
H  ιδιωτική  κεφαλαιουχική  εταιρία

Με  τον  πρόσφατο  νόμο  4072/2012,  στην  ελληνική  νομοθεσία  εισήχθη  μία  νέα 
εταιρική μορφή, με  σκοπό  τη  διευκόλυνση  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας, 
μέσω  ενός  εταιρικού  τύπου  που  αφενός  διασφαλίζει  περιορισμένη  ευθύνη  των 
εταίρων του, αφετέρου είναι ευέλικτος και εύκολος  στην  ίδρυση. Σύμφωνα με  τα 
βασικά της  χαρακτηριστικά, πρόκειται για έναν  κεφαλαιουχικό τύπο  εταιρίας στο 
μεταίχμιο μεταξύ ΑΕ  και ΕΠΕ,  αντίστοιχη με την γνωστή από άλλες χώρες "Private 
Company" (P.C.).

Η  εταιρεία αυτή μπορεί να ιδρυθεί με εταιρικό κεφάλαιο ίσο με ένα ευρώ (1€). Το 
χαρακτηριστικό αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν 
στην εταιρεία αυτή με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή με εγγυητικές. Οι κεφαλαιακές 
εισφορές είναι οι "κλασικές"  παροχές  σε χρήμα ή σε είδος, η οποίες αποτιμώνται 
άμεσα στο κεφάλαιο της εταιρείας, και είναι γνωστές και από τις εταιρικές μορφές της 
ΑΕ  και  της  ΕΠΕ.  Οι  εξωκεφαλαιακές  εισφορές  αποτελούν  παροχές  μη  άμεσα 
αποτιμητές, όπως  π.χ. απαιτήσεις  που  προκύπτουν  από  ανάληψη υποχρέωσης, 
εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι εισφορές αυτές συναντώνται κυρίως 
στις προσωπικές εταιρίες, ωστόσο, ακόμη και αν το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. αποτελείται 
μόνο από τέτοιες, δεν μπορεί να αποβάλει τον κυρίως κεφαλαιουχικό της χαρακτήρα.

Ένα  νέο στοιχείο της Ι.Κ.Ε. είναι οι εγγυητικές εισφορές. Αυτές είναι εισφορές που 
συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι 
το ποσό  που  ορίζεται στο καταστατικό. Ο  εταίρος που  παρέχει εγγυητική εισφορά 
θεωρείται  ότι  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  είναι  σε  θέση  και  ότι  θα  καταβάλει  κάθε 
προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να προβεί στις καταβολές 
των χρεών της εταιρείας μέχρι το ποσό  του προηγούμενου εδαφίου», δηλαδή μέχρι 
του ποσού  ανάληψης της ευθύνης του. Έτσι, προκύπτει η δυνατότητα για ίδρυση 
εταιρίας χωρίς εξαρχής  καταβεβελημένα κεφάλαια, αλλά με εκτίμηση μελλοντικών 
κερδών.

Ο  νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης της Ι.Κ.Ε. και ως μονοπρόσωπης, ενώ 
ως διαχειριστής μπορεί να οριστεί εταίρος ή τρίτος. Κατά την ίδρυση  δεν απαιτείται η 
τήρηση συμβολαιογραφικού τύπου, εκτός και αν επιθυμούν κάτι τέτοιο οι εταίροι ή 
εάν εισφέρονται στην εταιρία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων 
απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο (π.χ. εισφορά  ακινήτου  στο  κεφάλαιο της 
εταιρίας). Η  σύσταση  της  εταιρίας γίνεται με  απλοποιημένο  και γρήγορο  τρόπο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 (σύσταση εταιριών από  υπηρεσία μίας 
στάσης - one stop shop). Αν και σκοπός του νόμου είναι η ίδρυση μέσα σε μία ημέρα, 
στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί περί τις 3-4 ημέρες.

Σχετικά με  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της  εταιρίας, ο  νόμος  παραπέμπει  στις 
διατάξεις  που  ισχύουν  και  για  τις  ανώνυμες  εταιρίες.  Οι  ετήσιες  οικονομικές 
καταστάσεις  περιλαμβάνουν  τον  ισολογισμό,  τον  λογαριασμό  αποτελεσμάτων 
χρήσης, τον πίνακα διάθεσης  αποτελεσμάτων και το προσάρτημα. Η  δημοσίευση 
των οικονομικών καταστάσεων γίνεται εντός τριών μηνών από τη λήξη της εταιρικής 
χρήσης στο ΓΕΜΗ.



Από  πλευράς  φορολογίας,  ο  νόμος  προβλέπει  ότι  οι  εκάστοτε  ισχύουσες 
φορολογικές  διατάξεις  για  τις  εταιρίες  περιορισμένης  ευθύνης  εφαρμόζονται 
αναλογικά και για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες.


