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Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων
της E.F.M. θα ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά
standards σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε απόλυτα
ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσής σας
στην Ελλάδα, από την πρώτη κιόλας στιγμή της
επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό
κόστος.

6 Βήματα Σχηματισμός Εταιρείας στην Ελλάδα
στην έναρξη Η διαδικασία ίδρυσης Ελληνικής Εταιρείας είναι σχετικά απλή και
επιχειρηματικής γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα
απλά και ο χρόνος σύστασής είναι περίπου 7 - 20 εργάσιμες.
δραστηριότητας και
Το σημαντικότερο όμως είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψή σας
στην Ελλάδα αφού εμείς επιμελούμαστε την όλη διαδικασία.
Οι συνεργάτες της E.F.M. θα
σας βοηθήσουν σε όλα τα
θέματα για τη δημιουργία μιας
εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης στην Ελλάδα.

Με την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής της, η εταιρική μορφή της εταιρίας
περιορισμένης ευθύνης συχνά επιλέγεται. Εδώ, η αλλοδαπή μητρική εταιρία συνήθως
εμφανίζεται ως μέτοχος.

Α. Ίδρυση ΕΠΕ μια συνήθης Εταιρική μορφή:
Yπηρεσίες Πακέτου που μπορούμε να σας παρέχουμε:
Ίδρυση Εταιρίας
Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα
Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.
Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθήτε την ιστοσελίδα μας
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Β. Ίδρυση Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)
Τι χρειάζεται για να ιδρύσω Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία;
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
μπορεί να ιδρυθεί και από ένα πρόσωπο.
Καταστατικό της εταιρείας το οποίο συντάσσεται
σε ιδιωτικό έγγραφο.
Έδρα της εταιρείας.
Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση
μόνο οι διαχειριστές της εταιρείας.
Ίδρυση της εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ.
Η έναρξη της ΙΚΕ γίνεται στο Γ.Ε.Μ.Η (Υπηρεσία μιας Στάσης).

Ποια είναι τα στάδια της ίδρυσης;
Έλεγχος για το αν απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.
Εύρεση χώρου εγκατάστασης.
Καταστατικό εταιρείας.
Συλλογή δικαιολογητικών έναρξης.
Προεγγραφή στον ΟΑΕΕ.
Υποβολή δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μιας Στάσης.

Πώς θα με βοηθήσει η EFM;
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) είναι η νέα μορφή
εταιρείας που εισήχθη με τον Ν.4072/2012.
Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία.

Πώς φορολογείται μία Ι.Κ.Ε.;
Τα κέρδη από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία φορολογούνται με
συντελεστή 29% και 10% στη διανομή των κερδών της με ποσοστό
προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά, 100%.
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Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα

Ίδρυση
Θυγατρικών
επιχειρήσεων

Το υποκατάστημα αλλοδαπής έχει τις ίδιες φορολογικές και
λογιστικές υποχρεώσεις με μία ελληνική εταιρεία και τα κέρδη του
φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν και για τις
εγχώριες εταιρείες, σχετική νομοθεσία άρθρο 50 ν.2190/1920 για Α.Ε
και 57,58 του 3190/1955 και 4308/2014.

Τα Δικαιολογητικά προς Υπηρεσία ΓΕΜΗ:
Απόφαση της αλλοδαπής εταιρείας για ίδρυση
υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσδιορίζοντας τον
σκοπό, την έδρα και την επωνυμία του
υποκαταστήματος και τα στοιχεία του νομίμου
εκπροσώπου της

Βεβαίωση για το ποιά πρόσωπα που εκπροσωπούν την
αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα της

Απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της αλλοδαπής
εταιρείας, που να προκύπτει το ελάχιστο κεφάλαιο
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης των € 4.500 ή €
60.000 για ανώνυμη εταιρία με apostille.

Βεβαίωση ΕΒΕΑ για την προέγκριση της Επωνυμίας ή και
του Διακριτικού Τίτλου του υποκαταστήματος

Πιστοποιητικό από την αρμόδια υπηρεσία ότι το
κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο
Καταστατικό της αλλοδαπής εταιρείας με θεώρηση από
την αρμόδια αρχή της έδρας της apostille
Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού
πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου της
εταιρείας στην Ελλάδα που μπορεί να είναι το ίδιο
πρόσωπο
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας της έδρας
της ότι η εταιρεία δε διαλύθηκε ούτε ανακλήθηκε η
άδεια σύστασής της

Τον αριθμό μητρώου καταχωρήσεως της εταιρείας στην
έδρα της

Για τις εταιρείες με έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να υπάρχει σύμβαση αμοιβαιότητας με την Ελλάδα για τις ΕΠΕ
Απόφαση που αφορά τη σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου σε περίπτωση ΑΕ ή τον διορισμό του
διαχειριστή στην περίπτωση της ΕΠΕ, με αναφορά των
ονομάτων και των θέσεων των αντίστοιχων προσώπων,
καθώς και απόφαση για τον διορισμό των εκπροσώπων
του υποκαταστήματος
Πιστοποιητικό ύπαρξης και ενημερότητα από την εφορία
από την οποία προκύπτει ο αριθμός φορολογικού
μητρώου με επισημείωση Apostille.
Επίσημη μετάφραση όλων των εγγράφων στην Ελληνική
γλώσσα.
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Ο πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα
οριστούν και θα διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν:
Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών της Ε.Ε: ακριβές αντίγραφο
Αστυνομικής Ταυτότητας- Διαβατηρίου ή
Αν πρόκειται για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε: ακριβές αντίγραφο
Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ και ως
Νόμιμοι εκπρόσωποι ή μέλη ΔΣ ΑΕ.

Οι Αλλοδαπές Α.Ε. καθώς οι ΕΠΕ, ΙΚΕ τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες που εφαρμόζονται από την 4η Απριλίου 2011 για
την ίδρυση υποκαταστήματος χρειάζεται αρχικά έγκριση από την τοπική αρμόδια
υπηρεσία ΓΕΜΗ (ΕΒΕΑ) και εγγραφή στο ΓΕΜΗ.

Μετά την έγκριση ίδρυσης υποκαταστήματος, ακολουθεί η πληρωμή της ετήσιας
συνδρομής στο τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η λήψη ΑΦΜ της εταιρείας και η
έναρξη των δραστηριοτήτων της.

Το υποκατάστηµα διοικείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από την
αλλοδαπή εταιρεία, γνωστοποιείται στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία ΓΕΜΗ και έχει
το δικαίωµα να εκπροσωπεί το υποκατάστηµα

Ο νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται όπως το µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου µιας
ΑΕ ή ο διαχειριστής µιας ΕΠΕ.
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Υπηρεσίες ορισμού της Έδρας μας ως έδρας της Εταιρείας σας

Υπηρεσίες
Έδρας

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην ίδρυση μας θυγατρικής στην Ελλάδα ή θέλετε
να ιδρύσετε μια Ελληνική Εταιρεία και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου

το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας του
στην Ελλάδα. Η εμπειρία, ικανότητα και η αξιοπιστία των συμβούλων της E.F.M. θα
ικανοποιήσει και τα πιο απαιτητικά standards σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε

απόλυτα ασφαλής για το ξεκίνημα αυτής της επένδυσης σας στην Ελλάδα από την
πρώτη κιόλας στιγμή της επαφής σας μαζί μας και όλα αυτά με απόλυτα λογικό
κόστος.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μέχρι σήμερα ανάμεσα στο πελατολόγιο μας κατατάσσονται πελάτες με παγκόσμια
παρουσία και στις πέντε ηπείρους όπως Εμπορικές, Βιομηχανικές, Φαρμακευτικές, Παροχής υπηρεσιών κλπ.

Σχηματισμός Εταιρείας στην Ελλάδα:
Τα επτά βασικά σημεία για τον σχηματισμό εταιρείας είναι:
Ίδρυση Εταιρίας

Διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη σύσταση της Εταιρίας.
Άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική Τράπεζα

Πιστοποίηση καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
Έκδοση σφραγίδας της εταιρίας.

Καταχώρηση της εταιρίας στο VIES.

επίσης παρέχουμε:

Έρευνα Αγοράς

Reporting προς τη Μητρική

Λογιστική-Φοροτεχνική-Νομική Υποστήριξη

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μεταφράσεις / Διερμηνεία

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθήτε την ιστοσελίδα μας
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