
Doing Business in North 
Macedonia

Legal Perspective



Σύσταση Εταιρείας στη Βόρεια Μακεδονία 
- Νομοθετικό Πλαίσιο
 Ο νόμος που ρυθμίζει τη σύσταση εμπορικών εταιριών στη ΒΜ είναι ο

Νόμος περί εμπορικών εταιριών. Πρόκειται για έναν αρκετά “μεγάλο” νόμο
με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε μορφή εταιρίας. Η 1η εκδοχή
δημοσιεύθηκε στις ΦΕΚ το 1996, η 2η έκδοση το έτος 2002 και η 3η και
ισχύουσα έκδοση το 2004 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

 Η ποιο συνηθισμένη μορφή σύστασης εμπορικής εταιρίας στη ΒΜ είναι η
ΕΠΕ. Η μορφή της ΑΕ είναι σπάνιο φαινόμενο και οι περισσότερες έχουν
γεννηθεί από το παλιό σύστημα με τις μεγάλες εταιρίες που πέρασαν το
στάδιο της ιδιωτικοποίησης. Λόγω α) της χρονοβόρες και περίπλοκης
διαδικασίας σύστασης, β) αρκετές υποχρεώσεις αναφοράς προς διάφορες
δημόσιες αρχές (ειδικά εάν η ΑΕ είναι παρούσα στο χρηματιστήριο), οι
ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες σχεδόν πάντα διαλέγουν την μορφή της
ΕΠΕ. Εταιρίες με απεριόριστες ευθύνες των ιδρυτών είναι σπάνιες και
συνήθως σε μορφές ελεύθερου επαγγέλματος (ταξί, κομμωτήριο κλπ.).



 Το αρμόδιο όργανο τήρησης των στοιχείων όλων των εμπορικών εταιριών είναι το
Κεντρικό Μητρώο, δηλαδή το τμήμα του που αποκαλείτε Εμπορικό Μητρώο (ΕΜ).

 Η διαδικασία σύστασης γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο από πρόσωπα που έχουν το
δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα (δικηγόροι). Όλα τα έγγραφα σύστασης σκαναρονται
και ανεβάζοντας στο σύστημα.

 Αφού λάβει την αίτηση, το ΕΜ αυτόματα απευθύνεται στην Εφορία για απόκτηση ΑΦΜ
της εταιρίας και στην επιλεγμένη τράπεζα για απόκτηση τραπεζικού λογαριασμού ο
οποίος θα εκκρεμεί μέχρι να ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή. Που σημαίνει ότι η
Απόφαση σύστασης που θα εκδώσει το ΕΜ θα περιέχει και ΑΦΜ και τραπεζικό
λογαριασμό της εταιρίας.

 Το ελάχιστο κεφάλαιο για σύσταση ΕΠΕ είναι 5.000 ευρώ.



Διαδικασία Ίδρυσης Απλοποιημένης ΕΠΕ 
(κεφάλαιο έως 1 ευρώ)

 Οι αλλαγές του Νόμου περί ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2021 προβλέπουν την σύσταση 
Απλοποιημένης ΕΠΕ (ΑΕΠΕ) ως μορφή εμπορικής εταιρίας. Παρόλο που ο Νόμος άλλαξε 
τον Σεπτέμβριο, το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΜ έδωσε την δυνατότητα σύστασης ΑΕΠΕ 
μετα τις 01.11.2021. 

 Κύρια σημεία της ΑΕΠΕ: 
α) μέγιστος αριθμός συνεταίρων = 3. 
β) διαχειριστής (νόμιμος εκπρόσωπος) της εταιρίας μπορεί να είναι μόνο ένα από τα τρία 
πρόσωπα που συστήνουν την εταιρία και κανένας άλλος. 
γ) το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης είναι 1 ευρώ. Η ονομαστική αξία ενός μεριδίου είναι 10 
σεντς και 10 σεντς = Μια (1) ψήφο. Το κεφάλαιο και τα μερίδια πρέπει να δηλωθούν σε 
νόμισμα ευρώ και καταβάλλονται μόνο σε χρήμα (όχι σε πράγματα) και πριν την κατάθεση 
της αίτησης για σύσταση στο ΕΜ. 
δ) τήρηση υποχρεωτικού αποθέματος. Το ¼ του κέρδους βάσει τον ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων θα κρατείται ως υποχρεωτικό απόθεμα. Το ίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 
για αύξηση του συστατικού κεφαλαίου είτε για κάλυψη των ζημιών. Εάν το κεφάλαιο αυξηθεί 
και φτάσει τα 5.000 ευρώ, τότε το καθεστώς για μια ΕΠΕ θα ισχύει και για την ΑΕΠΕ. 



Άλλες αλλαγές του Νόμου περί ΕΤ με ενδιαφέρον για τις ΕΠΕ…

Το άρθρο 552-β του Νόμου περί ΕΤ με τις αλλαγές του 09/2021 διαγράφτηκε. Το ίδιο 
άρθρο ρύθμιζε την διαδικασία διαγραφής μιας Εμπορικής Εταιρίας εάν η ίδια 
α) δεν είχε καταθέσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που πέρασε ως την 
τελευταία ημέρα του επόμενου έτους. 
β) δεν είχε δηλώσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας (contact email)
γ) δεν κατέβαλε το συστατικό κεφάλαιο εντός ενός έτους από την ημέρα σύστασης της 
εταιρίας. 
Το σημαντικό είναι ότι η διαδικασίες διαγραφής που ξεκίνησαν πριν την άνω αλλαγή του 
Νόμου θα τελειώσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου πριν αυτή την αλλαγή. 
Προς το παρόν, εκτός από την πτώχευση και εκκαθάριση, ο τρίτος τρόπος που έχει μείνει 
μετα την διαγραφή του άρθρου 552-β για διαγραφή μιας εταιρίας είναι εάν η εταιρία δεν 
είναι ενεργή (δεν καταθέτει 3 συνεχόμενα έτη τις οικονομικές καταστάσεις και η υπόσταση 
από το ΕΜ θεωρείτε ανενεργή). Την πρωτοβουλία για τέτοια διαγραφή την έχει το ΕΜ και η 
ΔΟΥ (εφορία).  



Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 
 Ο Νόμος κατά του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το 2018

έχει προβλέψει την ύπαρξη ενός μητρώου πραγματικών δικαιούχων. Αυτό το μητρώο
συστάθηκε και εγκαταστάθηκε εντός του Κεντρικού Μητρώου έως ξεχωριστό τμήμα και
άρχισε να λειτουργεί από τις 27.01.2021. Η προθεσμία δήλωσης έληξε στις 27.04.2021. Σε
περίπτωση σύστασης νέας εταιρίας ή αλλαγής της ιδιοκτησιακής δομής της, η δήλωση του ΠΔ
πρέπει να γίνει εντός 8 ημερών από την σύσταση ή αλλαγή.

 Πραγματικός δικαιούχος θεωρείτε ιδιοκτήτης άνω των 25% του κεφαλαίου της εταιρίας
(άμεσα ή έμμεσα) ή πρόσωπο που έχει επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (π.χ. όταν
ούτε ένας συνέταιρος δεν έχει πάνω των 25%).

 Κάθε εταιρία έχει την υποχρεώσει (ηλεκτρονικά) να δηλώσει τον πραγματικό δικαιούχο ή να
εξουσιοδοτήσει δικηγόρο για αυτήν την ενέργεια ο οποίος έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό
σύστημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ανώνυμες εταιρίες δεν έχουν αυτήν την
υποχρέωση (οι ΑΕ με άλλους τρόπους δημοσιεύουν τα απαραίτητα στοιχεία τους)

 Εταιρίες και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες (τράπεζες, ασφαλιστικές, δικηγόροι κλπ.) πριν
αρχίσουν την παροχή των υπηρεσιών πρέπει να ζητήσουν στοιχεία και να προσδιορίσουν τον
ΠΔ. Εάν ο πελάτης δεν παρουσιάσει τέτοια στοιχεία ο παροχος υπηρεσιών πρέπει να αρνηθεί
την συνεργασία. Που σημαίνει ότι η τράπεζα (ως παροχος υπηρεσιών) θα αρνηθεί να
εξυπηρετήσει τον πελάτη (διανομή κέρδους, πληρωμές, κλπ.).



Θέματα Προσωπικών Δεδομένων
 Ο Νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (ΝΠΠΔ) άρχισε να ισχύει από τις 24.02.2020 με

προθεσμία προσαρμογής των υποκειμένων έως τις 24.08.2021. Οι ορισμοί του τι είναι τα ΠΔ, τι ο
«υπεύθυνος της επεξεργασίας (Controller of PD)» και τι ο «εκτελών της επεξεργασίας (Processor of PD)»
δίνονται στο νόμο.

 Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των ΠΔ μπορεί τις ενέργειες επεξεργασίας των ΠΔ να την δώσει στον
«εκτελών της επεξεργασίας ΠΔ» βάσει συμβάσης μεταξύ αυτών.

 Κάθε υποκείμενο που ελέγχει ΠΔ (μεταξύ των οποίων και οι εμπορικές εταιρίες) πρέπει
α) να εκτελέσει έναν προσήκον έλεγχο και βάσει αυτού να συντάξει Σχέδιο Δράσης (ενέργειες και μέτρα
προσαρμογής με τον νομοθετικό πλαίσιο των ΠΔ) και Πολιτική προστασίας των ΠΔ.
β) να εφαρμόζει ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα επεξεργασίας των ΠΔ (ψευδωνυμοποίηση,
επεξεργασία μόνο των απαραίτητων δεδομένων, τεκμηρίωση των ενέργειων επεξεργασίας)
γ) να διορίσει ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνος Υπάλληλος προσωπικών δεδομένων (με τον παλιό νόμο, τέτοια
υποχρέωση δεν είχαν υποκείμενα με λιγότερο από 10 υπάλληλους / εργάτες). Αυτό το πρόσωπο μπορεί να
είναι εργαζόμενος στον Υπεύθυνο της επεξεργασίας, στον Εκτελών της επεξεργασίας ή να είναι εξωτερικό
πρόσωπο με Σύμβαση έργου.
δ) να εξασφαλίσει και επιτρέψει πρόσβαση στην αρμόδια αρχή προστασίας ΠΔ και να ενημερώνει την ίδια
για κάθε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων



 Βιντεοπαρακολούθηση (ΒΠ).
 Υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 89 του ΝΠΠΔ:
α) Ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας ΠΔ θα κοινοποιήσει στα υποκείμενα των ΠΔ ανακοίνωση
η οποία περιέχει κείμενο ότι εκτελείται ΒΠ και σε ποιους χώρους,
β) να τοποθετήσει σε εμφανές μέρος την επωνυμία του Υπεύθυνου της επεξεργασίας ΠΔ
που εκτελεί την ΒΠ,
γ) στην άνω κοινοποίηση να περιγράψει τους τρόπους λήψης πληροφορίων σχετικά με το
που και για ποσό χρονικό διάστημα εκτελείται και θα εκτελείται η ΒΠ).

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
Ρένος Ρισκοβσκι  
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