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Κατάργηση απαίτησης εταιρικής σφραγίδας στις συναλλαγές
Μετά από καίρια παρέμβαση του ΣΕΒ, εκδόθηκε διευκρινιστική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (δείτε εδώ) με την οποία αποσαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται πλέον
η χρήση της εταιρικής σφραγίδας κατά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, καταργείται οποιαδήποτε διάταξη, που απαιτεί ύπαρξη ή χρήση εταιρικής σφραγίδας
για την απόδειξη της εκπροσώπησης/ διαχείρισης μιας επιχείρησης. Έτσι, πλέον αρκεί μόνο η υπογραφή,
το όνομα και η περιγραφή της ιδιότητας του νόμιμου εκπροσώπου της, προκειμένου να αποδειχθεί ότι
ενεργεί για λογαριασμό της.
Ο ΣΕΒ είχε αναδείξει το ζήτημα επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά στην
επιχείρηση πρέπει να αναζητείται αυτεπάγγελτα μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και να μην απαιτείται περαιτέρω προσκόμιση της από τις επιχειρήσεις
(όπως π.χ. η εταιρική σφραγίδα).

Ποιο ήταν το πρόβλημα;
Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονταν αδικαιολόγητα από την απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας
από το νόμιμο εκπρόσωπο για συναλλαγές όπως το άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, η υπογραφή διμερών
συμβάσεων, κοκ. χωρίς η πρακτική αυτή να συμβάλλει επί της ουσίας στη διασφάλιση της νομιμότητας της
εταιρικής εκπροσώπησης.

Τι αλλάζει;
Γίνεται σαφές ότι η νομοθεσία απαγορεύει στους φορείς του δημοσίου να απαιτούν τη χρήση
εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Η πληροφορία σχετικά με την
κατάργηση της απαίτησης αυτής θα αναγράφεται πλέον ρητά και στην Ανακοίνωση Σύστασης κάθε
εταιρείας.

Σημαντική πληροφορία
Η υποχρέωση χρήσης εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης/ διαχείρισης των
επιχειρήσεων έχει καταργηθεί ήδη από το 2013 (Ν.4156/2013). Αφορμή για την κατάργηση ήταν η σχετική
αρνητική αξιολόγηση όπως αποτυπώθηκε στην Έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας (δείτε
εδώ σχετικό special report ΣΕΒ).
Ωστόσο, αρκετοί φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα συνέχιζαν να ζητούν χρήση της εταιρικής
σφραγίδας στα σχετικά έγγραφα.
Το γεγονός αυτό «χρέωνε» τις επιχειρήσεις για 6 χρόνια με μία επιπλέον διαδικασία και €40 κόστος. Για
τη βελτίωση της θέσης μιας χώρας στην κατάταξη του δείκτη Doing Business δεν αρκεί μόνο μια νομοθετική
αλλαγή, αλλά απαιτείται και η υιοθέτησή της. Η σχετική βελτίωση στην αξιολόγηση της Ελλάδας θα
σημειωθεί στην επόμενη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να διεκδικεί τη θέσπιση της υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης των εταιρικών
πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ΓΕΜΗ και την κατάργηση οποιασδήποτε
περαιτέρω υποχρέωσης των επιχειρήσεων που αυξάνει αναιτιολόγητα τη γραφειοκρατία και το
διοικητικό τους φόρτο.
Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ
Διευθύντρια: Μαρίνα Σπυριδάκη
Senior Advisor: Αθηνά Βουνάτσου
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ
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21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
% επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ
% επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Όραμα

Αποστολή

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.

Ηγεσία & Γνώση
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της
ιδιωτικής οικονομίας.
Κοινωνικός Εταίρος
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Ισχυρός Εκπρόσωπος
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.
Φορέας Δικτύωσης
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
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