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ΕΝΘΕΤΑ :: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ :: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

7 βήµατα για την ίδρυση νέας επιχείρησης
2/8/2013

Ενα από τα βασικότερα προβλήµατα που προκύπτουν στην πρόθεση ενός νέου
επενδύτη για τη δηµιουργία µιας νέας εταιρείας είναι οι διαδικασίες ίδρυσης της νέας
επιχείρησης που για κάποιον που ασχολείται για πρώτη φορά µε το αντικείµενο
φαντάζουν Γολγοθάς.
Υπάρχουν όµως επτά βασικά βήµατα που καλό θα ήταν να είναι χαραγµένα στη µνήµη µας και
πολύ καλά επεξεργασµένα προτού αποφασίσουµε να ασχοληθούµε µε την ίδρυση της
εταιρείας µας.
1. Ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να προσδιοριστεί και να εξασφαλιστεί είναι ο χώρος εγκατάστασης της
επιχείρησης. Για αυτό τον λόγο πολλοί νέοι επιχειρηµατίες και για λόγους εξοικονόµησης κόστους επιλέγουν ως έδρα της ατοµικής τους
επιχείρησης, εφόσον το επιτρέπει το αντικείµενο δραστηριότητας που θα εξασκήσουν, το σπίτι τους. Είναι απαραίτητο να έχει αποφασιστεί
η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται, το µέγεθός του σε τ.µ., µα πάνω από όλα θα πρέπει να έχει υπολογιστεί η ευκολία πρόσβασης από
τους πελάτες.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ: Η επιλογή της νοµικής µορφής της επιχείρησης (Ατοµική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) είναι πολύ σηµαντική
και απαιτείται η συνδροµή ειδικού νοµικού και οικονοµικού συµβούλου. Στην περίπτωση της ατοµικής επιχείρησης δεν απαιτούνται ιδιαίτερες
νοµικές διαδικασίες ίδρυσης. Για τις υπόλοιπες ισχύουν τα εξής:
ΟΕ και ΕΕ. Κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο ή δηµιουργία αυτής µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης (Επιµελητήρια).
ΕΠΕ. ∆ηµοσίευση του καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή δηµιουργία αυτής µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης
(συµβεβληµένοι συµβολαιογράφοι). MIN εταιρικό κεφάλαιο 2400,00 ευρώ.
ΙΚΕ. ∆ηµοσίευση του καταστατικού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ή δηµιουργία αυτής µέσω των υπηρεσιών µιας στάσης
(συµβεβληµένοι συµβολαιογράφοι). MIN εταιρικό κεφάλαιο 1 ευρώ.
ΑΕ. Κατάθεση του καταστατικού τους στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών των Νοµαρχιών. Εν συνεχεία, εγγραφή στα
µητρώα ΑΕ και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, περίληψη του καταστατικού ή δηµιουργία αυτής µέσω των υπηρεσιών µιας
στάσης (συµβεβληµένοι συµβολαιογράφοι). MIN εταιρικό κεφάλαιο 24000,00 ευρώ.
3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗTΗΡΙΟ: Βάσει νόµου στις περισσότερες περιπτώσεις ίδρυσης επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική η εγγραφή
στο οικείο Επιµελητήριο (Βιοτεχνικό, Εµπορικό-Βιοµηχανικό και Επαγγελµατικό), το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα µε το είδος της
δραστηριότητας και το µέγεθος της επιχείρησης. Στο Επιµελητήριο γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή, και εκδίδεται βεβαίωση
δικαιώµατος χρήσης επωνυµίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.
4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ: Η εγγραφή σε Ασφαλιστικό Φορέα σύµφωνα µε το Ν2084/92 είναι υποχρεωτική για όλα τα
φυσικά πρόσωπα και τα µέλη Νοµικών Προσώπων που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δραστηριοποιούνται σε πόλη
άνω των 2.000 κατοίκων. Ο µεγαλύτερος αριθµός των νέων επιχειρηµατιών εγγράφεται κατά κύριο λόγο στα κατά τόπους Ταµεία
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδας (TΕΒΕ) νυν ΟΑΕΕ, και σε ειδικές περιπτώσεις σε άλλα ταµεία όπως TΣΜΕ∆Ε, TΣΑY (έχουν
ενοποιηθεί όλα κάτω από την οµπρέλα του ΟΑΕΕ). Πληροφορίες δίδονται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την αίτηση εγγραφής και τα
συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά.
5. Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Σε περίπτωση που µια επιχείρηση δραστηριοποιείται στον µεταποιητικό τοµέα,
υποχρεούται βάσει του Π.∆. 84/84 και του Ν. 2516/97 σε έκδοση Τεχνικής Αδειας Εγκατάστασης, η οποία στη συνέχεια αντικαθίσταται από
την Τεχνική Αδεια Λειτουργίας. Οι ∆ιευθύνσεις Βιοµηχανίας των κατά τόπους Νοµαρχιών είναι αρµόδιες για την πληροφόρηση των
υπόχρεων ή µη κατηγοριών και για την έκδοση των αδειών. Παράλληλα, παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να συνυποβληθούν µε την αίτηση.
6. Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑTΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ: Εκτός από τις Αδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας που
αναφέρθηκαν προηγουµένως, για ορισµένες κατηγορίες επαγγελµάτων είναι απαραίτητη για την έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας
και η έκδοση Αδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος.
Η πλειοψηφία των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλµατος και των Ειδικών Αδειών Λειτουργίας εκδίδονται από τις αρµόδιες για τη δραστηριότητα
∆/νσεις των κατά τόπους Νοµαρχιών, όπως ∆/νσεις Βιοµηχανίας, Υγιεινής, Μεταφορών κ.λπ., καθώς και από άλλες αρχές όπως
Αστυνοµία, ΕΟT (τουρισµός), ∆/νση Εµπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης κ.λπ. Οι ίδιες αρχές ενηµερώνουν για την υποχρέωση ή µη της
επιχείρησης για έκδοση ειδικής άδειας, καθώς και για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Tα χαρτιά που πρέπει να κατατεθούν στην εφορία
7. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙTΗ∆ΕΥΜΑTΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗTΡΩΟΥ (ΑΦΜ), ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣTΟΙΧΕΙΩΝ: Κάθε
υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) ∆ήλωση Εναρξης Επιτηδεύµατος. Η
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει την υποβολή κάποιων συγκεκριµένων εντύπων.
Εκτός από τα έντυπα, η υποψήφια επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επιπλέον έναν αριθµό δικαιολογητικών για τα οποία µπορεί να
ενηµερωθεί από τη ∆ΟΥ του τόπου όπου εδρεύει. Να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι κατά την έναρξη των εργασιών καταβάλλεται και ο
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% του µετοχικού κεφαλαίου).
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικές διαφοροποιήσεις και απαιτήσεις, προκειµένου να ιδρυθεί επιχείρηση, υπάρχουν στις
περιπτώσεις επιχειρηµατικής - επαγγελµατικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα αλλοδαπών, φυσικών ή νοµικών προσώπων.
∆ιαφοροποιήσεις υπάρχουν και µεταξύ υπηκόων χωρών-µελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.
Οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται σε θέµατα νοµιµοποίησης των προσώπων και των εταιρειών στη χώρα και σε θέµατα
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οικονοµικά-φορολογικά.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη ενηµέρωση από τους αρµόδιους φορείς (υπουργείο Οικονοµικών: ∆/νσεις
Μητρώου, Κώδικα Βιβλίων-Στοιχείων, ΦΠΑ, Τελωνειακών κ.λπ.).
Οι ενδιαφερόµενοι, για οποιοδήποτε θέµα τους απασχολεί που αφορά τις διαδικασίες έναρξης, θα πρέπει να απευθύνονται για
πληροφορίες στα κατά τόπους επιµελητήρια, όπου για πρώτη φορά εδώ και τρία περίπου χρόνια λειτουργούν και έχουν βοηθήσει τα
µέγιστα στην καταπολέµηση της γραφειοκρατίας τα λεγόµενα one stop shop, όπου µπορούν να γίνουν ενάρξεις επιχειρήσεων µέσα σε
χρόνο ρεκόρ πολλές φορές (max 2-3 ηµέρες).
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία PK CONSULTING GROUP, τηλ. επικοινωνίας 2310-512409.
Κώστας Παπαδόπουλος
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