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Τραπεζικό Σύστημα 

• Aπαιτείται η φυσική παρουσία των εξουσιοδοτημένων προσώπων 
τουλάχιστον μία φορά 

• Τα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνουν αιτήσεις και έντυπα για  
άνοιγμα λογαριασμού, πιστοποιητικό εγγραφής από το Κεντρικό 
Μητρώο (και τυχόν πιστοποιητικά όπως π.χ. δήλωση αλλοδαπής 

επενδύσεων), ταυτότητες, διαβατήρια, έγγραφο που αναφέρει την 
διεύθυνση κατοικίας του Έλληνα πολίτη

• Μια εταιρεία μπορεί να ορίσει διαφορετικούς υπογράφοντες για 
διαφορετικούς τύπους πληρωμών

• Ε-banking – συστάσεις και προκλήσεις



Θέματα Φ.Π.Α 

• Υποχρεωτική εγγραφή ΦΠΑ - 2 εκατομμύρια MKD τζίρος

• Εγγραφή 15 ημέρες μετά την εκπλήρωση αυτού του ορίου

• Εθελοντική εγγραφή κατά την ίδρυση της εταιρείας η στην 
αρχή κάθε έτους 

• 18%, 10%, 5%
• Οι φορολογούμενοι ταξινομούνται είτε σε μηνιαίες είτε σε 

τριμηνιαίες εταιρίες, με βάση του τζίρου. 
• Deadline κάθε 25η του μήνα μετά τη φορολογική περίοδο

• Φορολογικοί έλεγχοι – προκλήσεις και συστάσεις



Φορολόγηση Επιχειρήσεων

• Ο φόρος επί των κερδών επιβάλλεται στις εταιρείες με 10%. 
• Η φορολογική βάση είναι το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος) 

συν τυχόν μη αναγνωρισμένες δαπάνες.
• Ορισμένες μη αναγνωρισμένες δαπάνες περιλαμβάνουν: 

Έξοδα που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα, Επιδόματα
που καταβάλλονται σε εργαζομένους πάνω από τα 

προβλεπόμενα ποσά του νόμου, κρυφές πληρωμές διανομής 
κερδών, “Representation” (90%), Δαπάνες δωρεών που 

υπερβαίνουν το 5% του συνολικού ετήσιου τζίρου, Δαπάνες 
χορηγιών που υπερβαίνουν το 3% του συνολικού ετήσιου 

τζίρου... 
• Με βάση το αποτέλεσμα του προηγουμένου έτους, 
πραγματοποιούνται μηνιαίες προκαταβολές για εταιρικό 

φόρο κάθε μήνα και στη συνέχεια ισοσκελίζονται με το 
αποτέλεσμα από τον ισολογισμό.



Διανομή Κερδών

• Τα μερίσματα μπορούν να διανεμηθούν μετά την υποβολή 
του ισολογισμού και έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου 

έτους.
• Ανάλογα με το ποιος είναι ο δικαιούχος εφαρμόζεται 

διαφορετική διαδικασία.
• Η φορολόγηση των μερισμάτων γίνεται είτε με profit tax

είτε με προσοπικό φόρο φυσικών προσώπων (και τα δύο 
10%)

• Συμβάσεις διπλής φορολογίας
• Εγγραφά και διαδιακασίες



Eνδοομιλικές Συναλλαγές / Transfer Pricing (1)

• 2019: Rulebook για ενδοομιλικές συναλλαγές
• Προηγουμένως, λόγω του σχετικά χαμηλού συντελεστή 

φορολόγησης (10%), το Transfer Pricing δεν ήταν στο επίκεντρο
• Συνδεδεμένες εταιρίες / Όμιλος = τουλάχιστον 20% στο 

κεφάλαιο, τουλάχιστον ένας κοινός διευθυντής/μέλος της 
διοίκησης ή του διοικητικού συμβουλίου, δάνεια που αποτελούν 

πάνω από το 20% της λογιστικής αξίας του συνόλου των 
περιουσιακών στοιχείων, τουλάχιστον 20% συμμετοχή στα κέρδη, 
συναλλαγές με χώρες όπου ο φόρος είναι κατα 25% χαμηλότερος 

από αυτόν που ισχύει στη Βόρεια Μακεδονία
• Ο νόμος όριζε πάντα ότι η φορολογική βάση αυξάνεται με τη 

διαφορά μεταξύ της τιμής transfer pricing και της τιμής αγοράς 



Eνδοομιλικές Συναλλαγές / Transfer Pricing (2)

Το εγχειρίδιο TP πρόσθεσε νέες απαιτήσεις και μοίρασε τους φορολογούμενους σε 
κατηγορίες

Α) δεν απαιτείται να υποβάλουν καμία αναφορά TP στο κράτος εάν τα ετήσια έσοδά 
τους δεν υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια MKD ή/και εάν είχαν συναλλαγές μόνο με 

συνδεδεμένες εταιρίες που είναι επίσης κάτοικοι της χώρας

Β) απαιτείται να υποβάλουν απλή έκθεση TP - εάν τα ετήσια έσοδά τους υπερβαίνουν 
τα 300 εκατομμύρια MKD αλλά το συνολικό ποσό συναλλαγών με συνδεδεμένες 

εταιρίες (μη κατοίκους) δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια MKD

Γ) απαιτείται η υποβολή πλήρους έκθεσης TP - ετήσια έσοδα άνω των 300 
εκατομμυρίων MKD και ετήσιες συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρίες (μη κατοίκους) 

άνω των 10 εκατομμυρίων MKD.

Μια πλήρης αναφορά TP θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα MASTER file, ένα τοπικό 
αρχείο και άλλα υποχρεωτικά έγγραφα (οικονομικές καταστάσεις, αντίγραφο 

διεταιρικών συμφωνιών, τυχόν APA κ.λπ.). 

Ο φορολογούμενος που δηλώνει TP θα πρέπει να επιλέξει είτε την καταλληλότερη 
μέθοδο ή έναν συνδυασμό μεθόδων

Προθεσμία 30.09. σε κάθε έτος για το προηγούμενο έτος.
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