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2 Ίδρυση της επιχείρησης

2

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης, ανάλογα πάντα με την
νομική της μορφής, απαιτούνται να πραγματοποιηθούν
κατάλληλα βήματα και διαδικασίες, ώστε να καλύψουν
τα προβλεπόμενα του νόμου, του εμπορικού δικαίου,
των επιμελητηρίων, των ασφαλιστικών ταμείων και της
φορολογίας εισοδήματος..

Επιχειρηματικότητα
Νομικές μορφές επιχείρησης

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Κεφαλαιουχικές

Α.Ε.

Ο.Ε.

Ε.Ε.
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Προσωπικές

Ατομική

Χαρακτηριστικά διαφορετικών νομικών μορφών
Κρητήριο

Ι.Κ.Ε.

Ιδρυτικό κεφάλαιο σε ευρώ

Ε.Π.Ε.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Ατομική

€1.00

€2400.00

€24000.00

€0.00

€0.00

€0.00

Εισφορές σε είδος

Ναί

Ναί

Ναί

Όχι

Όχι

Όχι

Εξωκεφαλαιακές Προσφορές

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι
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2

2

2

2
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Ελάχιστες αριθμός Εταίρων
Ευθύνη Εταίρων

Η ευθύνη της ΙΚΕ και
όχι των εταίρων

Περιορισμένη έως του
ποσού της εισφοράς
τους

Περιορισμένη έως του
Απεριόριστη
ποσού της εισφοράς τους

α. Οι Ομόρρυθμοι
100% & προσωπική
περιουσία.
β. Οι Ε.Ε. έως το
ποσού της εισφοράς
τους

Απεριόριστη

Εκπροσώπηση και διαχείριση

Α. Η Γενική Συνέλευση
και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση
και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση
και
Β. Οι Διαχειριστές της

Οι εταίροι της

Οι εταίροι της

Οι εταίροι της

Διάρκεια

12 έτη

Αορίστου

>50 ετών συνήθως

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

Σημείο έναρξης - σύστασης

ΓΕΜΗ

Πιστοποιημένος
συμβολαιογράφος

Πιστοποιημένος
συμβολαιογράφος

ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ

Ενδεικτικό κόστος ίδρυσης σε ΓΕΜΗ
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Α.Ε.

€80.00

€80.00

€80.00

Άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις
(Συμβολαιογράφου κλπ)

44,02€ πλέον 6€ ανά
φύλλο πλέον Φπα
24%

44,02€ πλέον 6€ ανά
φύλλο πλέον Φπα 24%

500€ πλέον 6€ ανά
φύλλο πλέον Φπα 24%

Εισφορές υπέρ ταμείου Νομικών

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

0,5% ή 1% επί του
Κεφαλαίου της Εταιρείας

€60.00

€60.00

€60.00

€0.00

€0.00

€0.00

0,5% ή 1% επί του
Κεφαλαίου της
Εταιρείας

0,5% ή 1% επί του
Κεφαλαίου της
Εταιρείας

Δεν απαιτείται

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου

1%

1%

1%

0%

0%

0%

Τέλος υπέρ της επιτροπής
ανταγωνισμού επί του κεφαλαίου

0%

0%

0.1%

0%

0%

0%

Σύσταση επιχειρήσεων.
Η σύσταση των επιχειρήσεων αποτελεί
απλή διαδικασία και αποτελείται από τα
κάτωθι βήματα:
1ο στάδιο
Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται
στην υπηρεσία ΓΕΜΗ, μιας στάσης,
όπου γίνεται υποβολή αίτησης για
έλεγχο επωνυμίας σε τοπικό και
πανελλήνιο επίπεδο. Παράλληλα,
πραγματοποιείται και η αίτηση
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και η
κατάθεση του καταστατικού. Έπειτα,
γίνεται ο έλεγχος της επωνυμίας και
ακολουθεί η υποβολή των
δικαιολογητικών που απαιτούνται
ανάλογα με τη νομική μορφή.
2ο στάδιο
Εφόσον, δεν υπάρχει κάποια έλλειψη
γίνεται η πληρωμή του γραμματίου
κόστους σύστασης. Οι υπόλοιπες
οικονομικές επιβαρύνσεις αν υπάρχουν
(αμοιβή συμβολαιογράφου)
καταβάλλονται πριν από την
καταχώρηση της εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

3ο Στάδιο
Η υπηρεσία αφότου πραγματοποιηθεί η
σύσταση δίνει κωδικούς πρόσβασης
στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ. Εν
συνεχεία γίνεται η υποβολή αίτησης για
χορήγηση Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου όπου το ΓΕΜΗ ενημερώνει
αυτόματα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αυτή
με τη σειρά της προβαίνει στις
αντίστοιχες ενέργειες ενώ παρέχει
κλειδάριθμο για την πρόσβαση στο
TAXISNET
e-ΥΜΣ
Τη χρονική περίοδο που γράφεται το
παρόν είναι ενεργή η διαδικασία
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σύστασης επιχείρησης ηλεκτρονικά
μέσω της πλατφόρμας e-ΥΜΣ μόνο για
τις επιχειρήσεις με νομική μορφή Ι.ΚΕ.
Σταδιακά μέχρι το τέλος του 2019 θα
μπορούν να συστήνονται όλες οι
νομικές μορφές. Για να συστήσει
κάποιος εταιρεία μέσω e-ΥΜΣ, οι
ιδρυτές απαιτείται να έχουν:
Ικανότητα δικαιοπραξίας, Ενεργό
ελληνικό ΑΦΜ, Κατάλληλη άδεια
διαμονής αν προέρχονται από Τρίτη
χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη
χώρα μας ή πρόκειται να
συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι
σε προσωπική εταιρεία. Σχετική
νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A' 80).

