυτών των εισφορών προστίθεται στην αξία του συνόλου και
επηρεάζει τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων των ήδη εταίρων, ενώ
παράλληλα καθορίζει και τα μερίδια των νεοεισερχόμενων. Σε καμία περίπτωση
όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της
ευθύνης, που έχει αναλάβει. Για παράδειγμα, αν ο εταίρος παρέχει εγγυητική εισφορά
100.000 ευρώ, η αξία της δεν μπορεί να αποτιμηθεί πάνω από 75.000 ευρώ.
Σε περίπτωση ακύρωσης

αυτών των μεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει

καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του, εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι τρίτων
,για τις εταιρικές υποχρεώσεις, που γεννήθηκαν πριν την καταχώριση των γεγονότων
αυτών στο ΓΕΜΗ, επί μία τριετία. Σκοπείται έτσι η προστασία των εταιρικών
δανειστών που συναλλάχθηκαν με την εταιρία, αποβλέποντας στην εγγυητική

Καραγιώργος, Λογιστική Εταιριών και φορολογία εισοδήματος, Σελ 345
Περάκης (2013), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 65-71 και 133-135
35 Χατζηγάγιος (2015), Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Σελ 678
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εισφορά του αποχωρούντος εταίρου. Εάν πάλι, προκύψει πτώχευση κάποιου εταίρου,
που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά, οι πιστωτές της εταιρίας θα μπορέσουν να
αναγγελθούν στην πτώχευση και να καταταγούν όλοι μαζί στο prorate με μέγιστο
ποσό ικανοποίησης αυτό της εισφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου
79.
Τέλος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης και της ταυτότητας αυτών των
εταίρων που κατέχουν αυτής της μορφής εισφορές για τη συναλλακτική ζωή της
εταιρίας, ο διαχειριστής υποχρεώνεται να μεριμνά, ώστε το ΓΕΜΗ και η ιστοσελίδα
της εταιρίας να εμφανίζουν κατά παρόντα χρόνο το ύψος και τη σύνθεση των
εισφορών. Θα πρέπει, δηλαδή, να επικαιροποιούνται μέσω σχετικού πίνακα μετά από
κάθε μεταβολή.

3.5 Ανάλυση Ειδικών Περιπτώσεων Εισφορών
Εκτός από τα τρία βασικά είδη εισφορών που ορίζει ο νομοθέτης, υπάρχουν
και κάποια εταιρικά γεγονότα, τα οποία αν προκύψουν, μεταβάλουν το κεφάλαιο. Οι
περιπτώσεις αυτές αφορούν πιθανή αυξομείωση του κεφαλαίου, είσοδο ή έξοδο
κάποιου εταίρου, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, κατάσχεση μεριδίων κτλ.

Επιστροφή
Εισφορών
και
Εξαγορά
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 81 διατυπώνεται ο κανόνας ότι η

από

επιστροφή των

κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της ΙΚΕ γίνεται επιτρεπτή αποκλειστικά και
μόνο με τη διαδικασία της μείωσης του κεφαλαίου 36 . Η επιστροφή αυτή έχει το νόημα
ότι δεν μπορεί να ζητηθεί αμοιβή από τον εταίρο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά
ούτε και κάλυψη από την εταιρία για την καταβολή του εταιρικού χρέους. Το μόνο που
μπορούν να γίνουν, είναι αντικείμενο εξαγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 82.
Παρά τη διάταξη του άρθρου 81, οι εξωκεφαλαιακές και οι εγγυητικές εισφορές
επιτρέπεται να εξαγοραστούν, αποδεσμεύοντας τους εταίρους από τις σχετικές
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υποχρεώσεις, που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τηρούν στο διηνεκές. Έτσι τα μερίδια
αυτά μετατρέπονται σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλονται με την
μορφή αύξησης κεφαλαίου. Για την εξωκεφαλαιακή εισφορά, το ποσό είναι ίσο με
την αξία της εξαγοραζόμενης εισφοράς και για την εγγυητική είναι ολόκληρο το ποσό
μέχρι το οποίο ο εταίρος ευθύνεται και όχι το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%),
όπου μπορεί να έχει αποτιμηθεί η εισφορά του. Εάν όμως οι υποχρεώσεις αυτές έχουν
μερικών εκπληρωθεί, ορίζεται το καταβλητέο ποσό αναλογικά από την ίδια την ΙΚΕ.
Σε αυτό το σημείο σκόπιμο είναι να διευκρινιστεί ότι, εάν το δικαίωμα
εξαγοράς ασκηθεί άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, τότε γεννάται ευθύνη του
εξαγοράζοντος εταίρου να αποζημιώσει την εταιρία για τυχόν ζημίες που έχουν
προκληθεί κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 387 ΑΚ, λαμβανομένου δε υπόψη και
του άρθρου 281 του ΑΚ. 37
Τέλος, το δικαίωμα εξαγοράς υπόκειται και στους εξής περιορισμούς.
Συγκεκριμένα το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί αν ο εταιρικός δανειστής έχει
εναγάγει τον εταίρο για καταβολή χρέους της εταιρίας. Έτσι, το ύψος της ευθύνης και
το καταβλητέο ποσό έχουν εισέλθει σε φάση αβεβαιότητας, ώστε να είναι αδύνατη η
υλοποίηση της εξαγοράς. Ακόμη το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για κάποιο
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν ξεπερνά την τριετία, απαγορεύεται η
εξαγορά από εγγυητικές εισφορές.

Μεταβίβαση Μεριδίων εν ζωή και από Αιτία Θανάτου
Ο νομοθέτης ορίζει ότι τα εταιρικά μερίδια διέπονται από την αρχή της
ελεύθερης μεταβίβασης των μεριδίων εν ζωή ή από αιτία θανάτου 38 και από την
αρχή της διαφάνειας. Η πρώτη, ως απόρροια του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της ΙΚΕ
έχει ως συνέπεια την δυνατότητα των εταίρων να συμφωνούν μεταξύ τους ή με
τρίτους την παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς ή πώλησης μεριδίων. Η
δεύτερη, επιβάλλει στον διαχειριστή την καταχώρηση των σχετικών συμφωνιών στο
βιβλίο εταίρων, διότι πρόκειται για μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας υπό αίρεσης.
Γενικά, ως πρώτη φάση αποτελεί η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών
μεριδίων εν ζωή. Η φάση αυτή ξεκινά με την έγγραφη σύμβαση από την κατάρτιση
37
38
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της οποίας επέρχεται το αποτέλεσμα μεταξύ των μερών. Ακολουθεί η γνωστοποίηση
αυτής όπου είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον
αποκτώντα. Μάλιστα, η κοινοποίηση του εγγράφου προς την εταιρία μπορεί να γίνει
με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Έπειτα, ο διαχειριστής πραγματοποιεί την
άμεση καταχώρηση της πράξης στο βιβλίο εταίρων με βασική προϋπόθεση την
τήρηση όλων των προβλεπόμενων του νόμου και του καταστατικού, αλλιώς θα
ακυρωθεί η όλη διαδικασία.
Το καταστατικό, αρχικό ή τροποποιημένο, ύστερα από την ομόφωνη απόφαση
των εταίρων, μπορεί να προβεί στον περιορισμό της μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των
μεριδίων εν ζωή, εφόσον οι εταίροι έχουν ενοχική ενέργεια δημιουργώντας ευθύνη σε
αυτούς που παραβαίνουν την απόφαση. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η ΙΚΕ έχει το
δικαίωμα να υποδεικνύει εταίρο ή έστω κάποιον τρίτο για την εξαγορά των μεριδίων
αυτών που πρόκειται να μεταβιβαστούν. Έτσι, κατά τη γενική συνέλευση των
εταίρων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση, ο διαχειριστής, αφού υποδείξει και ορίσει το
πρόσωπο αυτό, καθορίζει και το ύψος του τιμήματος εξαγοράς. Σε τυχόν ασυμφωνία
προσδιορισμού του τιμήματος, αρμόδιο θεωρείται το δικαστήριο.
Παλαιότερα, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης,
υποβαλλόταν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δήλωση φόρου με συντελεστή 20% επί του
κέρδους ή όποιας ωφέλειας αποκτά ο μεταβιβάζων. Αντίγραφο της δήλωσης φόρου
επισυναπτόταν στο συμφωνητικό μεταβίβασης. Εάν όμως, δεν είχε υποβληθεί η
δήλωση φόρου, ο αποκτών είχε εις ολόκληρων ευθύνη για την καταβολή του
οφειλόμενου ποσού που αντιστοιχεί στα εταιρικά μερίδια. Βέβαια αυτό έχει
καταργηθεί. Πλέον υπολογίζεται η υπεραξία τους, και το τελικό ποσό δηλώνεται στην
φορολογική δήλωση του μεταβιβάζων.
Τα εταιρικά μερίδια, έχουν το δικαίωμα να μεταβιβαστούν ελεύθερα έπειτα από
αιτία θανάτου39 κάποιου εταίρου. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει με τον έλεγχο του
κληρονομικού δικαιώματος με την προσκόμιση της διαθήκης ή του κληρονομητηρίου
και στη συνέχεια ακολουθεί η ενημέρωση του βιβλίου των εταίρων. Και σε αυτή την
περίπτωση, το καταστατικό, αρχικό ή τροποποιημένο, μετά από ομοφωνία, προβλέπει
την εξαγορά των μεριδίων από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρία, έναντι
τιμήματος που θα ορίζεται από το δικαστήριο. Η υπόδειξη αυτού του προσώπου,
πρέπει να γίνει, σε εκτέλεση της απόφασης, από το διαχειριστή μέσα σε διάστημα
ενός μηνός από τότε που έλαβε γνώση θανάτου η εταιρία.
39Αντωνόπουλος
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Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι στην περίπτωση εξαγοράς μεριδίων κυριαρχεί
το ποσοστό συμμετοχής του καθενός. Είναι προφανές ότι η ΙΚΕ θα κάνει χρήση
αυτού του δικαιώματος εφόσον οι κληρονόμοι δεν μπορούν να προσφέρουν τις
συγκεκριμένες υπηρεσίες που συνδέονται με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές ή όταν η
εγγυητική εισφορά κινδυνεύει να απομειωθεί λόγω αποδοχής της κληρονομίας με το
ευεργέτημα της απογραφής. Πράγματι, είναι δυνατή η συνέχιση των υπηρεσιών προς
την ΙΚΕ από τους κληρονόμους ή έστω ένα εξ αυτών. Συνεπώς αν δεν ορίζεται κάτι
άλλο, ο κληρονόμος εισέρχεται στην θέση του αποβιώσαντος έχοντας όλες τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από τα μερίδια αυτά.

Κατάσχεση μεριδίων
Τα εταιρικά μερίδια σύμφωνα με το άρθρο 88 είναι πάντοτε δυνατό να
αποτελέσουν και αντικείμενο κατάσχεσης 40 από τους εταιρικούς δανειστές του
εταίρου. Η κατάσχεση αυτή βασίζεται στην διατάξεις των άρθρων 1022 επ ΚπολΔ,
που ρυθμίζουν την διαδικασία αυτή των ειδικών περιουσιακών στοιχείων. Για να
προβεί η ΙΚΕ σε αυτή την κίνηση θα πρέπει να γίνει σχετική αίτηση από τον δανειστή
και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας που θα δικάσει με την διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας χωρίς να υπερβεί τα αναγκαία μέτρα. 41
Πιο συγκεκριμένα, η κατάσχεση στην οποία προβαίνει η ΙΚΕ, δεν πρέπει να
παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του ηπιότερου μέσου με την
«δικαιολογία» ότι έτσι θα ικανοποιηθεί η απαίτηση και θα καλυφθούν τα έξοδα της
εταιρίας. Η τήρηση των αρχών αυτών είναι αναγκαία διότι η διαδικασία αυτή μπορεί
να αλλοιώσει τον προσωπικό χαρακτήρα της ΙΚΕ.
Το αρμόδιο δικαστήριο με τη σειρά του, ορίζει τα πρόσφορα μέσα που θεωρεί
ότι θα αξιοποιήσουν σωστά το δικαίωμα αυτό αλλά και τη μεταβίβαση των εταιρικών
μεριδίων σε εταίρους που υποδεικνύει η ΙΚΕ. Σε αυτή την περίπτωση, καταβάλλεται
το πλήρες τίμημα που θα ορίζει το δικαστήριο, το οποίο λαμβάνει γνώση εξ αρχής για
τα ενδιαφέροντα των εταίρων ή των τρίτων που υποδεικνύονται μέσα από την
εταιρία. Ανεξάρτητα όμως από τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η εκποίηση των
μεριδίων, γίνεται καταχώρηση στο βιβλίο των εταίρων και έναντι τρίτων από τον
διαχειριστή.
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Είσοδος Νέου Εταίρου και Έξοδος – Αποκλεισμός Εταίρου

Για οποιαδήποτε κεφαλαιακή μεταβολή της ΙΚΕ, είτε αρνητική είτε θετική,
πραγματοποιείται τροποποίηση του καταστατικού ακόμα και στην περίπτωση που
γίνεται από τον διαχειριστή της εταιρίας. Μετά την σύσταση της, η εταιρική ιδιότητα
αποκτάται πρωτότυπα ή παράγωγα. Πρωτότυπα με την ανάληψη νέων εισφορών στα
πλαίσια αύξησης του κεφαλαίου και παράγωγα με την μεταβίβαση εταιρικών
μεριδίων.
Περί αυτών των θεμάτων, απαραίτητη θεωρείται η ομόφωνη απόφαση των
εταίρων στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου κατ ελάχιστον ο αριθμός
των αποκτώμενων εταιρικών μεριδίων και η εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.
Αν η απόφαση αυτή δεν μπορεί να ληφθεί επειδή δεν συγκεντρώνεται η απαιτούμενη
πλειοψηφία ή ομοφωνία, η ΙΚΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο
έτσι ώστε να λάβει αυτό την τελική απόφαση. Εφόσον η ΙΚΕ επικαλείται ότι για την
είσοδο αυτή συντρέχει σπουδαίος λόγος τότε η αίτηση γίνεται αποδεκτή. 42
Κάθε εταίρος της ΙΚΕ, μπορεί και να εξέλθει εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση
εξόδου στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην αίτηση αυτή, επικαλείται και αποδεικνύει ότι
συντρέχει σπουδαίος λόγος. Τέτοιος υπάρχει όταν η παραμονή στην εταιρία για
λόγους αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς είναι δυσβάστακτη εφόσον έχουν ληφθεί
υπόψη η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Ως αντικειμενικός λόγος μπορεί να είναι η κακή οικονομική κατάσταση της
εταιρίας, η αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των εταίρων, η αδυναμία επίτευξης του
εταιρικού σκοπού και η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ψήφου από την
πλειοψηφία. Από την άλλη, υποκειμενικός λόγος μπορεί να είναι η μακρά ασθένεια η
απουσία του εταίρου ο οποίος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την παροχή του και η
σοβαρή διαταραχή των σχέσεων του με τους συνεταίρους του.
Μετά την έξοδο του εταίρου, με οποιονδήποτε τρόπο, ο διαχειριστής
υποχρεούται

χωρίς καθυστέρηση να προβεί σε ακύρωση των μεριδίων του

εξερχόμενου και να αναπροσαρμόσει τον συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων
με σχετική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ. Δεν αποκλείεται όμως να ορίζεται στο
καταστατικό, ότι σε περίπτωση εξόδου τα εταιρικά μερίδια δεν ακυρώνονται αλλά θα
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εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδείξει η εταιρία, αντί καταβολής της
πλήρους αξίας των μεριδίων ,αξία που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.
Η ΙΚΕ, μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον εξερχόμενο εταίρο για τη ζημία
που υφίσταται από την έξοδο αυτή. Η αποζημίωση αυτή συνίσταται σε καταβολή σε
μετρητά του μέρους των παροχών που δεν εκτέλεσε ο εξερχόμενος. Ως αξία των
παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς ή του μέρους αυτή ,όπως προσδιορίστηκε στο
καταστατικό.
Ειδική περίπτωση αποτελεί ο δικαστικός αποκλεισμός κάποιου εταίρου όπως
ορίζει το άρθρο 93. Το αρμόδιο δικαστήριο με απόφαση του μπορεί να αποκλείσει
από την ΙΚΕ κάποιον εταίρο εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις43:
1) ‘Ύπαρξη σπουδαίου λόγου: Τέτοιος λόγος υπάρχει όταν η συνέχιση της
εταιρίας με τον υπό αποκλεισμό εταίρο είναι δυσβάστακτη ώστε να κινδυνεύει η
ομαλή λειτουργία της
2) Απόφαση της συνέλευση των εταίρων που αποφασίζουν με πλειοψηφία
μεριδίων
3) Έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Ο
διαχειριστής, σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της απόφασης των
εταίρων, υποβάλει αίτηση ενώπιον δικαστηρίου.
Το δικαστήριο, εκδίδει προσωρινή διαταγή, με την οποία διατάσσει τα
αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, αναλόγως με τις

ιδιαίτερες συνθήκες της

συγκεκριμένης περίπτωσης.

Αυξομειώσεις Κεφαλαίου
Η αύξηση κεφαλαίου 44, συντελείται με νέες εισφορές και γίνεται με την έκδοση
νέων μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών, συνεπάγοντας αύξηση της εταιρικής
περιουσίας. Η εν λόγω αύξηση αποφασίζεται κατ αρχήν από τους εταίρους και
ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αυτής, τροποποιείται το καταστατικό αναπροσαρμόζοντας το κεφάλαιο
και δηλώνοντάς το στο ΓΕΜΗ.

Τριανταφυλλάκης- Σπυρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 235
Αντωνόπουλος (2012), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 157-164 ,Περάκης (2013) Ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρία, Σελ 86-90
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Κατά την αύξηση του κεφαλαίου αναγνωρίζεται το δικαίωμα προτίμησης, έτσι
ώστε να μην εξασθενίσει η θέση των εταίρων στην συνέλευση και να μην μειώνεται η
εσωτερική αξία των μεριδίων.45Το δικαίωμα αυτό, το έχουν όλοι οι εταίροι ανάλογα
με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Έτσι, σε διάστημα εντός είκοσι (20)
ημερών απ την καταχώριση της απόφασης στο ΓΕΜΗ πραγματοποιείται δήλωση
προς την ΙΚΕ.
Από την άλλη μεριά, 46 η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση
υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Για την
διασφάλιση της αρχής αυτής το καταστατικό μπορεί να προβλέπει είτε συναίνεση των
εταίρων ήτοι στην πράξη συμφωνία, είτε χωριστή απόφαση αυτών που έχουν μερίδια
που αντιστοιχούν σε εισφορές κεφαλαιακής μορφής, η οποία λαμβάνεται κατά
πλειοψηφία.

3.6 Λύση και Εκκαθάριση
Λύση
Ως τελευταίο στάδιο ζωής μίας ΙΚΕ είναι η λύσης της, που ακολουθείται από
την διαδικασία της εκκαθάρισης. Για να συμβεί αυτό, σημαίνει ότι η εταιρία
βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των οφειλών της,
κατά την έννοια των άρθρων του πτωχευτικού δικαίου 47. Δηλαδή, εκτιμάται βάσιμα
και αντικειμενικά ότι προσεχώς θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να αδυνατεί να εξοφλεί
τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του.
Έτσι, ο διαχειριστής οφείλει χωρίς υπαίτια βραδύτητα να συγκαλέσει την
συνέλευση των εταίρων, η οποία με την σειρά της θα αποφασίσει αν θα υποβάλλει
τελικά ο διαχειριστής την αίτηση της πτώχευσης στο διάστημα των τριάντα (30)
ημερών, που ορίζει ο νόμος. Εφόσον κυριαρχούν τα 2/3 του συνολικού αριθμού των
εταιρικών μεριδίων, αποφασίζεται εάν θα υποβληθεί τελικά η αίτηση ή αν θα
ξεκινήσει η διαδικασία εξυγίανσης, που συνιστά πτωχευτική διαδικασία.

Τριανταφυλλάκης- Σπυρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 238
Τριανταφυλλάκης- Σπυρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 238
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Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους μπορεί να οδηγηθεί
μία ΙΚΕ σε λύση, συμπίπτουν με εκείνους της ΑΕ 48. Εκτός από τα παραπάνω,
ορίζονται και επιπλέον αιτίες, που προβλέπονται από τον νόμο. Συγκεκριμένα49:
1. Όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός
παραταθεί, προτού παρέλθει με απόφαση των εταίρων. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση δεν απαιτείται κάποια δημοσιότητα, ούτε βέβαια τροποποίηση του
καταστατικού.
2. Αν η ΙΚΕ κηρυχθεί σε πτώχευση. Η σχετική δικαστική απόφαση,
καταχωρείται στο ΓΕΜΗ και η λύση ξεκινάει από την στιγμή που δημοσιεύεται.
Μετά την πτώχευση δεν ακολουθείται η διαδικασία της εκκαθάρισης αλλά η
πτωχευτική, την οποία αναλαμβάνει ο σύνδικος. Αν η πτώχευση κηρύχθηκε με
αίτηση οφειλέτη, τότε το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αναθέσει, τη διοίκηση και
διαχείριση της περιουσίας αυτής στον ίδιο τον πτωχό. Σε περίπτωση ανάκλησης της
απόφασης, η πτώχευση θεωρείται άκυρη.
3. Έπειτα από δικαστική απόφαση που εκδίδεται, μετά από αίτηση εταίρου ή
εταίρων που τα μερίδιά τους εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 του εταιρικού
κεφαλαίου από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά την τακτική
διαδικασία, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ως σπουδαίος λόγος, θεωρείται η
αδυναμία πραγματοποίησης του σκοπού της εταιρίας, η άρνηση του συνδιαχειριστή
εταίρου στην ενέργεια πράξεων, η κατ επανάληψη αδυναμία λειτουργίας της
συνέλευσης των εταίρων ένεκα μη σύγκλυσης, η διαταραχή των σχέσεων των
εταίρων κ.α.
4. Έπειτα από τον θάνατο, την ανικανότητα προς δικαιοπραξία ή την πτώχευση
εταίρου, την απώλεια ή μη κάποια άδειας, τη ματαίωση ανάληψης κάποιου έργου
κλπ.

Εκκαθάριση
Τη λύση της ΙΚΕ ακολουθεί υποχρεωτικώς εκ του νόμου το στάδιο της
εκκαθάρισης, στον οποίο η εταιρία νοείται ακόμα ως εταιρικός οργανισμός και
48Περάκης
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συνεπώς δεν επέρχεται σε απώλεια της εμπορικής της ιδιότητας και της πτωχευτικής
ικανότητας όπως συμβαίνει στις ΕΠΕ, ούτε βέβαια επέρχεται βίαιη διακοπή των
δικών50. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από τα άρθρα 104 και 105 του Ν. 4072/2012,
καθώς και του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 περί ΑΕ.
Κατ’ αρχήν, η εκκαθάριση ενεργείται από τους διαχειριστές συλλογικά, εκτός
αν κάτι άλλο προβλέπεται στο καταστατικό ή έχει αποφασισθεί από την συνέλευση
των εταίρων. Το έργο τους ξεκινάει με την σύνταξη της απογραφής των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρίας, καθώς και την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως. Στη συνέχεια,
παραδίδονται τα εταιρικά πράγματα και τα βιβλία και στοιχεία στους εκκαθαριστές,
έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις εταιρικές υποθέσεις. Στην συνέχεια οι
εκκαθαριστές προσπαθούν να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, πράττοντας όσα
είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να εισπράξουν τις εταιρικές απαιτήσεις, να εξοφλήσουν
τις εταιρικές υποχρεώσεις και να ρευστοποιήσουν την εταιρική περιουσία. Βέβαια
όλες οι πράξεις τους πρέπει να βασίζονται στις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, στα όρια που θέτει το άρθρο 281 του ΑΚ.
Οι εταίροι με την σειρά τους διατηρούν πλήρως τα δικαιώματα τους και οι
εξουσίες τους περιορίζονται από το σκοπό της εκκαθάρισης. Για τις κεφαλαιακές
εισφορές δεν υπάρχει ζήτημα καταβολής του ανεξόφλητου κεφαλαίου, δεδομένου ότι
στην ΙΚΕ το κεφάλαιο είναι άμεσα καταβλητέο. Στους εταίρους με εξωκεφαλαιακές
εισφορές, παρέχεται η οφειλόμενη εργασία μέχρι το μέτρο που είναι αναγκαίο για την
διεκπεραίωση των εργασιών της, ενώ σε αυτούς τους εταίρους που έχουν εγγυητικές
εισφορές, εξακολουθούν να φέρουν ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, μόνο όμως για
διάστημα τριών (3) ετών από την λύση της.
Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης πραγματοποιείται η διανομή της εταιρικής
περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. Η αξίωση στο
προϊόν αυτό, γεννιέται από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Το
καταστατικό βέβαια μπορεί να προβλέπει ότι στη διανομή προτιμώνται μόνο οι
εταίροι με τις κεφαλαιακές εισφορές, καθώς και ότι ορισμένοι εταίροι δεν
συμμετέχουν. Έτσι, για να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία γίνεται και η
αντίστοιχη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται, η εταιρία μπορεί να αναβιώσει έπειτα από
ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Αναβίωση σημαίνει επάνοδο της εταιρίας σε
παραγωγική διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργείται νέα, απλά αλλάζει ο
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σκοπός διατηρώντας όμως την ατομικότητα και την ταυτότητα της. Η αναβίωση
προϋποθέτει ομοφωνία των εταίρων και συνιστά τροποποίηση του καταστατικού. Για
να μπορέσει όμως να συμβεί αυτό δεν θα πρέπει να έχει αρχίσει η διανομή του
προϊόντος, κάτι που ισχύει και στην ΑΕ και στην ΕΠΕ.

3.7 Δομικές Αλλαγές
Μετατροπή

Όπως είναι γνωστό, ως μετασχηματισμός ή μετατροπή στο πεδίο του
εταιρικού δικαίου, νοείται η μεταβολή στον τύπο ή αλλιώς στη μορφή της εταιρίας. Η
μετασχηματιζόμενη εταιρία αλλάζει μορφή, αλλά όχι την ταυτότητα της. Στην ουσία
δεν ιδρύεται νέα και συνεπώς δεν μεταβιβάζεται η περιουσία της. Έτσι και η ΙΚΕ,
σύμφωνα με τα άρθρα 106-107 του Ν. 4072/2012, έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί
σε όλους τους εταιρικούς τύπους με νομική προσωπικότητα.51
Είτε μετατραπεί μία ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή, είτε το αντίστροφο, για να
υλοποιηθεί η διαδικασία θα πρέπει πρώτα να συναινέσουν τουλάχιστον τα 2/3 του
συνόλου των εταιρικών μεριδίων, ώστε να προχωρήσουν στην σύσταση της νέας
εταιρικής μορφής. Η καταφατική αυτή απόφαση καταχωρείται στο ΓΕΜΗ μαζί με το
νέο καταστατικό που ορίζει τη νέα μορφή, σε διάστημα του ενός (1) μήνα. Από την
ημερομηνία καταχώρησης και μετά, η μετατρεπόμενη εταιρία διατηρεί την νομική
της προσωπικότητα, χωρίς να απαλλάσσεται από τις εκκρεμείς δίκες της.
Στην περίπτωση που μία ΙΚΕ μετατραπεί σε άλλη κεφαλαιακή εταιρία, το
καταστατικό είναι συμβολαιογραφικού τύπου και πραγματοποιείται εκτίμηση του
ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης ΙΚΕ. Στην αντίθετη περίπτωση
που κάποια άλλη μορφή μετατρέπεται σε ΙΚΕ 52, η μορφή του καταστατικού
εξαρτάται από τον εταιρικό τύπο. Συγκεκριμένα, για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ, το
καταστατικό είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε αντίθεση με τις ΟΕ και ΕΕ που
είναι ιδιωτικό έγγραφο και απαιτεί θεώρηση στην Δ.Ο.Υ, για την καταβολή του

Αντωνόπουλος (2016), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, έκδοση Δ, Σελ 273-279 , Περάκης (2013) Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 112-114
52http://www.eea.gr/gr/el/content/dikaiologitika-idrysis-tropopoiisis-etaireion-meso-gemi Δικαιολογητικά ίδρυσηςτροποποίησης εταιρειών μέσω ΓΕΜΗ.
51
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φόρου συγκέντρωσης Κεφαλαίου, στο ταμείο Νομικών και στο ταμείο Πρόνοιας
Δικηγόρων, καθώς και δημοσίευση ΦΕΚ.
Για τα εταιρικά μερίδια της εταιρικής μορφής που πρόκειται να μετατραπεί,
προβλέπεται ότι πριν την υλοποίηση της διαδικασίας, υπογράφεται ειδική σύμβαση
κατά την οποία θα διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα εκπληρωθούν οι σχετικές
υποχρεώσεις. Εάν το εταιρικό κεφάλαιο που προκύπτει, υπολείπεται του ελάχιστου
ορίου κεφαλαίου, τότε εισέρχονται νέες εισφορές ώστε να καλυφθεί αυτή η διαφορά.
Έτσι, αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και δημοσιευτούν, η
μετατρεπόμενη εταιρία λαμβάνει την οριστική νέας της μορφή και συνεχίζει την
λειτουργία της.

Συγχώνευση
Πέραν της μετατροπής μίας ΙΚΕ σε άλλη εταιρική μορφή, και αντίστροφα, στα
άρθρα 108-115 ορίζεται η διαδικασία της συγχώνευσης με την οποία επιτυγχάνεται η
απόκτηση με οιονεί καθολική διαδοχή, από υφιστάμενη ή νεοϊδρυόμενη εταιρία των
περιουσιακών στοιχείων της άλλης ή άλλων εταιριών οι οποίες λύνονται με την
σχετική καταχώριση στο ΓΕΜΗ.
Ως μορφές συγχώνευσης αναγνωρίζεται, η συγχώνευση με απορρόφηση και η
συγχώνευση με την δημιουργία νέας εταιρίας. Και στις δύο περιπτώσεις, το πρώτο
βήμα είναι η κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου συγχώνευσης, από τους διαχειριστές, το
οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:53


Επωνυμία, έδρα και αριθμό ΓΕΜΗ των συγχωνευόμενων εταιρειών



Ορισμό σχέσης ανταλλαγής εταιρικών μεριδίων, η οποία αφορά όλα

τα μερίδια και τις εισφορές των εταιριών, ανεξάρτητα από το είδος τους


Αιτιολόγηση σχέσης ανταλλαγής εταιρικών μεριδίων, ώστε να είναι

δίκαιη και λογική


Ημερομηνία, από την οποία τα εταιρικά μερίδια παρέχουν δικαίωμα

συμμετοχής των εταίρων της στα κέρδη της συγχωνεύουσας και κάθε ειδικό όρο
σχετικό με αυτό

53

Τριανταφυλλάκης –Σπυρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού Δικαίου, Σελ 251
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Ημερομηνία από την οποία οι πράξεις θεωρούνται από λογιστική

άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συγχωνεύουσας και την τύχη των
οικονομικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν κατά τον ενδιάμεσο χρόνο από
την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης


Καταστατικό της νέας εταιρίας εφόσον πραγματοποιείται ίδρυση

Το σχέδιο αυτό καταχωρείται στο ΓΕΜΗ, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της
μηνιαίας προθεσμίας στην οποία οι δανειστές μπορούν να προβάλλουν αντιρρήσεις
στη συγχώνευση. Το ζήτημα όμως κρίνεται από το δικαστήριο, διότι οι εταίροι χωρίς
την σχετική απόφαση δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
Από τον χρόνο της καταχώρησης επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη
διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα 54:


Η συγχωνεύουσα εταιρία, υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώματα και

υποχρεώσεις. Η μεταβίβαση εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή


Στη συγχωνεύουσα περιέρχονται οι διοικητικές άδειες που είχα

εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόμενης


Οι εταίροι της συγχωνευόμενης γίνονται εταίροι της συγχωνεύουσας



Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν με εταιρικά μερίδια

που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να
υφίστανται με τον ίδιο τρόπο, όπως και πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης .


Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν



Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της

συγχωνεύουσας. Η συγχώνευση δεν αποτελεί λόγο διακοπή των εκκρεμών δικών

Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, το όλο θεσμικό πλαίσιο της
ΙΚΕ αποσκοπεί και επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό να διευκολύνει την ίδρυση και την
λειτουργία της σε σχέση με τις προϋπάρχουσες εταιρικές μορφές. Όμως, λόγω των
συνεχών εξελίξεων στον επιχειρηματικό κόσμο, θα πρέπει να προσαρμοστεί με την
υπάρχουσα κατάσταση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ακόμη περισσότερο στον
ανωτέρω σκοπό της.

54

Τριανταφυλλάκης – Σπύρίδωνος (2014), Διαγράμματα εταιρικού Δικαίου, Σελ 253
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΣΤΑΣΗ

4.1 Εισαγωγικά
Για την διαδικασία σύστασης μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ισχύει
η νέα διάταξη του άρθρου 5α που προστέθηκε στο Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»,
παράλληλα με την πρόσθεση της παραγράφου 3 του άρθρου 117 του Ν. 4072/2012. Η
διαδικασία αυτή ξεκινάει εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η ίδρυση της εταιρίας. Στην
συνέχεια ακολουθεί η λεπτομερέστατη αναφορά για όλα τα βήματα που αφορούν την
σύσταση αυτής της εταιρικής μορφής.

4.2 Διαδικασία σύστασης
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, εφόσον έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της
ίδρυσης, περνάει στο επόμενο βήμα το οποίο είναι η σύσταση της. Οι νέες διατάξεις
του νόμου προβλέπουν ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό το βήμα, οι συμβαλλόμενοι
πρέπει να απευθυνθούν στην Υπηρεσία μίας στάσης. Ως «Υπηρεσία μίας στάσης»55,
ορίζεται

η

εφαρμογή

που

εξασφαλίζει

στον

επιχειρηματία

την

έναρξη

δραστηριότητας, σε μία Υπηρεσία, σε έναν χώρο και με δραστική μείωση του χρόνου
και των εξόδων του σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της παλαιάς διαδικασίας.
Υλοποιείται σε συνδυασμό με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (ΓΕΜΗ) του άρθρου 2 του Ν. 3419/2015, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το
άρθρο 13 του Ν. 4072/2012, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), που
λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μίας στάσης» σύμφωνα με το
άρθρο 4 του ίδιου Νόμου.

55

https://services.businessportal.gr/ , Τριανταφυλλάκης Γ & Σπυρίδωνος Α (2014),Διαγράμματα Εταιρικού
Δικαίου, Σελ 205-210
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Ως «Υπηρεσία μίας στάση» για την σύσταση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης,
Ανωνύμων Εταιριών καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται σύνταξη
συμβολαιογραφικού εγγράφου, πιστοποιημένος συμβολαιογράφος ενεργεί αρμοδίως.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, εφόσον απαιτείται
είτε από ειδική διάταξη του νόμου, είτε εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά
στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, είτε επιλέγεται
από τα μέλη.
Για την σύσταση μίας ΙΚΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5α του Ν. 3853/2010,
προβλέπεται μία σειρά ενεργειών, στις οποίες οι συμβαλλόμενοι ή ο μοναδικός
ιδρυτής ή το πρόσωπο που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο, απαιτείται να προβούν.
❖ Αρχικά καταρτίζεται το έγγραφο σύστασης, σε οποιοδήποτε τύπο και να
είναι και κατατίθεται στο ΓΕΜΗ, ενυπόγραφο, σε πρωτότυπη μορφή καθώς και σε
ηλεκτρονική μορφή - κωδικοποιημένο. Υποβάλλεται το Υπόδειγμα 1 παράρτημα 156,
μέσου του οποίου οι ενδιαφερόμενοι ορίζουν και εξουσιοδοτούν συγκεκριμένο
εκπρόσωπο (πχ ένας εκ των ιδρυτών, λογιστής, δικηγόρος, συγγενικό πρόσωπο κτλ),
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία σύστασης. Στην περίπτωση που
επιθυμούν οι ίδιοι οι εταίροι να προσέλθουν, χρησιμοποιείται και υποβάλλεται
ενυπόγραφο και συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 5 57.
❖ Ακόμα υποβάλλεται το υπόδειγμα Α58, το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση
χορήγησης πληρεξουσιότητας, προκειμένου να αναζητηθούν οι βεβαιώσεις και τα
πιστοποιητικά, που είναι απαραίτητα για αυτή τη διαδικασία.
Για τους ιδρυτές, που είναι φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η συμπλήρωση των
εντύπων 59:
i. Μ3: Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
ii. Μ6: Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
iii. Μ7: Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου
iv. Μ8: Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
v. Η αστυνομική τους ταυτότητα
vi. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους
vii. Για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε ανεξάρτητα αν διαμένουν ή όχι στην
χώρα, απαιτείται το διαβατήριο και η άδεια παραμονής τους στη χώρα.

56http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/pararthma1-ike.pdf
57http://www.eep.gov.gr/Portals/0/YMS/ypodeigma5-ike.pdf
58http://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&articleid=50
59http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/e_entipa/e_entipa_docs.html
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Στην περίπτωση, που οι ιδρυτές της υπό σύστασης ΙΚΕ είναι ημεδαπά νομικά
πρόσωπα

εταιριών,

έχουν

την

υποχρέωση

της

προσκόμισης

επιπλέον

δικαιολογητικών. Για τις προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
απαιτείται υποχρεωτικά το ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού
σύστασης, το τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό καθώς και φορολογική
ενημερότητα για την εταιρεία. Για τις ΕΠΕ απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των
εταίρων σχετικά με την συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρία.
Για τα νομικά πρόσωπα Ανωνύμων Εταιριών, χρειάζονται τα αποσπάσματα της
εφημερίδας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ), από τα οποία προκύπτει η νόμιμη
εκπροσώπηση και ταυτόχρονα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συναινεί
για την συμμετοχής της ΑΕ στην ΙΚΕ. Φυσικά απαιτείται και το ΦΕΚ σύστασης.
Για τους εταίρους που είναι αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, η υπηρεσία μίας
στάσης, ζητά επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το
διορισμό νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα και το
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την
ύπαρξη της Εταιρίας. Τα έντυπα αυτά απαιτούν να λάβουν σφραγίδα apostile και
επίσημη μετάφραση από δικηγόρο στην Ελλάδα, εκτός και αν η χώρα από την οποία
προέρχεται ο εταίρος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
❖ Επιπρόσθετα, υποβάλλεται υπογεγραμμένη αίτηση για την καταχώρηση της
εταιρίας στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) καθώς και αίτηση προελέγχου της
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου στο εκάστοτε επιμελητήριο για την εγγραφή
της ως μέλους αυτού.
❖ Αίτηση με σκοπό την χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
στους ιδρυτές της εταιρίας που δεν διαθέτουν, συμπληρώνοντας το έντυπο Μ1 Δήλωση απόδοση ΑΦΜ / μεταβολή ατομικών στοιχείων.
❖ Καταβολή του γραμματίου ενιαίου κόστους σύστασης της εταιρίας, η
εξόφληση του οποίου απαιτείται να πραγματοποιείται άμεσα.
❖ Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την ακριβή διεύθυνση της Εταιρίας, όπως
έχει οριστεί στο καταστατικό αντί συμβολαίου μίσθωσης ή αγοράς.
❖ Ορίζεται ένας λογαριασμός τραπέζης ΙΒΑΝ, όπου και χρησιμοποιείται στην
περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύστασης για την επιστροφή των καταβαλλόμενων
τελών.
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4.3 Κόστος σύστασης
Εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και κατατεθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά,
προκύπτει ένα κόστος, το οποίο αφορά στη σύσταση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρίας στο ΓΕΜΗ. Συγκεκριμένα60:
▪ Εάν το έγγραφο σύστασης είναι συμβολαιογραφικό, το κόστος σύνταξης
είναι 44,02 ευρώ πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον ΦΠΑ 24%.
▪ Το γραμμάτιο κόστους σύστασης για την κάλυψη του διοικητικού κόστους
σύστασης από την ΥΜΣ, ορίζεται στα 70 ευρώ, μόνο αν οι ιδρυτές δεν ξεπερνούν
τους 3, αλλιώς για κάθε επιπλέον ιδρυτή προσαυξάνεται με 5 ευρώ.
▪ Το τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, που ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ
και καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση ή μεταβολή στο ΓΕΜΗ
(άρθρο 8 του Ν. 3419/2005 με τροποποίηση του άρθρο 13 του Ν. 3853/2010).
▪ Το κόστος εγγραφής στο επιμελητήριο που κυμαίνεται από 40 έως 70 ευρώ.
Ανάλογα με την απόφαση ΔΣ του εκάστοτε επιμελητηρίου υπάρχει και συγκεκριμένη
τιμή (άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2081/1992 με τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν.
3419/2005).
▪ Το τέλος υπέρ ταμείου πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών (Ε.Τ.Α.Α) στο ποσό
των 5,80 ευρώ.
▪ Παλαιότερα υπήρχε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που επιβάρυνε τις
υπό σύσταση εταιρίες με ποσοστό 1%, το οποίο υπολογιζόταν στην πραγματική αξία
των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, οποιουδήποτε είδους είτε πρόκειται για
μετρητά είτε για εισφορά σε είδος είτε για εξωκεφαλαιακές εισφορές, όπως παροχή
υπηρεσιών από εταίρο είτε εγγυητικές εισφορές. Με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.
1676/186, αυτή η υποχρέωση έχει αποσυρθεί, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση του επενδυτικό ενδιαφέροντος,
δίνοντας κίνητρα για την ίδρυση και την εγκατάσταση εταιριών61.
▪ Το τέλος χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων που ορίζεται στα 3,50
ευρώ ανά σελίδα. Εφόσον το αντίγραφο ή το απόσπασμα χορηγείται ηλεκτρονικά,
δεν καταβάλλεται κάποιο ποσό (άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3419/2005, που
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3853/2010).

60
61

Τριανταφυλλάκης Γ & Σπυρίδωνος Α (2014), Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου, Σελ 209-2010
https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/18259
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▪ Το τέλος χορήγησης πιστοποιητικών, που έχει καθοριστεί στα 3,00 έως 6,00
ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Ν. 2853/2010.
▪ Το τέλος παροχής πρόσβασης εξ αποστάσεως στα ηλεκτρονικά αρχεία του
ΓΕΜΗ και αυτοδύναμης ανάκλησης αποθηκευμένων δεδομένων για τους
εγγεγραμμένους, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση κωδικού χρήστη και
κωδικού πρόσβασης. Το ποσό ορίζεται στα 15 ευρώ ετησίως (άρθρο 17 παρ. 7
ΚΥΑΚ 1-802/2011).
Ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να εξοφληθούν τα παραπάνω τέλη είναι είτε με
τραπεζική επιταγή ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της κεντρικής υπηρεσίας
ΓΕΜΗ για ποσά που ξεπερνούν τα 1500 ευρώ είτε με μετρητά για μικρότερα ποσά.
Αν υφίσταται σχετική τεχνική δυνατότητα μπορεί να γίνει η καταβολή με
διαδικτυακή ή τηλεφωνική τραπεζική εντολή (web ή phone backing) ή με πιστωτική
ή χρεωστική κάρτα ή με διατραπεζική μεταφορά.

4.4 Έλεγχος και Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Σύστασης
Επομένως, αφού εκπληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες και πληρωθούν και τα
αντίστοιχα τέλη, η ΥΜΣ μέσα σε διάστημα το πολύ δύο ημερών υποχρεούται να
προβεί στον έλεγχο της διαδικασίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σύσταση της ΙΚΕ.
Αρχικά ελέγχεται κατά πόσο το περιεχόμενο των στοιχείων του εγγράφου
σύστασης είναι νόμιμα, πλήρη αλλά και Σαφή. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση αν το
καταστατικό αναφέρει την επωνυμία, τον σκοπό και το ύψος του κεφαλαίου καθώς
και αν με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, ο σκοπός αυτός είναι νόμιμος και δεν
αντίκειται στην δημόσια τάξη καθώς και αν ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές
είναι ικανοί για δικαιοπραξία.
Το ΓΕΜΗ, αφού προελέγξει την επωνυμία, χορηγεί την προέγκριση της χρήσης
της, εφόσον δεν προσκρούει σε ήδη υπάρχουσα καταχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση,
οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται και καλούνται να προβούν σε τροποποίησή της.
Επιπρόσθετα, μεριμνάτε η καταχώρηση και η εγγραφή της εταιρίας, ώστε να
χορηγηθεί αριθμός ΓΕΜΗ καθώς και κωδικός αριθμού καταχώρησης.
Κατά τον έλεγχο της αίτησης, αν προκύψει ότι τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης
νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
49

ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή
συμπληρώσεις μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες, ή εφόσον δικαιολογείται από τις
περιστάσεις σε δέκα εργάσιμες ημέρες.
Αν αυτή η προθεσμία παρέλθει αδρανής, η σύσταση της εταιρίας δεν μπορεί να
καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ και τα ποσά που έχουν πληρωθεί επιστρέφονται εν όλω ή εν
μέρει σε διάστημα τριάντα ημερών, όπως ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση της
περίπτωσης Α της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

4.5 Εγγραφή και Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
Τα φυσικά πρόσωπα και οι εταίροι -μέλη νομικών προσώπων άνω των
δεκαοχτώ (18) ετών που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα υποχρεούνται να
εγγράφονται σε ασφαλιστικό φορέα

. Έτσι, ανάλογα με το αντικείμενο και την
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ιδιότητα του προσώπου δίνουν την δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, όπως
για παράδειγμα το ΤΣΜΕΔΕ για τους μηχανικούς, το ΤΣΑΥ για τους ιατρούς κτλ.
Από την 01-01-2017, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4387/2016, με
τις οποίες πλέον όλοι οι ασφαλισμένοι υπάγονται σε έναν Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης, τον λεγόμενο ΕΦΚΑ. Έτσι, οι διαχειριστές και οι εταίροι της ΙΚΕ που
ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων καθώς και ο μοναδικός
εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ, εγγράφονται σε αυτόν τον φορέα, όπου και
καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές που τους αναλογούν.
Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων63 συντάσσεται από την
Υπηρεσία, Δελτίο εγγραφής (αίτηση - απογραφική αίτηση) ασφαλισμένου παρουσία
του ίδιου του ασφαλιζόμενου ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό
αυτό. Επιπρόσθετα με αυτά απαιτείται να προσκομισθεί το Δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατήριο και η γνωστοποίηση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.
Στην περίπτωση που συμπράττει τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απαιτείται η
εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου προσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής

ή

συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο,

καθώς

και

επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του
ενεργούντος την εγγραφή.

62Καραγιώργος
63

Θ & Πετρίδης Α, Πρακτικά θέματα εταιριών, Σελ 98-107
http://www.oaee.gr/asfalish.asp?catasf_id=189
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Εάν συμβαίνει να εκπροσωπείται ανήλικο άτομο, ανίκανο για δικαιοπραξία,
τελών σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, με την οποία ο τρίτος ορίζεται
δικαστικός συμπαραστάτης και του παρέχεται η δυνατότητα να εκμεταλλεύεται ή να
ιδρύει νέα επιχείρηση για λογαριασμό του δικαιοπρακτικά ανίκανου, τότε απαιτείται
η αντίστοιχη δικαστική απόφαση.
Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών συνυποβάλλονται και τα παρακάτω
ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του ασφαλισμένου ως παλαιό ή νέο. Για τον παλαιό
ασφαλισμένο, δηλαδή η πρώτη του ασφάλιση να έχει γίνει πριν το 1993, χρειάζονται
φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό
Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια). Εφόσον
μιλάμε για αλλοδαπό πρόσωπο, τότε απαιτείται η βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας
του εξωτερικού ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση,
στην οποία έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης, ώστε να συνυπολογιστεί η
χρονική περίοδος στον φορέα αυτό.
Από την άλλη, τα άτομα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993,
υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
κύριας ασφάλισης, ώστε να προκύψει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου
ασφαλισμένου και η ημερομηνία υπαγωγής του στην υποχρεωτική ασφάλιση του
φορέα αυτού καθώς και η βεβαίωση εργοδότη, από την οποία προκύπτει η ιδιότητα
και η χρονική διάρκεια απασχόλησης του προσώπου.
Σε περίπτωση που το ασφαλιζόμενο πρόσωπο που εισέρχεται για πρώτη φορά
στην παραγωγική διαδικασία και ο ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ (πλέον ΕΦΚΑ) είναι ο πρώτος
ασφαλιστικός φορέας, τούτο βεβαιώνεται στο περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του
Ν. 1599/86. Στην υπεύθυνη δήλωση αυτή, ορίζεται το επάγγελμα, η διεύθυνση της
επαγγελματικής στέγης, η συμμετοχή στην εταιρία καθώς η εγγραφή στον φορέα.
Τέλος, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά, προστίθενται το μισθωτήριο
συμβόλαιο, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο, το καταστατικό σύστασης
καθώς και φωτοαντίγραφα των τροποποιήσεων με τις νόμιμες δημοσιεύσεις στο
ΓΕΜΗ.

4.6 Δημοσιότητα ΓΕΜΗ – Εταιρική Διαφάνεια
Η ΙΚΕ, αφότου καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ ( η καταχώρηση αυτή έχει συστατικό
χαρακτήρα ) αποκτά νομική προσωπικότητα. Η εταιρία και γενικά οι υπόχρεοι, όπως
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ορίζει το άρθρο 52 του Ν. 4072/2012, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την
σειρά των πράξεων αλλά και των γενικών στοιχείων της σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ.
Ενδεικτικά στοιχεία όπως64:
1. Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του
2. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή και του
εκκαθαριστή
3. Η αποτίμηση ή μη των εισφορών
4. Δήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών μεριδίων και μείωση
κεφαλαίου
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της
εταιρικής χρήσης
6. Ο διορισμός ελεγκτών
Ο νομοθέτης για την προστασία των συναλλασσόμενων και των εταίρων
σύμφωνα με το άρθρο 47, καθιστά την ανάγκη της πλήρης και ταυτόχρονα άμεσης
διαφάνειας στα πλαίσια άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο
συγκεκριμένα, ορίζει ως βασική υποχρέωση της ΙΚΕ, σε διάστημα εντός μήνα από
την σύστασή της, την απόκτηση εταιρικής ιστοσελίδας, όπου και θα αναγράφονται τα
στοιχεία που υποχρεούνται όλα τα έντυπα να περιέχουν. Η ιστοσελίδα αυτή είναι υπό
την ευθύνη του διαχειριστή, και σε περίπτωση μη ύπαρξής της, υποχρεούται ο ίδιος
να δίνει όλα τα στοιχεία της εταιρίας αυτής σε οποιονδήποτε τα ζητήσει.

4.7 Κήρυξη Ακυρότητας
Η ΙΚΕ, πριν την καταχώρησή της στο ΓΕΜΗ είναι εταιρία «εν τω γίγνεσθαι».
Με την λήψη της απόφασης για ίδρυσή της δημιουργείται αστική εταιρία, με σκοπό
τη σύσταση της ΙΚΕ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού
Κώδικα. Μετά την καταχώρησή της, η εταιρία αυτή, μπορεί να κηρυχθεί άκυρη 65, με
διαπλαστική απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να δικάζει με τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Για να προβεί το δικαστήριο στην διαδικασία αυτή, πρέπει να έχει υποβληθεί
αίτηση από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε ένα έτος από την
Τριανταφυλλάκης- Σπυρίδωνος (2014), διαγράμματα εταιρικού δικαίου, Σελ 216 , Χατζηγάγιος (2015), Δίκαιο
εμπορικών εταιριών, Σελ652-653
65 Αντωνόπουλος Β (2012) ,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, έκδοση Α ,Σελ 32- 36
64
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εγγραφή της εταιρίας στο ΓΕΜΗ, όπου και κοινοποιείται στην εταιρία χωρίς να
υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός.
Αφότου γίνει η αίτηση, το δικαστήριο εξετάζει όλα εκείνα τα ελαττώματα για
τα οποία μπορεί αυτή η εταιρία να κηρυχθεί άκυρη, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 του
Ν. 4072/2012. Ιδιαίτερα η ΥΜΣ, ελέγχει αν η σύστασή της πραγματοποιήθηκε χωρίς
κάποιο έγγραφο, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό, αλλιώς αν στο καταστατικό
αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Ελέγχεται, επίσης, και η νομιμότητα του
σκοπού της εταιρίας ως προς την δημόσια τάξη, ώστε να προστατευθεί η ανάπτυξη
του εμπορίου (άρθρο 1 του Ν. 2081/1992) όπως και αν ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι
ιδρυτές μαζί δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη
σύστασης, εκτός και αν εντός της ετήσιας προθεσμίας που ορίζει η παράγραφος δύο
(2), ένας από αυτούς κατέστη ικανός και ενέκρινε τη σύσταση.
Στους ελέγχους αυτούς, αν προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της
κείμενης νομοθεσίας, το δικαστήριο με την τελεσιδικία της απόφασής του επιφέρει τη
λύση της εταιρίας, η οποία εισέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης. Έτσι, διορίζονται
και οι εκκαθαριστές χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποια είδους δέσμευση της
συνέλευσης των εταίρων από την απόφαση αυτή, σχετικά με τα πρόσωπα των
εκκαθαριστών.
Οι παραπάνω λόγοι που αναφέρθηκαν, μπορούν να θεραπευτούν, εάν μέχρι τη
συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί ώστε να μην υφίσταται κανένας
πλέον λόγος για τον οποίο να τίθεται η ΙΚΕ σε διαδικασία ακυρότητας. Εννοείται ότι
απαιτείται και δημοσίευση της τροποποίησης στο ΓΕΜΗ, ώστε αυτή να αντιτάσσεται
σε τρίτους. Η ακυρότητα που οφείλεται σε ανικανότητα προς δικαιοπραξία, εντός της
ετήσιας προθεσμίας του παρόντος άρθρου, θεραπεύεται εάν έστω και ένας εταίρος
κατέστη ικανός.
Επιπρόσθετα, εάν θεωρηθεί ότι η αιτία για την οποία το δικαστήριο θα κλιθεί
σε μία τέτοια ενέργεια, τότε οφείλεται στην έλλειψη των βασικών στοιχείων που
πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Έτσι χορηγείται στην εταιρία μία εύλογη
προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών, με σκοπό την τροποποίηση του
καταστατικού και την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ. Για τον ενδιάμεσο χρόνο το
δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.
Ως έννομη συνέπεια της δικαστικής απόφασης περί ακυρότητας είναι ότι δεν
επηρεάζεται το κύρος των υποχρεώσεων και απαιτήσεων στο όνομα της άκυρης
εταιρίας. Δηλαδή, η κήρυξη της ακυρότητας δεν έχει αναδρομική ενέργεια, ώστε να
θίξει τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
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4.8 Ευθύνη των Ιδρυτών
Οι ιδρυτές που καταρτίζουν δικαιοπραξίες στο όνομα της εταιρίας πριν από τη
σύστασή της με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν,
ευθύνονται66 απεριόριστα και εις ολόκληρων. Αυτοί υποχρεούνται σε εκπλήρωση της
δικαιοπραξίας και δευτερογενώς σε αποζημίωση.
Η εταιρία όμως, μετά τη σύστασή της και μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών
από αυτή, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει, με μονομερή δήλωση απευθυντέα στους
τρίτους / εταιρικούς δανειστές ή και σιωπηρά όσες υποχρεώσεις αναλήφθηκαν ρητά
για λογαριασμό της, οπότε ευθύνεται μόνο αυτή. Μετά το τρίμηνο αυτό, είναι δυνατή
η αναδοχή των υποχρεώσεων μόνο κατά τις διατάξεις που ορίζει το κοινό δίκαιο με
το άρθρο 441 του ΑΚ.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού η
υποχρέωση των ιδρυτών σε εκπλήρωση της σύμβασης δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη,
αφού στην αντίθετη περίπτωση η σημασία του παρόντος άρθρου θα ήτανε
περιορισμένη. Εξάλλου, με την εκπνοή του τριμήνου τεκμαίρεται η άρνηση της
εταιρίας να αναδεχθεί τα χρέη.

Αντωνόπουλος Β (2012) ,Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Σελ 37-38, Περάκης Ε (2013) Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Σελ 35-36
66
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΙΚΕ

5.1 Εισαγωγικά
Όλες οι επιχειρήσεις που τηρούν το διπλογραφικό σύστημα, εφόσον
ολοκληρώσουν όλες τις ενέργειες για την ίδρυση και σύστασή τους, υποχρεούνται να
προβούν στην απόκτηση των εμπορικών βιβλίων67. Όλα αυτά τα εμπορικά βιβλία
εφόσον λειτουργούν στην Ελλάδα, πρέπει να γράφονται στην Ελληνική γλώσσα και
στο ευρώ, τόσο για λόγους εξυπηρέτησης της επιχείρησης, όσο για λόγους
διασφάλισης του ελέγχου. Επίσης, έπειτα από την τροποποίηση του Ν 4093/2012, τα
βιβλία αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες θεώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.2 Τα Εμπορικά βιβλία της ΙΚΕ
Η ΙΚΕ με την σειρά της λόγω του ότι τηρεί και αυτή διπλογραφικό σύστημα
πρέπει να τηρεί και φυλάσσει τα εξής εμπορικά βιβλία:
 «Βιβλίο των εταίρων»:68: Ο διαχειριστής υποχρεούται να αναγράφει
λεπτομερέστατα τα ατομικά στοιχεία κάθε εταίρου, τον αριθμό των
μεριδίων τους, το είδος των εισφορών τους που εκπροσωπούν, τα
μερίδια που ανέλαβε κάθε εταίρος, τη χρονολογία κτήσεως και
μεταβιβάσεως ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που
τους παρέχει το καταστατικό.
 «Ενιαίο βιβλίο Πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της
διαχείρισης», στο οποίο καταγράφονται όλες οι αποφάσεις, που έχουν
παρθεί και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν
πράξεις, που επιφέρουν τροποποιήσεις, οι οποίες τροποποιήσεις
απαιτούνται να καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Ένα τέτοιο παράδειγμα
αποτελεί μία τυχόν αυξομείωση του κεφαλαίου.
67http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/4190/KFAS.pdf
68

Χατζηγάγιος (2015), Δίκαιο εταιρικού Δικαίου, Σελ 666
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Κώδικας φορολογικής Απεικόνισης συναλλαγών

 «Ισοζύγιο Γενικού και Αναλυτικού»: αναλυτική καταγραφή στο τέλος
του μήνα των υπόλοιπων λογαριασμών, όπως αυτά προκύπτουν από
τις λογιστικές εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του
μήνα και καταχωρούνται στο αναλυτικά ημερολόγια.
 «Ημερολόγιο Ταμειακών και Συμψηφιστικών Πράξεων» : στο οποίο
καταχωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της χρήσης.
 «Αναλυτικά Καθολικά»: Μεταφορά χρεοπιστώσεων των λογαριασμών
 «Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού» κατά το οποίο καταγράφονται
όλες οι λογιστικές εγγραφές που είναι απαραίτητες ώστε να
διευκρινιστεί το αποτέλεσμα της χρήσης που θα μεταφερθεί στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
 «Βιβλίο απογραφών»: Μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και
αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που
κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου
 «Βιβλίο ισολογισμού» στο οποίο καταγράφονται οι οικονομικές
καταστάσεις του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσης, της
Γενικής εκμετάλλευσης και του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.
 «Μητρώο Παγίων» Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται
κατά ομοειδείς κατηγορίες με την αξία κτήσης, τις αποσβέσεις τους
και την αναπόσβεστη αξία τους.
 «Βιβλίο αποθήκης – Παραγωγής - κοστολογίου»69: Εφόσον η
επιχείρηση πραγματοποιεί χονδρικές και λιανικές πωλήσεις, τηρεί
βιβλίο αποθήκης κατά είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή
και εξαγωγή.
 «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου ανά διαχειριστή περίοδο» ο οποίος
ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα
αναλυτικά δεδομένα του προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των
λογαριασμών, όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων και των βιβλίων
που τηρεί.

69

Γκίνογλου (2014), Φορολογική Λογιστική I, Σελ 171
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΚΕ

6.1 Εισαγωγικά
Η σύσταση μίας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας απαιτεί κάποιες
συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει κατά το
καλύτερο δυνατό. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, στις οποίες καταγράφονται όλες οι πράξεις και συναλλαγές της
εταιρίας, με σκοπό την παρακολούθηση της επιχειρηματικής πορείας της εταιρίας.

6.2 Σύνταξη – Απογραφή – Δημοσιοποίηση
Η τέταρτη (4η) οδηγία του συμβουλίου της 25ης Ιουλίου του 1978, έχοντας
υπόψη τη συνθήκη περί της ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, την
πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως, τη γνώμη της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, εκτιμά ότι η διάρθρωση και το περιεχόμενο των ετήσιων
λογαριασμών και των ετήσιων εκθέσεων μιας κεφαλαιουχικής εταιρίας έχει ιδιαίτερη
σημασία για την προστασία των εταίρων και των τρίτων.
Όπως είναι γνωστό, σκοπός της συγκρότησης και λειτουργίας της εταιρικής
επιχείρησης είναι πρωτίστως η διανομή κέρδους στους εταίρους, οι οποίοι έχουν
εύλογο συμφέρον να γνωρίζουν την πραγματική περιουσιακή κατάσταση της
εταιρίας, υπηρετώντας τις διατάξεις του λογιστικού σχεδίου. Έτσι και η ΙΚΕ,
συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο και
στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής: 70
• Ισολογισμός: Περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που στην
πραγματικότητα είχε η ΙΚΕ κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού της,
ταξινομημένα συστηματικά κατά κατηγορίες και με απόλυτα σαφείς τίτλους
λογαριασμών, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για το περιεχόμενο.

70

Πατατούκας Κ & Μπατσινίλας Ε ,(2012) ,Σύγχρονη Λογιστική, τόμος Β ,σελ 1295-1298
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• Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως: Κατάσταση που συνοδεύει τον
ισολογισμό και απεικονίζει τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν,
καταλήγοντας στο αποτέλεσμα, που μπορεί να είναι κέρδος ή ζημία.
• Πίνακας

διάθεσης

αποτελεσμάτων:

Αναγκαίο

συμπλήρωμα

του

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων, που συνοδεύει και αυτό τον ισολογισμό,
αναγράφοντας το αποτέλεσμα που προέκυψε και τον τρόπο με τον οποίο ο
διαχειριστής θα το χειριστεί.
• Προσάρτημα: Παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για
την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω καταστάσεων.
• Ετήσια έκθεση διαχειριστή: Για την εταιρική δραστηριότητα κατά τη χρήση
που έληξε.
Από την άλλη, το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να προβλέπει τη σύνταξη
και άλλων οικονομικών καταστάσεων, επιπλέον των ανωτέρω, οι οποίες
προβλέπονται υποχρεωτικώς εκ του νόμου και συνιστούν ενιαίο σύνολο.
Ο διαχειριστής της εταιρίας, μία φορά το χρόνο,

έχει την υποχρέωση να

συντάξει την απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού με
λεπτομερή περιγραφή και αποτίμηση. Έτσι, βασισμένες σε αυτή την απογραφή
συντάσσονται και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ο οποίες πρέπει να βασίζονται
σε δύο θεμελιώδεις αρχές, της «Πραγματικής εικόνας» και της «απόλυτης
σαφήνειας».
Μετά τον Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποίησε το σύνολο της λογιστικής των εμπορικών και
όχι μόνο οντοτήτων, προβλέπεται

ότι ανάλογα με το μέγεθος της εταιρίας, για

περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις συντάσσονται με καινοτόμο τρόπο ως προς την λογιστική τους
αντιμετώπιση.
Τις οικονομικές αυτές καταστάσεις ο διαχειριστής της υποβάλλει ηλεκτρονικά
στο ΓΕΜΗ με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά
περίπτωση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://services.businessportal.gr/
χωρίς να απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. Η καταχώριση
πραγματοποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την έγκριση των
καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση. Η μη τήρηση διατυπώσεων
καταχώρισης/δημοσιότητας, καθιστά την απόφαση έγκρισης του ισολογισμού και
επιφέρει ποινική ευθύνη των διαχειριστών.
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6.3 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν4072/2012, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των οντοτήτων εκείνων που χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες, καθώς και τα
νομικά πρόσωπα με την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας υπόκεινται σε
τακτικό έλεγχο. Για τον έλεγχο αυτό, η γενική συνέλευση ορίζει, τους νόμιμους
ελεγκτές Α’ Τάξης ή τα ελεγκτικά γραφεία. Έπειτα από την απόλυτη πλειοψηφία των
εταίρων γίνεται ο διορισμός τους, καθορίζεται η αμοιβή τους και καταχωρείται το
γεγονός στο ΓΕΜΗ.
Τα ελεγκτικά αυτά πρόσωπα έχουν ως βασική τους αρμοδιότητα την
παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κατάστασης της οντότητας
έχοντας το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση για οποιοδήποτε λογιστικό αρχείο, καθώς
και του εταιρικού βιβλίου. Οφείλουν να παρίστανται στην γενική συνέλευση,
παρέχοντας

κάθε

πληροφορία

που

είναι

σχετική

με

τον

έλεγχο

που

πραγματοποιήθηκε. Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, διατυπώνεται η γνώμη τους
σχετικά με το εάν η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.
Η οδηγία 2013/34/ΕΕ71, την οποία ενσωμάτωσε ο Ν. 4336/2015 στο ελληνικό
δίκαιο, αναφέρει ότι λόγω κάποιων κριτηρίων, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου. Συγκεκριμένα, στις μικρές επιχειρήσεις ο έλεγχος
είναι πιθανό να αποτελεί σημαντική διοικητική επιβάρυνση, καθώς τα ίδια άτομα
είναι ταυτόχρονα μέτοχοι και διαχειριστές και ως εκ τούτου δεν χρειάζονται
επιβεβαίωση των οικονομικών στοιχείων από τρίτους.

6.4 Έγκριση των Καταστάσεων από τους Εταίρους – Διανομή των
Κερδών
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη συνέλευση των
εταίρων, που διενεργείται μέσα στο πρώτο τετράμηνο της νέας εταιρικής χρήσης. Η
απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών
μεριδίων, εκτός αν το καταστατικό ορίζει κάτι διαφορετικό72.
71

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16804
Ν4072/2012 ,άρθρο 72, παρ 4,6 , Αντωνόπουλος (2016 ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, τόμος Δ, Σελ 112118
72
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Η νόμιμη διανομή των εταιρικών κερδών μίας ΙΚΕ στους εταίρους, θέτει ως
βασική προϋπόθεση να μην θίγονται οι διατάξεις του νόμου. Ορίζεται ότι η
συμμετοχή στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθμό των μεριδίων ανεξάρτητα από
το είδος της εισφοράς, στην οποία αντιστοιχεί κάθε μερίδιο. Τα ανωτέρω είναι
συνεπή και προς την αρχή της παροχής ίσων δικαιωμάτων από όλα τα εταιρικά
μερίδια73.
Η συνέλευση πριν τη διανομή κερδών σχηματίζει αρχικά το νόμιμο τακτικό
αποθεματικό, κρατώντας το 1/20 των καθαρών κερδών. Ο σχηματισμός αυτός
προβλέπεται από τον νόμο ως αναγκαστικός, αφού στην εταιρία δεν υπάρχει
κατώτατο όριο κεφαλαίου προς διασφάλιση των εταιρικών πιστωτών. Το ποσό αυτό
έχει ως προορισμό μόνο την κεφαλαιοποίησή του ή τον συμψηφισμό με τις
λογιστικές ζημίες της ΙΚΕ.
Οι εταίροι, που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση του νόμου, του
καταστατικού ή της απόφασης των εταίρων, οφείλουν να τα επιστρέψουν στην
εταιρία. Αυτό συμβαίνει διότι ανεξάρτητα από την καλή ή κακή πίστη των εταίρων
ως προς το έννομο της διανομής, ο αντικειμενικός στόχος είναι η αποκατάσταση της
φερεγγυότητας της εταιρίας. Η δε αξίωση επιστροφής μπορεί να ασκηθεί και
πλαγιαστικά εκ μέρους των εταιρικών πιστωτών.

6.5 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, οι επιχειρήσεις, που υπόκεινται
σε ενοποίηση74, είναι κάθε επιχείρηση που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και η
μητρική επιχείρηση ή μία ή περισσότερες θυγατρικές έχουν την μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ,
ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ, δηλαδή οι εταιρίες ενός οριζόντιου ομίλου.
Επιπρόσθετα, η μητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές της, εφόσον συγκροτούν
μεγάλο όμιλο εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 4308/2014 και
δεν υπερβαίνουν τουλάχιστον δύο από τα τρία παρακάτω κριτήρια, υποχρεούνται σε
κατάρτιση των καταστάσεων αυτών. Τα κριτήρια είναι:

73Άρθρο

764 παρ 1 ΑΚ
Ν 4308/2014, άρθρο 32 , Λουμιώτης Β ( 2015), Θέματα εφαρμοσμένης λογιστικής και ελεγκτικής των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, Σελ 30-31, 41-42, 51-52
74
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

20.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

40.000.000,00 ΕΥΡΩ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

250 ΑΤΟΜΑ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10, υπάρχει υποχρέωση για κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ανεξάρτητα από τα αριθμητικά όρια των
εταιριών του Ομίλου, αρκεί να ασκείται έλεγχος της μητρικής εταιρίας στις
θυγατρικές της εταιρίες.
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 33 του ίδιου Νόμου και το ΔΠΧΑ10, η μητρική
απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων καταστάσεων, όταν:
 Συγκροτεί μικρό ή μεσαίο όμιλο εταιριών και εφόσον δεν υπάρχει στον
όμιλο εταιρία δημοσίου συμφέροντος.
 Η θυγατρική διέπεται από το δίκαιο κράτους – μέλους της ΕΕ.
 Οι

μετοχές ή

οι

άλλοι

χρεωστικοί

τίτλοι

(π.χ.

ομολογίες)

δεν

διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία της ενοποίησης
χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, της ολικής και της αναλογικής ενοποίησης. Η ολική
περιλαμβάνει τα κονδύλια των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και
εξόδων των θυγατρικών εταιριών ενσωματώνοντάς τα ακέραια στον ενοποιημένο
ισολογισμό, σε αντίθεση με την αναλογική, στην οποία οι παραπάνω λογαριασμοί
ενσωματώνονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής σε αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΚΕ

7.1 Εισαγωγικά
Οι εταιρίες ΙΚΕ για την λογιστική τους παρακολούθηση χρησιμοποιούν το
διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, το οποίο αφορά τις οντότητες που καταρτίζουν,
προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ισολογισμό. Το σύστημα αυτό, παρακολουθεί τα
τηρούμενα αρχεία, με ανάλυση των συναλλαγών και των γεγονότων της εκάστοτε
εταιρίας. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η λογιστική απεικόνιση
της συγκρότησης και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου μέσα από πρακτικές
εφαρμογές.

7.2 Λογιστική Παρακολούθηση
Το κεφάλαιο μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, όπως ήδη έχει
αναφερθεί και αναλυθεί, συντίθεται από τρεις (3) κατηγορίες εισφορών, τις
κεφαλαιουχικές, τις εξωκεφαλαιακές και τις εγγυητικές. Η κάθε μία από αυτές
αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και κατέχει τον δικό της λογιστικό τρόπο, ώστε να
απεικονιστεί.
Το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας είναι αυτό, που καθορίζει τον τρόπο απεικόνισης των εξωκεφαλαιακών και
των εγγυητικών εισφορών, στις οποίες η κατά το καταστατικό αποτίμηση
καταχωρείται σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων. Για τις κεφαλαιακές εισφορές
ακολουθείται το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
Για την καταχώρηση των λογιστικών χειρισμών της συγκροτήσεως και των
μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της ΙΚΕ ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται οι
ακόλουθοι λογαριασμοί75:

, Θεόδωρος Γρηγοράκος
,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της νέας
εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
75http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakouν
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18.20 Οφειλόμενες παροχές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (αναλύεται σε
υπολογαριασμούς κατά εταίρο και κατά είδος παροχής)
18.25 Οφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (αναλύεται σε
τριτοβάθμιους ανά εταίρο)
33.03 Εταίροι ΙΚΕ – λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου
33.04 Εταίροι ΙΚΕ
40.10 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (τριτοβάθμιοι ανά εταίρο)
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (τριτοβάθμιοι ανά εταίρο)
40.20 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (τριτοβάθμιοι ανά εταίρο)
40.25 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ (τριτοβάθμιοι ανά
εταίρο)
40.30 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με εταιρικά μερίδια
40.31 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
40.35 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με εταιρικά μερίδια
40.36 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
41.20 Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου ΙΚΕ
53.25 Εταίροι ΙΚΕ - Αξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών προς απόδοση
ή
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους προς
κάλυψη ζημιών ή
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία εταιρικών μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών τους για
σχηματισμό αποθεματικού.

7.3 Λογιστικός

Χειρισμός
Πρακτική Εφαρμογή76

Κεφαλαιακών

Εισφορών –

Έστω ότι συστήνεται μία ΙΚΕ με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με αρχικό
κεφάλαιο 1.000 ευρώ, στο οποίο μετέχουν οι εταίροι «ΑΛΦΑ» και «ΒΗΤΑ». Η
συμμετοχή τους ανέρχεται σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο
εταίρος «ΑΛΦΑ» μετέχει με εισφορές 600 ευρώ και ο εταίρος «ΒΗΤΑ» μετέχει με

Νεγκάκης (2016), Λογιστική Εταιριών Σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα, Σελ 330-334
http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakou,
Θεόδωρος
Γρηγοράκος,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου
της νέας εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
76
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εισφορές 400 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 600 και 400 εταιρικά μερίδια στον καθένα.
(1 ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο)
Οι εγγραφές καλύψεως και καταβολής κεφαλαιακών εισφορών είναι οι εξής:

1. ------------------------------------------ --------------------------------------------------------Χ . 33 Χρεώστες διάφοροι
33.03 Εταίροι ΙΚΕ
33.03.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.03.00.0001 Εταίρος «ΑΛΦΑ»

600,00

33.03.00.0002 Εταίρος « ΒΗΤΑ»

400,00

Π. 40 Κεφάλαιο
40.10 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.10.00 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.10.00.0001 Οφειλ. Κεφαλ εισφορές εταίρου «ΑΛΦΑ»

600,00

40.10.00.0002 Οφειλ. Κεφαλ εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ»

400,00

Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου ως άρθρο …. Καταστατικού ΙΚΕ
2. ------------------------------------------------- -------------------------------------------------Χ . 33 Χρεώστες διάφοροι
33.04 Εταίροι ΙΚΕ
33.04.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.04.00.0001 Εταίρος «ΑΛΦΑ»

600,00

33.04.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»

400,00

Π . 33 Χρεώστες διάφοροι
33.03 Εταίροι ΙΚΕ
33.03.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.03.00.0001 Εταίρος «ΑΛΦΑ»

600,00

33.03.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»

400,00

Απαίτηση εταιρίας προς εταίρους για καταβολή κεφαλαίου
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3.--------------------------------------------- ------------------------------------------------Χ. 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.03 Καταθέσεις όψεως «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»

1000,00

Π .33 Χρεώστες διάφοροι
33.04 Εταίροι ΙΚΕ
33.04.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.04.00.0001 Εταίρος «ΑΛΦΑ»

600,00

33.04.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»

400,00

Καταβολή κεφαλαιακών εισφορών

4. ------------------------------------------------- --------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.10 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.10.00 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.10.00.0001 Οφειλ. Κεφαλ . εισφ. Εταίρου «ΑΛΦΑ»

600,00

40.10.00.0002 Οφειλ. Κεφαλ . εισφ Εταίρου «ΒΗΤΑ»

400,00

Π . 40 Κεφάλαιο
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0001 Καταβ. Κεφ εισφ εταίρου «ΑΛΦΑ»
40.15.00.0002 Καταβ κεφ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ»

600,00
400,00

Ισόποση και αντίστοιχη μεταφορά του 40.10 (ο οποίος εξισώνεται) στον 40.15
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------Ο λογαριασμός 40.15 «καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ»
στον ισολογισμό εμφανίζεται στην θέση Α-Ι-1 του παθητικού του υποδείγματος
ισολογισμού, ενώ ο λογαριασμός 40.10 «οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων
ΙΚΕ» στην θέση Α-Ι-2 του ίδιου υποδείγματος.
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Αν υποθέσουμε ότι ο εταίρος «ΑΛΦΑ» καλύπτει κανονικά το σύνολο των
εταιρικών του μεριδίων, ενώ ο εταίρος «ΒΗΤΑ» το μισό ποσό. Για το μη καταβληθέν
ποσό ο διαχειριστής θα προβεί σε αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου και ακύρωση
των εταιρικών μεριδίων.77

1. ---------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Χ. 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.03 Καταθέσεις όψεως «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»

800,00

Π. 33 Χρεώστες διάφοροι
33.04 Εταίροι ΙΚΕ
33.04.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.04.00.0001 Εταίρος «ΑΛΦΑ»

600,00

33.04.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»

400,00

Καταβολή κεφαλαιακών εισφορών

2. ------------------------------------------------- --------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.10 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.10.00 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.10.00.0002 Οφειλ. Κεφαλ . εισφ. Εταίρου «ΒΗΤΑ» 200,00
Π. 33 Χρεώστες διάφοροι
33.04 Εταίροι ΙΚΕ
33.04.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
33.04.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»

200,00

Μείωση του κεφαλαίου και ακύρωση των μεριδίων λόγω μη καταβολής κεφαλαίου
Νεγκάκης (2016), Λογιστική Εταιριών, Σελ 335-337 ,http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthrotou-k-theodorou-g-grigorakouΘεόδωρος Γρηγοράκος ,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και
των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
77
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3. --------------------------------------------------- ---------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.10 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.10.00 Οφειλόμενες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.10.00.0001 Οφειλ κεφαλ εισφ εταίρου «ΑΛΦΑ»
40.10.00.0002 Οφειλ κεφαλ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ»

600,00
200,00

Π .40 Κεφάλαιο
40.15 καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορών εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0001 Καταβλ κεφαλ εισφ εταίρου «ΑΛΦΑ»

600,00

40.15.00.0002 Καταβλ κεφαλ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ»

200,00

Ισόποση και αντίστοιχη μεταφορά του 40.10 στον 40.1
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

7.4 Λογιστικός Χειρισμός Εξωκεφαλαιακών Εισφορών Πρακτική Εφαρμογή78
Έστω ότι στην εταιρία του προηγούμενου παραδείγματος, ο εταίρος «ΒΗΤΑ»
μετέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές, αξίας 400 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 400
εταιρικά μερίδια (1 ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο).
Σε αυτή την περίπτωση οι εγγραφές καλύψεως και καταβολής αυτών των
εισφορών θα είναι οι εξής:

Νεγκάκης (2016), Σελ 337-340, http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-ggrigorakouΘεόδωρος Γρηγοράκος ,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του
εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
78
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1. -------------------------------------------- ----------------------------------------------------Χ. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.20 Οφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.20.00 Οφειλ παροχές από εξωκεφ εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
18.20.00.0002 Οφειλ παρ από εξωκεφ εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 400,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.20 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.20.00 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.20.00.0002 Οφειλ εξωκεφ εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ»

400,00

Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου ως άρθρο….. καταστατικού ΙΚΕ
------------------------------------------- ---------------------------------------------------Οι λογαριασμοί 18.20 και 40.20 εμφανίζονται στις θέσεις Γ-ΙΙΙ- 8 και Α-Ι –5
του ενεργητικού και παθητικού του υποδείγματος Ισολογισμού.
Υποθέτουμε ότι ο εταίρος «ΒΗΤΑ» συμμετέχει με 400 εξωκεφαλαιακές
εισφορές, έχοντας ως υποχρέωση την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για ένα χρόνο
άνευ αμοιβής. Έπειτα από την συμπλήρωση του ενός έτους, οι λογιστικές εγγραφές
θα απεικονιστούν με τον παρακάτω τρόπο:

2. ------------------------------------------------ ------------------------------------------------Χ. 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων
61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση
61.00.02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών
61.00.02.0000 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

400,00

Π. 40 Κεφάλαιο
40.20 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.20.00 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.20.00.0002 Οφειλ εξωκεφ εισφορες εταίρου «ΒΗΤΑ»
Εκπλήρωση παροχής υπηρεσιών
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400,00

3.------------------------------------------------- --------------------------------------------------Χ . 40 Κεφάλαιο
40.20 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.20.00 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.20.00.0002 Οφειλ εξωκεφ εισφορες εταίρου « ΒΗΤΑ»

400,00

Π 40 Κεφάλαιο
40.25 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.25.00 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.25.00.0002 Καταβλ εξωκ εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ»

400,00

Ισόποση μεταφορά από τον 40.20 στον 40.25
------------------------------------------------ --------------------------------------------------Και σε αυτό το είδος εισφορών, για τυχόν ακύρωση μεριδίων που αντιστοιχούν
σε μη παρασχεθείσα εισφορά (άρθρο 78§3), καθώς και στις περιπτώσεις ακύρωσης
λόγω εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ή σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησής τους
(άρθρο 78§4), με την αξία των ακυρούμενων ή εκποιούμενων αναγκαστικώς
εταιρικών μεριδίων γίνονται και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές.
Ο λογαριασμός 40.25 εμφανίζεται στον ισολογισμό στην θέση Α-Ι-$ του
παθητικού του υποδείγματος ισολογισμού.

7.5 Λογιστικός Χειρισμός Εγγυητικών Εισφορών - Πρακτική

Εφαρμογή79
Υποθέτουμε ότι κατά την ίδρυση της «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» των παραπάνω
παραδειγμάτων, ο εταίρος «ΒΗΤΑ» αναλαμβάνει να εισφέρει εγγυητική εισφορά,
δηλαδή την καταβολή των χρεών της εταιρίας αυτής, που φτάνει στο ποσό των 1.000
ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, το 75% αντιστοιχεί στα εταιρικά μερίδια,
ενώ για το υπόλοιπο δεν χορηγείται κανένα μερίδιο.

Νεγκάκης (2016), Λογιστική εταιριών Σελ 340-344
http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakou
79
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Στη συνέχεια, ο εταίρος αυτός προβαίνει στην καταβολή των εταιρικών χρεών
στον δανειστή «ΔΕΛΤΑ».
Επομένως, η λογιστικοποίηση των εισφορών αυτών πραγματοποιείται ως εξής:

1. -------------------------------------------- -------------------------------------------------------Χ. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.25 Οφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.25.00 Οφειλ εισφορές από εγγυητικές εισφορών εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
18.25.00.0002 Οφειλ εισφ από εγγυητικές εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.30 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με εταιρικά μερίδια
40.30.00 Οφειλ εγγυητ εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.30.00.0002 Οφειλ εγγυητ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε.μ750,00
40.31 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
40.31.00 Οφειλ εγγυητ εισφορές εταίρων « ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.31.00.0002 Οφειλ εγγυητ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ

250,00

Κάλυψη εταιρικού κεφαλαίου με εγγυητικές εισφορές ως άρθρο …… Καταστατικού ΙΚΕ

2.------------------------------------------------- ------------------------------------------------Χ. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.35 Καταβλημένες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.35.00 Καταβλ εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
18.35.00.0002 Καταβλ εισφ από εγγυητ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ»1000,00
Π. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.25 Οφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.25.00 Οφειλ εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
18.25.00.0002 Οφειλ εισφ από εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
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Ο λογαριασμός 18.35 κλείνει με χρέωση του προμηθευτή 50* ή του 53*

3. --------------------------------------------------- -------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.30 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με ε.μ
40.30.00 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.30.00.0002 Οφειλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε.μ 750,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.35 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με ε.μ
40.35.00 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.35.00.0002 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε.μ 750,00
Μεταφορά λογαριασμού 40.30 στον 40.35

4. ------------------------------------------------- -------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.31 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς ε.μ
40.31.00 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.31.00.0002 Οφειλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ 250,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.36 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς ε.μ
40.36.00 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.36.00.0002 Καταβλ εγγυητ εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ

250,00

Μεταφορά λογαριασμού 40.31 στον 40.36
----------------------------------------------------- --------------------------------------------Οι λογαριασμοί 40.35 και 40.25 εμφανίζονται στον Ισολογισμό στις θέσεις Α-Ι8 και Α-Ι-9 αντίστοιχα του παθητικού.
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Λογιστικός Χειρισμός Εξαγοράς Εξωκεφαλαιακών
Εισφορών- Πρακτική εφαρμογή80
7.6

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 «ο εταίρος έχει δικαίωμα να
εξαγοράσει τις υποχρεώσεις, που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική
εισφορά μετατρέποντας τα μερίδιά του σε

μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς

καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό μορφή αύξησης κεφαλαίου, για μεν την
εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίστηκε στο
καταστατικό, για δε την εγγυητική εισφορά το πλήρες ποσό της ευθύνης του. Αν οι
υποχρεώσεις αυτές έχουν εν μέρει εκπληρωθεί, το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την
εταιρεία αναλογικά».
Εν συνεχεία των παραπάνω πρακτικών εφαρμογών, υποθέτουμε ότι ο εταίρος
«ΒΗΤΑ» συμμετέχει με εξωκεφαλαιακές εισφορές αξίας 1.000€ και επιλέγει να
μετατρέψει αυτά τα μερίδια σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς.
Έτσι, η λογιστική απεικόνιση αυτής της περίπτωσης θα διενεργηθεί ως εξής:

1. ------------------------------------------- --------------------------------------------------------Χ. 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00* Ταμείο ή 38.03* Καταθέσεις όψεως

1000,00

Π. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.20 Οφειλόμενες παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.20.00 Οφειλ παροχές από εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
18.20.00.0002 Οφειλ παροχές από εξωκ. εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
Εξαγορά εξωκεφαλαιακών εισφορών εταίρου

Θεόδωρος Γρηγοράκος
,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της νέας
εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
80http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakou
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2.----------------------------------------------- ----------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.20 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.20.00 Οφειλόμενες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.20.00.0002 Οφειλ εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ»1000,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.25 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.25.00 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.25.00.0002 Καταβλ εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
Μεταφορά των εταιρικών μεριδίων από τον 40.20 στον 40.25 λόγω εξαγοράς

3. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.25 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.25.00 Καταβλημένες εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.25.00.00002 Καταβλ εξωκεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
Π. 40 κεφάλαιο
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0002 Καταβλ κεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ»

1000,00

Μετατροπή εξωκεφαλαιακών εισφορών σε κεφαλαιακές
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
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7.7 Λογιστικός Χειρισμός Εξαγοράς Εγγυητικών Εισφορών –
Πρακτική εφαρμογή81:
Βασισμένοι στο άρθρο της προηγούμενης πρακτικής εφαρμογής, υποθέτουμε
ότι αυτή τη φορά ο εταίρος «ΒΗΤΑ» έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει για
τα χρέη της εταιρίας το ποσό των 1.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 750 εταιρικά
μερίδια. Επιθυμώντας να εξαγοράσει τις παραπάνω εγγυητικές εισφορές, προκύπτουν
οι εξής λογιστικές εγγραφές

1. ---------------------------------------------- --------------------------------------------------Χ . 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00* Ταμείο ή 38.03* Καταθέσεις όψεως

1000,00

Π. 18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
18.25 Οφειλόμενες εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
18.25.00 Οφειλ εισφορές από εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑ ΙΚΕ»
18.25.00.0002 Οφειλ εισφορές από εγγυητ εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» 1000,00
Εξαγορά εγγυητικών εισφορών με άμεση καταβολή μετρητών

2.------------------------------------------------ ---------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.30 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με εταιρικά μερίδια
40.30.00 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.30.00.0002 Οφειλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε. μ 750,00
Π. 40 Κεφάλαιο
40.35 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με ε.μ
40.35.00 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.35.00.0002 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε.μ

750,00

Θεόδωρος Γρηγοράκος
,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της νέας
εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
81http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakou
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Μεταφορά των εταιρικών μεριδίων από τον 40.30 στον 40.35 λόγω εξαγοράς

3. ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.31 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
40.31.00 Οφειλόμενες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.31.00.0002 Οφειλ εγγυητικές εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ

250,00

Π. 40 Κεφάλαιο
40.36 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
40.36.00 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.36.00.0002 Καταβλ εγγυητικές εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ

250,00

Μεταφορά από τον 40.31 στον 40.36 λόγω εξαγοράς

4.------------------------------------------------------- --------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.35 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ με ε.μ
40.35.00 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» με ε.μ
40.35.00.0002 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» με ε.μ

750,00

Π. 40 Κεφάλαιο
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0002 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 750,00
Μετατροπή εγγυητικών εισφορών σε κεφαλαιακές

5. ------------------------------------------------- --------------------------------------------------Χ.40 Κεφάλαιο
40.36 Καταβλημένες εγγυητικές εισφορές εταίρων ΙΚΕ χωρίς εταιρικά μερίδια
40.36.00 Καταβλ εγγυητικές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» χωρίς ε.μ
40.36.00.0002 Καταβλ εγγυητικές εισφ εταίρου «ΒΗΤΑ» χωρίς ε.μ
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250,00

Π. 41 Αποθεματικά – Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
41.11 Καταβλημένη διαφορά από έκδοση ε.μ υπέρ το άρτιο

250,00

Μετατροπή εγγυητικών εισφορών σε κεφαλαιακές
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------Οι λογιστικές εγγραφές εξαγοράς των εγγυητικών εισφορών και μετατροπής
τους σε κεφαλαιακές διαφοροποιούνται λόγω του ότι στον εταίρο, που εισφέρει
εγγυητική εισφορά για το 25% της εισφοράς του δεν του χορηγούνται εταιρικά
μερίδια και ενδείκνυται ο λογιστικός χειρισμός να είναι ανάλογος με εκείνον της
διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στην ΑΕ, με τον οποίο προσομοιάζει 82

Λογιστικός Χειρισμός Μείωσης Κεφαλαίου Λόγω
Ακύρωσης Εταιρικών Μεριδίων προς Απόδοση - Πρακτική
Εφαρμογή83
7.8

Οι εταίροι της «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» των προηγούμενων παραδειγμάτων, έπειτα από
κοινή απόφαση αποφασίζουν την μείωση των κεφαλαιακών μεριδίων του εταίρου
«ΒΗΤΑ» κατά 500,00 ευρώ. Αναφέρεται ότι οι εταιρικοί δανειστές δεν προέλαβαν
αντιρρήσεις. Επομένως, η λογιστική απεικόνιση θα διενεργηθεί ως εξής:

1. ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------Χ. 40 Κεφάλαιο
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0002 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 500,00
Π. 53 Πιστωτές Διάφοροι
82Άρθρο

14 κν Ν2190/1920

83http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakouΘεόδωρος

Γρηγοράκος,(17/03/2013) Λογιστικοί Χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου
της νέας εταιρικής μορφής «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
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53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία ε.μ κεφαλ εισφορών τους προς απόδοση
53.25.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» -Αξία ε.μ κεφαλ εισφ τους προς απόδοση
53.25.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»-Αξία ε.μ κεφαλ εισφ προς απόδοση 500,00
Μείωση κεφαλαίου για απόδοση αντίστοιχων εισφορών στους δικαιούχους

2. ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------Χ. 53 Πιστωτές Διάφοροι
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία ε.μ κεφαλ εισφορών τους προς απόδοση
53.25.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» -Αξία ε.μ κεφαλ εισφ τους προς απόδοση
53.25.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»-Αξία ε.μ κεφαλ εισφ προς απόδοση 500,00
Π. 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00* Ταμείο ή 38.03* Καταθέσεις όψεως

500,00

Απόδοση των εισφορών στον εταίρο «ΒΗΤΑ»
--------------------------------------------------- -------------------------------------------

Λογιστικός Χειρισμός Μείωσης Κεφαλαίου
Απόσβεση ζημιών ή Για Σχηματισμό Αποθεματικού84
7.9

για

Το άρθρο 91 του Ν. 4072/2012 ορίζει ότι η μείωση του κεφαλαίου της ΙΚΕ
γίνεται με ακύρωση των υφιστάμενων μεριδίων, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές
εισφορές. Η μείωση αυτή πραγματοποιείται είτε για την απόσβεση (κάλυψη) ζημιών
ή για σχηματισμό αποθεματικού. Στην πρώτη περίπτωση, μειώνεται η ονομαστική
αξία όλων των εταιρικών μεριδίων, που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές με
την προϋπόθεση ότι η απομένουσα μετά τη μείωση ονομαστική αξία τους δεν θα
είναι μικρότερη του ενός ευρώ. Λογιστικά, αυτό απεικονίζεται ως εξής:

84http://www.capital.gr/capital-logistis/1719525/arthro-tou-k-theodorou-g-grigorakou%CE%BD
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1. -------------------------------------------- -------------------------------------------------------Χ . 40 Κεφάλαιο
40.15 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων ΙΚΕ
40.15.00 Καταβλημένες κεφαλαιακές εισφορές εταίρων «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ»
40.15.00.0002 Καταβλ κεφαλαιακές εισφορές εταίρου «ΒΗΤΑ» 500,00
Π. 53 Πιστωτές Διάφοροι
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία ε.μ κεφαλ εισφορών τους προς απόδοση προς κάλυψη
ζημιών (ή για σχηματισμό αποθεματικού).
53.25.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» -Αξία ε.μ

κεφαλ εισφ τους προς κάλυψη

ζημιών (ή για σχηματισμό αποθεματικού).
53.25.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»-Αξία ε.μ κεφαλ εισφ προς κάλυψη
για σχηματισμό αποθεματικού).

ζημιών (ή

500,00

Μείωση κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών ή για σχηματισμό αποθεματικού

2. ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------Χ. 53 Πιστωτές Διάφοροι
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία ε.μ κεφαλ εισφορών τους προς απόδοση προς κάλυψη
ζημιών (ή για σχηματισμό αποθεματικού).
53.25.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ » -Αξία ε.μ κεφαλ εισφ τους προς κάλυψη ζημιών
(ή για σχηματισμό αποθεματικού).
53.25.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»-Αξία ε.μ κεφαλ εισφ προς κάλυψη ζημιών
Π. 42 Αποτελέσματα εις νέο
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Μεταφορά 53.25 στον 40.02 για κάλυψη ζημιών
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3. --------------------------------------------------------- ------------------------------------------Χ. 53 Πιστωτές Διάφοροι
53.25 Εταίροι ΙΚΕ – Αξία ε.μ κεφαλ εισφορών τους προς απόδοση προς κάλυψη
ζημιών (ή για σχηματισμό αποθεματικού)
53.25.00 Εταίροι «ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ» -Αξία ε.μ κεφαλ εισφ τους προς κάλυψη ζημιών
53.25.00.0002 Εταίρος «ΒΗΤΑ»-Αξία ε.μ κεφαλ εισφ προς κάλυψη ζημιών
Π. 41 Αποθεματικά
41.20 Αποθεματικό από μείωση κεφαλαίου ΙΚΕ
Μείωση κεφαλαίου για σχηματισμό αποθεματικού
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------Ο λογαριασμός 41.20 εμφανίζεται στην θέση Α-IV-4α του παθητικού του
υποδείγματος Ισολογισμού.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω
ενότητα, τηρεί από τον νόμο διπλογραφικά βιβλία. Έτσι, κλείνοντας την ενότητα
αυτή, συμπεραίνεται ότι υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία μεταξύ των εταιριών που
τηρούν το σύστημα αυτό. Τα στοιχεία όμως που την ξεχωρίζουν είναι αρχικά ο
εύκολος και ταυτόχρονα χαμηλού κόστους τρόπος σύστασης, αλλά και η αποσύνδεση
της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων από το κεφαλαίο, το οποίο αυτόματα
αποδεικνύει τον πιο απλό λογιστικό τρόπο απεικόνισης αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΚΕ

8.1 Εισαγωγικά
Στην παρούσα ενότητα και στα πλαίσια της φορολογικής προσέγγισης του
νομικού προσώπου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, παρουσιάζεται αρχικά
μία θεωρητική γενική προσέγγιση της φορολογίας και στην συνέχεια καταγράφονται
ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με την ΙΚΕ.

8.2 Γενικές Αρχές Φορολογίας
Ένα φορολογικό σύστημα για να είναι δίκαιο και αποδοτικό, βασίζεται στους
κανόνες και τα αξιώματα, που θέτει σε εφαρμογή ο συνταγματικός νομοθέτης, ο
οποίος προσπαθεί να προστατέψει αλλά και να κατευθύνει τον φορολογούμενο
πολίτη καθώς και την υπόχρεη σε φόρους οικονομική μονάδα, έχοντας ως βασικό
στόχο την φορολογική δικαιοσύνη. Οι παράγοντες, που συντελούν στην διαμόρφωση
αυτών των κανόνων, είναι οι εξής 85:
❖ Η φοροδοτική ικανότητα του πολίτη
❖ Η καθολικότητα του Φόρου
❖ Ο διαφορισμός της Φορολογητέας ύλης.
❖ Η αποφυγή της διπλής Φορολογίας
❖ Η αναλογικότητα ή προοδευτικότητα του φόρου
❖ Ο προσωπικός ή πραγματικός χαρακτήρας του φόρου κ.α.
Πολλοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με την διατύπωση των κανόνων αυτών. Ένας
από αυτούς, ο Άγγλος Οικονομολόγος Adam Smith,διατύπωσε τους σπουδαιότερους
μέσα από το έργο του «Ο πλούτος των Εθνών» (The wealth of Nations 1776 UK).
Συγκεκριμένα 86:
85

86

Γκίνογλου Δ (2014) ,Φορολογική Λογιστική I ,Σελ 22

Γκίνογλου Δ(2014) ,Φορολογική Λογιστική I ,Σελ 25-26
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▪ Κανόνας Φορολογικής δικαιοσύνης και ισότητας: Το άρθρο 4
παράγραφος 5 του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο ορίζει ρητά ότι «οι Έλληνες
πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις
τους». Προβλέπεται λοιπόν στο παραπάνω άρθρο, μεταξύ άλλων, η αρχή της
φορολογικής και της νομικής ισότητας των πολιτών.
▪ Κανόνας της βεβαιότητας του φόρου: Το άρθρο 78 του Συντάγματος
αναγνωρίζει ότι ο φόρος χαρακτηρίζεται από την βεβαιότητα και όχι από την
αυθαιρεσία. Ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του, καθώς και το πληρωτέο ποσό του
πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να μην αφήνεται
στην διάθεση του δημόσιου εισπράκτορα.
▪ Κανόνας της προσφορότητας ή καταλληλότητας του φόρου: Από τα
δημόσια όργανα και την πολιτεία επιβάλλεται να τηρούνται οι αρχές της χρηστής
διοίκησης, έτσι ώστε να παρέχεται προστασία τους πολίτες είτε από πράξεις ή
παραλείψεις της διοίκησης είτε από λανθασμένη εφαρμογή των κανόνων δικαίου από
τα όργανα της Διοίκησης. Έτσι, ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε χρόνο και με
τρόπο, που να είναι πρόσφοροι για τον φορολογούμενο.
▪ Κανόνας της οικονομικότητας του φόρου: Ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται
σύμφωνα με την οικονομική αρχή, δηλαδή με τέτοιο τρόπο ώστε η διαφορά ανάμεσα
στο φόρο που καταβάλλουν οι πολίτες και στο ποσό που εισπράττει το Δημόσιο να
είναι η μικρότερη δυνατή.

Φόρος: Έννοια- Διακρίσεις
Ο Γάλλος οικονομολόγος Gaston Zeze ορίζει ότι ο φόρος87 αποτελεί
αναγκαστική εισφορά, που καταβάλλεται από τον πολίτη προς το κράτος, χωρίς
ειδική αντιπαροχή και το κράτος τον εισπράττει για να αντιμετωπίσει τις δημόσιες
δαπάνες του. Αποτελεί, λοιπόν, αναγκαστική εισφορά, για αυτό και επιβάλλεται μόνο
με ψηφισμένο νόμο από την Βουλή.
Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν ένα από τα κυριότερα εργαλεία ελέγχου της
εκάστοτε κυβέρνησης του κράτους, διότι διαμέσου αυτών διαμορφώνεται η
δημοσιονομική πολιτική τους, προωθούν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
87
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βελτιώνουν την κατανομή των πόρων της οικονομίας και επηρεάζουν την ζήτηση,
ώστε να επιτυγχάνεται σταθεροποίηση της οικονομίας σε επίπεδα πλήρους
απασχόλησης.
Οι δημόσιες αυτές δαπάνες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες και η κάθε
μία από αυτές υποδιαιρείται σε άλλες δύο, πιο συγκεκριμένα88:
 Δημόσιες δαπάνες για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, οι οποίες αποτελούν
αμοιβές παραγωγικών συντελεστών, όπως μισθοί, ενοίκια, νέα μηχανήματα και
εξοπλισμός για κατασκευή έργων. Διακρίνονται στις δαπάνες κατανάλωσης του
δημοσίου και στις δαπάνες δημοσίων επενδύσεων. Στην πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δαπάνες για τα καταναλωτικά αγαθά, όπως για πχ οι
δαπάνες για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, για γραφική ύλη, για κίνηση και
συντήρηση των υπουργικών και αστυνομικών κα αυτοκινήτων. Στην δεύτερη
κατηγορία

εντάσσονται

εκείνες

οι

δαπάνες,

που

αφορούν

στις

αγορές

κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως δαπάνες για κατασκευή έργων και δρόμων.
 Δημόσιες δαπάνες για μεταβιβαστικές πληρωμές, στις οποίες εντάσσονται οι
οικονομικές ενισχύσεις των νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το δημόσιο και
αποτελούν μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης από το δημόσιο στους ιδιώτες.
Διακρίνονται στις μεταβιβαστικές πληρωμές προς τα νοικοκυριά (ή αλλιώς
μεταβιβάσεις εισοδήματος) και προς τις επιχειρήσεις (ή αλλιώς μεταβιβάσεις
κεφαλαίου). Οι πληρωμές αυτές προς τα νοικοκυριά είναι τα επιδόματα
(οικογενειακά, ανεργίας κτλ). Όσον αγορά τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται οι
δαπάνες εκείνες για τις επιδοτήσεις των διαφόρων κλάδων που η κυβέρνηση επιθυμεί
να ενισχύσει.
Για την καλύτερη και ευκολότερη κατανόηση των δαπανών τις ταξινομούμε σε
δαπάνες άμυνας, δηλαδή σε αυτές που έχουν σχέση με τους εξωτερικούς κινδύνους,
την παιδεία, την υγεία κτλ και αυτή είναι η λεγόμενη Λειτουργική Ταξινόμηση των
δημοσίων δαπανών, η οποία βοηθά την κυβέρνηση να αξιολογεί τις δημόσιες δαπάνες
και να χρησιμοποιεί παραγωγικά τους πόρους με τρόπο εύκολο, άμεσο και
αποτελεσματικό.
Πολλοί συγγραφείς ειδικά στη δημόσια οικονομία προσπάθησαν να διακρίνουν
τους φόρους ανάλογα με την σκοπιά που εξετάζονται. Η κυριότερη και η πιο
παραδοσιακή διάκριση γίνεται στους Άμεσους και στους Έμμεσους φόρους. Η
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διάκριση αυτή βασίζεται είτε στον τρόπο που εισπράττονται (διοικητική άποψη) είτε
στη φύση του φορολογικού αντικειμένου (δημοσιονομική άποψη). 89
Οι Άμεσοι φόροι είναι ονομαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε ορισμένα πρόσωπα
και επιβάλλονται στο παραγόμενο εισόδημα ή την περιουσία του φορολογούμενου.
Τέτοιοι είναι ο φόρος εισοδήματος, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,
μεταβίβασης ακινήτων, μεγάλης ακίνητης περιουσίας κτλ. Θεωρούνται σταθεροί,
διότι οι πολίτες γνωρίζουν εκ των προτέρων τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και
δίκαιοι, αφού πλήττουν περισσότερο τους πολίτες με μεγάλη φοροδοτική ικανότητα.
Οι Έμμεσοι φόροι είναι πραγματικοί, δηλαδή επιβάλλονται στο δαπανώμενο
εισόδημα και εισπράττονται όχι ονομαστικά, αλλά με την ευκαιρία πραγματοποίησης
ορισμένων γεγονότων ή συναλλαγών. Τέτοιοι είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, τα
τέλη χαρτοσήμου, οι δασμοί, οι φόροι κατανάλωσης κτλ. Είναι άμεσης και μεγάλης
απόδοσης, αφού επιβάλλονται εύκολα σε όλους τους πολίτες, έχουν μικρότερο
κόστος βεβαίωσης και εισπράττονται εύκολα.
Στην Ελλάδα, το φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται κοινωνικά άδικο, διότι
τα έσοδα με τους έμμεσους φόρους αντιπροσωπεύουν το υψηλότερο ποσοστό στο
σύνολο των φόρων σε αντίθεση με όλες σχεδόν τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Οι έμμεσοι
φόροι είναι πιο κοινωνικά άδικοι, αφού επιβαρύνουν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτου
εισοδηματικής ικανότητας και πληθωριστικοί, αφού διαχέονται ευκολότερα σε όλη
την οικονομία.

8.3 Η Φορολογική άποψη της ΙΚΕ
Φορολογία Εισοδήματος
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες έχουν υποχρέωση υποβολής
δήλωσης στην Φορολογική Διοίκηση όλων των εισοδημάτων που αποκτούν, ακόμα
και εάν αυτά απαλλάσσονται του φόρου είτε φορολογούνται αυτοτελώς. Επομένως, η
ΙΚΕ εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών για το σύστημα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων 90.
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Σύμφωνα με τα άρθρα του Ν4172/201391, φόρος εισοδήματος νοείται ο φόρος
που επιβάλλεται ετησίως στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν είτε στην ημεδαπή είτε
στην αλλοδαπή και αποκτάται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Ως
κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις
επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των
αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από
επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των
στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης
της.
Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε
φορολογικό έτος με βάση το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει. Σε περίπτωση που η
επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται
αποκλειστικά σύμφωνα με τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Τα τελευταία χρόνια τέθηκε σε ισχύ ότι τα νομικά πρόσωπα έχουν την
υποχρέωση να δηλώσουν ηλεκτρονικά όλα τους τα εισοδήματα μέσω της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Τέως Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων). Ο φόρος προκύπτει από το εισόδημα που αποκτάται στο αμέσως
προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τις διακρίσεις που ορίζει ο νόμος.
Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Έτσι, λοιπόν,
καθιερώνεται αφενός η αρχή του ετήσιου της φορολογίας, της επιβολής δηλαδή του
φόρου κάθε χρόνο και αφετέρου η παρεπόμενη αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
Με τον νέο ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) ορίζεται πλέον ότι το Φορολογικό Έτος ταυτίζεται
με το ημερολογιακό.
Σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος ισχύει ότι, τα νομικά
πρόσωπα, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θα υποβάλλουν τη φορολογική τους
δήλωση μέχρι και την τελευταία ήμερα του έκτου μήνα του αμέσως επόμενου
φορολογικού έτους. Κατά παρέκκλιση, ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα
που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή οντότητα
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μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή
νομικής οντότητας.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η νομική οντότητα έχει τεθεί σε
εκκαθάριση, ως χρόνος έναρξης της περιόδου αυτής λογίζεται η ημερομηνία
καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο ΓΕΜΗ. Έτσι, σε διάστημα ενός μήνα από
τη λήξη της εκκαθάρισης υποβάλλεται η δήλωση. Αν, όμως, έχει δοθεί παράταση της
εκκαθάρισης, τότε υποβάλλεται προσωρινή δήλωση πάλι μέσα σε ένα μήνα92.
Ο ΚΦΕ, μετά από τις τελευταίες τροποποιήσεις ορίζει ότι τα κέρδη από
επιχειρηματική δραστηριότητα, που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές
οντότητες, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή 29% για
τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 01.01.2015 και
μετά. Το φορολογικό έτος 2014 ο συντελεστής κυμαινόταν στο 26% 93.
Όταν γίνει η διανομή ή η κεφαλαιοποίηση των κερδών παρακρατείται φόρος
15% από 01/01/2017 επί των μερισμάτων, όπως ορίζεται στα άρθρα 58,36 και 64
ΚΦΕ. Μέχρι και το φορολογικό έτος 2016,ο συντελεστής αυτός βρισκόταν στο 10%.
Τονίζεται ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην επιβολή του ίδιου συντελεστή στα
εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας94.
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που προκύπτουν από επιχειρηματική
δραστηριότητα, που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό
(3.100) κατοίκους, φορολογούνται μέχρι την 31.12.2015 με μείωση του αρχικού
συντελεστή κατά 40%95, δηλαδή το 29% γίνεται 17,40% για το φορολογικό έτος
2015 και το 26% γίνεται 15,60% για το φορολογικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο
58 παράγραφο 4 του ΚΦΕ. Για τα κέρδη της χρήσης του 2016 θα φορολογηθούν
πλέον με συντελεστή 29%, αυξημένο κατά 66,60%.
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Αφορολόγητα Αποθεματικά
Σύμφωνα με το άρθρο 99, παράγραφος 2, περίπτωση Α΄ του Ν. 4446/2016 προς
αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του Ν. 4173/2013,διευκρινίζεται
ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών, για τα οποία δεν έχει
καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό
που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από
επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από την ύπαρξη των φορολογικών
ζημιών. Η νέα αυτή διάταξη έχει εφαρμογή για τα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου και μετά96.

Αυτοτελής Φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν2238/94 ορίζεται ότι επιβάλλεται
φόρος εισοδήματος στους τόκους97, οι οποίοι αποκτώνται από νομικά πρόσωπα,
χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την
έδρα τους και προκύπτουν στην Ελλάδα από οποιαδήποτε μορφή κατάθεσης,
περιλαμβανομένων και των πιστοποιητικών καταθέσεων σε τράπεζα ή ταμιευτήριο,
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων,
εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του Ν. 3746/1957 (ΦΕΚ 173Α).
Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων, που προκύπτουν με συντελεστή
15%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον οφειλέτη των τόκων κατά το χρόνο που
γίνεται ο εκτοκισμός της κατάθεσης ή από εκείνον που καταβάλλει τους τόκους κατά
την εξαγορά των τοκομεριδίων. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ’ της
παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101.
Ο ανωτέρω φόρος, που παρακρατείται, αποτελεί έσοδο του οικονομικού έτους
επί του οποίου υπολογίστηκαν οι τόκοι και βεβαιώνεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού και αποδίδεται με εφάπαξ
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καταβολή στο δημόσιο με την υποβολή δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. μέσα σε 15 ημέρες από
το τέλος του μήνα που υπολογίστηκαν.
Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους που προέκυψαν από
εθνικά δάνεια, που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1 η
Ιανουαρίου 1997 και μετά. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 7,50% στο ποσό
των τόκων, που προκύπτουν από την επένδυση και προεισπράττεται κατά την έκδοσή
τους, εξαντλώντας την φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα
αυτά.

Συμπληρωματικός Φόρος
Όταν το συνολικά εισοδήματα της ΙΚΕ περιλαμβάνουν και εισόδημα από
ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικό, το
ακαθάριστο ποσό αυτού του εισοδήματος υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό
φόρο98, ο οποίος υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 1,50%. Ο συντελεστής αυτός
αυξάνεται σε 3% και επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμίας από αυτές υπερβαίνει
τα 300 τετραγωνικά μέτρα.
Ο συμπληρωματικός αυτός φόρος δεν μπορεί να υπερβεί τον συντελεστή
φορολογίας 29%. Από το συνολικό ποσό του φόρου, που αναλογεί στο συνολικό
καθαρό εισόδημα εκπίπτουν:
Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε
Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα
που προέκυψε σε αυτή μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το
εισόδημα στην Ελλάδα. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή
παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά δεν
επιστρέφεται.

Προκαταβολή Φόρου
Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ορίζει ότι με βάση την οριστική δήλωση
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης
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που προβλέπονται, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου99,
που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο, που αναλογεί στο
εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.
Το ποσοστό αυτό ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016
και έπειτα, σύμφωνα με τον Ν. 4336/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94). Για τα φορολογικά έτη 2014
και 2015 το ποσοστό αυτό κυμαίνονταν στο 55% και στο 75% αντίστοιχα. Για τα νέα
νομικά πρόσωπα τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, το ποσό της
προκαταβολής περιορίζεται κατά το μισό.

Φορολογικές Υποχρεώσεις
Όλες οι εταιρείες, που τηρούν διπλογραφικά, έχουν την υποχρέωση να
υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα με καταλυτική ημερομηνία την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, υπάρχει πρόστιμο,
που φτάνει τα πεντακόσια (500) ευρώ. Στην περίπτωση που είναι χρεωστικό, δίνεται
η δυνατότητα πληρωμής μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αλλιώς το ποσό αυτό παίρνει
προσαύξηση 0,75%.
Οι εταιρίες, που συναλλάσσονται με το εξωτερικό, είναι υποχρεωμένες να
υποβάλλουν τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και
παραδόσεων μέσω του ειδικού δικτύου TAXISNET, για συναλλαγές που αφορούν
τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Ως καταλυτική ημερομηνία για την
υποβολή ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου
την οποία αφορά100.
Πέραν όμως του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν
αφίξεις 150.000€και αποστολές 90.000€,υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
instrastat σύμφωνα με τον νέο κανονισμό που έχει ανακοινώσει η Ελληνική
Στατιστική

Υπηρεσία,

μέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

https://eurostat.statistics.gr/ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου
μήνα από την λήξη της περιόδου που αφορά.

99https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=202606
100

Σταματόπουλος Δ & Καραβοκύρης Α (2017), Φορολογία Εισοδήματος, τόμος Β Σελ1535
. https://www.taxheaven.gr/calendar/index/view/id/2789
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Τέλος Επιτηδεύματος

Τέλος επιτηδεύματος είναι ένα είδος έκτακτου φόρου 101, που επιβάλλεται σε
όλους τους επαγγελματίες. Θεσπίστηκε ως ένας κατώτατος φόρος, που πρέπει να
πληρωθεί από τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Το ποσό
αυτό κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ και εξαρτάται από το είδος και την περιοχή,
που εδρεύει η επιχείρηση. Πέντε χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας,
προβλέπεται η απαλλαγή από αυτόν φόρο. Συγκεκριμένα:
• Τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα
τους σε τόπους με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, το τέλος επιτηδεύματος είναι
στα 800€, ενώ για τις πόλεις με περισσότερους από 200.000 κατοίκους είναι στα
1.000€.
• Για κάθε επιπλέον υποκατάστημα 600€ αντιστοιχεί στο καθένα.
Ολοκληρώνοντας και την τελευταία ενότητα της εργασίας αυτής, διακρίνονται
τα εξής συμπεράσματα. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, από φορολογικής
άποψης, βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με τις ΑΕ και τις ΕΠΕ. Ισχύουν οι ίδιες
νομοθεσίες, φορολογούνται με τα ίδια ποσοστά και έχουν σχεδόν τις ίδιες
φορολογικές υποχρεώσεις. Σε σύγκριση με μία εταιρία η οποία ακολουθεί το
απλογραφικό σύστημα, διακρίνεται ότι η ΙΚΕ πλεονεκτεί στη μη επιβάρυνση των
ασφαλιστικών εισφορών όπως ισχύει σε μία ΟΕ ή ΕΕ. Από την άλλη, υστερεί στο ότι
υπάρχει ο φόρος μερισμάτων που την επιβαρύνει. Ουσιαστικά, η συνολική
φορολογική επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη για την ΙΚΕ σε σχέση με μία
απλογραφικού τύπου εταιρία.

101http://www.enikonomia.gr/my-money/141183,poioi-tha-plirosoun-kai-fetos-to-telos-
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epitidevmatos.html

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Τελικά Συμπεράσματα
Η

μελέτη

που

προηγήθηκε,

αποσκοπούσε

να

παρουσιάσει

και

να

αποκωδικοποιήσει κατά τον απλούστερο τρόπο, την νεωτεριστική έννοια του νομικού
τύπου της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, υπό το πρίσμα της εμπορικής,
φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας. Χαρακτηρίζεται ως ο νέος αυτός εταιρικός
τύπος που ψηφίστηκε και θεσμοθετήθηκε, λόγω των πολλαπλών και παράλληλα
σημαντικών εμποδίων της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Διακρίνεται για την ευελιξία και την απλότητα, τόσο στην ίδρυση όσο και στην
λειτουργία.
Η ΙΚΕ, συνδυάζει στοιχεία τόσο των κεφαλαιουχικών όσο και των προσωπικών
εταιριών, έχοντας ως βασικό στόχο να ικανοποιήσει ολικά ή μερικά τις ανάγκες του
σημερινού ελληνικού επιχειρείν, ενώ παράλληλα αποδεικνύει την μεγάλη γκάμα των
καινοτομιών που προσφέρει αλλά και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει.
Μέσα σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον και σε συνθήκες αγοράς που
συνεχώς διαφοροποιούνται, η ΙΚΕ διευκόλυνε και απλοποίησε τη σειρά των
διαδικασιών που αφορούν την ίδρυση, τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και
τις υποχρεώσεις της, καθιστώντας την πιο ελκυστική, ανταγωνιστική και ευέλικτη ως
προς τις άλλες εταιρικές μορφές.
Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για μία ελευθερία που προσφέρεται στους
εταίρους, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινότητά τους. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της
έλλειψης υποχρεωτικής συμβολαιογραφικής παρέμβασης, η επωνυμία καθώς και τα
διαχειριστικά όργανα επιλέγονται, έχοντας ως μόνο περιορισμό την αναφορά της
ένδειξης «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία», ώστε να γίνεται αντιληπτή η φύση της,
καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του διαχειριστή.
Βέβαια, το χαρακτηριστικό για το οποίο η συγκεκριμένη εταιρική μορφή
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, είναι το πρακτικά μηδενικό κεφάλαιο, που απαιτείται
κατά τη σύστασης της, καθώς και η αποσύνδεση του εταιρικού μεριδίου από αυτό. Ως
πρωτοτυπία, θεωρείται η ρευστότητα που προσφέρεται στην εταιρία μέσω της
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ύπαρξης των τριών (3) ειδών εισφορών, καθώς και τα κίνητρα που λαμβάνουν οι
εταίροι, ώστε να συνδράμουν συλλογικά.
Άρρηκτα συνδεδεμένη με το προαναφερθέν κεφάλαιο είναι η μεγάλη
καταστατική

ελευθερία

των

εταίρων,

που

ξεκάθαρα

δικαιολογεί

την

προσαρμοστικότητα και την ευελιξία της εταιρικής αυτής μορφής. Έτσι, το εταιρικό
σχήμα είναι ελεύθερο να επιλέξει τον τρόπο, με τον οποίο θα κερδίσει την
εμπιστοσύνη των τρίτων-πιστωτών, παρουσιάζοντάς τους μία ικανή και αξιόχρεη
επιχείρηση.
Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι στην δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο, η
ΙΚΕ ενίσχυσε την προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος σύστασης και λειτουργίας
και να αυξηθεί η ταχύτητα σύστασης και επίλυσης των εταιρικών διαφορών σε
σύγκριση με τις άλλες εταιρικές μορφές, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
Ως προς το Φορολογικό καθώς και το Λογιστικό πλαίσιο της ΙΚΕ, στις
προβλεπόμενες διαδικασίες των σταδίων της εταιρίας, επιχειρείται η εξασφάλιση της
φερεγγυότητας και της ποιότητας. Παράλληλα, επιχειρείται και η ελαχιστοποίηση
των εμφανίσεων οποιασδήποτε πιθανότητας επίτευξης λογιστικών ή φορολογικών
λαθών, που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα προβλήματα την διοίκηση της εταιρίας.
Κάθε νόμισμα βέβαια έχει δύο όψεις. Έτσι και η ΙΚΕ, αναπόφευκτα σε
αντιδιαστολή με όλα τα ανωτέρω θετικά της στοιχεία, παρουσιάζει και ορισμένα
αρνητικά σημεία στην καθημερινότητα της λειτουργίας της. Ειδικότερα:
Ο νόμος ορίζει ότι ο συγκεκριμένος εταιρικός τύπος υποχρεούται να τηρεί
διπλογραφικά βιβλία, να συντάσσει ισολογισμό και να τηρεί ταμείο. Αποτέλεσμα
αυτών είναι η εμφάνιση ενός αυξημένου κόστους της λογιστικής παρακολούθησης,
καθώς και το σχετικό φόρτο εργασίας του λογιστή σε σχέση με τις εταιρικές μορφές,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία (ΟΕ,ΕΕ).
Όπως ισχύει στις ΑΕ και στις ΕΠΕ, έτσι και στις ΙΚΕ, το σύνολο των κερδών
τους φορολογούνται με συντελεστή 29% από το πρώτο ευρώ, καθώς και 15% φόρο
επί των μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄
74/19.05.2017) και το άρθρο 44 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016)
αντίστοιχα.
Εξαιτίας του συνδυασμού κεφαλαιουχικών και προσωπικών στοιχείων, άλλοτε
εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΕΠΕ και άλλοτε της ΑΕ, με αποτέλεσμα να
δημιουργείται δυσπιστία στους συναλλασσόμενους καθώς και πιθανές δυσκολίες
κατά τη λειτουργία της.
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Πέραν αυτών, στην πορεία της λειτουργίας της παρουσιάζονται ακόμα δύο
αρνητικές – προβληματικές πτυχές της, που προκύπτουν μέσα από την ασάφεια του
νομοθετικού πλαισίου και την έλλειψη ρητών προβλέψεών του.
Όπως προαναφέρθηκε στα παραπάνω κεφάλαια, δύναται σύσταση με αρχικό
εταιρικό κεφάλαιο από ένα (1) ευρώ. Πρακτικά όμως, η επιχείρηση δεν μπορεί να
λειτουργήσει χωρίς κεφάλαιο, με αποτέλεσμα την αύξησή του. Αντίκτυπο αυτού
είναι, σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου να οφείλεται φόρος 1% επί του κεφαλαίου, κάτι
το οποίο κατά τη σύσταση δεν υφίσταται όπως ορίζεται από τον Ν. 2254/2014
Επιπρόσθετα ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του διαχειριστή στο
ΕΦΚΑ (τέως ΟΑΕΕ). Πουθενά, όμως, δεν διευκρινίζεται ότι οι υπόλοιποι εταίροι,
εφόσον παρέχουν υπηρεσίες εργασίας στην επιχείρηση πρέπει να είναι ασφαλισμένοι
στο ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ), διότι σε περίπτωση ελέγχου επιβάλλεται πρόστιμο.
Συμπερασματικά, ο νέος αυτός εταιρικός τύπος που εισήγαγε ποικίλες
καινοτομίες, φαίνεται ότι έχει μεγάλη διείσδυση στον επιχειρηματικό κόσμο και
υπερισχύει έναντι των άλλων εταιρικών μορφών, σύμφωνα με έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ102 για το χρονικό
διάστημα 01.01.2012 έως 31.05.2016, οι εγγραφές των ΙΚΕ κατατάσσονται στις
πρώτες τρεις(3) θέσεις των εταιρικών μορφών και με ολοένα αυξανόμενη τάση.
Τέλος, η συνολική νομοθετική προσέγγιση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής
Εταιρίας που επιχειρήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία, καταδεικνύει πως
αυτός ο εταιρικός τύπος επιχειρηματικής οργάνωσης, παρομοιάζεται με έναν ζωντανό
οργανισμό που αγκαλιάστηκε από τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο. Όμως
ακόμη και τώρα δεν έχει καταφέρει να θεμελιώσει πνεύμα εμπιστοσύνης ώστε να
προστατέψει τους εμπλεκόμενους από τους πιθανούς κινδύνους. Έτσι γεννιέται το
ερώτημα αν όντως είναι τόσο «συμφέρουσα» όσο την παρουσιάζουν. Δεδομένου και
ότι δεν υπάρχουν ή δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα οι κατάλληλες εμπειρικές μελέτες,
τα σύννεφα γύρω από την εικόνα της δεν μπορούν να εξαφανιστούν.

Περιορισμοί
Η σύνταξη της παρούσας εργασίας ήταν ένα έργο δύσκολο, καθώς για τον
εταιρικό αυτό τύπο έχουν γίνει έως σήμερα λιγοστές έρευνες και μελέτες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν κατά την εμφάνιση της εταιρικής αυτής μορφής. Όμως, μέχρι
102

https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29475
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σήμερα έχουν επέλθει αρκετές τροποποιήσεις και αλλαγές στη νομοθεσία, με
αποτέλεσμα οι περισσότερες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα
αυτή, να είναι αρκετά παλιές και διάσπαρτες και να μην συμβαδίζουν απόλυτα με τα
σημερινά δεδομένα. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε και στα αρνητικά στοιχεία του
εταιρικού αυτού τύπου, υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν διευκρινίζονται πουθενά
στην νομοθεσία. Ως εκ τούτου κατά τη λειτουργία της εταιρίας αυτής,
δημιουργούνται πολλές φορές ερωτήματα που δύσκολα βρίσκουν απάντηση στις
ασαφείς διατάξεις του νόμου.

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Με αφορμή την παρούσα διπλωματική εργασία, προτείνεται η περαιτέρω
μελέτη αυτής της εταιρικής μορφής. Ειδικότερα:
Από την εισαγωγή της το 2012, μέχρι και σήμερα, έχουν επέλθει πολλές
μεταβολές και τροποποιήσεις, που αφορούν κατά κύριο λόγο το λογιστικό και
φορολογικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, προτείνεται μελέτη σχετικά με τις αλλαγές αυτές,
έτσι ώστε υπάρχει μία όσο το δυνατόν πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη
κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων και σχετική ανάλυσή τους.
Επίσης, χρήσιμο θα ήταν να υπάρξει μία νέα μελέτη που να πραγματεύεται την
τυχόν εισαγωγή στοιχείων άλλων κλάδων, όπως για παράδειγμα του management,
ώστε να ερευνηθεί εάν μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του εταιρικού αυτού τύπου
και να συμβαδίσει με τα δεδομένα της σκληρής επιχειρηματικής πραγματικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Στο παρόν παράρτημα, παρουσιάζεται ένα πρακτικό παράδειγμα μίας
μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας. Ξεκινώντας από το ισοζύγιο του
μηνός Δεκεμβρίου, παραθέτονται όλες οι εγγραφές κλεισίματος καθώς και το φύλλο
μερισμού εξόδων, καταλήγοντας στο καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως. Στη συνέχεια,
δίνεται ένα πρότυπο ισολογισμού πολύ μικρών οντοτήτων όπως ορίζουν τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο προσάρτημα.

Ισοζύγιο περιόδου : Δεκέμβριος

XXXX ΜΟΝ ΙΚΕ 16 ΑΦΜ:123456789
Ημ/νία: Σα 31/12/2016
Απογραφή
Περιγραφή
λογαριασμού

Χ

Κίνηση μηνός

Π

Χ

Προοδευτικά

Π

Χ

Υπόλοιπο

Π

Χ

24

ΠΡΩΤΕΣ &
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣ

170568,80

0,00

18638,88

0,00

398014,58

0,00

398014,58

30

ΠΕΛΑΤΕΣ

503307,33

52096,15

96408,29

96038,99

1148095,49

595547,37

552548,12

33

ΧΡΕΩΣΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ

59568,42

0,00

23000,00

23000,00

327354,47

175038,85

152315,62

38

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

140831,84

0,00

111037,59

58021,22

793040,37

496934,91

296105,46

50

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

19034,50

691628,63

29183,62

111896,78

233485,47

1203281,73

97

Π

969796,26

53

ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ

183,34

5746,40

6903,01

6903,01

45865,31

51010,26

54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ –
ΤΕΛΗ

5346,03

4451,12

23792,14

19098,30

110071,07

104916,46

55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

0,00

2879,41

3931,35

3547,23

22229,58

25776,81

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

0,00

0,00

10542,38

0,00

68995,71

0,00

68995,71

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

0,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ

0,00

0,00

448,48

0,00

3102,12

0,00

3102,12

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

0,00

0,00

44,03

0,00

1027,76

0,00

1027,76

64

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ

0,00

0,00

71324,39

0,00

189168,71

0,00

189168,71

71

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΤΟΙΜΩΝ &
ΗΜΙΤΕΛΩΝ

0,00

0,00

0,00

61952,14

0,00

472332,35

472332,35

73

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΠΑΡ.ΥΠΗΡ)

0,00

0,00

0,00

15796,49

0,00

74588,72

74588,72

98

5144,95

5154,61

3547,23

Με βάση το ισοζύγιο της 31/12/2016, συντάσσεται το φύλλο μερισμού για τα
έξοδα που υπήρχαν στην επιχείρηση αυτή καθώς και η Γενική Εκμετάλλευση.
Συγκεκριμένα :

ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ 31-12-2016
ΛΟΓ/ΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ Κ

68995,71

68995,71

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΧΡΗΜ/ΚΑ
ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

61 ΑΜΟΙΒΕΣ Κ

1000,00

1000,00

3102,12

3102,12

1027,76

1027,76

ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

62 ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ

63 ΦΟΡΟΙΤΕΛΗ

64 ΔΙΑΦΟΡΑ

189168,71

56750,61

14187,65

118230,45

ΕΞΟΔΑ

65 ΤΟΚΟΙ-

30,95

30,95

ΣΥΝΑΦΗ
ΕΞΟΔΑ

66

3459,03

3459,03

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ

266784,28

125746,32

22776,56

99

118230,45

30,95

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού
ΧΧΧ ΜΟΝ ΙΚΕ 16 ΑΦΜ:123456789
Ημ/νία: 31/12/2016
Κωδικός
Περιγραφή λογαριασμού
24.00.00.23 Αποθέματα πρώτων Υλών με 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

170568,80

24.00.01.23 Αγορές α’-β’ υλών με 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

109979,28

24.00.01.24 Αγορές α’-β’ υλών με 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

Χ

170568,80

109979,28

117466,50
117466,50

60.00.00.00 Τακτικές αποδοχές
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

48425,97

60.03.00.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

13569,74

60.06.00.00 Αμοιβές Διαχειριστών
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

7000,00

61.00.00.06 Αμοιβές & έξοδα λογιστών
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

48425,97

13569,74

7000,00

1000,00
1000,00

62.03.00.00 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

711,77

62.03.00.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

375,06

62.05.00.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως
62.98.00.00 Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας)
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

711,77

375,06

422,00
422,00
1593,29
1593,29

63.04.00.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

100

Π

1027,76
1027,76

64.00.00.02 Έξοδα μεταφοράς υλικών και αγαθών με μέσα τρίτων
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

3220,00
3220,00

64.00.00.05 Έξοδα μεταφοράς υλικών και αγαθών με μέσα τρίτων
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

1163,76
1163,76

64.02.00.00 Διαφημίσεις από τον τύπο
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

48,00

64.06.00.98 Λοιπές δωρεές
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

500,00

64.08.00.06 Καύσιμα αυτοκίνητου
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

5563,60

64.08.00.08 Καύσιμα αυτοκίνητου
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

48,00

500,00

5563,60

1026,52
1026,52

64.08.00.09 Καύσιμα αυτοκίνητου
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

6869,99

64.08.00.97 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

3160,83

64.08.00.98 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

3198,02

64.08.00.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 13%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

6869,99

3160,83

3198,02

59,98
59,98

64.98.00.05 Έξοδα διαφορών τρίτων 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

5000,69

64.98.00.07 Έξοδα διαφορών τρίτων 13%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

4377,27

64.98.00.09 Έξοδα διαφορών τρίτων άνευ φπα
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

5000,69

4377,27

491,74
491,74

64.98.00.10 Διόδια 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

1612,20

64.98.00.17 Έξοδα διαφορών τρίτων 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

150553,46

64.98.00.18 Διόδια 24%

1612,20

150553,46

2322,65
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80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

2322,65

71.00.00.00 Πωλήσεις προϊόντων άνευ φπα
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

380,70

71.00.00.23 Πωλήσεις προϊόντων με 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

130709,77

71.00.00.25 Πωλήσεις προϊόντων Ενδοκοινοτικά
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

129489,30

71.00.00.26 Πωλήσεις προϊόντων με 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

211752,58

73.00.00.23 Πωλήσεις υπηρεσιών με 23%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

6874,00

73.00.00.24 Πωλήσεις υπηρεσιών με 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

67714,72

66.03.00.02
66.04.00.09
13.99.00.02
14.99.00.09

Αποσβέσεις αυτ.- φορτ.-ρουμ. ειδ. Χρήσης
Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
Αποσβεσμένα Φορτ.-Ρυμούλκες-Ειδ. χρήσεως
Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός

380,70

130709,77

129489,30

211752,58

6874,00

67714,72
2178,95
1280,08
2178,95
1280,08

66.03.00.02 Αποσβέσεις αυτ. – φορτ.-ρουμ. ειδ. χρήσης
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

2178,95

66.04.00.09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

1280,08

24.00.00.24 Αποθέματα Α υλών με 24%
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως
65.98.00.99 Διάφορα έξοδα τραπεζών
80.00.00.00 Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως

54.00.24.23
54.00.24.24
54.00.29.13
54.00.29.23
54.00.29.24
54.00.71.23
54.00.71.24
54.00.73.23

Φπα
Φπα
Φπα
Φπα
Φπα
Φπα
Φπα
Φπα

αγορών α-β υλών 23%
αγορών α-β υλών 24%
δαπανών 13%
δαπανών 23%
δαπανών 24%
πωλήσεων έτοιμων προϊόντων 13%
πωλήσεων έτοιμων προϊόντων 24%
πωλήσεων υπηρεσιών 23%
102

2178,95

1280,08

132194,42
132194,42
15,37
15,37

25295,28
28192,00
778,82
4696,66
39696,46
30063,25
50820,62
1581,02

54.00.73.24
54.00.99.00
54.00.99.00

Φπα πωλήσεων υπηρεσιών 24%
Φπα προς απόδοση- εκκαθάριση
Φπα προς απόδοση εκκαθάριση

16251,50

80.00.00.00
80.01.00.00

Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης
Μικτά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

14332,71

80.02.00.00
80.02.02.00
80.02.00.06
80.01.00.00

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Μικτά αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

22776,56
118230,45
30,95

86.00.02.00
86.00.04.00
86.00.09.00
80.02.00.00
80.02.02.00
80.02.00.06

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

22776.56
118230.45
30.95

80.01.00.00
80.02.00.00
80.02.02.00
80.02.00.06

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα

141037,96

80.01.00.00
86.99.00.00

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως

14332,21

86.99.00.00
88.00.00.00

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Καθαρά κέρδη χρήσεως

14332.21

88.00.00.00
42.00.00.00
54.08.00.00

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Λογαριασμός εκκαθάρισης

14332,21

4269,54
4212,37

14332,71

141037,96

22776.56
118230.45
30.95

22776,56
118230,45
30,95

14332,21

14332,21

10.175,87
4156,34
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών
οντοτήτων
ΧΧΧΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ.: 123456789
ης
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1234567890234

2016
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,
προϊόντα, ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων
στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
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32.147,79 €
14.587,90 €
0,00 €

17.559,89 €
132.194,42 €
704.863,74 €
0,00 €
296.105,46 €
1.150.723,51 €

163.057,47 €
0,00 €
987.666,04 €
1.150.723,51 €

2016
472.332,35 €
0,00 €
-38.374,38 €
-227.445,78 €

-3.459,03 €
-263.309,67 €
74.588,72 €
0,00 €
14.332,21 €
-2.733,72 €
11.598,49 €

ΧΧΧΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΧΧΧ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ

Επωνυμία
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο

Ι.Κ.Ε.
01/01/2016 31/12/2016
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν

105

Γ.Ε.ΜΗ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η οντότητα
λειτουργεί με την
παραδοχή της
συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει
τεθεί σε εκκαθάριση
Πολύ Μικρή (Παρ. 2α
& 2β του άρθρου 1)
Οι
χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με το
Ν.4308/2014
Δεν υφίστανται
χρηματοοικονομικές
δεσμεύσεις εγγυήσεις
ή ενδεχόμενες
επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) που δεν
εμφανίζονται στον
ισολογισμό
Δεν χορηγήθηκαν
προκαταβολές και
πιστώσεις στον
Διαχειριστή
Συντάχθηκε
συνοπτικός

ισολογισμός και
συνοπτική κατάσταση
αποτελεσμάτων βάσει
των υποδειγμάτων Β.5
και Β.6 αντίστοιχα

(Παρ. 34 άρθρου 29)
Σημειώσεις
Θεσσαλονίκη, ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

Ο/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΉΣ
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