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Ακρώνυμα και συντομογραφίες
Στην παρακάτω λίστα, εμφανίζονται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην
έκθεση. Όλοι οι όροι που σχετίζονται με τη μέθοδο Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους
(Τ.Μ.Κ.) περιγράφονται λεπτομερώς στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. «Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του
Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα»
Δ.Β.

Διοικητικό Βάρος

Δ.Κ.

Διοικητικό Κόστος

Α.Ε.
βλ. S.A.)
Ε.Γ.Σ.

Ανώνυμη Εταιρεία, μορφή εταιρείας (ονομάζεται επίσης «société anonyme» –
Ετήσια Γενική Συνέλευση

Χ.Α.Α.

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Σ.Ε.Λ.

Συνήθης Επιχειρηματική Λειτουργία

Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κ.Σ.Υ.

Κόστος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Γ.Δ.Ο.

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών

Ε.Π.Ε.
company)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, μορφή εταιρείας (limited liability

Π.Ε.Π.

Προγραμματισμός Επιχειρησιακών Πόρων

f

Συχνότητα

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Γ.Α.Λ.Α.Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές
Γ.Ε.ΜΗ Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Ε.Γ.Λ.Σ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Γ.Γ.Π.Σ.
Οικονομικών

Γενική

Δ.Π.Χ.Α.
I.K.E.
Υ.Π.

Γραμματεία

Πληροφοριακών

Συστημάτων

του

Υπουργείου

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Υποχρέωση Πληροφόρησης

Κ.Υ.Α.

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Κ.Β.Σ.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Κ.Φ.Α.Σ.Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
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M3
Φ.Α.Ε.

Φόρμα αίτησης προς τις φορολογικές αρχές για έναρξη ή μεταβολή εργασιών
Τυπικά Αποδοτική Επιχείρηση

Α.Κ.

Άμεσο Κόστος

P

Τιμή

Τ.Π.

Τομέας Προτεραιότητας (στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. αναφέρεται και ως «Κλάδος»)

ΠΟΛ

Υπουργική Εγκύκλιος

Q

Ποσότητα

S.A.

Ανώνυμη Εταιρεία, μορφή εταιρείας (βλ. A.E.)

Σ.Α.Μ.

Σύμβαση Αγοράς Μετοχών

Φ.Π.Α.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
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Συνοπτική παρουσίαση
Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα πορίσματα από τη μέτρηση των επιλεγμένων
υποχρεώσεων πληροφόρησης στον τομέα προτεραιότητας Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι
λογαριασμοί, μαζί με συστάσεις για μείωση των διοικητικών βαρών.
Η διαδικασία της μέτρησης συμπεριλάμβανε συνεντεύξεις με εταιρείες και
εμπειρογνώμονες. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιλέχθηκαν για τον τομέα που αφορά
το Εταιρικό δίκαιο και τους Ετήσιους λογαριασμούς συνιστούν το δεύτερο μεγαλύτερο μέρος
διοικητικού κόστους και διοικητικών βαρών στο παρόν έργο. Το συνολικό διοικητικό
κόστος ανέρχεται στα 702,81 εκατομμύρια ευρώ για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Από
αυτό το ποσό, τα 580,46 εκατομμύρια ευρώ (82%) ανήκουν στην κατηγορία των
διοικητικών βαρών. Το υπόλοιπο ποσό είναι το κόστος συνήθους επιχειρηματικής
λειτουργίας, που πιθανώς θα εξακολουθούσε να βαρύνει τις επιχειρήσεις εάν δεν υπήρχαν οι
υποχρεώσεις.
Οι ακόλουθες συστάσεις πραγματοποιούνται ως σχέδιο δράσης για τη μείωση του
διοικητικού κόστους και των διοικητικών βαρών στις επιλεγμένες υποχρεώσεις
πληροφόρησης για τον τομέα Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί1:
Σύσταση
Κατάργηση της απαίτησης για
δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και εταιρικών αλλαγών
στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και χρήση του Γ.Ε.ΜΗ
ως εφημερίδα της κυβερνήσεως για
τον σκοπό αυτόν*
Κατάργηση της νομικής απαίτησης
για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και της σχετικής
κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ή σε εφημερίδα
Αποδοχή πλήρους ηλεκτρονικής
καταχώρισης όλων των
κοινοποιήσεων στο Μητρώο
(εταιρικές αλλαγές και ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις)
Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας
πληρωμών για όλες τις κοινοποιήσεις
στο Γ.Ε.ΜΗ ώστε να
πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς
επίσκεψη σε γραφείο*

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικού κόστους

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικών βαρών

60.252.894 ευρώ

47.484.394 ευρώ

33.976.000 ευρώ

27.117.950 ευρώ

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

1

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι υπολογισμοί μείωσης εκτελέστηκαν χωριστά για κάθε σύσταση.
Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να προστεθούν οι μειώσεις που υπολογίστηκαν, προκειμένου να
επιτευχθεί μια συνολική μείωση, εφόσον οι ίδιες υποχρεώσεις επηρεάζονται από διαφορετικές
συστάσεις. Η συνολική μείωση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ακολουθία των συστάσεων. Οι
επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιορίζονται από την εφαρμογή
άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα
επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των συστάσεων που σημειώνονται με
αστερίσκο (*).
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Χρήση ευελιξίας στη νομοθεσία της
Ε.Ε. για την απλοποίηση των
39.031.148 ευρώ
οικονομικών καταστάσεων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μείωση του αριθμού των εταιρειών
για τις οποίες απαιτείται ανεξάρτητος 26.750.844 ευρώ
έλεγχος των οικονομικών τους
καταστάσεων

31.216.708 ευρώ

26.750.844 ευρώ

Η σύσταση για κατάργηση της δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και
εταιρικών αλλαγών στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως θα απέκλειε τη διπλή
δημοσίευση πληροφοριών και θα ελάφρυνε τις επιχειρήσεις από τα τέλη δημοσίευσης.
Η σύσταση για κατάργηση της απαίτησης δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και εταιρικών ανακοινώσεων στη διαδικτυακή τοποθεσία της εταιρείας ή
σε μια εθνική εφημερίδα θα καταργούσε πλήρως την επιπρόσθετη απαίτηση για δημοσίευση
και (στην περίπτωση της ιστοσελίδας) ειδοποίηση της διοίκησης ότι πραγματοποιήθηκε η
δημοσίευση.
Οι συστάσεις να επιτραπεί η πλήρης ηλεκτρονική υποβολή όλων των κοινοποιήσεων
στο Γ.Ε.ΜΗ και να επιτραπούν πληρωμές χωρίς επίσκεψη σε κάποιο γραφείο θα
βοηθούσαν τις εταιρείες να αποφύγουν τον χρόνο αναμονής και τον χρόνο μετακινήσεων.
Οι συστάσεις για απλοποίηση των οικονομικών καταστάσεων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων και μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων που απαιτείται να
υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις για έλεγχο θα μείωναν το κόστος της
συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις και θα αξιοποιούσαν την απλοποίηση των
διαδικασιών που εφαρμόζει η Ε.Ε. ώστε να μειωθούν τα βάρη των μικρών επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή των συστάσεων στον τομέα που αφορά το Εταιρικό δίκαιο και τους
Ετήσιους λογαριασμούς θα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, διότι επηρεάζει την
εμπειρία των νέων επενδυτών καθώς και των υφιστάμενων εταιρειών, ενώ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως δείκτης του επιπέδου φιλικότητας προς τις επιχειρήσεις.
Προσδιορίστηκαν διαφορετικές και επιπρόσθετες προτάσεις και ζητήματα τα οποία
θα μειώσουν περαιτέρω τα διοικητικά βάρη, καθώς και συστάσεις από τα ενδιαφερόμενα
μέρη σχετικά με υποχρεώσεις στον τομέα προτεραιότητας Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι
λογαριασμοί και σε σχετικούς τομείς. Αυτές οι απόψεις και οι προτάσεις συμπεριλήφθηκαν
έτσι ώστε η Ελληνική κυβέρνηση να έχει στη διάθεσή της πρόσθετο υλικό, προκειμένου να
εξετάσει περαιτέρω μέτρα που θα απλοποιήσουν και θα μειώσουν τα διοικητικά βάρη και την
ενόχληση.
Η μέτρηση κάλυψε τις παρακάτω επιλεγμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του τομέα
προτεραιότητας που αφορά το Εταιρικό δίκαιο και τους Ετήσιους λογαριασμούς:
Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών
(διαφορετικές μορφές και κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με
τη δημοσίευση, εφόσον είναι απαραίτητο)
Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών (διαφορετικές μορφές και κατηγορίες)
Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων και
αλλαγών της εταιρείας (διαφορετικές μορφές και κατηγορίες)
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Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και απαιτήσεων
δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στην Ελλάδα)
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1. Εισαγωγή
1.1.Ιστορικό
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας («το Υπουργείο») και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης («Ο.Ο.Σ.Α.») υπέγραψαν Σύμβαση Συνδρομής κατά το τελευταίο τρίμηνο του
2012, προκειμένου ο Ο.Ο.Σ.Α. να υλοποιήσει το έργο μέτρησης και μείωσης των διοικητικών
βαρών σε 13 κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Το έργο αναμένεται να παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το διεθνώς
αναγνωρισμένο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους («Τ.Μ.Κ.») όπως έχει τροποποιηθεί για
την Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες και τα περιττά διοικητικά βάρη
για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, τα οποία παρεμποδίζουν
τη λειτουργία των αγορών, ζημιώνοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περιορίζοντας τα
οφέλη για τους εταιρικούς και τους οικιακούς καταναλωτές. Το Τ.Μ.Κ. είναι μια μέθοδος
καθορισμού του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων που επιβάλλεται από τον κανονισμό.
Το Τ.Μ.Κ. αναλύει τον κανονισμό σε μια σειρά από διαχειρίσιμες συνιστώσες που μπορούν
να μετρηθούν. Το Τ.Μ.Κ. δεν αναφέρει ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους πολιτικής
για κάθε τμήμα του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η ανάλυση επικεντρώνονται
αποκλειστικά στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό τη
συμμόρφωση με τον κανονισμό, και όχι στα οφέλη που προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας.
Η οικονομική ανάκαμψη σε οποιαδήποτε χώρα επηρεάζεται αρνητικά εν μέρει και από
την ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι το
διοικητικό κόστος αντιστοιχούσε στο 6,8% περίπου του Α.Ε.Π. της Ελλάδας και ότι η μείωση
του ελληνικού διοικητικού κόστους κατά 25% θα απέφερε ωφέλιμη αύξηση του Α.Ε.Π. μέχρι
και 2,4% έως το 2025.
Αυτή η έκθεση περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά το διοικητικό κόστος και τα
διοικητικά βάρη κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 στον τομέα προτεραιότητας που αφορά το
Εταιρικό δίκαιο και τους Ετήσιους λογαριασμούς. Συντάχθηκε από τη Γραμματεία του
Ο.Ο.Σ.Α. σε συνεργασία με την Capgemini Consulting Ολλανδίας και την Deloitte Business
Solutions SA Ελλάδας, και, για τη νομική ανάλυση, σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία
Κόκκαλης και Ψαρράς. Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης των
βαρών στο Εταιρικό δίκαιο και στους Ετήσιους λογαριασμούς και περιλαμβάνει
συγκεκριμένες συστάσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε αυτόν τον τομέα
προτεραιότητας.

1.2.Προσέγγιση έργου
Το έργο καλύπτει τις υποχρεώσεις πληροφόρησης (Υ.Π.) που απορρέουν βάσει
διαφόρων νόμων και κανονισμών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 13 Τομείς Προτεραιότητας
(Τ.Π.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις
Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο
Ενέργεια
Περιβάλλον
Αλιεία
Ασφάλεια τροφίμων
Φαρμακευτική νομοθεσία
Δημόσιες συμβάσεις
Στατιστική
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Φορολογικό Δίκαιο (Φ.Π.Α.)
Τηλεπικοινωνίες
Τουρισμός
Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις

10.
11.
12.
13.

Το έργο βασίζεται στη μεθοδολογία του ελληνικού Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους
(Τ.Μ.Κ.) και αποτελείται από τις εξής πέντε φάσεις.
1. Έλεγχος και συλλογή των σχετικών νόμων και των κανονισμών στο πλαίσιο του
κλάδου
2.

Ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων κανονισμών

3.

Ποσοτική μέτρηση των επιλεγμένων διοικητικών βαρών

4.

Διατύπωση συστάσεων για ανασχεδιασμό/κατάργηση (τμημάτων) νόμων και
κανονισμών

5.

Δημοσίευση και αξιοποίηση

Η πρώτη φάση του έργου αφορούσε τον έλεγχο και την επιλογή των σχετικών νόμων
και κανονισμών μέσω έρευνας δευτερογενών πηγών. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου ήταν
μια επισκόπηση όλων των κανονισμών που δυνητικά επιφέρουν διοικητικά βάρη στους 13
διαφορετικούς Τομείς Προτεραιότητας.
Με βάση αυτή την επισκόπηση, διεξήχθη ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων
κανονισμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία που προκαλούν τις μεγαλύτερες
επιβαρύνσεις ή/και τριβές. Αυτός ο έλεγχος, σε συνδυασμό με πρόσθετες συναντήσεις με τα
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή ορισμένων υποχρεώσεων για
διεξοδική αξιολόγηση.
Η τελική αναφορά καλύπτει σε βάθος το 3ο και το 4ο στάδιο: τα αποτελέσματα από την
εργασία που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ποσοτική μέτρηση των διοικητικών βαρών
που απορρέουν από επιλεγμένους νόμους και κανονισμούς, καθώς και από τη διατύπωση των
συστάσεων για μείωση των διοικητικών βαρών στον Τομέα Προτεραιότητας Εταιρικού
δικαίου και Ετήσιων λογαριασμών
Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκθεση περιέχει:
•

Μια περιγραφή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών που
εμπίπτουν στο πεδίο μέτρησης για τον τομέα προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου και
Ετήσιων λογαριασμών

•

Τα κύρια πορίσματα της μέτρησης

•

Συστάσεις με προτάσεις για ποσοτικοποιημένη μείωση

Αυτή η έκθεση δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που
ακολουθήθηκε στα διάφορα στάδια. Η ανάλυση των Υ.Π. που μετρήθηκαν σε αυτόν τον
τομέα προτεραιότητας συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 1.
Οι λέξεις «επιχειρήσεις» και «εταιρείες» χρησιμοποιούνται εναλλάξ σε όλη την
παρούσα έκθεση. Στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο, ο όρος «επιχειρήσεις»
περιλαμβάνει τους επιτηδευματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
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1.3.Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο βασίζεται στο «Εγχειρίδιο για την
εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα». Στη συνέχεια
παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης μέτρησης.
Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Τ.Μ.Κ) συνιστά μια ευρέως αναγνωρισμένη
μέθοδο υπολογισμού διοικητικών βαρών, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά διεθνή έργα από
το 2002 έως σήμερα. Το μοντέλο αναλύει το διοικητικό κόστος που επιβάλλεται μέσω
νομικών πράξεων σε συνιστώσες που μπορούν να αξιολογηθούν με εύλογη ακρίβεια. Το
εργαλείο χαρακτηρίζεται από την οικονομική προσέγγιση προς τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς. Στοχεύει στον προσδιορισμό όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από
συγκεκριμένη νομοθεσία, οι οποίες καθιστούν τους νόμους και τις διαδικασίες ιδιαίτερα
επιβαρυντικούς παράγοντες για τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας.
Η μεθοδολογία δεν αναφέρει ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους θεμελιώδεις στόχους της
νομοθεσίας. Αντ' αυτού, η μέτρηση εστιάζει μόνο στις διοικητικές δραστηριότητες που
πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Το πεδίο
εφαρμογής αυτής της μέτρησης εμπίπτει στο πλαίσιο της μέτρησης του διοικητικού κόστους
προκειμένου να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις.
Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο επικεντρώνεται αποκλειστικά
στο διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το διοικητικό κόστος ορίζεται ως το
κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις Υ.Π. Μια Υ.Π.
ορίζεται ως εξής: «μια υποχρέωση που περιλαμβάνεται σε νομικό, κανονιστικό ή άλλου
είδους επεξηγηματικό κείμενο της δημόσιας διοίκησης και απαιτεί από την εταιρεία να
παρέχει δεδομένα στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους ή να διατηρεί δεδομένα που μπορούν να
διατεθούν σε δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, εάν ζητηθούν. Επιπλέον, είναι μια υποχρέωση που
επιβάλλει τα προαναφερθέντα, αλλά έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή διοικητική πρακτική
που εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες».
Κάθε Υ.Π. διαθέτει χαρακτηριστικά που περιγράφουν:
• Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δεδομένων ή της «απαίτησης δεδομένων» (τι
πρέπει να παρέχεται)
•

Την ομάδα-στόχο (τον πληθυσμό ο οποίος πρέπει να τα παρέχει)

•

Τη συχνότητα εμφάνισης της υποχρέωσης (πότε πρέπει να παρέχεται)

Οι Υ.Π. μπορούν να προέρχονται είτε από τη νομοθεσία της Ε.Ε. είτε από εθνικούς
νόμους και κανονισμούς. Αυτό το έργο επικεντρώνεται τόσο στις Υ.Π. που απορρέουν
απευθείας από τη νομοθεσία της Ε.Ε. όσο και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ενσωμάτωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του έργου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον
έλεγχο και στον προσδιορισμό περιπτώσεων «υπερβολικής εφαρμογής» (ή «κανονιστικός
υπερθεματισμός») μιας νομικής πράξης της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις
πρόσθετες Υ.Π. ή τις διαδικαστικές απαιτήσεις, την τροποποιημένη συχνότητα ή τον
πληθυσμό (δηλαδή την κάλυψη), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του
διοικητικού κόστους που συνδέεται με τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και
σε εθνικά μέτρα.
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Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. κάνει διάκριση ανάμεσα στις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν
και να επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχει νομοθεσία, και στις
πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς που απορρέουν από νομική
υποχρέωση. Οι πρώτες αντιστοιχούν στο κόστος «συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας»
(Σ.Ε.Λ.), ενώ οι δεύτερες στα διοικητικά βάρη. Όταν συνδυάζονται, τα διοικητικά βάρη και
το κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας συνιστούν το διοικητικό κόστος που
βαρύνει τις επιχειρήσεις.
Γενικά, το συνολικό διοικητικό κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζεται με βάση το μέσο
κόστος της εν λόγω διοικητικής δραστηριότητας (Τιμή) επί τον συνολικό αριθμό
υποχρεώσεων που υλοποιούνται ανά έτος (Ποσότητα). Το κόστος υπολογίζεται με τον
πολλαπλασιασμό μιας τυπικής τιμής που αποδίδεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο εργαζομένου
(με βάση το μέσο κόστος εργασίας ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων κατ'
αναλογία) επί του χρόνου που απαιτείται ανά ενέργεια (εσωτερικό κόστος). Κατά περίπτωση,
λαμβάνονται υπ' όψιν άλλοι τύποι κόστους, όπως το κόστος ανάθεσης έργου σε
τρίτους/συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού ή το κόστος προμηθειών που μπορεί
εύλογα να αποδοθεί σε μια υποχρέωση πληροφόρησης (εξωτερικό κόστος). Επιπλέον, για τη
μέτρηση αυτή, το «πρόσθετο κόστος» (το κόστος που επιβαρύνει μια επιχείρηση, το οποίο
δεν απορρέει από τους νόμους ή τους κανονισμούς, αλλά προέρχεται από μια συγκεκριμένη
Υ.Π.) υπολογίζεται χωριστά. Η ποσότητα υπολογίζεται ως η συχνότητα των απαιτούμενων
δραστηριοτήτων πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των αντίστοιχων οντοτήτων. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την παρακάτω βασική εξίσωση της μεθόδου Τ.Μ.Κ.:
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∑
Όπου


P (Τιμή) = Τυπική τιμή × Χρόνος



Q (Ποσότητα) = αριθμός οντοτήτων × συχνότητα.

Στο 3ο στάδιο του έργου, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των
εμπειρογνωμόνων για τον υπολογισμό του χρόνου και άλλων δαπανών, προκειμένου να
συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις με τις Υ.Π. Όλα τα αποτελέσματα τυποποιήθηκαν με στόχο
την παροχή μιας ενιαίας εκτίμησης του τι απαιτείται προκειμένου μια τυπικά αποδοτική
επιχείρηση να διεκπεραιώσει καθεμία από τις διοικητικές δραστηριότητες ώστε να
συμμορφώνεται με την Υ.Π. Τα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα συλλέχθηκαν από
δημοσίους υπαλλήλους μέσω κυβερνητικών πηγών και δευτερογενούς έρευνας. Στις
περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη ποσότητα (Q) ή κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω
εργασία, η Capgemini Consulting Ολλανδίας και η Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας
έκαναν μια εκτίμηση βάσει στοιχείων.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος της τυποποίησης δεν είναι να υπολογιστεί ο μέσος
όρος των δεδομένων κόστους που συγκεντρώνονται μέσω των συνεντεύξεων και/ή από τις
αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων, αλλά να εξαχθεί ένα εύλογο αποτέλεσμα για μια τυπικά
αποδοτική επιχείρηση σε σχέση με κάθε Υ.Π. Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. ορίζει μια τυπικά αποδοτική
επιχείρηση ως μια επιχείρηση της ομάδας-στόχου που εκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες
που απαιτούνται από την Υ.Π. ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα απ' ό,τι θα ήταν εύλογα
αναμενόμενο.
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2.

Εισαγωγή στον τομέα προτεραιότητας και επισκόπηση των
αποτελεσμάτων μέτρησης

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της καταγραφής και της επιλογής των
Υ.Π. που μετρήθηκαν και μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης στο πλαίσιο αυτού
του τομέα προτεραιότητας.

2.1.Επιλογή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών
Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις Υ.Π. και τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς, καθώς και τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., που προσδιορίστηκαν και
εξετάστηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια του έργου και περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες
Υ.Π. για το Εταιρικό δίκαιο και τους Ετήσιους λογαριασμούς που αποτελούν τομέα
προτεραιότητας ή/και όπου οι Υ.Π. έχουν νομική βάση.
Το Παράρτημα 1 παρέχει λεπτομερή περιγραφή και μοντέλα επεξεργασίας των Υ.Π.
Πίνακας 2.1:

Κανονιστικό πλαίσιο

Υποχρέωση Πληροφόρησης
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και
γνωστοποίησης/υποβολής
ετήσιων
λογαριασμών (διαφορετικές μορφές και
κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των
ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση,
εφόσον είναι απαραίτητο)

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986,
Π.Δ. 498/1987, Π.Δ. 360/1993, Π.Δ.
325/1994, Π.Δ. 326/1994, Π.Δ. 367/1994,
Νόμος 2339/1995, Νόμος 2386/1996, Νόμος
2941/2001, Νόμος 3460/2006, Νόμος
3487/2006, Νόμος 3604/2007, Νόμος
3756/2009, Νόμος 3867/2010, Νόμος
3873/2010
Νόμος
3190/1955
περί
Εταιρειών
Περιορισμένης
Ευθύνης
όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3757/1957,
Ν.Δ. 4237/1962, Π.Δ. 419/1986, Π.Δ.
326/1994 και Νόμος 3182/2003
Νόμος 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο
και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας
Νόμος 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας
για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή –
Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και
άλλες διατάξεις
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές
απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014)
Πρόσθετη
εγκύκλιοι:

εθνική

νομοθεσία

και

Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
Νόμος 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»
Π.Δ. 409/1986, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες
της Ε.Ε.
Π.Δ. 498/1987, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
δίκαιο
Π.Δ. 360/1993, προσαρμογή του Νόμου
2190/1920
Π.Δ. 325/1994, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 σύμφωνα με την Οδηγία
90/604/ΕΕ
Π.Δ. 326/1994, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 και Νόμος 3190/1955 σύμφωνα
με την Οδηγία 90/605/ΕΕ
Π.Δ. 367/1994, προσαρμογή του Νόμου
2190/1920 σύμφωνα με τις Οδηγίες
86/635/ΕΚ, 578/660/ΕΚ
Π.Δ. 150/2001 σχετικά με την ηλεκτρονική
υπογραφή δυνάμει της Οδηγίας 99/93/ΕΚ
Κοινή Υπουργική Απόφαση K1-802/2011
«Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών
μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών»
Υπουργική
Απόφαση
K2-11365/2008,
Δημοσιευόμενα στοιχεία των Εταιρειών που
συντάσσουν
ετήσιους
λογαριασμούς,
σύμφωνα
με
τα
Διεθνή
Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Εγκύκλιος: Κ2-3144/2011: Οδηγίες
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου
3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση
των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιρειών
Υπουργική Απόφαση 19734/2007 σχετικά με
τον καθορισμό/τη σύσταση των Εφημερίδων
(εντός
των
νομών
Αττικής
και
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα
δημοσίευσης Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Υπουργική Απόφαση 242/2005 σχετικά με
τον καθορισμό/τη σύσταση των Εφημερίδων
που κυκλοφορούν στην ελληνική επαρχία και
έχουν
τη
δυνατότητα
δημοσίευσης
Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Απόφαση
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
7/448/2007 - Πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με την ετήσια και την εξαμηνιαία
οικονομική έκθεση
Απόφαση
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
1/434/2007 σχετικά με την αποσαφήνιση της
πρόσθετης υποχρέωσης πληροφόρησης που
αφορά την ετήσια και την εξαμηνιαία
οικονομική έκθεση σύμφωνα με τον Νόμο
3556/2007
Νομοθεσία Ε.Ε.:
Τέταρτη
οδηγία
78/660/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου βασιζόμενη στο Άρθρο 54(3)(g)
της Συνθήκης σχετικά με τους ετήσιους
λογαριασμούς εταιρειών ορισμένης μορφής,
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2003/46/ΕΚ (Καταργήθηκε)
Οδηγία 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
συντονισμού
των
εγγυήσεων
που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη
σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη
διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου
τους
Πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Συμβουλίου
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί
συντονισμού
των
εγγυήσεων
που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες
Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
τις
συναφείς
εκθέσεις
επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ
σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών
ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ
σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών
ορισμένων μορφών. (Καταργήθηκε από την
οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ σχετικά με
τους κανόνες αποτίμησης των ετήσιων και
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ενοποιημένων λογαριασμών ορισμένων
μορφών εταιρειών, καθώς και τραπεζών και
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
(Καταργήθηκε από την οδηγία 2013/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου)
Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Υ.Π.8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:
λογαριασμών (διαφορετικές μορφές και
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών
κατηγορίες)
όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο
3604/2007
Νόμος
3190/1955
περί
Εταιρειών
Περιορισμένης
Ευθύνης
όπως
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 419/1986, το
Π.Δ. 326/1994, τον Νόμο 3460/2006
Νόμος 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο
και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας
Νόμος 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας
για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή –
Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και
άλλες διατάξεις
Πρόσθετη
εγκύκλιοι:

εθνική

νομοθεσία

και

Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
Π.Δ. 419/1986, τροποποίηση του Νόμου
3190/1955 σύμφωνα με τη νομοθεσία της
Ε.Ε.
Π.Δ. 326/1994, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 και Νόμος 3190/1955 σύμφωνα
με την Οδηγία 90/605/ΕΕ
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Π.Δ. 150/2001 σχετικά με την ηλεκτρονική
υπογραφή δυνάμει της Οδηγίας 99/93/ΕΚ
Κοινή Υπουργική Απόφαση K1-802/2011
Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών
μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Νόμος 2238/1994 (Άρθρο 82 παρ. 5 περί
φορολογικού πιστοποιητικού) - Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος (καταργήθηκε)
Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1159/2011
Διαδικασία έκδοσης ετήσιου Πιστοποιητικού
Φορολογικού Ελέγχου για Ανώνυμες
Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης από τους Νόμιμους Ελεγκτές βάσει
του Νόμου 3693/08
Νόμος 4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής
Δικονομίας (Άρθρ. 65α περί φορολογικού
πιστοποιητικού)
Υπουργική
Απόφαση
795/2011 Καθορισμός περιεχομένου και
τρόπου διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων
Νόμος 3693/2008 Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί
υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των
ενοποιημένων λογαριασμών, για την
τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις
Εγκύκλιος: Κ2-3144/2011: Οδηγίες
εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου
3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση
των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιρειών
Υπουργική Απόφαση 19734/2007 σχετικά με
τον καθορισμό/τη σύσταση των Εφημερίδων
(εντός
των
νομών
Αττικής
και
Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα
δημοσίευσης Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Υπουργική Απόφαση 242/2005 σχετικά με
τον καθορισμό/τη σύσταση των Εφημερίδων
που κυκλοφορούν στην ελληνική επαρχία και
έχουν
τη
δυνατότητα
δημοσίευσης
Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
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Νομοθεσία Ε.Ε.:
Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί συντονισμού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε όλη την
Κοινότητα
Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
τις
συναφείς
εκθέσεις
επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της
οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με
την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
Οδηγία
2006/43
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των
ενοποιημένων λογαριασμών, για την
τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της Οδηγίας 84/235/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ
σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών
ορισμένων μορφών. (Καταργήθηκε από την
οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)
Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
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83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ σχετικά με
τους κανόνες αποτίμησης των ετήσιων και
ενοποιημένων λογαριασμών ορισμένων
μορφών εταιρειών, καθώς και τραπεζών και
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
(Καταργήθηκε από την οδηγία 2013/34/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου)
Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Υ.Π.9:
Υποχρέωση
γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής
και
δημοσίευσης αποφάσεων και αλλαγών της
εταιρείας (διαφορετικές μορφές και
κατηγορίες)

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:
Νόμος
2190/1920
περί
Ανωνύμων
Εταιρειών, όπως κωδικοποιήθηκε από το
Κ.Δ. 174/1963, τροποποιήθηκε από τον
Νόμο 1599/1986, το Π.Δ. 409/1986, το Π.Δ.
498/1987, το Π.Δ. 360/1993, το Π.Δ.
367/1994, τον Νόμο 2339/1995, τον Νόμο
2837/2000, τον Νόμο 3604/2007, το Π.Δ.
86/2011, τον Νόμο 4013/2011, τον Νόμο
4072/2012 και τον Νόμο 4156/2013
Νόμος
3190/1955
περί
Εταιρειών
Περιορισμένης
Ευθύνης,
όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3757/1957, το
Κ.Δ. 4237/1962, το Π.Δ. 419/1986, τον Νόμο
3182/2003, τον Νόμο 3661/2008 και τον
Νόμο 4156/2013
Νόμος 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο
και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκε από τον
Νόμο 3853/2010, τον Νόμο 4013/201, τον
Νόμο 4038/2012, τον Νόμο 4072/2012 και
τον Νόμο 4155/2013
Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή –
Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και
άλλες διατάξεις
Νόμος 3461/2006 Μεταφορά της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ για τις επιθετικές εξαγορές στην
Εθνική Νομοθεσία
Νόμος 2166/1993 Κίνητρα
συνενώσεων επιχειρήσεων

ανάπτυξης
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Νόμος
1089/1980
Περί
Εμπορικών,
Βιομηχανικών,
Επαγγελματικών
και
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων
Νόμος
1667/1986
Συνεταιρισμών

περί

Αστικών

Νόμος 3556/2007 Προϋποθέσεις διαφάνειας
για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
Νόμος 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς
και άλλες διατάξεις» Νόμος 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ο
νέος ελληνικός νόμος περί ανταγωνισμού)
Νόμος 3853/2010 περί σύστασης εταιρειών,
Φ.Π.Α., Μίσθωσης και άλλων διατάξεων
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές
απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014)
Πρόσθετη
εγκύκλιοι:

εθνική

νομοθεσία

και

Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
Εγκύκλιος K2-3144/2011, σχετικά με τις
οδηγίες για την ίδρυση προσωπικών και
κεφαλαιουχικών εταιρειών σύμφωνα με τον
Νόμο 3853/2010
Εγκύκλιος K2-3332/2011 συμπληρωματική
πληροφόρηση σχετικά με την ίδρυση
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
σύμφωνα με τον Νόμο 3853/2010
Προεδρικό
Διάταγμα
18/1993,
καθήκοντα/ευθύνες που ανήκουν στον
Υπουργό Εμπορίου
Εγκύκλιος 1083/2009, σχετικά με τη
μετατροπή των προσωπικών εταιρειών σε
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρ. 67, του Νόμου 2190/1920
Εγκύκλιος 60/2008, σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920
περί Ανωνύμων Εταιρειών – δημοσίευση
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εκθέσεων αποτίμησης των εισφορών σε είδος
Εγκύκλιος 1111/2008, σχετικά
μετατροπή των επιχειρήσεων

με

τη

Εγκύκλιος 1132/2006, σχετικά με τις
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα –
φορολογικές απαλλαγές κατά τη διάρκεια της
μετατροπής τους
Εγκύκλιος 20/2013, σχετικά με την
κοινοποίηση του Ν. 4156/2013, αναφορικά
με τροποποιήσεις στις Ι.Κ.Ε. και στις Ε.Π.Ε.
Εγκύκλιος
1147/2009,
διασυνοριακές
κεφαλαιουχικών εταιρειών
Υπουργική
Λειτουργία
Εταιρειών

σχετικά
με
συγχωνεύσεις

Απόφαση
K3-4114/1986,
του Μητρώου Ανωνύμων

Υπουργική Απόφαση 3927/1995 για την
τροποποίηση της Υ.Α. K3-4114/1986
(Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών)
Εγκύκλιος 24/2011, σχετικά με τη διαδικασία
εγγραφής
ασφαλισμένου
μέσω
των
υπηρεσιών
μίας
στάσης
(Υπουργική
Απόφαση K1-802/24-03-2011)
Εγκύκλιος 28/2011 Γ.Ε.ΜΗ – Υπηρεσίες
μίας Στάσης
Υπουργική
Απόφαση
K1-802/2011,
λειτουργία των Υπηρεσιών μίας Στάσης για
τη
σύσταση
εταιρειών
–
τεχνικές
λεπτομέρειες διαδικασίας
Υπουργική
Απόφαση
A2-915/2006,
σχηματισμός τριμελούς επιτροπής στη
Γενική
Γραμματεία
Εμπορίου
του
Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το
άρθρ. 26 του Νόμου 3419/2005
Εγκύκλιος 1081/2011, σχετικά με οδηγίες για
τη σωστή εφαρμογή της κοινής υπουργικής
απόφασης K1-802/2011 για τη λειτουργία
των υπηρεσιών μίας στάσης, αναφορικά με
τη σύσταση εταιρειών
Υπουργική Απόφαση B1-6243/2012 σχετικά
με τη σύσταση ομάδας εργασίας στη Γενική
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Γραμματεία Εμπορίου
Υπουργική
Απόφαση
Π1-2390/2013,
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Εγκύκλιος 26/2013 σχετικά με την Εγγραφή
μιας εταιρείας μέσω Υπηρεσίας μίας Στάσης
στο κατάλληλο Επιμελητήριο
Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 Παροχή
φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση
επιχειρήσεων
Κοινή Υπουργική Απόφαση K1-802/2011
Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών
μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Υπουργική
Απόφαση
K1-884/2012
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων
που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
Νομοθεσία Ε.Ε.:
Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις
επιθετικές εξαγορές
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ,
83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ
σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών
ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων
χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
τις
συναφείς
εκθέσεις
επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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περί συντονισμού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε όλη την
Κοινότητα
Ενδέκατη
οδηγία
89/666/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιότητα των
καταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα
κράτος μέλος από ορισμένες μορφές
εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου
κράτους. Η οδηγία αφορά τις υποχρεώσεις
δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες
μορφές εταιρειών
Οδηγία 2009/102, η οποία διαδέχεται την
οδηγία 89/667/ΕΟΚ, σχετικά με τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης και ένα και μόνο
εταίρο, τον καθορισμό των υποχρεώσεων
δημοσίευσης στο αρμόδιο μητρώο
Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΕ,
78/855/ΕΕ, 82/891/ΕΕ του Συμβουλίου και
της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις
απαιτήσεις
υποβολής
εκθέσεων
και
τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων
και διασπάσεων

Υ.Π.10:
Υποχρέωση
πρόσθετων
γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών
και
απαιτήσεων
δημοσίευσης
(υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στην
Ελλάδα)

Πρωτογενής εθνική νομοθεσία:
Νόμος
2190/1920
περί
Ανωνύμων
Εταιρειών, όπως κωδικοποιήθηκε από το
Κ.Δ. 174/1963, τροποποιήθηκε από τον
Νόμο 1599/1986, το Π.Δ. 409/1986, το Π.Δ.
498/1987, το Π.Δ. 360/1993, το Π.Δ.
367/1994, τον Νόμο 2339/1995, τον Νόμο
2837/2000, τον Νόμο 3604/2007 και το Π.Δ.
86/2011
Νόμος
3190/1955
περί
Εταιρειών
Περιορισμένης
Ευθύνης,
όπως
τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3757/1957, το
Κ.Δ. 4237/1962, το Π.Δ. 419/1986, τον Νόμο
3182/2003 και τον Νόμο 3661/2008
Νόμος
2076/1992
Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Δραστηριότητες
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
Νόμος 3419/2005 Γενικό Εμπορικό Μητρώο
και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας, όπως τροποποιήθηκε από τον
Νόμο 3853/2010, τον Νόμο 4013/201, τον
Νόμο 4038/2012, τον Νόμο 4072/2012 και
τον Νόμο 4155/2013
Νόμος 4072/2012 Βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή –
Σήματα – Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και
άλλες διατάξεις
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές
απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014)
Πρόσθετη
εγκύκλιοι:

εθνική

νομοθεσία

και

Νόμος 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
Π.Δ. 498/1987, τροποποιήσεις του Νόμου
2190/1920 σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό
δίκαιο
Κοινή Υπουργική Απόφαση K1-802/2011
Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων,
τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων
σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών
μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών
Υπουργική
Λειτουργία
Εταιρειών

Απόφαση
K3-4114/1986,
του Μητρώου Ανωνύμων

Προεδρικό
Διάταγμα
18/1993,
καθήκοντα/ευθύνες που ανήκουν στον
Υπουργό Εμπορίου
Εγκύκλιος 20/2013, σχετικά με την
κοινοποίηση του Ν. 4156/2013, αναφορικά
με τροποποιήσεις στις Ι.Κ.Ε. και στις Ε.Π.Ε.
Υπουργική
Λειτουργία
Εταιρειών

Απόφαση
K3-4114/1986,
του Μητρώου Ανωνύμων

Εγκύκλιος 28/2011 Γ.Ε.ΜΗ – Υπηρεσίες
μίας Στάσης
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
Υπουργική
Απόφαση
K1-802/2011,
λειτουργία των Υπηρεσιών μίας Στάσης για
τη
σύσταση
εταιρειών
–
τεχνικές
λεπτομέρειες διαδικασίας
Εγκύκλιος 1081/2011, σχετικά με οδηγίες για
τη σωστή εφαρμογή της κοινής υπουργικής
απόφασης K1-802/2011 για τη λειτουργία
των υπηρεσιών μίας στάσης, αναφορικά με
τη σύσταση εταιρειών
Υπουργική
Απόφαση
Π1/2390/2013,
Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Νομοθεσία Ε.Ε.:
Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των
λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων
σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των
πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους
μέλους αυτού
Ενδέκατη
οδηγία
89/666/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιότητα των
καταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα
κράτος μέλος από ορισμένες μορφές
εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου
κράτους
Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί συντονισμού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε όλη την
Κοινότητα
Πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Συμβουλίου
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί
συντονισμού
των
εγγυήσεων
που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων
και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες
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Υποχρέωση Πληροφόρησης

Ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία
Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
τις
συναφείς
εκθέσεις
επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΕ,
78/855/ΕΕ, 82/891/ΕΕ του Συμβουλίου και
της οδηγίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις
απαιτήσεις
υποβολής
εκθέσεων
και
τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων
και διασπάσεων
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2.2.Τα κυριότερα αποτελέσματα των μετρήσεων
Το συνολικό διοικητικό κόστος για τον τομέα προτεραιότητας εταιρικού δικαίου και
ετήσιων λογαριασμών είναι 702,81 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 17% του εν λόγω κόστους
πρέπει να θεωρείται κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα
διοικητικά βάρη ανέρχονται σε 580,46 εκατομμύρια ευρώ για τον Τομέα Προτεραιότητας
εταιρικού δικαίου και ετήσιων λογαριασμών.
Το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα της
μέτρησης. Περιέχει το διοικητικό κόστος ανά υποχρέωση πληροφόρησης στο πλαίσιο αυτού
του τομέα προτεραιότητας.
Εικόνα 2.1: Συνολικό προσδιορισμένο Διοικητικό Κόστος για τον τομέα
προτεραιότητας
IO_09. Obligation to
disclose/submit/register and
publicise decisions of the
company and changes
(different forms and
categories); EUR 32 485 927
IO_08. Obligation to have
annual accounts audited
(different forms and
categories); EUR 62 011 069

IO_10. Obligation to make
additional
disclosures/notifications/regi
strations and publicity
requirements (branches of
foreign companies in
Greece); EUR 59 509

IO_07. Obligation to draw
up and disclose/submit
annual accounts (different
forms and categories,
including publicity
arrangements where
applicable); EUR 608 258 276

Η σημαντικότερη Υποχρέωση Πληροφόρησης είναι η Υ.Π.7 «Υποχρέωση κατάρτισης
και γνωστοποίησης / υποβολής ετήσιων λογαριασμών». Μαζί με τη συναφή Υ.Π.8
«Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών», αντιπροσωπεύουν το 95% του συνολικού
κόστους του τομέα προτεραιότητας. Οι άλλες δύο Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που αφορούν
τις κοινοποιήσεις των εταιρικών αλλαγών (Υ.Π.9) και τις πρόσθετες απαιτήσεις για
υποκαταστήματα (Υ.Π.10) ξένων εταιρειών καλύπτουν το υπόλοιπο 5% του κόστους για τον
τομέα προτεραιότητας.
Οι Υποχρεώσεις Πληροφόρησης, καθώς και οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί,
διαφοροποιούνται σε ικανό βαθμό ώστε να καλύπτουν διάφορα είδη κόστους στο πλαίσιο
αυτού του Τομέα Προτεραιότητας. Έχουν όντως διαφορές όσον αφορά τα οφέλη για την
κοινωνία, την κυβέρνηση ή/και την ομάδα-στόχο. Η σύγκριση αρκετών Υ.Π. όσον αφορά το
διοικητικό κόστος συνθέτει επομένως μια εικόνα που πρέπει να ερμηνευτεί με ιδιαίτερη
προσοχή. Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει το μερίδιο διοικητικού κόστους ανά Υ.Π. ως
επιμέρους τμήμα του συνολικού διοικητικού κόστους για τον Τομέα Προτεραιότητας. Στο
γράφημα, η μονάδα σύγκρισης είναι το συνολικό διοικητικό κόστος.
Επιπρόσθετα, η μέτρηση αυτή καλύπτει μόνο επιλεγμένους νόμους από το σύνολο της
νομοθεσίας που αφορά τον Τομέα Προτεραιότητας. Συνεπώς, υπάρχει πρόσθετο διοικητικό
κόστος και βάρος τα οποία δεν έχουν καλυφθεί από τη μέτρηση. Στο Παράρτημα 1
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παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή της πηγής, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων
μέτρησης των Υ.Π.
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3. Σχέδιο Δράσης και Συστάσεις για τον Τομέα Προτεραιότητας
Εταιρικού Δικαίου
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με την
τρέχουσα κατάσταση για τις Υ.Π. για τις οποίες έχει γίνει μέτρηση. Διατυπώνει και
ποσοτικοποιεί συστάσεις με στόχο την απλοποίηση της τρέχουσας κατάστασης και τη μείωση
των διοικητικών βαρών. Περιγράφει επίσης την προτεινόμενη ακολουθία και
προτεραιοποίηση των προτάσεων μείωσης και τους προτεινόμενους τρόπους διευκόλυνσης
της εφαρμογής τους. Γίνεται λεπτομερής επεξήγηση των συστάσεων, οι οποίες
ποσοτικοποιούνται με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες και τις αξιολογήσεις
εμπειρογνωμόνων.
Οι συστάσεις μείωσης των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους στον τομέα
προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου και Ετήσιων λογαριασμών υπολογίζονται με στόχο τη
μείωση του διοικητικού κόστους και των διοικητικών βαρών κατά τα ακόλουθα ποσά:
Σύσταση

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικού κόστους

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικών βαρών

Κατάργηση της απαίτησης για
δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και εταιρικών αλλαγών
στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και χρήση του Γ.Ε.ΜΗ
ως εφημερίδα της κυβερνήσεως για
τον σκοπό αυτόν*

60.252.894 ευρώ

47.484.394 ευρώ

Κατάργηση της νομικής απαίτησης
για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και της σχετικής
κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ή σε εφημερίδα

33.976.000 ευρώ

27.117.950 ευρώ

Αποδοχή πλήρους ηλεκτρονικής
καταχώρισης όλων των
κοινοποιήσεων στο Μητρώο
(εταιρικές αλλαγές και ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις)

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας
πληρωμών για όλες τις κοινοποιήσεις
στο Γ.Ε.ΜΗ ώστε να
πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς
επίσκεψη σε γραφείο*

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

Χρήση ευελιξίας στη νομοθεσία της
Ε.Ε. για την απλοποίηση των
39.031.148 ευρώ
οικονομικών καταστάσεων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μείωση του αριθμού των εταιρειών
για τις οποίες απαιτείται ανεξάρτητος
26.750.844 ευρώ
έλεγχος των οικονομικών τους
καταστάσεων

31.216.708 ευρώ

26.750.844 ευρώ
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Έχετε υπ' όψιν ότι η πρόσθεση των μεμονωμένων υπολογισμών μείωσης για κάθε
σύσταση βοηθά να κατανοήσουμε την έκταση της πιθανής μείωσης και δεν αποτελεί ακριβές
αριθμητικό στοιχείο. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι μειώσεις υπολογίζονται χωριστά
για κάθε σύσταση με βάση τον τρόπο μέτρησης του κόστους για το συγκεκριμένο έργο. Οι
επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιορίζονται από την εκ
των προτέρων εφαρμογή των άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν
σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή
των συστάσεων που δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*).

3.1.

Προσδιορισμός πιθανών επιλογών απλοποίησης και μείωσης

Κατά τη διάρκεια του 4ου σταδίου του έργου, πιθανές επιλογές απλοποίησης και μείωσης
προσδιορίστηκαν ως κατάλληλες με βάση τις απόψεις των επιχειρήσεων που εκφράστηκαν
κατά τη διάρκεια της φάσης μέτρησης, τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, την εμπειρία
από άλλες ασκήσεις μείωσης των διοικητικών βαρών, και τις απόψεις ομάδων Ελλήνων
δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν στο έργο.
Πιθανές επιλογές απλοποίησης και μείωσης αναπτύχθηκαν από Έλληνες δημοσίους
υπαλλήλους με βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο είχε συνταχθεί από τον
Ο.Ο.Σ.Α. χρησιμοποιώντας την «Πυραμίδα Μείωσης Βαρών από Υ.Π.» η οποία αναπτύχθηκε
από την κοινοπραξία των εταιρειών Capgemini, Deloitte και Ramboll στο πλαίσιο του έργου
της Ε.Ε. για τη βασική μέτρηση και τη μείωση του διοικητικού κόστους την περίοδο 2009-10.
Το ερωτηματολόγιο ζητούσε από τους δημοσίους υπαλλήλους να απαντήσουν στις
ακόλουθες ερωτήσεις, με τη σειρά, σε σχέση με κάθε Υ.Π. για την οποία είχε γίνει μέτρηση:
1. Ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής που αφορά την Υ.Π.;
2. Επιλογή Α: Πλήρης κατάργηση αυτής της Υ.Π. προκειμένου να μειωθούν τα
διοικητικά βάρη (επιχειρήματα υπέρ, επιχειρήματα κατά, συμπέρασμα)
3. Επιλογή Β: Ανασχεδιασμός των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης στο
πλαίσιο αυτής της Υ.Π. προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά βάρη
(προσδιορίστε ευκαιρίες ώστε η δημόσια διοίκηση να ενεργεί με λιγότερο επαχθή
τρόπο, και καταλήξτε στις πλέον κατάλληλες)
4. Επιλογή Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της
πολιτικής (προσδιορίστε λιγότερο επαχθείς τρόπους εκπλήρωσης του
καθορισμένου στόχου πολιτικής, και καταλήξτε στους πλέον κατάλληλους)
5. Επιλογή Δ: Κάντε την Υ.Π. όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη για τις επιχειρήσεις
(προσδιορίστε τρόπους ώστε η συμμόρφωση με την Υ.Π. να είναι όσο το
δυνατόν πιο ευέλικτη για τις επιχειρήσεις, και καταλήξτε στους πλέον
κατάλληλους)
6. Επιλογή Ε: Μείωση των μεταβλητών στην εξίσωση Τ.Μ.Κ.: Πληθυσμός,
συχνότητα, χρόνος και τυπική τιμή (προσδιορίστε πιθανές αλλαγές για καθεμία
από τις τέσσερις μεταβλητές, και καταλήξτε στις πλέον κατάλληλες)
Με το ερωτηματολόγιο αυτό καθορίστηκε ένας δομημένος τρόπος διερεύνησης
ευρύτερων μεταρρυθμίσεων πριν από τις μικρότερες μεταρρυθμίσεις, και διασφαλίστηκε η
εστίαση της προσοχής και πέρα από τις μικρές αλλαγές που αφορούσαν τις μεταβλητές της
εξίσωσης του Τ.Μ.Κ.
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Λίστες πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης για τον τομέα προτεραιότητας
Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί παρουσιάζονται συνοπτικά στα σημεία Πίνακας 3.1
έως 3.4 κατωτέρω. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεμονωμένα πιθανά μέτρα που
παρατίθενται σε αυτούς τους πίνακες ενδέχεται να μην είναι συμβατά – πρόκειται απλώς για
λίστες μεμονωμένων μέτρων μεταρρύθμισης.
Πίνακας 3.1:

Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης
που προτείνονται για την Υ.Π.7

Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών
Στόχος πολιτικής:
Επίβλεψη, εποπτεία και διαφάνεια των εταιρειών
Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών
δημόσιας διοίκησης

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με
μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της
πολιτικής
Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το
δυνατόν πιο ευέλικτη για τις
επιχειρήσεις

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην
εξίσωση Τ.Μ.Κ.

Πίνακας 3.2:

 Δεν θεωρείται εφικτή λόγω των υποχρεώσεων της
Ε.Ε.
 Διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ με άλλα συστήματα έτσι
ώστε τα δεδομένα να ανταλλάσσονται αυτομάτως
και οι επιχειρήσεις να μην απευθύνονται σε
διαφορετικούς δημόσιους φορείς
 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Γ.Ε.ΜΗ με
στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων
δημοσίευσης
 Ανταλλαγή πληροφοριών από δημόσιες πηγές,
ώστε να μην απαιτείται από τις εταιρείες να
παρέχουν δημόσιες πληροφορίες
 Εκπλήρωση της απαίτησης δημοσίευσης
χρησιμοποιώντας το Γ.Ε.ΜΗ ως Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και όχι τα ΦΕΚ
 Αξιοποίηση της ευελιξίας που προσφέρει το
δίκαιο της Ε.Ε. για τη διασφάλιση λιγότερων
απαιτήσεων για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
 Ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ταχύτερη δημοσίευση κοινοποιήσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ
 Μείωση χρόνου/κόστους υποχρέωσης για
ορισμένες εταιρείες αξιοποιώντας πλήρως τις
απλοποιήσεις σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. που
επιτρέπει τις συνοπτικές καταστάσεις
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης (μόνο)
στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ευκολότερη καταβολή τελών (απουσία
φορολογικών υπηρεσιών)
 Απαίτηση για μία μόνο καταχώριση ετήσιων
λογαριασμών από εταιρείες Α.Ε. μετά τη γενική
συνέλευση

Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης
που προτείνονται για την Υ.Π.8

Υ.Π.8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
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Στόχος πολιτικής:
Αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, της διαφάνειας και της ορθής και πιστής
απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης των εταιρειών
Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.

 Δεν είναι εφικτό να καταργηθεί πλήρως λόγω του
δικαίου της Ε.Ε.
 Χρήση κριτηρίων Ε.Ε. τα οποία θα καταργούσαν
την απαίτηση για ορισμένες εταιρείες

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών
δημόσιας διοίκησης
Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με
μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της
πολιτικής
Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το
δυνατόν πιο ευέλικτη για τις
επιχειρήσεις

 Κατάργηση της απαίτησης για τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις
 Εξάλειψη της σύνδεσης με/κατάργηση
πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην
εξίσωση Τ.Μ.Κ.

Πίνακας 3.3:

Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης
που προτείνονται για την Υ.Π.9

Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας
Στόχος πολιτικής:
Διασφάλιση του γεγονότος ότι οι αρχές και το κοινό μπορούν να εντοπίζουν και να βρίσκουν
πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες. Σε πολλές περιπτώσεις πληρεί επίσης τις απαιτήσεις
της Ε.Ε.
Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών
δημόσιας διοίκησης

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με
μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της
πολιτικής

 Δεν θεωρείται εφικτή η πλήρης κατάργηση της
Υ.Π. λόγω της ανάγκης για τήρηση μητρώου
 Διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ με άλλα συστήματα έτσι
ώστε τα δεδομένα να ανταλλάσσονται αυτομάτως
και οι επιχειρήσεις να μην απευθύνονται σε
διαφορετικούς δημόσιους φορείς
 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Γ.Ε.ΜΗ με
στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων
δημοσίευσης
 Ανταλλαγή πληροφοριών από δημόσιες πηγές,
ώστε να μην απαιτείται από τις εταιρείες να
παρέχουν δημόσιες πληροφορίες
 Εκπλήρωση της απαίτησης δημοσίευσης
χρησιμοποιώντας το Γ.Ε.ΜΗ ως Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και όχι τα ΦΕΚ
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Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το
δυνατόν πιο ευέλικτη για τις
επιχειρήσεις
Ε: Μείωση των μεταβλητών στην
εξίσωση Τ.Μ.Κ.

Πίνακας 3.4:

 Ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ταχύτερη δημοσίευση κοινοποιήσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης (μόνο)
στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ευκολότερη καταβολή τελών (απουσία
φορολογικών υπηρεσιών)

Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης
που προτείνονται για την Υ.Π.10

Υ.Π.10: Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στην Ελλάδα)
Στόχος πολιτικής:
Διαφάνεια και εποπτεία των εργασιών ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα
Α: Πλήρης κατάργηση της Υ.Π.

Β: Ανασχεδιασμός διαδικασιών
δημόσιας διοίκησης

Γ: Ευθυγράμμιση της Υ.Π. με
μεγαλύτερη ακρίβεια στο στόχο της
πολιτικής
Δ: Να καταστεί η Υ.Π. όσο το
δυνατόν πιο ευέλικτη για τις
επιχειρήσεις

Ε: Μείωση των μεταβλητών στην
εξίσωση Τ.Μ.Κ.

 Αναθεώρηση απαιτήσεων με στόχο τον έλεγχο
της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ε.Ε., ιδίως
για εταιρείες εντός της Ε.Ε.
 Κατάργηση απαιτήσεων γλώσσας (μόνο
Ελληνικά)
 Διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ με άλλα συστήματα έτσι
ώστε τα δεδομένα να ανταλλάσσονται αυτομάτως
και οι επιχειρήσεις να μην απευθύνονται σε
διαφορετικούς δημόσιους φορείς
 Ανασχεδιασμός των διαδικασιών του Γ.Ε.ΜΗ με
στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων
δημοσίευσης
 Ανταλλαγή πληροφοριών από δημόσιες πηγές,
ώστε να μην απαιτείται από τις εταιρείες να
παρέχουν δημόσιες πληροφορίες
 Εκπλήρωση της απαίτησης δημοσίευσης
χρησιμοποιώντας το Γ.Ε.ΜΗ ως Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και όχι τα ΦΕΚ
 Παροχή δυνατότητας στις εταιρείες να
μεταφέρουν την έδρα τους εντός της Ε.Ε. (προς το
παρόν μην εφικτό στην Ελλάδα)
 Ηλεκτρονικές καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ταχύτερη δημοσίευση των κοινοποιήσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης (μόνο)
στο Γ.Ε.ΜΗ
 Ευκολότερη καταβολή τελών (απουσία
φορολογικών υπηρεσιών)

3.2.Συστάσεις για τον τομέα προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου και Ετήσιων
λογαριασμών
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Ορισμένα από τα πιθανά μέτρα απλοποίησης και μείωσης εξετάστηκαν περαιτέρω
προκειμένου να αναπτυχθεί ένα συμβατό σύνολο συστάσεων για το έργο, το οποίο θα
μπορούσε να αποτελέσει ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση των διοικητικών
βαρών στο πλαίσιο του έργου. Τα πιθανά μέτρα που εξελίχθηκαν σε συστάσεις είναι εκείνα
που φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν ουσιαστικές μειώσεις στα διοικητικά
βάρη ή στους παράγοντες τριβής, και τα οποία φαίνεται να είναι συμβατά με τους γενικούς
στόχους της πολιτικής των υποχρεώσεων. Τα άλλα πιθανά μέτρα που καταγράφονται στους
ανωτέρω πίνακες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρόσθετος πόρος για την εξέταση, από
την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, περαιτέρω ευκαιριών μείωσης.
Οι συστάσεις παρουσιάζονται μεμονωμένα στη συνέχεια αυτής της ενότητας.
Περιγράφεται το ιστορικό κάθε σύστασης, καθώς και η τρέχουσα κατάσταση όπως
παρουσιάζεται στο έργο και η επιθυμητή μελλοντική κατάσταση η οποία θα μπορούσε να
προκύψει εάν εφαρμοζόταν η σύσταση. Περιλαμβάνεται λίστα με τα σχετικά τμήματα της
νομοθεσίας και των κανονισμών η τροποποίηση των οποίων θα ήταν απαραίτητο να
εξεταστεί. Αυτό βασίζεται στην αξιολόγηση από την ομάδα του έργου της αρχικής νομικής
καταγραφής που πραγματοποιήθηκε από Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους κατά το 1ο Στάδιο
του έργου, κι επίσης στην πρόσθετη νομική ανάλυση με στόχο τον εντοπισμό σχετικών
διατάξεων και του βαθμού συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ε.Ε. Τέλος, γίνεται μια
αξιολόγηση της πιθανής μείωσης των διοικητικών βαρών, η οποία θα προέκυπτε από την
εφαρμογή της κάθε σύστασης.
Όπως είθισται στις ασκήσεις μείωσης διοικητικών βαρών, η μείωση των διοικητικών
βαρών παρέχεται χωριστά για κάθε σύσταση, ήτοι η μείωση υπολογίζεται με βάση την
εφαρμογή κάθε σύστασης στην τρέχουσα κατάσταση, και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το
συνδυαστικό αποτέλεσμα των συστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική μείωση των
διοικητικών βαρών, η οποία θα επιτυγχάνετο εφαρμόζοντας όλες τις συστάσεις, δεν μπορεί
να υπολογιστεί προσθέτοντας απλώς τις μειώσεις για κάθε σύσταση. Θα χρειαστεί περαιτέρω
ανάλυση από τη στιγμή που θα ήταν σαφές ποιες συστάσεις θα εφαρμόζονταν.
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3.2.1.

Κατάργηση της απαίτησης για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
και εταιρικών αλλαγών στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και χρήση
του Γ.Ε.ΜΗ ως εφημερίδα της κυβερνήσεως για τον σκοπό αυτόν

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 47.484.394 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά 60.252.894 ευρώ σε
μεμονωμένη βάση.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταργήσει την απαίτηση για δημοσίευση των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών αλλαγών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
διότι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο μπορεί να λειτουργεί ως εφημερίδα της κυβερνήσεως για
τον σκοπό αυτόν.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών
(διαφορετικές μορφές και κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με
τη δημοσίευση, εφόσον είναι απαραίτητο)
Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας (διαφορετικές μορφές και κατηγορίες)
Υ.Π. 10: Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών στην Ελλάδα)
Ιστορικό και σκεπτικό
Προς το παρόν απαιτείται από τις εισηγμένες και τις μη εισηγμένες εταιρείες και άλλες
επιχειρήσεις να κοινοποιούν τις εταιρικές αλλαγές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
(μόνο για ορισμένες εταιρείες) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Η τεκμηρίωση
διαβιβάζεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) προς δημοσίευση. Κατά τη
μέτρηση, οι επιχειρήσεις ανέφεραν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως
ενόχληση και εξέφρασαν την απορία γιατί να είναι απαραίτητη, δεδομένης της ελεύθερης
δημόσιας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης και δημοσίευσης των εταιρικών αλλαγών και ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων για εταιρείες νομικής μορφής Α.Ε., Ε.Π.Ε. και ετερόρρυθμες
κατά μετοχές εταιρείες (μια μορφή εταιρείας που σπανίως χρησιμοποιείται στην πράξη)
ρυθμίζονται σε επίπεδο Ε.Ε. Η σύσταση αυτή αφορά τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων
ρυθμίσεων στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
Ε.Ε.
Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για το έργο, η πρόοδος που σημείωσε
η ελληνική κυβέρνηση στην ανάπτυξη και την ενίσχυση του Γ.Ε.ΜΗ με την πάροδο του
χρόνου έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας κατάστασης όπου υπάρχει πλέον η
δυνατότητα εξορθολογισμού των ρυθμίσεων δημοσίευσης διατηρώντας παράλληλα τη
συμμόρφωση με το δίκαιο της Ε.Ε.
Υπάρχει ελεύθερη δημόσια πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο περιέχει έγγραφα και
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με εταιρικές αλλαγές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 3(5) της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (περί συντονισμού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48
δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των
τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες) απαιτείται η γνωστοποίηση
μέσω της δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καθορίζεται για τον σκοπό
αυτό από το Κράτος Μέλος (δίνεται έμφαση). Επιτρέπει τη δημοσίευση είτε του πλήρους
κειμένου είτε μέρους του κειμένου, ή αναφοράς στο έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί στο
αρχείο του μητρώου ή έχει καταχωριστεί το μητρώο. Επιτρέπει επίσης τη διατήρηση της
καθορισμένης εφημερίδας της κυβερνήσεως σε ηλεκτρονική μορφή. Το Άρθρο 3(5) επιτρέπει
επίσης στα κράτη μέλη να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως
με εξίσου αποτελεσματικά μέσα, το οποίο συνεπάγεται τουλάχιστον τη χρήση συστήματος
όπου οι δημοσιοποιημένες πληροφορίες μπορούν να προσπελάζονται με χρονολογική σειρά
μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η σύσταση αφορά τη χρήση της ευελιξίας που παρέχει η Οδηγία προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι η ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται η εφημερίδα της κυβερνήσεως κατά
την έννοια της Οδηγίας. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η δημοσίευση στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυτό καθαυτό (ΦΕΚ) δεν θα ήταν απαραίτητη. Οι εταιρείες θα
μπορούσαν να εξοικονομήσουν τα τέλη που χρεώνονται για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, εφόσον καταβάλλουν ήδη τέλη για την κοινοποίηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Νόμου 3419/2005, το Γ.Ε.ΜΗ συνιστά ήδη την «Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως για Δημοσιεύσεις Εμπορικού Περιεχομένου».
Μετά από μια πρώιμη ένδειξη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελεί σύσταση από
αυτό το έργο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
δημοσίευσε ένα σχέδιο νόμου προς διαβούλευση στις 15 Ιανουαρίου 2014, το οποίο θα
καταργούσε την απαίτηση δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
λαμβάνοντας υπ' όψιν τον χαρακτηρισμό του Γ.Ε.ΜΗ.
Ως συνοδευτικό μέτρο, είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να μειώσει τον χρόνο
αναμονής των εταιρειών από την καταχώριση των πληροφοριών μέχρι τη δημοσίευσή τους
(επί του παρόντος στο ΦΕΚ, μελλοντικά στο ηλεκτρονικό Γ.Ε.ΜΗ). Έχει σημασία διότι,
σύμφωνα με το Άρθρο 3(6) της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ, οι εταιρείες μπορούν να βασίζονται
μόνο στα έγγραφα και τα λεπτομερή στοιχεία όπως έναντι τρίτων από τη στιγμή που έχουν
γνωστοποιηθεί με τη δημοσίευσή τους. Η υφιστάμενη καθυστέρηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ
είναι σημαντική ενόχληση για τις επιχειρήσεις, θέμα το οποίο τέθηκε κατά τη διάρκεια του
σταδίου μέτρησης.
Όπως αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, προς το παρόν αφιερώνεται κάποιος χρόνος για
τον έλεγχο της καταχώρισης από πλευράς ακρίβειας και συμμόρφωσης, διαδικασία η οποία
διεξάγεται από διαφορετικούς δημόσιους οργανισμούς ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας
(για τις εταιρείες Α.Ε., διεξάγεται από τις νομαρχίες). Κατά τη διάρκεια της μέτρησης οι
επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η καθυστέρηση διαρκεί έως 7 μήνες.
Ως εκ τούτου, προτείνουμε επίσης να οριστεί ένας στόχος εξυπηρέτησης για το χρονικό
διάστημα ανάμεσα στην κοινοποίηση και στη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ, και να ληφθούν
διοικητικές ενέργειες συμμόρφωσης με τον στόχο αυτόν. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να
καθοριστούν από την κυβέρνηση ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση μιας
προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο σε σχέση με τον έλεγχο που διενεργείται επί του παρόντος
από την αντίστοιχη διοίκηση. Κάνοντας μια σύγκριση σε διεθνές επίπεδο, το μητρώο
εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει επίσης το δικαίωμα να απορρίπτει λανθασμένες
υποβολές εγγράφων, αλλά η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο διοικητικής εξυπηρέτησης να
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καθίστανται οι ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διαθέσιμες στο διαδίκτυο εντός 48 ωρών για το
99,9% των περιπτώσεων, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται.2
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν κοινοποίηση των αλλαγών, όπως των αλλαγών
που αφορούν την εμπορική επωνυμία, τη μετεγκατάσταση, τη διάρθρωση του κεφαλαίου,
τους νόμιμους ελεγκτές, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διάσπαση, τη
συγχώνευση, την εξαγορά και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (μόνο για ορισμένες
εταιρείες), στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Μετά τη λήψη απόφασης για κάποια
αλλαγή της εταιρείας, η σχετική τεκμηρίωση ετοιμάζεται προς υποβολή στις αρχές.
Στη συνέχεια, το Γ.Ε.ΜΗ διαβιβάζει την κοινοποίηση της αλλαγής ή τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ).
Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται επίσης μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ, στην οποία
το κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση.
Εκτός από τα τέλη για το Γ.Ε.ΜΗ, απαιτείται από τις επιχειρήσεις να καταβάλλουν τέλη
για τη δημοσίευση (περίπου 545 ευρώ για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περίπου 290
ευρώ για άλλες κοινοποιήσεις.)
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν κοινοποίηση των αλλαγών, όπως των αλλαγών
που αφορούν την εμπορική επωνυμία, τη μετεγκατάσταση, τη διάρθρωση του κεφαλαίου,
τους νόμιμους ελεγκτές, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διάσπαση, τη
συγχώνευση, την εξαγορά και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (μόνο για ορισμένες
εταιρείες), στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Μετά τη λήψη απόφασης για κάποια
αλλαγή της εταιρείας, η σχετική τεκμηρίωση ετοιμάζεται προς υποβολή στις αρχές.
Το Γ.Ε.ΜΗ καθορίζεται ως η εφημερίδα της κυβερνήσεως για τον αντίστοιχο σκοπό.
Η δημοσίευση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ, στην οποία το κοινό έχει
ελεύθερη πρόσβαση.
Δεν γίνεται καμία δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον το κοινό έχει
ελεύθερη πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Τα τέλη που χρεώνονται για τις ενέργειες αυτές θα πρέπει να μειωθούν, δεδομένου του
γεγονότος ότι δεν απαιτείται πλέον δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κυβέρνηση προβαίνει σε διοικητικές ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν
καθυστερήσεων κατά τη δημοσίευση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ, και
υιοθετεί έναν στόχο εξυπηρέτησης για τη δημοσίευση των κοινοποιήσεων στην ίδια
ιστοσελίδα, με βάση τον οποίο η επίδοση παρακολουθείται και δημοσιεύεται. Ο έλεγχος των
εγγράφων που υποβάλλονται θα μπορούσε να διεξάγεται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο.
Νομοθεσία προς εξέταση

2

Βλ. http://www.companieshouse.gov.uk/about/publicTargets.shtml
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Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του
πεδίου εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο
της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας:
Εθνική νομοθεσία
Νόμος 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ, Άρθρα 13 και 16 σχετικά με υποχρεώσεις
δημοσίευσης στο τεύχος του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τις εταιρείες
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και στο Γ.Ε.ΜΗ
Νόμος 3469/2006 περί Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Άρθρο 7 παρ. 7 σχετικά με τις
πληροφορίες που δημοσιεύονται στο τεύχος του Φύλλου Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, Άρθρα 43Β, 26 παρ. 2 και 7β, 4 παρ. 4,
1 παρ. 3, 4Α, παρ.3, 7Ε, 9, παρ. 6, 9Α, παρ.1, 2, 4 και 5, 10. παρ. 2, 11 παρ. 5, 7Α, 13
παρ.1, 10, 13 και 14, 15Α παρ. 2, 16Α, παρ. 1, 17Β, παρ. 4, 18 παρ. 7, 20 παρ. 7, 35Α
παρ. 11, 35Β παρ. 6, 40Β παρ. 3, 40Δ, 39Α παρ. 4, 42Α παρ. 4, 46, 48 παρ. 4, 48Α
παρ. 8, 49 παρ. 1, 49 παρ. 5, 66Α παρ. 2, 67 παρ. 1 και 2, 69 παρ. 3, 75, 77 παρ. 4 και
5, 82 παρ. 4 σχετικά με τις υποχρεώσεις λεπτομερούς δημοσίευσης που αφορούν τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και λοιπά δεδομένα (εταιρείες Α.Ε.)
Νόμος 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Άρθρα 22 παρ. 4, 8, 8Α,
9, 18, 42 παρ. 1, 44 παρ. 3, 47 παρ. 5, 50, 51 παρ. 2, 53 σχετικά με τις υποχρεώσεις
λεπτομερούς δημοσίευσης που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
λοιπά δεδομένα (εταιρείες Ε.Π.Ε.)
Νόμος 4072/2012, Άρθρο 232 σχετικά με τη δημοσίευση δεδομένων στη διαδικτυακή
τοποθεσία για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014), Άρθρο 2
Νομοθεσία Ε.Ε., η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα:
Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 26.6.2013, σελ. 19), Κεφάλαιο 7
(Δημοσίευση)
Πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σελ. 11), Κεφάλαιο 2
(Γνωστοποίηση), ειδικότερα Άρθρο 3(5), δεύτερο εδάφιο
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Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Η αλλαγή αυτή θα επηρέαζε τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., και τα υποκαταστήματα ξένων
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, από τις οποίες προς το παρόν απαιτείται να
υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ κοινοποιήσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και άλλες
κοινοποιήσεις σχετικά με εταιρικές αλλαγές οι οποίες δημοσιεύονται μετέπειτα στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εταιρείες Ι.Κ.Ε. δεν επηρεάζονται, διότι επί του παρόντος
δεν απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Αυτές οι επιχειρήσεις:



Θα εξακολουθούσαν να υπόκεινται στην απαίτηση υποβολής κοινοποιήσεων στο
Γ.Ε.ΜΗ.
Δεν θα υπόκειντο στην απαίτηση καταβολής τελών για τη δημοσίευση αυτών των
εγγράφων και των λεπτομερών στοιχείων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ), διότι η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ θα καθοριζόταν ως η κατάλληλη
δημοσίευση σε εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Η ποσοτικοποίηση αυτής της αλλαγής προϋποθέτει την εξάλειψη των τελών δημοσίευσης
στο ΦΕΚ για τις εν λόγω εταιρείες, και την εξάλειψη του άμεσου κόστους αυτών των
εταιρειών για το οποίο έχει γίνει μέτρηση. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τα τέλη για τη
δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εταιρικών αλλαγών.
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη
σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 47.484.394 ευρώ σε διοικητικά βάρη, και
μείωση ύψους 60.252.894 ευρώ σε διοικητικό κόστος.
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Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Δ.Β. = 518.445.996,10 ευρώ
Δ.Κ. = 640.803.712,20 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δ.Β. = 470.961.602,10 ευρώ
Δ.Κ. = 580.550.818,2 ευρώ

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
47.484.394 ευρώ για
Δ.Β.
60.252.894 ευρώ για
Δ.Κ.

εκ των οποίων:

Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

Πιθανή μείωση:
(Μείωση 7,2% για την Υ.Π.
7)

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
19.927,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
18.820,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 455.110.060,13 ευρώ
Δ.Κ. = 564.699.276,24 ευρώ

Μείωση ύψους
30.790.500,00 ευρώ για Δ.Β.
43.559.000,00 ευρώ για
Δ.Κ.

Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων και
αλλαγών της εταιρείας
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
5.821,96 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 32.485.927,14 ευρώ
Δ.Κ. = 32.485.927,14 ευρώ

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
5.390,96 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 15.810.593,14 ευρώ
Δ.Κ. = 15.810.593,14 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 51,33 % για την
Υ.Π. 9

Μείωση ύψους
16.675.334,00 ευρώ για Δ.Β.
16.675.334,00 ευρώ για
Δ.Κ.
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Υ.Π. 10 Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και απαιτήσεων
δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών)
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
929,83 ευρώ
f=1
Q = 64
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 59.508,80 ευρώ
Δ.Κ. = 59.508,80 ευρώ

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
639,83 ευρώ
f=1
Q = 64
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 40.948,80 ευρώ
Δ.Κ. = 40.948,80 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 31,19% του Δ.Κ. για
την Υ.Π. 10

Μείωση ύψους
18.560,00 για Δ.Β.
18.560,00 για Δ.Κ.
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3.2.2.

Κατάργηση της νομικής απαίτησης για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και της σχετικής κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή σε
εφημερίδα

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 27.117.950 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά 33.976.000 ευρώ σε
μεμονωμένη βάση.
Η κυβέρνηση θα πρέπει να καταργήσει τη νομική απαίτηση για δημοσίευση ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων και σχετικών κοινοποιήσεων στην καταχωρισμένη ιστοσελίδα της
εταιρείας ή σε εφημερίδα, διότι το δημοσίως διαθέσιμο Γενικό Εμπορικό Μητρώο μπορεί να
λειτουργεί ως η ελάχιστη απαίτηση δημοσίευσης.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών
(διαφορετικές μορφές και κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με
τη δημοσίευση, εφόσον είναι απαραίτητο)
Ιστορικό και σκεπτικό
Οι εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις υπόκεινται διά νόμου
στην απαίτηση να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (μόνο για ορισμένες
εταιρείες) και τις κοινοποιήσεις προς τους μετόχους στην (καταχωρισμένη) ιστοσελίδα τους ή
σε εφημερίδα. Στην πράξη, πολλές επιχειρήσεις πληρούν αυτήν την απαίτηση
χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα τους, ενώ η δημοσίευση των πληροφοριών στην τοποθεσία
πρέπει επίσης να κοινοποιείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).
Η παροχή της δυνατότητας στις εταιρείες να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις τους σε καταχωρισμένη ιστοσελίδα αντί της απαίτησης για δημοσίευση σε
εφημερίδα έχει ήδη προκαλέσει μείωση του διοικητικού βάρος για τις εταιρείες. Το όφελος
της δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική ιστοσελίδα
αντισταθμίζεται εν μέρει από την ανάγκη η δημοσίευση να κοινοποιείται στο Γ.Ε.ΜΗ.
Παρόλ' αυτά, οι εταιρείες που δεν χρειάζονται ιστοσελίδα για τη συνήθη επιχειρηματική
λειτουργία τους –ιδίως οι μικρές εταιρείες– ενδέχεται να επιβαρύνονται με το κόστος
δημιουργίας ιστοσελίδας κυρίως για τον σκοπό αυτόν, διαφορετικά επιβαρύνονται με τα τέλη
δημοσίευσης σε εφημερίδες.
Η δημοσίευση στην πύλη του Γ.Ε.ΜΗ θα διασφάλιζε το κατώτατο επίπεδο διαφάνειας.
Το Γ.Ε.ΜΗ προσπελάζεται από το κοινό και μπορεί να αποτελέσει τη δημοσίευση σε
εφημερίδα της κυβερνήσεως η οποία απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. (βλ. ενότητα
3.2.1). Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί η απαίτηση της ελληνικής νομοθεσίας για
περαιτέρω δημοσίευση στην ιστοσελίδα ή σε εφημερίδα. Οι επιχειρήσεις δύνανται να
επιλέγουν τη δημοσίευση της εν λόγω πληροφόρησης προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες
σε μετόχους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά θα πρέπει να αποτελεί δική τους επιλογή.
Κάνοντας μια σύγκριση σε διεθνές επίπεδο: το 2006, η Ολλανδία κατάργησε την
απαίτηση για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να
ανακοινώνουν τις συνελεύσεις των μετόχων σε ημερήσιες εφημερίδες ή να αποστέλλουν
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ειδοποίηση ταχυδρομικώς. Η γραπτή κοινοποίηση σε ημερήσιες εφημερίδες διατηρήθηκε
μόνο για δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές στον κομιστή. Αυτές οι
μεγαλύτερες εταιρείες επιβαρύνονταν με σχετικά μικρό κόστος.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι η καθυστέρηση
δημοσίευσης της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ διαρκεί έως 7 μήνες. Εάν καταργηθεί η απαίτηση
δημοσίευσης στην εταιρική ιστοσελίδα ή σε εφημερίδα, προτείνουμε επίσης, ως αποτέλεσμα
αυτού, να οριστεί ένας στόχος εξυπηρέτησης για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην
κοινοποίηση και στη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ, και να ληφθούν διοικητικές ενέργειες
συμμόρφωσης με τον στόχο αυτόν.
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι εταιρείες οι οποίες δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ
υποχρεούνται επίσης να δημοσιεύουν τις πληροφορίες είτε σε εφημερίδα είτε στην
ιστοσελίδα τους. Υποχρεούνται επίσης να δημοσιεύουν ορισμένες πληροφορίες ώστε να
ενημερώνονται οι μέτοχοι σχετικά με τις συνελεύσεις.
Στην περίπτωση της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα, η επιχείρηση πρέπει επίσης να
κοινοποιήσει την εν λόγω δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ, ενέργεια η οποία συνεπάγεται πρόσθετο
τέλος.
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ δημοσιεύονται επίσης στην πύλη του
Γ.Ε.ΜΗ, στην οποία το κοινό μπορεί να πραγματοποιεί αναζήτηση.
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Οι εταιρείες οι οποίες δημοσιοποιούν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ
δύνανται να επιλέγουν τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους και
σχετικών πληροφοριών είτε σε εφημερίδα είτε στην ιστοσελίδα τους.
Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ δημοσιεύονται στην πύλη του
Γ.Ε.ΜΗ, στην οποία το κοινό μπορεί να πραγματοποιεί αναζήτηση.
Νομοθεσία προς εξέταση
Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του
πεδίου εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο
της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας:
Εθνική Νομοθεσία:
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, Άρθρο 7A, 7B, 26, 46 σχετικά με τις
υποχρεώσεις δημοσίευσης που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
λοιπά δεδομένα
(εταιρείες Α.Ε.)
Νόμος 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Άρθρα 8, 8A, 9, 17, 18,
22, 23, 38, 39, 40, 42, 43A, 44 παρ. 3, 47, 48, 50, 51 παρ. 2 σχετικά με τις
υποχρεώσεις δημοσίευσης που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και
λοιπά δεδομένα (Ε.Ε.Π. και ετερόρρυθμες
κατά μετοχές εταιρείες)
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Νόμος 4072/2012, Άρθρο 232 σχετικά με τη δημοσίευση δεδομένων στη διαδικτυακή
τοποθεσία για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014), Άρθρο 2
Νομοθεσία Ε.Ε., η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα:
Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 26.6.2013, σελ. 19), Κεφάλαιο 7
(Δημοσίευση)
Πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σελ. 11), Κεφάλαιο 2
(Γνωστοποίηση), ειδικότερα Άρθρο 3(5), δεύτερο εδάφιο
Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Η αλλαγή αυτή θα επηρέαζε τις επιχειρήσεις οι οποίες επί του παρόντος δημοσιοποιούν
υποχρεωτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σχετικές κοινοποιήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
Αυτές οι επιχειρήσεις:




Δεν θα υπόκειντο πλέον στην απαίτηση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων σε εφημερίδα ή στην καταχωρισμένη ιστοσελίδα τους.
Δεν θα υπόκειντο πλέον στην απαίτηση να κοινοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ τη δημοσίευση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα τους.
Θα ήταν σε θέση με επιλέξουν τον τρόπο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεών τους, γνωρίζοντας ότι η υποχρεωτική δημοσίευση είχε επιτευχθεί μέσω
της κοινοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η σύσταση αυτή καταργεί το άμεσο κόστος που προσδιορίζεται για μια τυπικά αποδοτική
επιχείρηση στην Υ.Π. 7, που αφορά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
και η οποία ισχύει για όλους τους κλάδους.
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη
σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 27.117.950 ευρώ σε διοικητικά βάρη, και
μείωση ύψους 33.976.000 ευρώ σε διοικητικό κόστος.
Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
27.117.950 ευρώ για
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Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

Δ.Β. = 458.782.610,13 ευρώ
Δ.Κ. = 574.282.276,24 ευρώ

Δ.Β.
33.976.000 για Δ.Κ.

εκ των οποίων:
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Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
19.927,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα
επιμέρους τομέων) =
18.427,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 458.782.610,13 ευρώ
Δ.Κ. = 574.282.276,24
ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 5,6% του Δ.Κ. για
την Υ.Π. 7
Μείωση ύψους
27.117.950 ευρώ για Δ.Β.
Μείωση ύψους
33.976.000 ευρώ για Δ.Κ.
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3.2.3.

Αποδοχή πλήρους ηλεκτρονικής καταχώρισης όλων των κοινοποιήσεων στο
Μητρώο (εταιρικές αλλαγές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 11.583.685 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά 13.940.502 ευρώ σε
σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Η μείωση θα επιτευχθεί πλήρως μόνο εάν εφαρμοστεί
μαζί με τη σύσταση στην ενότητα 3.2.4.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να καταχωρίζουν τα στοιχεία τους στο
Γ.Ε.ΜΗ εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται ψηφιακή υπογραφή ή να υπάρχει
οποιαδήποτε απαίτηση για έγγραφα σε έντυπη μορφή. Το εν λόγω αντίγραφο περιλαμβάνει
τυχόν πρόσθετα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την κοινοποίηση.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας
Υ.Π. 10 Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών)
Ιστορικό και σκεπτικό
Προς το παρόν, οι επιχειρήσεις καταχωρίζουν στοιχεία στο Γ.Ε.ΜΗ είτε μέσω ενός
γραφείου στο Εμπορικό Επιμελητήριο είτε απευθείας στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου. Απαιτείται να υποβάλλουν την κοινοποίησή τους σε έντυπη μορφή.
Καθώς αποτελεί συνήθη πρακτική για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν οικονομικές
καταστάσεις λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στους σχετικούς νόμους, το
αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται στα γραφεία ουρές αναμονής από τους αιτούντες, οι
οποίοι, σύμφωνα με δεδομένα της μέτρησης, χρειάζονται περισσότερες από 4 ώρες
αναμονής. Για την Υ.Π.9, ο χρόνος που δαπανάται για την καταχώριση και την πληρωμή των
τελών (στη φορολογική υπηρεσία) για εταιρικές αλλαγές ξεπερνά, σύμφωνα με αναφορές, τις
5 ώρες, ενώ η καταχώριση των εγγράφων συγχώνευσης χρειάζεται 2,3 ημέρες.
Τον Ιούνιο του 2013, το Γ.Ε.ΜΗ έθεσε σε λειτουργία μια διαδικτυακή πύλη
(www.businessportal.gr) με βάση τις διατάξεις του Νόμου 3419/2005 (Άρθρα 4 και 7) και
την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης K1-802/23.3.2011 - ΦΕΚ 470/B/2011), η
οποία περιλαμβάνει εφαρμογές που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποστέλλουν
έγγραφα σε μορφή PDF, εφόσον αφορούν οικονομικές καταστάσεις ή αλλαγή της διεύθυνσης
της επιχείρησης. Παρόλ' αυτά, έως ότου καταστεί δυνατή η υποβολή των εγγράφων με
ψηφιακή υπογραφή, απαιτείται επίσης από τις επιχειρήσεις να τα υποβάλλουν σε έντυπη
μορφή. Κατά τη μέτρηση, οι επιχειρήσεις ανέφεραν ότι στην πράξη δεν χρησιμοποίησαν την
πύλη, επειδή έπρεπε και πάλι να υποβάλουν τα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Ανέφεραν επίσης
προβλήματα κατά τη χρήση της πύλης για να αποστείλουν έγγραφα.
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Κάνοντας μια σύγκριση σε διεθνές επίπεδο: από το 2006, η Ολλανδία εισήγαγε ένα μέτρο
που επιτρέπει την ψηφιακή κατάθεση των ετήσιων λογαριασμών στο εμπορικό μητρώο. Το
Εμπορικό Επιμελητήριο ανέπτυξε μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία επιτρέπει τη σύνδεση
από υφιστάμενες πύλες λογιστών. Η μία εταιρεία θα μπορούσε να υποβάλει τους
λογαριασμούς προς έγκριση στην άλλη εταιρεία και στη συνέχεια τα στοιχεία διαβιβάζοντας
αυτομάτως στο Εμπορικό Επιμελητήριο όπου γινόταν η απευθείας εισαγωγή τους στο
σύστημα.
Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ απαιτούνται για τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την
Υ.Π.7, για την κοινοποίηση της απόφασης των μετόχων αναφορικά με τον διορισμό
ελεγκτών με βάση την Υ.Π.8, για κοινοποιήσεις αλλαγών στην εταιρεία με βάση την Υ.Π.9,
και για πρόσθετες αλλαγές σε υποκαταστήματα ξένων εταιρειών με βάση την Υ.Π.10.
Υπάρχουν δύο συναφή ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να καταστεί
δυνατή για τις επιχειρήσεις η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίς να
χρειάζεται φυσική παρουσία: το πρώτο είναι το ζήτημα των ψηφιακών υπογραφών, και το
δεύτερο ο τρόπος με τον οποίο καταβάλλεται η πληρωμή για την κοινοποίηση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Όσον αφορά το ζήτημα των ψηφιακών υπογραφών, το Άρθρο 3(3) της Οδηγίας
2009/101/ΕΚ (η οποία ισχύει για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και την σπάνια
χρησιμοποιούμενη μορφή των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών) απαιτεί από τα κράτη
μέλη να διασφαλίζουν ότι η υποβολή, εκ μέρους των εταιρειών, των κοινοποιήσεων που
απαιτούνται σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Οδηγίας είναι δυνατή «με ηλεκτρονικά μέσα».
Σύμφωνα με το Άρθρο 3(2) της Οδηγίας, αυτή η φράση σημαίνει «ότι η αρχική αποστολή
καθώς και η παραλαβή των στοιχείων στον προορισμό τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
εξοπλισμού που χρησιμεύει για την επεξεργασία (περιλαμβανομένης της ψηφιακής
συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, και ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται, μεταφέρονται
και παραλαμβάνονται με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα ή με οπτικά μέσα ή με άλλα
ηλεκτρομαγνητικά μέσα, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζουν τα κράτη μέλη». Τα κράτη
μέλη δύνανται επίσης να επιβάλλουν σε όλες τις εταιρείες ή σε ορισμένες κατηγορίες
εταιρειών, την υποβολή με ηλεκτρονικά μέσα όλων ή ορισμένων κατηγοριών των εν λόγω
εγγράφων και στοιχείων. Το Άρθρο 3(4) απαιτεί αντίγραφα των εγγράφων ή των στοιχείων
που αναφέρονται στο Άρθρο 2 να είναι δυνατόν να λαμβάνονται κατόπιν αιτήσεως (προς το
μητρώο). Στις περιπτώσεις που, κατά το Άρθρο 3(4), απαιτούνται θεωρημένα ηλεκτρονικά
αντίγραφα, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι η θεώρηση των ηλεκτρονικών εγγράφων εγγυάται τόσο τη γνησιότητα της
προέλευσής τους όσο και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με τη χρήση τουλάχιστον
μιας προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Τα αντίγραφα πρέπει να μπορούν να χορηγηθούν
σε ηλεκτρονική μορφή, ακόμη και αν είχαν υποβληθεί σε χαρτί, παρότι δύναται να είναι
αιτιολογημένη η μη χορήγηση από το μητρώο παλαιότερων εγγράφων σε ηλεκτρονική
μορφή.
Συνιστά, επομένως, απαίτηση για τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά έγγραφα στο μητρώο, ενώ θα πρέπει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή
χωρίς τη χρήση ψηφιακής υπογραφής από την εταιρεία. Μπορούν να γίνονται δεκτά και άλλα
μέσα ελέγχου ταυτότητας, και αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει ήδη μέτρα προς
αυτή την κατεύθυνση.
Όσον αφορά το ζήτημα της πληρωμής, προς το παρόν μια επιχείρηση πρέπει να
επισκεφθεί κάποια φορολογική υπηρεσία προκειμένου να πληρώσει τα τέλη για το ΦΕΚ και
να προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής όταν θα υποβάλει τα έγγραφα (σε έντυπη μορφή)
στο Γ.Ε.ΜΗ, ενώ πρέπει να καταβάλει απευθείας τα τέλη για το Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό σημαίνει ότι,
προκειμένου οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από τη διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ, η πληρωμή πρέπει να είναι επίσης δυνατή χωρίς την επίσκεψη σε
κάποιο γραφείο. Αυτό το ζήτημα αναπτύσσεται στην ενότητα 3.2.4.
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Επειδή τα ζητήματα της ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων και πληρωμής συνδέονται
μεταξύ τους, τα πλήρη οφέλη θα επιτευχθούν μόνο σε περίπτωση που η παρούσα σύσταση
εφαρμοστεί μαζί με τη σύσταση περί πληρωμής στην ενότητα 3.2.4.
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι επιχειρήσεις απαιτείται να παρέχουν τις κοινοποιήσεις τους τόσο σε έντυπη όσο και
σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και
των διορισμών ελεγκτών (για ορισμένες εταιρείες) στο Γ.Ε.ΜΗ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
προσκομίσουν τα αντίγραφα στο αντίστοιχο γραφείο.
Παρότι είναι δυνατή η αποστολή ορισμένων κοινοποιήσεων στη διαδικτυακή πύλη του
Γ.Ε.ΜΗ, η απαίτηση για κοινοποιήσεις σε έντυπη μορφή εξακολουθεί να υφίσταται, και κατά
συνέπεια πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αποστολής ενώ
ορισμένες αναφέρουν προβλήματα κατά τη χρήση της.
Στα πρότυπα για τη λήψη ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων περιλαμβάνεται η χρήση
ψηφιακών υπογραφών.
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέγουν να υποβάλλουν εξολοκλήρου όλες τις
κοινοποιήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης. Στις κοινοποιήσεις
αυτές συμπεριλαμβάνονται τα απλά μη θεωρημένα αντίγραφα τυχόν πρόσθετων εγγράφων
που απαιτούνται.
Δεν υπάρχει απαίτηση για ψηφιακή υπογραφή εφόσον οι υπογραφές αυτές δεν είναι
διαθέσιμες.
Τα διαπιστευτήρια που καθορίζονται από τον χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός
πρόσβασης) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην πύλη και, εάν θεωρείται
απαραίτητο, οι κωδικοί ελέγχου ταυτότητας ή μια ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση θα
μπορούσαν να παρέχονται μαζί με τις αναγκαίες οδηγίες για ψευδείς δηλώσεις.
Δεν απαιτείται η κοινοποίηση σε έντυπη μορφή.
Νομοθεσία προς εξέταση
Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου
εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο
της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας:
Εθνική Νομοθεσία:
Νόμος 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ, Άρθρο 7 σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης
στο Γ.Ε.ΜΗ, Άρθρο 4 σχετικά με τις αρμοδιότητες άλλων σχετικών αρχών
αναφορικά με το Γ.Ε.ΜΗ, Άρθρα 13 έως 16 σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσίευσης
αναφορικά με το Γ.Ε.ΜΗ
Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 περί ψηφιακής υπογραφής και σχετικές αποφάσεις
εφαρμογής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT):
EETT Αποφάσεις 248/71/2002, 295/64/2003, 295/65/2003, 308/37/2004
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Νόμος 3979/2011 για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Άρθρα 13, 14, 15, 16, 18
σχετικά με την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων, αντιγράφων, ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων και πρωτοκόλλων
Βλ. επίσης: Σχέδιο νόμου για Διοικητικές απλοποιήσεις (υποβλήθηκε στη Βουλή τον
Φεβρουάριο του 2014), Άρθρο 2
Νομοθεσία Ε.Ε., η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα:
Πρώτη οδηγία 2009/101/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης, για την
προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι
εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σελ. 11), Κεφάλαιο 2
(Γνωστοποίηση), ειδικότερα Άρθρο 3(1) – (3)
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Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, κοινοποίηση του διορισμού ελεγκτών και
κοινοποιήσεις οφειλόμενες σε συμβάντα εταιρικών αλλαγών.
Αυτές οι επιχειρήσεις:



Δεν θα χρειαζόταν πλέον να επισκέπτονται το Εμπορικό Επιμελητήριο ή τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου προκειμένου να υποβάλλουν την κοινοποίηση σε έντυπη
μορφή.
Θα ήταν σε θέση να αποστέλλουν τα σχετικά έγγραφα στη διαδικτυακή πύλη του
Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτή η πρόταση μείωσης θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο που καταγράφηκε, στη
διάρκεια της μέτρησης, ότι απαιτείται για τη δραστηριότητα 17 (υποβολή πληροφοριών) στο
πλαίσιο των Υ.Π. 7, 8, 9 και 10. Για ορισμένους επιμέρους τομείς, ο χρόνος που
καταγράφηκε για μία επίσκεψη είναι μεγαλύτερος σε σχέση με άλλους τομείς. Σε γενικές
γραμμές, εάν η καταχώριση και η πληρωμή μπορούν να γίνουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, η
παραδοχή που διατυπώνεται έγκειται στο ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο χρόνος
καταχώρισης στα 30 λεπτά για όλες τις σχετικές Υ.Π. και όλους τους επιμέρους τομείς. Για
τους επιμέρους τομείς οι οποίοι αναθέτουν αυτήν τη δραστηριότητα στο πλαίσιο των Υ.Π. 7
και 9, το κόστος συμβουλευτικής θα υποστεί, κατά παραδοχή, μείωση ως αποτέλεσμα του
λιγότερου χρόνου που θα χρειάζονται οι σύμβουλοι (λογιστές) για την καταχώριση. Με βάση
τη δραστηριότητα που εκτελείται από εσωτερικούς πόρους των επιχειρήσεων, η καταχώριση
αντιστοιχεί περίπου στο 5% του συνολικού χρόνου που δαπανάται για τις Υ.Π., με
αποτέλεσμα το κόστος συμβουλευτικής να μειώνεται επίσης κατά 5% για τους επιμέρους
τομείς που αναθέτουν τη δραστηριότητα.
Η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση θα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που αυτή η
σύσταση εφαρμοστεί μαζί με τη σύσταση στην ενότητα 3.2.4, κατά συνέπεια, το 50% των
επιπτώσεων κατανέμεται σε αυτήν τη σύσταση και το 50% στη σύσταση της ενότητας 3.2.4.
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη
σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 11.583.685 ευρώ σε διοικητικά βάρη, και
μείωση ύψους 13.940.502 ευρώ σε διοικητικό κόστος.
Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Δ.Β. = 580.457.065,20 ευρώ
Δ.Κ. = 702.814.781,10 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δ.Β. = 568.873.380,20 ευρώ
Δ.Κ. = 688.874.279,00 ευρώ

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
11.583.685 ευρώ για
Δ.Β.
13.940.502 ευρώ για
Δ.Κ.

εκ των οποίων:
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Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
19.927,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
19.623,08 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 476.516.193,70 ευρώ
Δ.Κ. = 596.517.092,50 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 1,9% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 7

Μείωση ύψους
9.384.366,43 ευρώ για
Δ.Β.
11.741.183,75 ευρώ για
Δ.Κ.

Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
71.327,90 ευρώ
f=1
Q = 14.999
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 62.011.069,12 ευρώ
Δ.Κ. = 62.011.069,12 ευρώ

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
71.290,40 ευρώ
f=1
Q = 14.999
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 61.878.036,00 ευρώ
Δ.Κ. = 61.878.036,00 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 0,2% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 8

Μείωση ύψους
133.033,12 για Δ.Β.
133.033,12 για Δ.Κ.

Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
5.821,96 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 32.485.927,14 ευρώ
Δ.Κ. = 32.485.927,14 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
5.656,95 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 30.422.411,31 ευρώ
Δ.Κ. = 30.422.411,31 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 6,4% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 9

Μείωση ύψους
2.063.515,83 ευρώ για
Δ.Β.
Μείωση ύψους
2.063.515,83 ευρώ για
Δ.Κ.

Υ.Π. 10 Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών)
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P = 929,83 ευρώ

P = 886,55 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 4,7% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 10
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f=1
f=1
Q = 64
Q = 64
Μείωση ύψους
Σ.Ε.Λ. = 0%
Σ.Ε.Λ. = 0%
2.769,60 για Δ.Β.
Δ.Β. = 59.508,80 ευρώ
Δ.Β. = 56.739,20 ευρώ
Μείωση ύψους
Δ.Κ. = 59.508,80 ευρώ
Δ.Κ. = 56.739,20 ευρώ
2.769,60 για Δ.Κ.
3.2.4. Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας πληρωμών για όλες τις κοινοποιήσεις στο
Γ.Ε.ΜΗ ώστε να πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς επίσκεψη σε γραφείο*
Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 11.583.685 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά 13.940.502 ευρώ σε
σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Η μείωση θα επιτευχθεί πλήρως μόνο εάν εφαρμοστεί
μαζί με τη σύσταση στην ενότητα 3.2.3.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν τα τέλη για τις κοινοποιήσεις
τους στο Γ.Ε.ΜΗ χωρίς να επισκέπτονται κάποιο γραφείο αυτοπροσώπως.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας
Υ.Π. 10 Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών)
Ιστορικό και σκεπτικό
Με βάση την κατάσταση που επικρατούσε κατά τη διάρκεια της μέτρησης, οι
επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κοινοποιήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ πρέπει να επισκέπτονται τη
φορολογική υπηρεσία για να πληρώσουν τα τέλη για το ΦΕΚ και, στη συνέχεια, να
προσκομίσουν την απόδειξη κατά την υποβολή της κοινοποίησης στο Εμπορικό
Επιμελητήριο ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ενώ πρέπει να καταβάλλουν απευθείας τα
τέλη για το Γ.Ε.ΜΗ.
Τα πλήρη οφέλη για τις επιχειρήσεις που απορρέουν από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
καταχώρισης των κοινοποιήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ θα επιτευχθούν μόνο εφόσον η διαδικασία
πληρωμής γίνεται εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε γραφείο, στο οποίο ο χρόνος αναμονής
αποτελεί βασικό παράγοντα κόστους.
Ο εκσυγχρονισμός αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να λάβει διαφορετικές μορφές,
ανάλογα με τη μορφή που οι επιχειρήσεις θεωρούν πιο πρόσφορη. Θα μπορούσε να είναι
δυνατή η πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπου ο αριθμός αναφοράς θα εισάγεται
κατά την αποστολή μιας κοινοποίησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες, θα
μπορούσε επίσης να καταστεί εφικτή η σύνδεση ενός συστήματος πληρωμής στη
διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.
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Τον Ιανουάριο του 2014, η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε σε
λειτουργία μια εφαρμογή ηλεκτρονικού Τέλους (e-Παράβολο) η οποία επιτρέπει στο κοινό
την καταβολή πληρωμών σε αρκετούς κρατικούς φορείς χωρίς επίσκεψη σε κάποια
φορολογική υπηρεσία (σύμφωνα με την ΠΟΛ 1163 της 3ης Ιουλίου 2013). Ο χρήστης
δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό κωδικό για την πληρωμή, τον οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιεί
ως αναφορά και μπορεί να καταβάλλει την πληρωμή σε τράπεζα ή σε ταχυδρομείο. Ο
οργανισμός είσπραξης ελέγχει ότι η πληρωμή έχει ληφθεί. Αυτό το σύστημα ή κάποιο
παρόμοιο θα μπορούσε να αποδειχθεί ελκυστικό για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις
πληρωμές τους για κοινοποιήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
Έχοντας ως δεδομένο αυτή την τελευταία εξέλιξη, η κυβέρνηση θα πρέπει να
συμβουλευτεί επιχειρηματικούς οργανισμούς προκειμένου να αποφασίσει ποιες επιλογές
πληρωμής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Επειδή τα ζητήματα της ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων και πληρωμής συνδέονται
μεταξύ τους, τα πλήρη οφέλη θα επιτευχθούν μόνο σε περίπτωση που η παρούσα σύσταση
εφαρμοστεί μαζί με τη σύσταση περί ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων στην ενότητα
3.2.3.
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν το τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ σε κάποια
φορολογική υπηρεσία προτού υποβάλλουν το κυρίως έγγραφο σε έντυπη μορφή και
ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
και καταβάλλουν απευθείας το τέλος του Γ.Ε.ΜΗ. Οφείλουν να επιδείξουν την απόδειξη
πληρωμής.
Καθώς αποτελεί συνήθη πρακτική για τις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται όταν
πλησιάζει η προθεσμία καταχώρισης, το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται ουρές από τους
αιτούντες και χρόνος αναμονής για τις επιχειρήσεις.
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Η πληρωμή των τελών για την καταχώριση της κοινοποίησης ή των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων καταβάλλεται χωρίς επίσκεψη σε κάποια φορολογική υπηρεσία ή
σε άλλο γραφείο της δημόσιας υπηρεσίας.
Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να υποβάλει απόδειξη της πληρωμής – η δημόσια
υπηρεσία διεξάγει οποιονδήποτε απαραίτητο έλεγχο των πληρωμών που έχει λάβει (αριθμοί
αναφοράς) προκειμένου να αντιστοιχίσει την κοινοποίηση με την αντίστοιχη πληρωμή.
Νομοθεσία προς εξέταση
Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του πεδίου
εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, καθώς και θεσμοθέτηση και εφαρμογή της δευτερογενούς νομοθεσίας
για την οποία υπάρχει ήδη πρόβλεψη.
Εθνική Νομοθεσία:
Νόμος 3419/2005 για το Γ.Ε.ΜΗ, Άρθρα 6, 7, 8 σχετικά με τη διαδικασία
καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ και τα αντίστοιχα τέλη του Γ.Ε.ΜΗ.
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Νόμος 3979/2011 για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το Άρθρο 26 προβλέπει την
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον
αρμόδιο Υπουργό σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, κοινοποίηση του διορισμού ελεγκτών και
κοινοποιήσεις οφειλόμενες σε συμβάντα εταιρικών αλλαγών.
Αυτές οι επιχειρήσεις:



Δεν θα χρειάζεται πλέον να καταβάλλουν τέλη αυτοπροσώπως σε κάποιο γραφείο.
Δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν την απόδειξη πληρωμής μαζί με τα έγγραφα
κοινοποίησης.

Αυτή η πρόταση μείωσης θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο που καταγράφηκε, στη
διάρκεια της μέτρησης, ότι απαιτείται για τη δραστηριότητα 17 (υποβολή πληροφοριών) στο
πλαίσιο των Υ.Π. 7, 8, 9 και 10. Για ορισμένους επιμέρους τομείς, ο χρόνος που
καταγράφηκε για μία επίσκεψη είναι μεγαλύτερος σε σχέση με άλλους τομείς. Σε γενικές
γραμμές, εάν η καταχώριση και η πληρωμή μπορούν να γίνουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, η
παραδοχή που διατυπώνεται έγκειται στο ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο χρόνος
καταχώρισης στα 30 λεπτά για όλες τις σχετικές Υ.Π. και όλους τους επιμέρους τομείς. Για
τους επιμέρους τομείς οι οποίοι αναθέτουν αυτήν τη δραστηριότητα στο πλαίσιο των Υ.Π. 7
και 9, το κόστος συμβουλευτικής θα υποστεί, κατά παραδοχή, μείωση ως αποτέλεσμα του
λιγότερου χρόνου που θα χρειάζονται οι σύμβουλοι (λογιστές) για την καταχώριση. Με βάση
τη δραστηριότητα που εκτελείται από εσωτερικούς πόρους των επιχειρήσεων, η καταχώριση
αντιστοιχεί περίπου στο 5% του συνολικού χρόνου που δαπανάται για τις Υ.Π., με
αποτέλεσμα το κόστος συμβουλευτικής να μειώνεται επίσης κατά 5% για τους επιμέρους
τομείς που αναθέτουν τη δραστηριότητα.
Η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση θα είναι εφικτή μόνο σε περίπτωση που αυτή η
σύσταση εφαρμοστεί μαζί με τη σύσταση στην ενότητα 3.2.3, κατά συνέπεια, το 50% των
επιπτώσεων κατανέμεται σε αυτήν τη σύσταση και το 50% στη σύσταση της ενότητας 3.2.3.
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη
σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 11.583.685 ευρώ σε διοικητικά βάρη, και
μείωση ύψους 13.940.502 ευρώ σε διοικητικό κόστος.
Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Δ.Β. = 580.457.065,20 ευρώ
Δ.Κ. = 702.814.781,10 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δ.Β. = 568.873.380,20 ευρώ
Δ.Κ. = 688.874.279,00 ευρώ

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
11.583.685 ευρώ για
Δ.Β.
13.940.502 ευρώ για
Δ.Κ.

εκ των οποίων:

58
© O.O.Σ.Α. 2014

Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
19.927,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
19.623,08 ευρώ
f=1
Q = 67.952
Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 476.516.193,70 ευρώ
Δ.Κ. = 596.517.092,50 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 1,9% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 7

Μείωση ύψους
9.384.366,43 ευρώ για
Δ.Β.
11.741.183,75 ευρώ για
Δ.Κ.
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Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
71.327,90 ευρώ
f=1
Q = 14.999
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 62.011.069,12 ευρώ
Δ.Κ. = 62.011.069,12 ευρώ

P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
71.290,40 ευρώ
f=1
Q = 14.999
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 61.878.036,00 ευρώ
Δ.Κ. = 61.878.036,00 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 0,2% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 8

Μείωση ύψους
133.033,12 για Δ.Β.
133.033,12 για Δ.Κ.

Υ.Π. 9: Υποχρέωση γνωστοποίησης/υποβολής/εγγραφής και δημοσίευσης αποφάσεων
και αλλαγών της εταιρείας
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
5.821,96 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 32.485.927,14 ευρώ
Δ.Κ. = 32.485.927,14 ευρώ

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
5.656,95 ευρώ
f=1
Q = 71.090
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 30.422.411,31 ευρώ
Δ.Κ. = 30.422.411,31 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 6,4% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 9

Μείωση ύψους
2.063.515,83 ευρώ για
Δ.Β.
Μείωση ύψους
2.063.515,83 ευρώ για
Δ.Κ.

Υ.Π. 10 Υποχρέωση πρόσθετων γνωστοποιήσεων/κοινοποιήσεων/εγγραφών και
απαιτήσεων δημοσίευσης (υποκαταστήματα ξένων εταιρειών)
Αποτελέσματα μέτρησης:

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

P = 929,83 ευρώ
f=1
Q = 64
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 59.508,80 ευρώ
Δ.Κ. = 59.508,80 ευρώ

P = 886,55 ευρώ
f=1
Q = 64
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 56.739,20 ευρώ
Δ.Κ. = 56.739,20 ευρώ

Πιθανή μείωση:
Μείωση 4,7% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 10
Μείωση ύψους
2.769,60 για Δ.Β.
Μείωση ύψους
2.769,60 για Δ.Κ.
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3.2.5.

Χρήση ευελιξίας στη νομοθεσία της Ε.Ε. για την απλοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 31.216.708 ευρώ, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά 39.031.148 ευρώ σε
μεμονωμένη βάση.
Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει χρήση της ευελιξίας που προσφέρει το δίκαιο της Ε.Ε. για
την παροχή της δυνατότητας στις μικρές και στις πολύ μικρές εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να
συντάσσουν συνοπτικές και απλοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Ιστορικό και σκεπτικό
Η συλλογή πληροφοριών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η κατάρτισή τους,
ή η ανάθεση αυτής της δραστηριότητας σε λογιστές, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος
του κόστους της Υ.Π.7 για τις μικρότερες εταιρείες. Σύμφωνα με αναφορές κατά τη διάρκεια
της μέτρησης, το κόστος συμβουλευτικής για πλήρεις λογιστικές υπηρεσίες προς εταιρείες, οι
οποίες δεν υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που ισχύει στην Ελλάδα για τους απλοποιημένους
λογαριασμούς, ανέρχεται στα 20.000 ευρώ. Από το κόστος αυτό, το 80% κατανέμεται στην
τήρηση λογιστικών βιβλίων και το 20% στην παροχή υποστήριξης για θέματα φορολογικής
συμμόρφωσης. Το 87% του κόστους τήρησης λογιστικών βιβλίων αφορά την κατάρτιση των
ετήσιων λογαριασμών, και το 50% του ποσοστού αυτού αφορά αυτήν τη συγκεκριμένη
υποχρέωση. Ως εκ τούτου, το κόστος παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τη διαχείριση
αυτής της Υποχρέωσης Πληροφόρησης εκτιμάται στα 7.500 ευρώ για τυπικά αποδοτικές
μικρές εταιρείες που χρησιμοποιούν λογιστές. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά από τη
μέτρηση του Τ.Μ.Κ., οι εν λόγω εταιρείες δαπανούν επίσης 1,1 ημέρες παρέχοντας δεδομένα
και διευκρινίσεις στους λογιστές τους.
Στην Ελλάδα, οι εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, οι
οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των
εταιρειών δημόσιου συμφέροντος, επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικές ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα ακόλουθα τρία
κριτήρια που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία:
α) Σύνολο ισολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Αυτά τα κατώτατα όρια είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα που ορίζει η νομοθεσία της
Ε.Ε., η οποία άλλαξε πρόσφατα. Η Οδηγία 78/660/ΕΟΚ παλαιότερα προέβλεπε ότι τα κράτη
μέλη μπορούσαν να επιτρέψουν τη σύνταξη και τη δημοσίευση συνοπτικού ισολογισμού από
εταιρείες οι οποίες δεν υπερέβαιναν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:
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α) Σύνολο ισολογισμού 4,4 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8,8 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Η Οδηγία 78/660/ΕΟΚ έχει καταργηθεί από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, η οποία
περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στη μείωση του διοικητικού βάρους για τις μικρές και
τις πολύ μικρές εταιρείες. Οι νέες διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν έως τις 20 Ιουλίου 2015
για να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτή η σύσταση προτείνει, επομένως, ότι
η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει χρήση αυτών των διατάξεων ενδεχομένως και από την 1η
Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις μικρές και τις πολύ
μικρές εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε.3
Το Άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ορίζει τις εταιρείες με βάση το μέγεθος σύμφωνα
με τυπικά κριτήρια. Ως μεσαία ορίζεται μια επιχείρηση η οποία δεν είναι μικρή ούτε πολύ
μικρή και η οποία κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια
τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ισολογισμού 20 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 40 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 250
Μια μικρή επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού:
α) Σύνολο ισολογισμού 4 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
(Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να αυξάνουν περαιτέρω αυτά τα κατώτατα όρια σε σύνολο
ισολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και σε καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 12 εκατομμυρίων
ευρώ.)
Μια πολύ μικρή επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον των δύο από τα
ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ισολογισμού 350.000 ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 700.000 ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 10
Οι μικρές και οι πολύ μικρές εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
και δεν εμπίπτουν σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες των εταιρειών δημόσιου συμφέροντος
(οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις)
μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά απλοποιήσεων. Στις μικρές εταιρείες, όπως
ορίζονται από το κράτος μέλος, μπορεί να επιτραπεί η σύνταξη και η υποβολή συνοπτικών
3

Θα πρέπει επίσης να ισχύει για τις ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες, αλλά αυτή η μορφή
εταιρείας σπανίως χρησιμοποιείται στην πράξη.
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ισολογισμών (Άρθρο 14(1)). Συντάσσουν επίσης και υποβάλλουν το ελάχιστο περιεχόμενο
των σημειώσεων στους λογαριασμούς σύμφωνα με το Άρθρο 16, και το κράτος μέλος μπορεί
να τις εξαιρέσει από την υποβολή έκθεσης διαχείρισης όπως επιτρέπεται βάσει του Άρθρου
19(3). Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να υποβάλλουν
ακόμα πιο συνοπτικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το Άρθρο 36(2).
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν σε μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν εμπίπτουν σε μία από τις υπόλοιπες κατηγορίες
των εταιρειών δημόσιου συμφέροντος, να συντάσσουν και να υποβάλλουν συνοπτικά
αποτελέσματα χρήσης σύμφωνα με το Άρθρο 14(2).
Οι αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας καθιστούν σαφές ότι οι δυνατότητες απλούστευσης
και εξαίρεσης παρέχονται ως απάντηση μετά την ανάλυση των διοικητικών βαρών.
Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το διοικητικό βάρος που προκαλείται για τις μικρότερες
επιχειρήσεις εφαρμόζοντας τις προαιρετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2013/34 και θέτοντας σε
ισχύ τις απλουστευμένες ρυθμίσεις.
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και δεν εμπίπτουν στις
κατηγορίες των εταιρειών δημόσιου συμφέροντος επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικές
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία:
α) Σύνολο ισολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Στην Ελλάδα οι μικρές εταιρείες ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία
Στην Ελλάδα οι πολύ μικρές εταιρείες ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία
Στην Ελλάδα γίνεται πλήρης χρήση της ευελιξίας για ελάφρυνση των ετήσιων
λογιστικών απαιτήσεων, όπως παρουσιάζονται ανωτέρω για τις πολύ μικρές, τις μικρές και
τις μεσαίες εταιρείες.
Νομοθεσία προς εξέταση
Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του
πεδίου εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο
της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας:
Εθνική Νομοθεσία:
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, Άρθρο 42Α, παρ. 6 σχετικά με τις
γενικές απαιτήσεις για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρείες Α.Ε.)
Νόμος 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Άρθρο 22 σχετικά με τις
απαιτήσεις για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρείες Ε.Π.Ε.) Παρόλ' αυτά, το
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ανωτέρω Άρθρο 22 του Νόμου 3190/1955 κάνει απευθείας αναφορά στα σχετικά
Άρθρα του Νόμου 2190/1920 και, ως εκ τούτου, η τροποποίηση των Άρθρων του
Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει αυτομάτως για τις εταιρείες Ε.Π.Ε.
Νόμος 3190/1955, Άρθρο 50Α παρ. σχετικά με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για
τις Γενικές Συνελεύσεις των ετερόρρυθμων κατά μετοχών εταιρειών
(Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες). Παρόλ' αυτά, το ανωτέρω Άρθρο 50Α του
Νόμου 3190/1955 κάνει απευθείας αναφορά στο Άρθρο 22 του Νόμου 3190/1955, το
οποίο αναφέρεται στα σχετικά Άρθρα του Νόμου 2190/1920 και, ως εκ τούτου, η
τροποποίηση των Άρθρων του Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει αυτομάτως για
τις Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες.
Νόμος 4072/2012, Άρθρο 98 παρ. 1 σχετικά με την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (εταιρείες Ι.Κ.Ε.). Παρόλ' αυτά, το ανωτέρω Άρθρο 98 του Νόμου
4072/2012 κάνει απευθείας αναφορά στα σχετικά Άρθρα του Νόμου 2190/1920 και,
ως εκ τούτου, η τροποποίηση των Άρθρων του Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει
αυτομάτως για τις εταιρείες Ι.Κ.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε., η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα:
Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 26.6.2013, σελ.19)
Άρθρο 3 (Κατηγορίες επιχειρήσεων και ομίλων)
Άρθρο 14 (Απλουστεύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), ειδικ. παρ.
(2)
Άρθρο 16 (Περιεχόμενο των σημειώσεων στις οικονομικές καταστάσεις για
όλες τις επιχειρήσεις), ειδικ. παρ. (2) και (3)
Άρθρο 19 (Περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης), ειδικ. παρ. (3) και (4)
Άρθρο 36 (Εξαιρέσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Η αλλαγή αυτή θα επηρέαζε τις μικρότερες εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τις
ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, θα επηρέαζε τις εταιρείες Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. οι οποίες υπερβαίνουν το ισχύον ελληνικό κατώτατο όριο για τους συνοπτικούς
ετήσιους λογαριασμούς (2 από: σύνολο ισολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ, καθαρό ύψος
κύκλου εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ, μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της
χρήσης: 50) αλλά όχι τον ορισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως ισχύει βάσει της Οδηγίας
2013/34 (και ενδεχομένως διευρύνεται περαιτέρω από την ελληνική κυβέρνηση).
Αυτές και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που αναφέρθηκαν θα επωφελούνταν μέσω της
κατάρτισης και της υποβολής απλούστερων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως
παρουσιάζεται ανωτέρω.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών είναι περίπλοκη και πραγματοποιείται
με οδηγό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την
άσκηση μέτρησης. Ως συνέπεια αυτής της πρότασης, το τμήμα που μετράται ως «κάτω του
κατώτατου ορίου της Ε.Ε. αλλά άνω του ελληνικού κατώτατου ορίου» θα πληρούσε σε
μεγάλο βαθμό τις ίδιες απαιτήσεις όπως και το τμήμα που μετράται ως «κάτω του ελληνικού
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κατώτατου ορίου». Παραδεχόμαστε ότι οι εταιρείες αυτές θα εκπλήρωναν, παρόλ' αυτά, τις
απαιτήσεις στο πλαίσιο των εσωτερικών λειτουργιών τους, λόγω ωστόσο των απλούστερων
απαιτήσεων, η πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στα αριθμητικά στοιχεία και στις
σημειώσεις έχει πολύ πιο απλή μορφή. Σύμφωνα με τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επί του θέματος, οι πιο επαχθείς υποχρεώσεις είναι η κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών
και οι συνδεόμενες απαιτήσεις δημοσιοποίησης (ήτοι το περιεχόμενο των σημειώσεων στους
λογαριασμούς) και ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τις εταιρείες που εκτελούν
τις ενέργειες αυτές εσωτερικά. Ως εκ τούτου, θεωρούμε λογική μια μείωση της τάξεως του
20% στο συνολικό κόστος της Υ.Π. για τις εταιρείες αυτές.
Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι περαιτέρω
απλουστευμένες. Με τον τρόπο αυτό θα μειωνόταν το κόστος για τη συγκεκριμένη ομάδα
εταιρειών μέσω της μείωσης του κόστους για εξωτερικές λογιστικές υπηρεσίες. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε εκτίμηση 65.873 μικρών εταιρειών στην Ελλάδα το
20094 και αυτός ο επιμέρους τομέας προσαρμόζεται σε 66.553 κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας μέτρησης. Από τον εν λόγω επιμέρους τομέα, το 50% των 66.553 μικρών
επιχειρήσεων πιθανόν να είναι σε θέση να μειώσει το κόστος της υπηρεσίας λογιστηρίου
κατά το ποσό που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της Ε.Ε. (σε αυτήν την
αξιολόγηση ορίζεται στα 1.168 ευρώ).
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους για τη
σύσταση αυτή έχουν υπολογιστεί ως μείωση ύψους 31.216.708 ευρώ σε διοικητικά βάρη, και
μείωση ύψους 39.031.148 ευρώ σε διοικητικό κόστος.
Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δ.Β. = 454.683.851,73 ευρώ
Δ.Κ. = 569.227.128,50 ευρώ

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
31.216.708 ευρώ για
Δ.Β.
39.031.147 ευρώ για
Δ.Κ.

εκ των οποίων:

Υ.Π. 7: Υποχρέωση κατάρτισης και γνωστοποίησης/υποβολής ετήσιων λογαριασμών,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων σχετικά με τη δημοσίευση
Αποτελέσματα μέτρησης:

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
19.927,91 ευρώ
f=1
Q = 67.952

4

Εκτίμηση αντίκτυπου
(μελλοντικά ποσά):

Πιθανή μείωση:
Μείωση 6,4% του Δ.Κ.
για την Υ.Π. 7

P (Δ.Κ./άθροισμα επιμέρους
τομέων) =
27.203,94 ευρώ (επιπλέον
τομέας)
f=1
Q = 67.952

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0206:FIN:EN:PDF p.44
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Σ.Ε.Λ. = 25% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 485.900.560,13 ευρώ
Δ.Κ. = 608.258.276,24 ευρώ

Σ.Ε.Λ. = 23,75% (μη
σταθμισμένος μέσος όρος)
Δ.Β. = 454.683.851,73 ευρώ
Δ.Κ. = 569.227.128,50 ευρώ

Μείωση ύψους
31.216.708,40 ευρώ για
Δ.Β.
39.031.147,74 ευρώ για
Δ.Κ.
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3.2.6.

Μείωση του αριθμού των εταιρειών για τις οποίες απαιτείται ανεξάρτητος
έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων

Συνοπτική παρουσίαση σύστασης
Με βάση τους υπολογισμούς, η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα μειώσει τα διοικητικά
βάρη κατά 26.750.844 ευρώ το ανώτατο, και θα μειώσει το διοικητικό κόστος κατά το ίδιο
ποσό σε μεμονωμένη βάση.
Η κυβέρνηση θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των μικρότερων εταιρειών μη
δημόσιου συμφέροντος για τις οποίες απαιτείται εξωτερικός έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων εφαρμόζοντας τα κριτήρια που επιτρέπονται με βάση το δίκαιο της Ε.Ε. Με
αυτόν τον τρόπο θα εξαλειφόταν το διοικητικό κόστος για τον έλεγχο αυτών των εταιρειών,
εκτός εάν επέλεγαν να υποβληθούν σε έλεγχο.
Υποχρεώσεις Πληροφόρησης που επηρεάζονται
Η σύσταση αυτή μειώνει το διοικητικό κόστος κυρίως για τις ακόλουθες Υποχρεώσεις
Πληροφόρησης:
Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Ιστορικό και σκεπτικό
Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. και των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών πρέπει να ελέγχονται από ένα ή
περισσότερα άτομα που έχουν λάβει άδεια από κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους (Άρθρο
51 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ). Το Άρθρο 51(2) της
Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν ορισμένες εταιρείες από
την υποχρέωση ελέγχου, και το Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ απαιτεί τον έλεγχο μόνο
των εταιρειών δημόσιου συμφέροντος, των μεσαίων και των μεγάλων εταιρειών, όπως
ορίζεται στην εν λόγω Οδηγία.
Σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν σε έλεγχο
τις οικονομικές καταστάσεις τους.
Οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες πρέπει,
επί του παρόντος, να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σε έλεγχο από ορκωτό
ελεγκτή, εάν υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ισολογισμού 2.500.000 ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 5.000.000 ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Επίσης, οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες,
οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα ανωτέρω τρία κριτήρια, αλλά των οποίων ο κύκλος
εργασιών υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, πρέπει να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους
σε έλεγχο από δύο τακτικούς λογιστές ή από έναν ορκωτό ελεγκτή.
Οι απαιτήσεις αυτές είναι αυστηρότερες από τις αντίστοιχες που επιβάλλονται από τις
Οδηγίες της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, στην Ελλάδα οι εταιρείες που υποχρεούνται από την εθνική
νομοθεσία να υποβάλλουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σε έλεγχο είναι περισσότερες
από τον αντίστοιχο αριθμό που προβλέπεται από τις Οδηγίες της Ε.Ε.
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Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34, η Ελλάδα θα μπορούσε να επιβάλλει τον εξωτερικό
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μόνο για τις εταιρείες δημόσιου συμφέροντος και τις
μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, όπως ορίζεται στην οδηγία. Οι μικρές εταιρείες που δεν
συνιστούν εταιρείες δημόσιου συμφέροντος δεν θα υποχρεούντο να υποβάλλονται σε έλεγχο.
Όπως ορίζεται στο Άρθρο 3(2), οι μικρές επιχειρήσεις δεν υπερβαίνουν τουλάχιστον τα δύο
από τα ακόλουθα τρία κριτήρια κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους:
α) Σύνολο ισολογισμού 4 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
(Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να αυξάνουν περαιτέρω αυτά τα κατώτατα όρια σε σύνολο
ισολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και σε καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 12 εκατομμυρίων
ευρώ.)
Με βάση τα δεδομένα της μέτρησης, το διοικητικό κόστος για τον έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών εταιρειών οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια της Ε.Ε., αλλά οι οποίες
υποβάλλονται σε εξωτερικό έλεγχο ως αποτέλεσμα της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας,
κυμαίνεται από 727 ευρώ ετησίως, για τις μικρές εταιρείες οι οποίες υποβάλλονται σε έλεγχο
ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου από τα ελληνικά εθνικά κριτήρια και χρησιμοποιούν
τακτικό λογιστή, έως 17.900 ευρώ ετησίως για τις εταιρείες οι οποίες πληρούν το υψηλότερο
από τα ελληνικά εθνικά κριτήρια αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια της Ε.Ε., και έως 21.112
ευρώ ετησίως για τις εταιρείες οι οποίες υποβάλλονται σε έλεγχο ως αποτέλεσμα του
χαμηλότερου από τα ελληνικά εθνικά κριτήρια και χρησιμοποιούν ορκωτό ελεγκτή.
Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλέξει την εναρμόνιση των εθνικών κριτηρίων
για τον υποχρεωτικό έλεγχο με τα κριτήρια της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μέτρησης,
η επιλογή αυτή θα καταργούσε την απαίτηση ελέγχου για έως και 13.884 εταιρείες, παρότι τα
καταστατικά ορισμένων εξ αυτών ενδέχεται να επιβάλλουν τις ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις, ενώ άλλες ενδεχομένως να επέλεγαν τον έλεγχο των λογαριασμό τους.
Η απόφαση για τη διατήρηση ή όχι της απαίτησης ελέγχου μπορεί να είναι ευαίσθητο
ζήτημα, ωστόσο προσφέρει μια ευκαιρία μείωσης του διοικητικού κόστους.
Η ελληνική νομοθεσία που ίσχυε κατά την περίοδο της μέτρησης επέβαλε επίσης την
έκδοση ειδικού πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή για τις εταιρείες
που ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή (Άρθρο 82(5) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
[Νόμος 2238/1994 και Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ) 1159/2011 σχετικά με τη διαδικασία
έκδοσης του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού]). Ενημερωθήκαμε ότι αυτό το
πιστοποιητικό καθιερώθηκε με στόχο την παροχή διασφαλίσεων στη φορολογική διοίκηση
σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις ορισμένων εταιρειών.
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Νόμος 4172/2013 που αντικαθιστά τον Νόμο
2238/1994) αποσιωπούσε το θέμα του φορολογικού πιστοποιητικού. Παρόλ' αυτά, η
τρέχουσα νομοθεσία σε ισχύ, δηλαδή ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Άρθρ. 65α
του Νόμου 4174/2013), προβλέπει την έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού φορολογικού
ελέγχου από ορκωτό λογιστή για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις, υπάρχει το ενδεχόμενο εξαίρεσης από την υποχρέωση απόκτησης φορολογικού
πιστοποιητικού για τις εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν
υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, δυνάμει αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
(ΕΛΤΕ). Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει ακόμα εκδοθεί ανάλογη απόφαση. Επιπλέον,
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σύμφωνα με το Άρθρο 66, παράγραφος 40 του Νόμου 4174/2013, το Ετήσιο Φορολογικό
Πιστοποιητικό θα εφαρμοστεί σταδιακά έως τον Ιανουάριο του 2016.
Αυτό το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό αποτελεί επίσης ένα διοικητικό βάρος, αλλά
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου και το κόστος για την επιχείρηση δεν
έχει μετρηθεί.
Αναγνωρίζουμε ότι ο βαθμός στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να
επωφεληθεί από την ευελιξία κατάργησης της (τυπικής) απαίτησης ελέγχου για τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις ενδεχομένως να περιοριστεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, λόγω της
απόφασης (εθνικής) πολιτικής να απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου για
ορισμένες εταιρείες. Η απόφαση σχετικά με την εξισορρόπηση των οφελών είναι
περισσότερο πολιτικής παρά τεχνικής φύσεως.
Σύμφωνα με έρευνα των κρατών μελών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον
Δεκέμβριο του 2005, η υποχρέωση για υποχρεωτικό έλεγχο είχε καταργηθεί για τις μικρές
εταιρείες (που ορίζονταν με διάφορους τρόπους εκείνη την εποχή) στα ακόλουθα κράτη
μέλη: Αυστρία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο).5
Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης
Οι εισηγμένες εταιρείες απαιτείται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σε έλεγχο
από ορκωτούς ελεγκτές.
Οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.6 απαιτείται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους
σε έλεγχο από ορκωτό λογιστή, εφόσον υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ισολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 5 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία
κριτήρια, αλλά των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, πρέπει να
υποβάλλουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους σε έλεγχο από δύο τακτικούς λογιστές ή από
έναν ορκωτό λογιστή.
Περιγραφή της επιθυμητής κατάστασης
Με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους αυτής της υποχρέωσης, η μελλοντική
κατάσταση θα είχε ως εξής:
Οι εταιρείες δημόσιου συμφέροντος (περιλαμβανομένων των εισηγμένων εταιρειών)
καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και απαιτείται να
υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές.
Σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Οδηγίας 34/2013, οι εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
απαιτείται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σε έλεγχο από ορκωτό λογιστή, εφόσον
υπερβαίνουν δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
5

βλ. http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/studies/sme_appendix_a_en.pdf

6

Περιλαμβάνονται επίσης οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες που χρησιμοποιούνται σπανίως
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α) Σύνολο ισολογισμού 4 εκατομμύρια ευρώ
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8 εκατομμύρια ευρώ
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 50
Νομοθεσία προς εξέταση
Με βάση την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και της νομοθεσίας εντός του
πεδίου εφαρμογής που προσδιορίστηκε στα προηγούμενα στάδια του έργου, προκειμένου να
εφαρμοστεί η σύσταση θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση ή/και τροποποίηση της ακόλουθης
εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται στο δίκαιο
της Ε.Ε. για τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας:
Εθνική Νομοθεσία
Νόμος 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, Άρθρα 36, 36Α, 42Α, παρ. 6 σχετικά με
την υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείες Α.Ε.).
Νόμος 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Άρθρο 23 σχετικά με την
υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείες Ε.Π.Ε.) Παρόλ'
αυτά, το ανωτέρω Άρθρο 23 του Νόμου 3190/1955 κάνει απευθείας αναφορά στα
σχετικά Άρθρα του Νόμου 2190/1920 και, ως εκ τούτου, η τροποποίηση των Άρθρων του
Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει αυτομάτως για τις εταιρείες Ε.Π.Ε.
Νόμος 3190/1955, Άρθρο 50Α παρ. 2 σχετικά με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για
τις Γενικές Συνελεύσεις των ετερόρρυθμων κατά μετοχές εταιρειών (Ετερόρρυθμες κατά
μετοχές εταιρείες). Ωστόσο, το ανωτέρω Άρθρο 50Α παρ. 2 του Νόμου 3190/1955 κάνει
απευθείας αναφορά στο Άρθρο 23 του Νόμου 3190/1955, το οποίο αναφέρεται στα
σχετικά Άρθρα του Νόμου 2190/1920 και, ως εκ τούτου, η τροποποίηση των Άρθρων του
Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει αυτομάτως για τις Ετερόρρυθμες κατά μετοχές
εταιρείες.
Νόμος 4072/2012, Άρθρο 99 παρ. 1 και 2 σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (εταιρείες Ι.Κ.Ε.). Παρόλ' αυτά, το ανωτέρω Άρθρο 99 του
Νόμου 4072/2012 κάνει απευθείας αναφορά στα σχετικά Άρθρα του Νόμου 2190/1920
και, ως εκ τούτου, η τροποποίηση των Άρθρων του Νόμου 2190/1920 αρκεί και θα ισχύει
αυτομάτως για τις εταιρείες Ι.Κ.Ε.
Νομοθεσία Ε.Ε., η οποία ορίζει σχετικές υποχρεώσεις σε αυτόν τον τομέα:
Οδηγία 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 26.6.2013, σελ.19)
Άρθρο 3 (Κατηγορίες επιχειρήσεων και ομίλων)
Κεφάλαιο 8 (Έλεγχος), Άρθρο 34 (Γενική απαίτηση)
Αξιολόγηση επιπτώσεων στο διοικητικό κόστος και στα διοικητικά βάρη
Αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει στο μέγιστο βαθμό μη εισηγμένες εταιρείες
Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. που επί του παρόντος υπόκεινται σε ελεγκτική απαίτηση.
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Αυτές οι επιχειρήσεις:


Δεν θα υπόκειντο πλέον στην απαίτηση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεών τους από εξωτερικό φορέα.

Η επίπτωση είναι η υπέρτατη περίπτωση που θα μπορούσε να συμβεί εάν όλες οι
εταιρείες, οι οποίες επί του παρόντος ελέγχονται ως αποτέλεσμα μόνο των ελληνικών
εθνικών κριτηρίων, έπαυαν να υπόκεινται σε έλεγχο. Η επίπτωση αυτή θα ήταν μικρότερη
εάν οποιαδήποτε από αυτές τις εταιρείες επέλεγε τη διεξαγωγή ελέγχου για τους ετήσιους
λογαριασμούς της ή εάν ήταν εταιρεία δημόσιου συμφέροντος.
Σε αυτή τη βάση, οι μειώσεις των διοικητικών βαρών και του διοικητικού κόστους έχουν
υπολογιστεί στο ποσό των 26.750.844 ευρώ τόσο για τα διοικητικά βάρη όσο και για το
διοικητικό κόστος.
Σύνολο για την παρούσα σύσταση
Σχετικές Υ.Π. που
μετρήθηκαν:

Δ.Β. = 62.011.069,12 ευρώ
Δ.Κ. = 62.011.069,12 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:

Δ.Β. = 35.260.224,80 ευρώ
Δ.Κ. = 35.260.224,80 ευρώ

Δυνατότητα μείωσης:
Μείωση ύψους
26.750.844 ευρώ για
Δ.Β.
26.750.844 ευρώ για
Δ.Κ.

εκ των οποίων:
Υ.Π. 8: Υποχρέωση ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών
Αποτελέσματα μέτρησης:
P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) = 70.635,38 ευρώ
(Δ.Κ.)
f=1
Π = 14.999
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 62.011.069,12 ευρώ
Δ.Κ. = 62.011.069,12 ευρώ

Κατ' εκτίμηση μελλοντικά
ποσά:
P (άθροισμα επιμέρους
τομέων) = 31.623,52 ευρώ
f=1
Q = 1.115
Σ.Ε.Λ. = 0%
Δ.Β. = 35.260.224,80 ευρώ
Δ.Κ. = 35.260.224,80 ευρώ

Πιθανή μείωση:
43% (της Υ.Π. 45)

Μείωση ύψους
26.750.844 ευρώ για
Δ.Β.
26.750.844 ευρώ για
Δ.Κ.
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3.3.Περαιτέρω ευκαιρίες μείωσης των διοικητικών βαρών
Παράλληλα με τον προσδιορισμό των ανωτέρω ευκαιριών μείωσης των διοικητικών
βαρών, προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες επιπρόσθετες ευκαιρίες, οι οποίες δεν εμπίπτουν
άμεσα στο πεδίο εφαρμογής του έργου και του υπολογισμού. Παρέχονται προς περαιτέρω
εξέταση από την ελληνική κυβέρνηση:

3.3.1.

Απλοποίηση του λογιστικού πλαισίου και των λογιστικών προτύπων,
συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ)

Γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την απλοποίηση του
πλαισίου λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), το οποίο ισχύει για τις εταιρείες που δεν εφαρμόζουν
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Το γεγονός αυτό θα διέλυε
τον φόβο ότι οι λογιστικοί κανόνες έχουν καταρτιστεί με βάση τις απαιτήσεις υποβολής
φορολογικών δηλώσεων (στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων – Κ.Β.Σ., και συνακόλουθα
στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Κ.Φ.Α.Σ.) παρά τις λογιστικές
ανάγκες, και έχουν, επομένως, καταστεί υπερβολικά περίπλοκοι.
Οι υποχρεώσεις λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων έχουν ως αποτέλεσμα
διοικητικό κόστος όταν επιβάλλουν μεγαλύτερες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις σε σχέση με
την τήρηση των λογαριασμών που χρειάζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Το εν λόγω κόστος
ενδέχεται να επιβάλλεται για λόγους δημόσιας πολιτικής, ωστόσο θα επηρεάσουν το
επιχειρησιακό περιβάλλον.
Οποιαδήποτε μείωση των διοικητικών βαρών προκαλείται από τις τρέχουσες απαιτήσεις
τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικής είναι πιθανόν να έχει σημαντική επίπτωση στα
διοικητικά βάρη στην Ελλάδα, λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επιχειρηματιών, που προς το παρόν απαιτείται να
τηρούν λογιστικά βιβλία. Οι υπολογισμοί για την έκθεση σχετικά με τη Φορολογική
νομοθεσία (Φ.Π.Α.) βασίστηκαν σε περισσότερους από 1,1 εκατομμύρια υποκείμενους στον
φόρο (εταιρείες, επαγγελματίες και ανεξάρτητοι επιχειρηματίες) που απαιτείται να
καταβάλλουν Φ.Π.Α., για παράδειγμα.
Μια συνεκτική σημαντική μεταρρύθμιση των λογιστικών απαιτήσεων και προτύπων με
σαφείς νέους κανόνες ενδεχομένως να βοηθήσει περισσότερο τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με
μια σταδιακή μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Κάποιες αλλαγές ιδίως στους ακόλουθους
τομείς θα συνέβαλαν στη μείωση των διοικητικών βαρών μιας επιχείρησης από την τήρηση
λογιστικών βιβλίων:







διαφοροποίηση των απαιτήσεων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με λιγότερη
πληροφόρηση να απαιτείται για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (βλ. επίσης
ενότητα 3.2.5)
μείωση και απλοποίηση της τήρησης λογιστικών βιβλίων
περιορισμός του ισχύοντος συστήματος έκδοσης τιμολογίων και δελτίων αποστολής,
επιτρέποντας, για παράδειγμα, τα τιμολόγια σε απλό χαρτί όπως συμβαίνει σε πολλές
χώρες
απλοποίηση των αναφορών συναλλαγών, μεταξύ άλλων των αναφορών καταχώρισης
και αναλυτικών συναλλαγών ταμειακής μηχανής, και μείωση του επιπέδου
ασφαλείας κατά την καταγραφή των συναλλαγών στο κατάλληλο και ανάλογο
επίπεδο
μέγιστη χρήση των λογιστικών εγγραφών για την εκτίμηση της φορολογικής
υποχρέωσης, αντί των πρόσθετων αναφορών
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αντικατάσταση των διαδικαστικών κανόνων με πρότυπα παραγωγής που
υποστηρίζονται από οδηγίες

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο απλοποίησης του
λογιστικού πλαισίου. Πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα οφέλη για τα δημόσια έσοδα, ενώ θα
πρέπει επίσης να γίνει εκτίμηση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις, καθώς και άλλες
θετικές επιδράσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
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3.3.2.

Υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών

Το Άρθρο 92(1) του Νόμου 2190/1920 επιτρέπει τη χρήση ενός συνοπτικού
ενοποιημένου ισολογισμού για ομίλους οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια:
(α) συνολικός ισολογισμός ύψους 3.700.000 ευρώ
(β) καθαρός κύκλος εργασιών ύψους 7.400.000 ευρώ
μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης: 250
Η σχετική Οδηγία 2013/34/ΕΕ που αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις οργανισμών ορισμένου
τύπου, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και καταργεί τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L
182 της 26.6.2013, σελ.19) ορίζει στο Άρθρο 3(5)-(7) τους μικρούς, μεσαίους και μεγάλους
ομίλους.
Ως μικροί όμιλοι ορίζονται οι όμιλοι οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια:
(α) συνολικός ισολογισμός: 4.000.000 ευρώ
(β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ
(γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης: 50.
(Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να αυξάνουν περαιτέρω αυτά τα κατώτατα όρια σε σύνολο
ισολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και σε καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 12 εκατομμυρίων
ευρώ.)
Ως μεσαίοι όμιλοι ορίζονται οι όμιλοι οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα ακόλουθα
τρία κριτήρια:
(α) συνολικός ισολογισμός: 20.000.000 ευρώ
(β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ
(γ) μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης: 250.
Το Άρθρο 23(1) καταργεί την απαίτηση η μητρική εταιρεία ενός μικρού ομίλου να
καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης επιπρόσθετα των
μεμονωμένων καταστάσεων των εταιρειών-μελών. Το Άρθρο 23(2) επιτρέπει σε κράτος
μέλος της Ε.Ε. να επιλέξει την εξαίρεση των μεσαίων ομίλων από την απαίτηση να
καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση διαχείρισης επιπρόσθετα των
μεμονωμένων καταστάσεων των εταιρειών-μελών.
Συνεπώς, η Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε. (Άρθρο 53 της
Οδηγίας 2013/34) να εφαρμόσει την εξαίρεση για τους μικρούς ομίλους σε σχέση με τις
οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2016,
και να θέσει σε ισχύ τους σχετικούς νόμους έως τις 20 Ιουλίου 2015. Δύναται επίσης να
επιλέξει να εφαρμόσει την εξαίρεση και στους ομίλους μεσαίου μεγέθους. Μπορεί ακόμη να
επιλέξει να εφαρμόσει τις εν λόγω εξαιρέσεις συντομότερα. Αμφότερες οι ενέργειες θα
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μείωναν τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η κανονιστική σταθερότητα και
συνοχή αποτελεί άλλο ένα βασικό ζήτημα προς εξέταση.
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3.3.3.

Υποχρέωση κατάρτισης και καταγραφής αποφάσεων που λαμβάνονται από τον
μοναδικό εταίρο μιας μονοπρόσωπης εταιρείας, και συμμετοχή
συμβολαιογράφων στις αποφάσεις της εταιρείας

Φαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Ε.Ε. σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες
χαρακτηρίζονται από «κανονιστικό υπερθεματισμό», ο οποίος θα μπορούσε να απαλειφθεί
προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά βάρη.
Τα Άρθρα 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2009/102/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του
εταιρικού δικαίου σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο
(ΕΕ L 258 της 1.10.2009, σελ. 20) απαιτούν ότι (α) το γεγονός ότι η εταιρεία καθίσταται
μονοπρόσωπη, καθώς και η ταυτότητα του μοναδικού εταίρου, πρέπει να καταχωρίζονται στο
αντίστοιχο μητρώο, (β) οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο πρέπει να
εγγράφονται σε πρακτικά ή να καταρτίζονται γραπτώς, και (γ) οι συμβάσεις που συνάπτονται
μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας πρέπει να εγγράφονται σε πρακτικά ή να
καταρτίζονται γραπτώς.
Η Οδηγία 2009/102/ΕΚ ισχύει για τις εταιρείες Ε.Π.Ε. (καθώς και για τις εταιρείες Α.Ε.
και τις ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες).
Φαίνεται ότι οι διατάξεις της Οδηγίας χαρακτηρίζονται από «κανονιστικό
υπερθεματισμό» ως εξής: Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται
από τον μοναδικό εταίρο πρέπει να εγγράφονται σε πρακτικά παρουσία συμβολαιογράφου ο
οποίος είναι εγγεγραμμένος στην περιοχή όπου η εταιρεία έχει την έδρα της και ο οποίος πρέπει
να υπογράφει τα πρακτικά αυθημερόν (Άρθρο 43A του Νόμου 3190/1955).
Η ελληνική νομοθεσία έχει εφαρμόσει την ίδια υποχρέωση στις εταιρείες Α.Ε., ορίζοντας
ότι όταν ένας μόνο μέτοχος παρευρίσκεται στη γενική συνέλευση, ένας συμβολαιογράφος
πρέπει να παρίσταται σε αυτήν και να υπογράψει τα σχετικά πρακτικά (Άρθρο 32(2) του Νόμου
2190/1920).
Η συμμετοχή συμβολαιογράφου απαιτείται επίσης για τις εταιρείες Ε.Π.Ε. σε ποικίλες
διαδικασίες:





Η ιδρυτική πράξη (συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού) και τυχόν
τροποποιήσεις πρέπει να λάβουν τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης (Άρθρα 6 και
38(2) του Νόμου 3190/1955).
Τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου πρέπει να λάβει τη μορφή
συμβολαιογραφικής πράξης (Άρθρο 40(4) του Νόμου 3190/1955)
Τυχόν μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων πρέπει να λάβει τη μορφή
συμβολαιογραφικής πράξης (Άρθρο 28 του Νόμου 3190/1955)
Τυχόν συγχώνευση είναι δυνατή μόνο με συμβολαιογραφική πράξη (Άρθρο 55(1)
του Νόμου 3190/1955)

Η συμμετοχή συμβολαιογράφου σε μονοπρόσωπες εταιρείες, και σε εταιρείες Ε.Π.Ε.
γενικότερα, δεν απαιτείται από το δίκαιο της Ε.Ε., ενώ έχει θεωρηθεί ως σημαντικό
διοικητικό βάρος στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όντως ισχύει. (Σύμφωνα με δεδομένα που
παρασχέθηκαν στο έργο, 5.934 αλλαγές εταιρειών Ε.Π.Ε. εστάλησαν στο Εθνικό
Τυπογραφείο το 2012, και οποιαδήποτε αλλαγή θα επηρέαζε ορισμένες μόνο από αυτές τις
εταιρείες.)
Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει αν θα καταργήσει ή όχι τη συμμετοχή του
συμβολαιογράφου, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό βάρος για τις εταιρείες Α.Ε. και
Ε.Π.Ε. με ένα και μόνο εταίρο ή μέτοχο.
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3.4.Προτεινόμενη ακολουθία και προτεραιοποίηση
Η ακολουθία και η προτεραιοποίηση αυτών των συστάσεων πρέπει να εξαρτάται τόσο
από την αντίστοιχη επίπτωση όσο και από τη δυσκολία τους. Η δυσκολία εκτιμάται καλύτερα
από τα σχετικά Υπουργεία και τη διοίκηση, όπου πάλι υπάρχουν ανταγωνιστικές
προτεραιότητες.
Ο τομέας προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου και Ετήσιων λογαριασμών είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος τομέας προτεραιότητας που καλύπτεται από αυτό το έργο σε όρους μεγέθους
των διοικητικών βαρών και επηρεάζει μέτριο αριθμό επιχειρήσεων στο πλαίσιο της
οικονομίας. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του έργου μείωσης των διοικητικών βαρών, η
υλοποίηση των συστάσεων σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να λάβει υψηλή προτεραιότητα.
Κατά την εφαρμογή των συστάσεων σε αυτόν τον κλάδο πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν το
λογιστικό (φορολογικό) έτος. Η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για την εφαρμογή των
συστάσεων σχετικά με την απλοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και τη μείωση των
ελέγχων θα ήταν η 1η Ιανουαρίου 2015, ωστόσο, το διάστημα αυτό ενδεχομένως να ήταν
απαραίτητο για τη διαβούλευση με επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις
αλλαγές.
Η κατάργηση της απαίτησης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει
προταθεί από τον Ιούλιο του 2014. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα μόνο εφόσον η
κυβέρνηση σιγουρευτεί ότι οι κοινοποιήσεις που υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ θα
δημοσιεύονται σύντομα, καθότι αυτές οι δημοσιευμένες κοινοποιήσεις χρησιμεύουν ως
αποδεικτικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις. Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την ίδια
χρονική περίοδο με την υλοποίηση της σύστασης για κατάργηση της νομικής απαίτησης για
δημοσίευση στις εφημερίδες ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας, διότι συνδέονται μεταξύ τους.
Η πλήρης ηλεκτρονική καταχώριση των κοινοποιήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πληρωμής για τις
κοινοποιήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. Εάν δεν εφαρμοστούν ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα
αναγκαστούν και πάλι να επισκεφτούν είτε τη φορολογική υπηρεσία είτε το Εμπορικό
Επιμελητήριο ή τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, γεγονός το οποίο θα υπονομεύσει τις
μεταρρυθμίσεις.
Το κράτος και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν και να ενεργήσουν από κοινού,
προκειμένου να μειώσουν επιτυχώς τα διοικητικά βάρη. Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει
κεντρικό ρόλο σε ό,τι αφορά την κατάργηση ή/και την απλοποίηση των κανονισμών ή των
πρακτικών, ενώ θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και διαβούλευση με τους οργανισμούς και
τις επιχειρήσεις του κλάδου καθ' όλη τη διαδικασία υλοποίησης.

3.5.Άλλα θέματα
Κατά τη διάρκεια του έργου, τα ενδιαφερόμενα μέρη έθεσαν τα ακόλουθα σχετικά
ζητήματα. Δεν αποτελούν στο σύνολό τους συστάσεις ελάφρυνσης των διοικητικών βαρών
στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής αυτού του τομέα προτεραιότητας, αλλά αποτελούν σημεία
τριβής για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα μπορούσαν να διευθετηθούν από την κυβέρνηση:


Η απαίτηση αναφοράς ατομικών δεδομένων συναλλαγών στις φορολογικές αρχές
είναι εξαιρετικά επαχθής και δυσανάλογη



Η υπερεξειδίκευση των ηλεκτρονικών φορολογικών μητρώων που αναφέρεται
στους κανονισμούς προκαλεί περιττό βάρος για τις επιχειρήσεις και μειώνει τις
επιλογές προμηθειών
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Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλλουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με
τρίτα μέρη στις φορολογικές αρχές είναι υπερβολική



Εκφράζονται φόβοι ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν μπορεί να έχει την αποτελεσματικότητα που
πρέπει διότι βασίζεται σε κατανεμημένη δομή στην οποία συμμετέχουν Εμπορικά
Επιμελητήρια



Προτείνεται ότι οι απαιτήσεις για τα υποκαταστήματα ξένων εταιρειών από κράτη
μέλη της Ε.Ε. δεν είναι σύμφωνες με τις Οδηγίες Εταιρικού Δικαίου, ειδικότερα οι
απαιτήσεις για υποβολή πιστοποιητικού νόμιμης σύστασης και λειτουργίας, και
επίσημου αντίγραφου του εγγράφου πληρεξουσιότητας, επικυρωμένο από το
ελληνικό προξενείο, για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου και τον προσδιορισμό
αντιπροσώπων της εταιρείας στην έδρα της.



Η δυσχερής λειτουργία των επιτροπών που παρέχουν εκθέσεις σχετικά με την
αποτίμηση των συνεισφορών σε είδος.



«Κανονιστικός υπερθεματισμός» των απαιτήσεων συγχώνευσης, κυρίως της
απαίτησης μία επιτροπή ή δύο λογιστές /ελεγκτές να εξετάζουν το προσχέδιο των
όρων συγχώνευσης, και της απαίτησης η έκθεση αποτίμησης να είναι δεσμευτική.



Καμία δυνατότητα υποβολής αίτησης για γενική έγκριση αύξησης του κεφαλαίου
και μετέπειτα καταβολής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, γεγονός το οποίο
μειώνει το βαθμό ευελιξίας



Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για την εύκολη διόρθωση σφαλμάτων στα
δεδομένα των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ



Ενόχληση λόγω της διπλής αναφοράς στις φορολογικές αρχές και στο Υπουργείο
Ανάπτυξης των διακανονισμών μεταβιβαστικής τιμολόγησης εντός των ομίλων



Δεν είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας μιας εταιρείας από άλλο κράτος μέλος της
Ε.Ε. στην Ελλάδα – πρέπει να συσταθεί νέα εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι
δυνατόν να υπάρχει μια υπεράκτια εταιρεία η οποία να έχει φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα.



Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύουν ότι η μορφή των Α.Ε. εξακολουθεί να
είναι η πλέον κατάλληλη μορφή εταιρείας για οποιαδήποτε επιχείρηση που θεωρεί
ότι έχει πιθανότητες ανάπτυξης, λόγω των αντιληπτών διαφορών ανάμεσα στην
έκδοση και τη μεταβίβαση μετοχών (Α.Ε.) και μεριδίων (Ι.Κ.Ε.).



Εκφράζεται η επιθυμία για δημόσιο διάλογο σχετικά με το κατά πόσο οι μορφές
εταιρειών Ε.Π.Ε, και Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται παράλληλα,
δεδομένου ότι αμφότερες φαίνεται να καλύπτουν παρόμοιες συνθήκες.

79
© O.O.Σ.Α. 2014

4. Συμπέρασμα
Αυτή η έκθεση εντοπίζει τον τομέα προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου ως τον δεύτερο
μεγαλύτερο εκ των 13 τομέων προτεραιότητας που καλύπτονται από το έργο σε όρους
συνολικού διοικητικού κόστους και διοικητικών βαρών, όπως μετρήθηκαν. Βάσει επιτόπιων
ερευνών, το συνολικό διοικητικό κόστος μετρήθηκε στα 702,81 εκατομμύρια ευρώ και τα
συνολικά διοικητικά βάρη στα 580,46 εκατομμύρια ευρώ.
Το γεγονός αυτό εξηγείται εν μέρει από τον αριθμό των εταιρειών και τις απαιτήσεις του
δικαίου της Ε.Ε., αλλά και από το γεγονός ότι η διαχείριση του εταιρικού δικαίου στην
Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης από το γραφειοκρατικό στο εξολοκλήρου
ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς και από το ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει πλήρη χρήση των
δυνατοτήτων εξαίρεσης των μικρών επιχειρήσεων από τις λογιστικές απαιτήσεις σύμφωνα με
το δίκαιο της Ε.Ε.
Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις που μετρήθηκαν επηρεάζουν διαφορετικές εταιρείες με
διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας, οι υποχρεώσεις έχουν χωριστεί
σε κατηγορίες προκειμένου να λαμβάνεται υπ' όψιν το μέγεθος και η μορφή των εταιρειών,
καθώς και το κατά πόσο οι εταιρείες εκπληρώνουν οι ίδιες τις υποχρεώσεις ή χρησιμοποιούν
εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των λογιστών.
Ο τομέας προτεραιότητας Εταιρικού δικαίου και Ετήσιων λογαριασμών προσφέρει
σημαντικές ευκαιρίες μείωσης των διοικητικών βαρών στο πλαίσιο του έργου.
Η παρούσα έκθεση διατυπώνει έξι συστάσεις για μέτρα σε σχέση με τη μείωση του
διοικητικού βάρους στον τομέα του Εταιρικού δικαίου και των Ετήσιων λογαριασμών7:
Σύσταση

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικού κόστους

Υπολογιζόμενη μείωση
διοικητικών βαρών

Κατάργηση της απαίτησης για
δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και εταιρικών αλλαγών
στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και χρήση του Γ.Ε.ΜΗ
ως εφημερίδα της κυβερνήσεως για
τον σκοπό αυτόν*

60.252.894 ευρώ

47.484.394 ευρώ

Κατάργηση της νομικής απαίτησης
για δημοσίευση ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων και της σχετικής
κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της
εταιρείας ή σε εφημερίδα

33.976.000 ευρώ

27.117.950 ευρώ

7

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι υπολογισμοί για τη μείωση εκτελέστηκαν χωριστά για κάθε
σύσταση. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να προστεθούν οι μειώσεις που υπολογίστηκαν,
προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική μείωση, εφόσον οι ίδιες υποχρεώσεις επηρεάζονται από
διαφορετικές συστάσεις. Η συνολική μείωση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ακολουθία των
συστάσεων. Οι επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιορίζονται από
την εφαρμογή άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν σημειώνονται με
αστερίσκο (*) θα επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των συστάσεων που
σημειώνονται με αστερίσκο (*).
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Αποδοχή πλήρους ηλεκτρονικής
καταχώρισης όλων των
κοινοποιήσεων στο Μητρώο
(εταιρικές αλλαγές και ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις)

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας
πληρωμών για όλες τις κοινοποιήσεις
στο Γ.Ε.ΜΗ ώστε να
πραγματοποιούνται πληρωμές χωρίς
επίσκεψη σε γραφείο*

13.940.502 ευρώ

11.583.685 ευρώ

Χρήση ευελιξίας στη νομοθεσία της
Ε.Ε. για την απλοποίηση των
39.031.148 ευρώ
οικονομικών καταστάσεων μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων
Μείωση του αριθμού των εταιρειών
για τις οποίες απαιτείται ανεξάρτητος
26.750.844 ευρώ
έλεγχος των οικονομικών τους
καταστάσεων

31.216.708 ευρώ

26.750.844 ευρώ

Οι συστάσεις θα επηρεάσουν κυρίως τις εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., και μικρότερες
εταιρείες αυτών των μορφών, δεδομένου ότι πρόκειται για τις εταιρείες που επηρεάζονται
κατά κύριο λόγο από το εταιρικό δίκαιο. Οι βελτιώσεις των διαδικασιών του Γ.Ε.ΜΗ θα
έχουν ευρύτερο αντίκτυπο, διότι το Γ.Ε.ΜΗ χρησιμοποιείται από όλες τις επιχειρήσεις
(συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επιχειρηματιών/ελεύθερων επαγγελματιών).
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη της μείωσης των
βαρών μέσω της εφαρμογής. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει κεντρικό ρόλο και επίσης
να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμετοχή και διαβούλευση με τις επιχειρήσεις και τους
αντιπροσώπους της καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός
σχεδιασμός των λύσεων.
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