Εγγραφή νομικού προσώπου και άλλες νομικές υποχρεώσεις
Εισαγωγή
Κάθε νέα προσπάθεια χρειάζεται όραμα, θέληση και πάθος. Το ίδιο ισχύει και με το ξεκίνημα μιας νέας
επιχείρησης. Βρέστε τον τομέα που σας ενδιαφέρει και ενθουσιάζει. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας δεν
είναι αυτός που καθοδηγείται μόνο από τα λεφτά αλλά και από το πάθος του γι αυτό που κάνει. Αν
κάνετε κάτι που σας αρέσει δεν θα δουλέψετε ξανά στη ζωή σας. Η εργασία θα είναι για σας χόμπι,
ευχαρίστηση και απόλαυση. Θα περνάτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας στην εργασία γι αυτό βρέστε
το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.
Επιχειρηματικό πλάνο και ξεκίνημα
Όταν το βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά και πάρετε την απόφαση να
ξεκινήσετε πρέπει να ετοιμάσετε ένα επιχειρηματικό πλάνο. Ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:
 Κάνετε έρευνα αγοράς στον τομέα που σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε. Ψάξετε να βρείτε τι
θέλει ο κόσμος και πως λειτουργεί ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό.
 Ετοιμάστε ένα προϋπολογισμό για ένα ή δύο χρόνια και βάλτε εφικτούς οικονομικούς στόχους,
ανά εξαμηνία.
 Ετοιμάστε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θέλετε να προσφέρετε.
 Αποφασίστε πως θα χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο και τη σύγχρονη τεχνολογία. Αν το θεωρείτε
βοηθητικό δημιουργείστε το δικό σας διαδικτυακό τόπο. Ελέγξετε ότι δεν χρησιμοποιείται από
άλλη επιχείρηση.
 Ετοιμάστε ένα κατάλογο από πιθανούς πελάτες και τρόπους που θα επικοινωνήσετε μαζί τους,
π.χ. προσωπικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διαφήμιση, διαδίκτυο, δίκτυα κοινωνικής
δικτύωσης, δική σας ιστοσελίδα, συγκεντρώσεις, φίλους κ.α.
 Επιλέξετε το χρόνο έναρξης της επιχείρησής σας. Ξεκινήστε αμέσως και βελτιώνεστε στην
πορεία.
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάποιος στο να δημιουργήσει μια επιχείρηση δεν είναι
εξωτερικές, όπως το κεφάλαιο, οι διαδικασίες εγγραφής, η προώθηση των προϊόντων κλπ, αλλά
εσωτερικές. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του, το άγχος και η
αναποφασιστικότητα είναι μερικές από αυτές.

Η επιχείρηση είναι σαν ένα ταξίδι. Βγάλτε τους φόβους από μέσα σας, ετοιμάστε βαλίτσες και καλό
ταξίδι!
Πότε είναι ο κατάλληλος καιρός να δημιουργήσει κάποιος μια επιχείρηση; Σήμερα, χθες, αύριο;
Ευτυχώς ή δυστυχώς ποτέ δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Ποτέ
δεν θα έχτε όσα κεφάλαια νομίζετε ότι χρειάζεστε και ποτέ δεν θα μειωθούν τα ρίσκα που παίρνετε.
Ξεκινήστε αμέσως! Κάθε μέρα είναι κατάλληλος καιρός να δημιουργήσει κάποιος μια νέα επιχείρηση.
Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να πετύχετε και η πιθανότητα να αποτύχετε. Παρόλο που δεν υπάρχει η
κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε υπάρχουν όμως καλές και κακές στιγμές. Επιλέξετε εσείς το πότε
θα ξεκινήσετε αφού λάβετε υπόψη, τη χρονική περίοδο μέσα στο χρόνο, τις συγκυρίες, την ετοιμότητά
σας και άλλες παραμέτρους που μετρούν σημαντικά για εσάς.
Δημιουργία νέας επιχείρησης
Για να μπορέσετε να αρχίσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε
μια επιχείρηση. Το πρώτο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνει κάποιος για να δημιουργήσει μια
επιχείρηση είναι να επιλέξει ένα όνομα για την επιχείρησή του. Για να επιλέξετε όνομα για την
επιχείρησή σας καλό είναι να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:






Να είναι εύηχο.
Αν είναι δυνατό να είναι σύντομο.
Να παραπέμπει στο είδος της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της.
Να μην ανήκει ή να μοιάζει με άλλη υφιστάμενη επιχείρηση.
Να δοθεί προσοχή στους συνειρμούς που δημιουργεί.

Το όνομα της επιχείρησης θα μπορούσε να περιέχει και το ίδιο το όνομά σας.
Δημιουργία λογότυπου ή εμπορικού σήματος
Το λογότυπο ή εμπορικό σήμα θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να αποκτήσει εμπορική οντότητα, να
είναι αναγνωρίσιμη, να τη ξεχωρίζει και να τη θυμάται εύκολα ο κόσμος. Μπορεί ακόμα σε κάποιες
περιπτώσεις να βοηθήσει και στην προώθηση των προϊόντων κι ακόμα στις πωλήσεις.
Παράμετροι που πρέπει να λάβετε υπόψη στην επιλογή λογότυπου ή εμπορικού σήματος της
επιχείρησής σας:

 Να συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της επιχείρησης.
 Να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.
 Προσοχή στη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί. Οι γραμματοσειρές επηρεάζουν τα
συναισθήματα ή δημιουργούν συνειρμούς.
 Προσοχή στα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν. Οι χρωματισμοί δημιουργούν συμπάθεια,
αποστροφή, απάθεια ή άλλες συναισθητικές καταστάσεις, θετικές ή αρνητικές.
 Όταν το ετοιμάσετε ελέγξετε τι είδους συνειρμούς δημιουργεί. Ζητήστε τη γνώμη και άλλων
ατόμων από το περιβάλλον σας ή ακόμα κι επαγγελματιών.
 Προσοχή να μην ανήκει ή να μοιάζει με άλλο υφιστάμενης επιχείρησης.
Σύσταση Νομικού προσώπου
Για να λειτουργήσει η επιχείρησή σας νόμιμα πρέπει πρώτα να εγγραφεί ως νομικό πρόσωπο. Πρέπει
να αποφασίσετε τι είδους νομικό πρόσωπο είναι το κατάλληλο για την περίπτωσή σας. Στην Κύπρο
μπορείτε να εγγράψετε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή εμπορική επωνυμία.
Άλλες νομικές υποχρεώσεις
Μια επιχείρηση εκτός από την εγγραφή της ως νομικό πρόσωπο έχει και άλλες νομικές υποχρεώσεις οι
οποίες παρατίθενται πιο κάτω.
Άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων συμπληρώνουν άλλες υποχρεώσεις, κάποιες νομικές και άλλες όχι, και
άδειες λειτουργίας. Κάποιες από αυτές θα δοθούν από τους οικείους δήμους και κοινότητες και άλλες
από επαγγελματικά και άλλα σώματα.
Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άλλα ταμεία
Κάθε εμπορικός οργανισμός και εργαζόμενος πρέπει να καταβάλλει την ανάλογη εισφορά προς τις
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Κράτους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 4248 του 2010
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κάθε εργαζόμενος, είτε ως υπάλληλος είτε ως αυτοεργοδοτούμενος
καταβάλλει εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση εκατοστιαίο ποσοστό του
εισοδήματός του.

Η επιχείρηση καταβάλλει το 50% της εισφοράς, του κάθε ατόμου που εργοδοτεί, στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επιπλέον εισφορές στο Ταμείο Αδειών (Δεν είναι υποχρεωτικό και
απαλλάσσετε αν η καταβολή γίνεται απευθείας στον υπάλληλο), Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού,
Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Με βάση τη νομοθεσία που ισχύει
σήμερα το συνολικό ύψος των εισφορών προς τα πιο πάνω Ταμεία για κάθε εργαζόμενο σε εταιρεία
ανέρχεται στο 19,30% του μισθού του.
Οι αυτοεργοδοτούμενοι κατατάσσονται σε συγκεκριμένη κατηγορία σύμφωνα με το είδος του
επαγγέλματός τους και καταβάλλουν σταθερή εισφορά ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους.
Σε περίπτωση που το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από αυτό που προνοείται στην κατηγορία στην
οποία έχουν ενταχθεί δικαιούνται να κάνουν ένσταση για χαμηλότερη εισφορά νοουμένου ότι
αποδείξουν το πραγματικό τους εισόδημα.
Σύσταση κι εγγραφή επιχείρησης
Για να προβείτε σε σύσταση κι εγγραφή μιας επιχείρησης με βάση τα πρότυπα της Κύπρου πρέπει να
ζητήσετε τη βοήθεια εγκεκριμένου νομικού συμβούλου. Αυτός, έναντι αμοιβής θα ετοιμάσει το
Καταστατικό της επιχείρησης με βάση το οποίο η οντότητα θα διενεργεί τις δραστηριότητες της και θα
συμπληρώσει τα ανάλογα έντυπα για να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη
στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Θα ακολουθήσει το στάδιο έγκρισης
του ονόματος και στη συνέχεια της σύστασης τα επιχείρησης. Η διαδικασία αυτή χρειάζεται για τη
συμπλήρωσή της μερικούς μήνες.
Για τη σύσταση της επιχείρησης σας πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έντυπα:
 ΗΕ1 Ιδρυτικό και Καταστατικό έγγραφο.
 ΗΕ2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου.
 ΗΕ3 Στοιχεία σε σχέση με πρώτους διευθυντές και γραμματείς.
 ΗΕ5 Πρόσωπα που συγκατατίθενται να ενεργούν ως διευθυντές δημόσιας εταιρείας.
Περισσότερες πληροφορίες και τα τέλη χρέωσης για κάθε έγγραφο μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο.
Συστήνετε επίσης να επισκεφθείτε ηλεκτρονικά «Τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης» σε κάθε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτών τις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο σύνδεσμο
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/. Εδώ από ένα και μόνο σημείο μπορείτε να λάβετε

πληροφορίες και να διεκπεραιώσετε τις διαδικασίες με την άνεσή σας από το γραφείο ή το σπίτι.
Μπορείτε επίσης να βρείτε σαφείς και διεξοδικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις ειδικές
απαιτήσεις ενώ σας προσφέρουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσετε τις απαιτούμενες διαδικασίες
ηλεκτρονικά (όπως εγγραφή σε εμπορικά και επαγγελματικά μητρώα, χορήγηση γενικών ή ειδικών
αδειών, υποβολή κοινοποιήσεων κ.α.), να υποβάλετε τις ζητούμενες πληροφορίες και δικαιολογητικά,
θα παραλάβετε αποφάσεις, άδειες κ.α. ηλεκτρονικά.
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