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Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) 

 

Με το Νόμο 4072/2012 κεςπίςτθκε μία νζα μορφι εταιρίασ, θ 

Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ). Ουςιαςτικά πρόκειται για μία 

παραλλαγι τθσ Ε.Π.Ε., με μεγαλφτερθ ευελιξία και πλεονεκτιματα ωσ 

προσ τθν ευκολία ςφςταςθσ και διατιρθςθσ. Ο νόμοσ δικαιολογεί τθ 

μετατροπι των ΕΠΕ ςε ΙΚΕ εάν υπάρχει απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ 

των εταίρων. 

Χαρακτθρίηεται ωσ εμπορικι εταιρία (ακόμα και αν ο ςκοπόσ τθσ δεν 

είναι εμπορικόσ) και θ ςφςταςι τθσ γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ μζςω 

τθσ διαδικαςίασ τθσ Υπθρεςίασ Μίασ Στάςθσ (ΥΜΣ), ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα. 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Συςτινεται ι τροποποιείται με απλό ιδιωτικό ζγγραφο (δε 

χρειάηονται ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα, εκτόσ των 

περιπτϊςεων που ορίηει ο Νόμοσ). 

 Τα αρχικά κόςτθ ςφςταςθσ, αλλά και τροποποίθςθσ είναι 

χαμθλά. 

 Η ονομαςία τθσ εταιρίασ μπορεί να περιλαμβάνει τα ονόματα 

των εταίρων, τθ δραςτθριότθτά τθσ ι όχι. 

 Δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτο κατϊτατο κεφάλαιο (1€). 

 Απαιτείται θ ςυμμετοχι ενόσ μόνο εταίρου κατ’ ελάχιςτο 

(μονοπρόςωπθ ΙΚΕ), ενϊ για τισ εταιρικζσ υποχρεϊςεισ 

ευκφνεται μόνο θ εταιρία με τθν περιουςία τθσ. Εταίροι 

μποροφν να είναι φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ Ελλάδασ ι 

του εξωτερικοφ.  
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 Ο διαχειριςτισ πρζπει να είναι φυςικό πρόςωπο, εταίροσ ι μθ. 

 Η διάρκεια τθσ ορίηεται ςε 12 ζτθ, με δυνατότθτα παράταςθσ. 

 Ωσ ζδρα τα εταιρείασ ορίηεται ο Διμοσ ςτον οποίο ανικει (δεν 

είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται θ πλιρθσ διεφκυνςθ). 

 Η εταιρία οφείλει υποχρεωτικά να τθρεί διπλογραφικά βιβλία 

(«Γϋ Κατθγορίασ»). 

 Η εταιρία οφείλει να δθμοςιεφει ιςολογιςμό ςτο ΦΕΚ. 

 Η φορολόγθςθ τθσ εταιρίασ είναι ευνοϊκότερθ των 

προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. – Ε.Ε.) και ίδια με τισ Ε.Π.Ε. – Α.Ε. 

 Υποχρεωτικά ςτον ΟΑΕΕ αςφαλίηεται μόνο ο διαχειριςτισ τθσ 

ΙΚΕ, με εξαίρεςθ τθ μονοπρόςωπθ ΙΚΕ ςτθν οποία αςφαλίηεται 

υποχρεωτικά ο μοναδικόσ εταίροσ και ο διαχειριςτισ αν είναι 

διαφορετικό πρόςωπο. Οι λοιποί εταίροι υπάγονται 

προαιρετικά ςτθν αςφάλιςθ του ΟΑΕΕ. 

 Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ ςφςταςθσ τθσ ΙΚΕ κυμαίνεται από 15 

ζωσ 30 θμζρεσ. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 Επωνυμία (2-3 εναλλακτικζσ) και διακριτικόσ τίτλοσ. 

 Σκοπόσ τθσ εταιρίασ. 

 Ποςοςτά των εταίρων. 

 Αςτυνομικι Ταυτότθτα για τουσ εταίρουσ Ζλλθνεσ υπθκόουσ ι 

διαβατιριο κακϊσ και άδεια διαμονισ για τουσ υπθκόουσ 

κράτουσ μζλουσ Ε.Ε. Πρωτότυπα  και επικυρωμζνα αντίγραφα 

των παραπάνω. 
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 Υπεφκυνθ διλωςθ για τθν εξουςιοδότθςθ τθσ ςφςταςθσ ςτο 

ΓΕΜΗ (παρζχεται από εμάσ) θ οποία πρζπει να ζχει το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ. 

  Θεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Υ. Μιςκωτιριο θ παραχωρθτιριο, ι 

Υπεφκυνθ Διλωςθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ για τθν ζδρα 

τθσ υπό ςφςταςθσ επιχείρθςθσ. Υπεφκυνθ Διλωςθ του 

εκμιςκωτι με το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

δωρεάν παραχϊρθςθσ. 

 ΑΦΜ – ΑΜΚΑ των εταίρων και του διαχειριςτι, κακϊσ και 

διεφκυνςθ κατοικίασ και ζνα τθλζφωνο επικοινωνίασ του 

διαχειριςτι. 

 Φορολογικι ενθμερότθτα των Διαχειριςτϊν. 


