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ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Είναι από ένα μικρό κατάστημα ως μία μεγάλη επιχείρηση. 
Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο. Ο ιδιοκτήτης συνεπώς 
εισπράττει τα κέρδη και αναλαμβάνει τις ζημιές.
Πλεονεκτήματα: Έχει περιορισμένα έξοδα ίδρυσης και διοίκη-
σης, μεγάλα περιθώρια ευελιξίας και δυνατότητα άμεσης λήψης 
αποφάσεων. 
Μειονεκτήματα: Έχει υψηλή φορολογία και μεγάλο ρίσκο, καθώς 
ο επιχειρηματίας ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ 
Ανήκει στις προσωπικές εταιρείες και διαφέρει από την ατομική 
στην ιδιοκτησία. Χαρακτηριστικά της στοιχεία είναι η εταιρική 
επωνυμία, η εταιρική σύμβαση και η προσωπική ευθύνη. 
Πλεονεκτήματα: Δε χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο 
για την ίδρυσή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό. Τηρεί 
απλογραφικά βιβλία.
Μειονεκτήματα: Οι εταίροι ευθύνονται για όλα τα χρέη με την 
ατομική τους περιουσία.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποτελείται από ομόρρυθμα και ετερόρρυθμα μέλη. Τα ομόρ-
ρυθμα έχουν διαχειριστική δυνατότητα. Τα ετερόρρυθμα ευθύ-
νονται μόνο ως του ποσού συμμετοχής τους (είτε σε μετρητά 
είτε σε είδος) και αποκλείονται από τη διαχείριση.

Πλεονεκτήματα: Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι 
περιορισμένη. Τηρεί απλογραφικά βιβλία.
Μειονεκτήματα: Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων είναι απε-
ριόριστη.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕ) 
Συστήνεται με κατώτατο όριο κεφαλαίου 25.000 ευρώ, το οποίο 
διαιρείται σε μετοχές. Είναι εμπορική εταιρεία και ας μην ασκεί 
εμπορία. Έχει 2 όργανα, τη Γενική Συνέλευση (απαρτίζεται από 
μετόχους) που λαμβάνει όλες τις μεγάλες αποφάσεις και το 
Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από μέλη που ψήφισε 
η Γενική Συνέλευση και χαράζει τη στρατηγική της ΑΕ.
Πλεονεκτήματα: Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο βάσει του αριθμού 
των μετοχών που διαθέτουν. Παρέχει τη δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων μέσω χρηματιστηρίου.
Μειονεκτήματα: Έχει υψηλό κόστος έναρξης, ενώ η ύπαρξη δύο 
οργάνων επιβραδύνει τη λήψη αποφάσεων. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ) 
Είναι εμπορική εταιρεία, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι 
εμπορικός. Διοικείται από διαχειριστές που εκλέγονται από τη 
συνέλευση των εταίρων. Η εταιρική ιδιότητα εδώ απαγορεύεται 
να ενσωματωθεί σε μετοχή.
Πλεονεκτήματα: Συνδυάζει την ευελιξία των προσωπικών εται-
ρειών με τη σταθερότητα του κεφαλαίου των ανώνυμων.  
Μειονεκτήματα: Μετά την θέσπιση των ΙΚΕ δεν έχουν ουσια-
στικό λόγο ύπαρξης.   

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)
Απαιτεί κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ και μπορεί να συσταθεί από ένα 
ή περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συστήνεται με απλό 
συμφωνητικό και άμεσα, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Είναι 
η πιο σύγχρονη και ευέλικτη κεφαλαιουχική εταιρεία.
Πλεονεκτήματα: Μη υποχρεωτική ασφάλιση των εταίρων, αλλά 
μόνο του διαχειριστή και χαμηλό κόστος ίδρυσης. Δυνατότητα εξω-
κεφαλαιακών εισφορών, όπως εισφορά εργασίας, τεχνογνωσίας κλπ.
Μειονεκτήματα: Υψηλότερο κόστος λογιστικών υπηρεσιών, 
λόγω υποχρεωτικού διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. 

Η ίδρυση επιχείρησης απαιτεί προσεκτική επιλογή ως προς την 
εταιρική της μορφή, καθώς είναι εκείνη που θα καθορίσει όχι 
μόνο τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε, αλλά και την επιτυχία 
της. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομική ή ΙΚΕ; 

Με νέο νόμο παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ επιχειρήσεων, τη μεγέθυνση και την αύξηση της παραγωγικότητας τους 
μέσα από οικονομίες κλίμακας.

Ίδρυση Εταιρίας:  
οι 6 δημοφιλέστερες μορφές 

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων 
μέσω Συγχωνεύσεων και 
Μετασχηματισμών

Η ίδρυση μιας επιχείρησης, 
απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό 
ως προς την εταιρική της 
μορφή
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A D V E R T O R I A L

Ο ν. 4935/2022 
Στις 26 Μαΐου 2022, ψηφίστηκε ο νόμος 4935/2022 «Κίνητρα 
ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών 
μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις». Καθώς υπάρχει μεγάλος 
αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως μικρών και μεσαίων, 
που δεν επιβιώνουν μακροπρόθεσμα λόγω έλλειψης ανταγωνι-
στικότητας, ο νέος νόμος έρχεται να τις βοηθήσει, παρέχοντας 
κίνητρα για δυνητικούς μετασχηματισμούς (συγχωνεύσεις, 
μετατροπές και διασπάσεις). 

Τα φορολογικά κίνητρα του νόμου
Ο νόμος προσφέρει για περιπτώσεις μετασχηματισμού, απαλ-
λαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στο 30% 
των κερδών, απαλλαγή του εισοδήματος από την υπεραξία 
μεταβίβασης των παγίων, από τη μεταφορά των ζημιών των 
μετασχηματιζόμενων εταιριών, καθώς και απαλλαγή από το 
τέλος χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα εταιρεία, δηλαδή 
αυτή που προκύπτει από το μετασχηματισμό. Έχει απαλλαγή 
30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγ-
ματοποιούμενων προ φόρου κερδών, εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
  ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμε-
νων εταιρειών, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του 
κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μεταξύ 
των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών 
της τελευταίας 3ετίας
  οι μετασχηματιζόμενες εταιρείες είναι πολύ μικρές, μικρές 
ή μεσαίες επιχειρήσεις
  ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα 
του κύκλου εργασιών των τελευταίων δημοσιευμένων οικο-
νομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, 
αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος των 375.000 ευρώ 
  η νέα εταιρεία απασχολεί πλήρως περισσότερους από 9 ερ-
γαζόμενους.

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος εφαρμόζεται για έως 
9 φορολογικά έτη, ενώ το φορολογικό όφελος δε μπορεί να 
υπερβεί αθροιστικά το ποσό των 500.000 ευρώ.

Η περίπτωση των «Συνεργασιών»   
Υπό προϋποθέσεις, απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος προ-
βλέπεται σε συνεργασίες επιχειρήσεων, καθώς και σε εισφο-
ρές ατομικών επιχειρήσεων σε υφιστάμενες ή νέες εταιρείες. 
«Συνεργασία» έχουμε, όταν με σύμβαση αποφασίζουμε την 
από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, με σκοπό τη δημι-
ουργία νέας εταιρείας (η οποία δε μπορεί να διαρκεί λιγότερο 
από 5 έτη). 
Ο δε συνολικός μέσος κύκλος εργασιών που θα προκύψει, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το 150% του κύκλου εργασιών 
της εταιρείας με τον μεγαλύτερο τζίρο, σε σχέση με την προ-
ηγούμενη τριετία.

Η μεγέθυνση μοχλός ανάπτυξης  
και εξωστρέφειας 
O Ν. 4935/2022 μπορεί να αποτελέσει εργαλείο αρωγής και 
ανάπτυξης των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν άλλωστε τον κορμό 
του ελληνικού επιχειρείν. 
Η μεγέθυνση, όχι μόνο θα τις βοηθήσει να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικές και ισχυρές, αλλά θα τους επιτρέψει επιπλέον να 
αναπτύξουν δύο ισχυρά επιχειρηματικά ζητούμενα σήμερα: 
εξωστρέφεια και καινοτομία.


