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Πρόσφατες εξελίξεις

• Ηλεκτρονική σύσταση επιχείρησης e- ΥΜΣ
• (σε ισχύ παραμένει η ΥΜΣ)
• Νέα πρότυπα καταστατικά
• Νόμος περί ΑΕ
• Νόμος περί ΕΠΕ
• Νόμος περί εταιρικών μετασχηματισμών
• Νόμος περί ΓΕΜΗ

Ηλεκτρονική σύσταση

• Δωρεάν για τον 1ο χρόνο
• Προς το παρόν μόνο μονοπρόσωπες και πολυπρόσωπες ΙΚΕ
• Σύσταση & εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ
• Λήψη ΑΦΜ
• Λήψη προσωρινού κλειδάριθμου taxisnet
• Ενημέρωση ΕΦΚΑ
• Οι υπόλοιπες νομικές μορφές προς το παρόν μόνο μέσω της
γνωστής ΥΜΣ

e- ΥΜΣ

Το ΓΕΜΗ- δημοσιότητα

Το ΓΕΜΗ- δημοσιότητα

Το ΓΕΜΗ- υπηρεσίες

Νέος νόμος ΑΕ

Απλοποίηση σύστασης και λειτουργίας
• «χαλάρωση» κρατικού ελέγχου, κατάργηση συμβολαιογραφικού εγγράφου, ελεύθερη διαμόρφωση επωνυμίας

Δικαιώματα/ υποχρεώσεις Διοίκησης & μετόχων
• Νέος λόγος απαλλαγής ευθύνης ΔΣ, ατομική πληροφόρηση μετόχων πριν τη ΓΣ

Νέες δυνατότητες επενδύσεων/ χρηματοδότησης
• Νέα κατηγορία τίτλων «warrants», ευέλικτη μεταβίβαση

Απλοποίηση σύστασης & λειτουργίας
Πριν

Μετά

Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης/ περιορισμοί
επωνυμίας

Ιδιωτικό έγγραφο/ ελεύθερη διαμόρφωση επωνυμίας

Αποτίμηση εισφοράς σε είδος από Περιφέρεια

Αποτίμηση μόνο από ορκωτούς ελεγκτές/ πιστοποιημένους
εκτιμητές

Αποκλειστικά πολυμελές ΔΣ

Δυνατότητα μονομελούς ΔΣ

Κρατικός έλεγχος πρακτικών ΓΣ/ΔΣ

Μόνο τυπικός έλεγχος από Γ.Ε.ΜΗ

Ορισμένη διάρκεια

Αόριστη διάρκεια

Κρατικός έλεγχος καταβολής κεφαλαίου

Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου από ορκωτούς ελεγκτές/
πιστοποιημένους εκτιμητές ή ΔΣ
virtual general meeting

«γραφειοκρατικές» διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων

αυτοσυμπλήρωση ΔΣ, θεραπεία ελαττώματος μετόχου στη ΓΣ
μια επαναληπτική ΓΣ αντί για 2
απόφαση ΔΣ για διανομή κερδών εντός χρήσης χωρίς
εξουσιοδότηση ΓΣ

Δικαιώματα & υποχρεώσεις διοίκησης &
μετόχων
Πριν

Μετά

Έλλειψη πρόβλεψης για εκπρόθεσμη καταβολή
κεφαλαίου

Αυστηρότερη μεταχείριση (έντοκη εκπρόθεσμη & ποινικές
ρήτρες για μη καταβολή)

Δικαίωμα προτίμησης: 1 γύρος

Δικαίωμα προτίμησης: 2 γύροι

Απαλλαγή ευθύνης ΔΣ
α) σύννομη απόφαση ΓΣ
β) κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης

Νέος λόγος απαλλαγής ΔΣ: προηγούμενη έκθεση ή
εισήγηση ανεξάρτητης επιτροπής που προβλέπεται από το
νόμο

ΓΣ: α) πρόσκληση
β) παράσταση ΔΣ

ΓΣ: α) πρόσκληση και ατομική πληροφόρηση
β) όχι παράσταση ΔΣ

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
α) απόφαση ΓΣ
β) συμμετοχή μετόχου πλειοψηφίας

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
α) απόφαση ΔΣ
β) αποκλεισμός μετόχου πλειοψηφίας

Αμοιβές μελών ΔΣ: γενικό πλαίσιο

Αμοιβές μελών ΔΣ: σαφείς κατευθύνσεις

Καταβολή μερίσματος μόνο σε χρήμα

Δυνατότητα καταβολής μερίσματος σε είδος

«Παραδοσιακά» ατομικά & συλλογικά δικαιώματα
μειοψηφίας

Ενώσεις μετόχων

Νέες δυνατότητες επενδύσεων/ χρηματοδότησης

Πριν

Μετά

Ανελαστικός αριθμός τίτλων

α) Νέα κατηγορία: warrants
β) Νέοι «υβριδικοί» τίτλοι

Περιορισμοί έκδοσης

Ευελιξία στην έκδοση κινητών αξιών

Στενά περιθώρια απαρτίας ΓΣ για απόφαση έκτακτης
αύξησης

Μεγαλύτερα περιθώρια απαρτίας ΓΣ για απόφαση έκτακτης
αύξησης

Περιορισμοί στην έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων
έναντι παροχών σε είδος

Κατάργηση περιορισμών ως προς τη διάρκεια των
εξαιρετικών τίτλων που εκδόθηκαν έναντι παροχών σε είδος

Περιορισμός δικαιώματος προτίμησης μόνο από ΓΣ

Περιορισμός δικαιώματος προτίμησης και με απόφαση ΔΣ

Η ΕΠΕ
Διαχρονικά φθίνει έναντι άλλων νομικών μορφών
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Νέος νόμος ΕΠΕ

Απλοποίηση σύστασης
• κατάργηση συμβολαιογραφικού εγγράφου, ελεύθερη διαμόρφωση επωνυμίας

Απλοποίηση λειτουργίας
• πρόσκληση συνέλευσης εταίρων με email, συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη

Διευκόλυνση επενδύσεων

• εγκατάσταση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών ΕΠΕ χωρίς άδεια

Απλοποίηση σύστασης & λειτουργίας

Πριν

Μετά

Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης/ περιορισμοί
επωνυμίας

Ιδιωτικό έγγραφο (πρότυπο καταστατικό)/ ελεύθερη
διαμόρφωση επωνυμίας

Αναβίωση: Αβεβαιότητα

Με απόφαση συνέλευσης εταίρων

Έξοδος εταίρου: καταστατικό ή δικαστική απόφαση

Με καταστατικό ή απλή δήλωση προς διαχειριστή

Προσδιορισμός αξίας μερίδας: δικαστικά

Ελεύθερα μεταξύ των εταίρων

Έξοδος διαχειριστή: αδιέξοδο σε διμελείς ΕΠΕ με
διαχειριστή τον 1 εταίρο

Με δικαστική απόφαση

Τροποποίηση καταστατικού: αυξημένη πλειοψηφία

Μείωση απαιτούμενων ποσοστών

«γραφειοκρατικές» διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Τηλεδιάσκεψη/ πρόσκληση με email/ οπουδήποτε

Προσοχή! Η διάρκεια αλλάζει σε ορισμένη.
Υποχρεωτική τροποποίηση όλων των καταστατικών έως 31/12/2021

Διευκόλυνση επενδύσεων/ χρηματοδότησης

Πριν

Μετά

Εγκατάσταση υποκαταστημάτων/ πρακτορείων
αλλοδαπών ΕΠΕ: μόνο με άδεια

Χωρίς άδεια

Υποκεφαλαιοδότηση: υποχρεωτική λύση

Λήψη μέτρων με απόφαση συνέλευσης εταίρων

Οικονομικές καταστάσεις: διάσπαρτες διατάξεις

Συγκέντρωση και κωδικοποίηση

Δημοσιότητα: ασαφής

Μόνο στο ΓΕΜΗ

Αποθεματικά: μόνο τακτικά

Δυνατότητα απόφασης και για πρόσθετα αποθεματικά

Εταιρικοί μετασχηματισμοί
Μειωμένη η συμμετοχή της Ελλάδας στις συγχωνεύσεις & εξαγορές
έναντι όμοιων οικονομιών
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Εταιρικοί μετασχηματισμοί
• Στο εταιρικό δίκαιο
- Κ.Ν 2190/1920 περί ΑΕ
- Κ. 3190/1955 περί ΕΠΕ
- Ν. 1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών
• Στο φορολογικό δίκαιο
- Ν. 4072/2013 (ΚΦΕ) & Σχετικές ΠΟΛ ΑΑΔΕ 1185/2018, 1057/2017, 1198/2016
- Ν. 2166/1993
- Ν.Δ 1297/1972
- Ν. 2578/1998
- Ν. 2515/1997 για πιστωτικά ιδρύματα
• Σε οριζόντια νομοθεσία
- Ν.3959/2011 (έλεγχος συγκέντρωσης επιχειρήσεων από Επιτροπή Ανταγωνισμού)

Τα προβλήματα
Πολυδιάσπαση ύλης

Συγκρούσεις μεταξύ εταιρικού & φορολογικού δικαίου
Ελλείψεις
Ασάφεια
Αντιφατικοί στόχοι

Το σχέδιο νόμου
Ένα ενιαίο εταιρικό πλαίσιο
Για κάθε νομική μορφή

 Τέλος στους καταχρηστικούς
μετασχηματισμούς
 Τέλος στην ειδική διαδοχή

Για κάθε είδους μετασχηματισμό
Εσωτερική συνάφεια και ξεκάθαρη δομή και διάρθρωση ανάλογα
με το είδος μετασχηματισμού και τον εταιρικό τύπο

Το σχέδιο νόμου
Ποιος υπάγεται:
ΑΕ
ΕΠΕ
ΙΚΕ
ΟΕ
ΕΕ
ΕΕ κατά μετοχές
Κοινοπραξίες
Ευρωπαϊκές Εταιρείες
Αστικοί Συνεταιρισμοί
Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές εταιρείες

+ όσες έχουν λυθεί
+ όσες έχουν πτωχεύσει

Το σχέδιο νόμου
Τι επιτρέπεται
Συγχώνευση – Διάσπαση – Μετατροπή
Συγχώνευση με απορρόφηση
Συγχώνευση με σύσταση
Συγχώνευση με εξαγορά (για αε)
Διάσπαση με απορρόφηση
Διάσπαση με σύσταση
Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση
Διάσπαση με εξαγορά (για αε)
Μετατροπή

Η βασική διαδικασία
Σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης

Καταχώριση και δημοσίευση του Γ.Ε.ΜΗ.
Σύνταξη έκθεσης
Υποβολή της έκθεσης στη ΓΣ ή στους εταίρους
Εξέταση του σχεδίου από εμπειρογνώμονες
Λήψη απόφασης από ΓΣ ή εταίρους
Κατάρτιση της σύμβασης
Έλεγχος νομιμότητας

Δημοσιότητα
Επέλευση αποτελεσμάτων

Η μερική διάσπαση
Η διασπώμενη εταιρεία:
1. Μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων, σε μια ή
περισσότερες εταιρείες, υφιστάμενες ή νέες
2. Διατηρεί τουλάχιστον ένα κλάδο δραστηριότητας
3. Δε λύεται

Η επωφελούμενη ή οι επωφελούμενες εταιρείες:
1. Λαμβάνουν στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού
2. Εκδίδουν μετοχές στους μετόχους της διασπώμενης με αναλογική παροχή
3. Ενδεχόμενη καταβολή μετρητών < 10% ονομαστικής αξίας μετοχών

Η μερική διάσπαση
α) ν. 4172/2013 (Οδηγία 2009/133 για το κοινό φορολογικό καθεστώς)
- άρθρο 52: εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων
- άρθρο 53: ανταλλαγές τίτλων
- άρθρο 54: συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις
Ποιους αφορά:
Εταιρείες διαφορετικών κ-μ
Μεταφορά καταστατικής έδρας ευρωπαικής εταιρείας (SE) & ευρωπαικής συνεταιριστικής
εταιρείας (SCE) σε άλλο κ-μ.
β) ν. 3517/2006 (Οδηγία 2005/19/ΕΚ για το κοινό φορολογικό καθεστώς σε συγχωνεύσεις/
διασπάσεις/ εισφορές ενεργητικού/ ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιριών διαφορετικών κ-μ)

Η διάσπαση
Λύση της εταιρείας
Όχι εκκαθάριση
Εξαφάνιση διασπώμενης
Έκδοση μετοχών από τις επωφελούμενες (υφιστάμενες ή νέες)
προς μετόχους διασπώμενης

Η «παρόμοια» απόσχιση κλάδου
Μόνο σε αναπτυξιακούς ν. 2166/1993, ν. 1297/1972, ν. 2515/1997

Η μεταβιβάζουσα:

! Κενό σε κ.ν.2190/1920

α) Δε λύεται

β) Ωφελείται με φορολογικά κίνητρα
γ) Εισφέρει το σύνολο/ έναν/ περισσότερους κλάδους

δ) Αποκτά μετοχές της επωφελούμενης ανάλογης αξίας του κλάδου

Ερωτήματα που παραμένουν
• Πώς αντιμετωπίζεται η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης;
• Πώς θα εφαρμοστούν οι νόμοι περί φορολογικών κινήτρων;
• Ποια η λογιστική αντιμετώπιση;
• Πώς θα γίνει η αποτίμηση ενεργητικού/ παθητικού;
• Είναι οι συγχωνεύσεις θυγατρικών 70% συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη;

• Πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νέος νόμος;

Προτάσεις ΣΕΒ- μετασχηματισμοί
1. Αντιστοίχιση με φορολογικά κίνητρα

8. Αποσαφήνιση της έννοιας καθολικής διαδοχής των περιουσιακών
στοιχείων

2. Ενίσχυση δημοσιότητας οικονομικών στοιχείων
μετασχηματισμού

9. Αποσαφήνιση έννοιας «αποτίμησης» από το ΔΣ.

3. Αποσαφήνιση τρόπου αντιμετώπισης εταιρειών με ίδια
κεφάλαια κάτω από το προβλεπόμενο μετοχικό ή εταιρικό
κεφάλαιο

10. Κατάργηση αντίθετων διατάξεων και κωδικοποίηση όσων
παραμένουν σε ισχύ

4. Διατήρηση προστασίας δικαιωμάτων πιστωτών κατά την
παροχή εγγυήσεων στο μετασχηματισμό.

11. Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου σε δανειακές συμβάσεις
αναδοχής χρέους & κατάργηση ΦΣΚ στις αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου

5. Εναρμόνιση διατύπωσης περί ευθύνης μελών ΔΣ έναντι των
μετόχων ή εταίρων με την έννοια της «επιμέλεια του συνετού
επιχειρηματία»

12. Εξαίρεση συμβάσεων μετασχηματισμών από υποχρέωση
βεβαίωσης μηχανικού για μη ύπαρξη αυθαιρεσιών σε ακίνητο

6. Διασφάλιση προστασίας δικαιωμάτων εταίρων σε α)
διαφωνία κατά τον μετασχηματισμό και β) πώληση μετοχών
χωρίς υποχρέωση της εταιρείας για αγορά

13. Άρση απαίτησης περιγραφής περιουσιακών στοιχείων στη
σύμβαση συγχώνευσης ή στο καταστατικό.

7. Υπαγωγή και ατομικών επιχειρήσεων στο πεδίο εφαρμογής

Προτάσεις ΣΕΒ- φορολογικά

1. Συμψηφισμός ζημιών με τα κέρδη για τουλάχιστον δέκα 7. Συντελεστές αποσβέσεων για επενδύσεις σε
χρόνια
μηχανήματα και εξοπλισμό
2. Μεταφορά των αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων

8. Εξορθολογισμός ευθυνών διοικήσεων

3. Ενοποίηση φορολογικών αποτελεσμάτων και χρήσης
φορολογικών ζημιών στο πλαίσιο εξαγορών

9. Χειρισμός «μη παραγωγικών δαπανών»

4. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ και
φόρου εισοδήματος επί διαγραφόμενων απαιτήσεων

10. Ταχεία απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης

5. Παροχή κινήτρων όπως υπερ-αποσβέσεις και
επιταχυνόμενες αποσβέσεις

11. Μείωση φορολογικών συντελεστών σε επιχειρηματικά
κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα

6. Κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)

Προτάσεις ΣΕΒ- εταιρική διακυβέρνηση

ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΛΛ.
ΑΡΧΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δράσεις ενίσχυσης της αυτοσυμμόρφωσης
1.

Ανασύσταση του ΕΣΕΔ

2.

Αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

3.

Επικαιροποίηση του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με επιμέρους
Κώδικες (πχ για μεγάλες ελληνικές εισηγμένες εταιρίες, μικρομεσαίες μη
εισηγμένες, state owned κ.α.

4.

Ανεξάρτητα μέλη ΔΣ και ανάπτυξη εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης

5.

Ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας των Συμβουλίων και Επιτροπών Ελέγχου των
επιχειρήσεων (σύνταξη οδηγιών και συστάσεων)

Δράσεις ενίσχυσης της ποιότητας &
πληρότητας των οικονομικών και μη
οικονομικών αποτελεσμάτων & στοιχείων
δημοσιότητας
6. Επιτάχυνση υποχρεώσεων πληροφόρησης
οικονομικών στοιχείων μη εισηγμένων
επιχειρήσεων εντός 5μήνου από τη λήξη
οικονομικού έτους αντί 9μήνου
7. Δημοσιοποίηση του φορολογικού
πιστοποιητικού

Δράσεις ενίσχυσης της ικανότητας και αποτελεσματικότητας των εποπτικών & ελεγκτικών αρχών
1. Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & βελτίωση του αριθμού και της ποιότητας των ελέγχων
2. Επέκταση των δειγματοληπτικών ποιοτικών ελέγχων της (ΕΛΤΕ) στο έργο των Ορκωτών Ελεγκτών
Δράσεις ολοκλήρωσης, βελτίωσης και επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου
1. ΚΥΑ για τον προσδιορισμό των κυρώσεων περί μη τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της διαδικασίας επιβολής τους
2. Εναρμόνιση εταιρικού δικαίου με τη φορολογική νομοθεσία
3. Ενίσχυση της δημοσιότητας των οικονομικών στοιχείων των μετασχηματισμών

Δράσεις αλλαγής της
επιχειρηματικής
κουλτούρας
8. Δράσεις εκπαίδευσης
των μελών ΔΣ
9. Εργαστήρια
επιμόρφωσης στελεχών
διοίκησης, εσωτερικών
ελεγκτών και επιτροπών
ελέγχου

Ευχαριστώ!
Athena Vounatsou

avounatsou@sev.org.gr

