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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/04/2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.Πρωτ.: 41941 - 12/04/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄



Θέμα:

Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας - νέα
μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών.

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 3 του Ν. 4156/2013  «Μνηµόνιο Κατανόησης στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος µεταξύ
του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Α΄ 122/31-05-2013) θεσπίστηκε η κατάργηση της υποχρέωσης για την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας για
την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Η εν λόγω διάταξη εισήλθε προκειµένου να συµβάλλει στην απλοποίηση της λειτουργίας του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος δεδοµένου ότι,
από τις σχετικές µετρήσεις που πραγµατοποίησε η Υπηρεσία µας η ύπαρξη και µόνο της εταιρικής σφραγίδας δηµιουργούσε οικονοµικό και
διοικητικό βάρος. Επιπλέον η χρήση της σφραγίδας εγκυµονούσε κινδύνους γιατί νοµιµοποιούσε έµµεσα ή άµεσα τον κάτοχο αυτής.

Την 15/6/2016 παρέστη η ανάγκη για έκδοση σχετικών οδηγιών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας από την Υπηρεσία µας και δελτίου
τύπου, γιατί παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούσαν να ζητούν από τις υπόχρεες εταιρείες - ακόµη και µετά από 3 έτη εφαρµογής του Ν.
4156/2013 - στις πράξεις ή τα στοιχεία που κατατίθεντο σε αυτά αλλά και στις διµερείς συµβάσεις να σφραγίζονται με την σφραγίδα
του νομικού πρόσωπου της εταιρείας και να υπογράφονται από τον εξουσιοδοτημένο/νόμιμο εκπρόσωπο με την
υπογραφή τιθέμενη υπό την εταιρική σφραγίδα.

Τρία έτη µετά, παρόλο που έχει υπάρξει βελτίωση της κατάστασης, διαπιστώνουµε ότι η σχετική διάταξη δεν έχει γίνει κτήµα όλων των
εµπλεκόµενων, µε αποτέλεσµα να υφίσταται ακόµα η εσφαλµένη πεποίθηση σε πολλούς, ότι η δηµιουργία µηχανικής εταιρικής σφραγίδας και
η χρήση της είναι νοµική υποχρέωση αντί του ορθού ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα επιλέξει ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτής να θέσει τα στοιχεία της εταιρείας χειρόγραφα ή µε µηχανικό µέσο.

Για την αντιµετώπιση του σχετικού προβλήµατος πληροφόρησης που δηµιουργείται ειδικά στις νεοσύστατες εταιρείες κατά τις συναλλαγές τους,
το οποίο τις επιβαρύνει και διοικητικά και οικονοµικά, η σχετική πληροφορία για την ισχύουσα διάταξη θα εµπεριέχεται πλέον στην
ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας και θα έχει την κάτωθι µορφή:

«Προσοχή: Υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε το νόµο ( παρ. 12 άρθρου τρίτου Ν. 4156/2013 ) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης
νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, το όνοµα του και η περιγραφή
της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή /
και διαχείρισης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».

Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόµιµο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού στο όνοµα της εταιρείας
είναι παράνοµη.»

Παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. της ΚΕΕΕ για την τεχνική υλοποίηση της νέας µορφής ανακοίνωσης έως 30/4/2019 µε σύνδεσµο
προς την παρούσα εγκύκλιο κάτω από το ανωτέρω κείµενο.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κ.Α.Α. ΜΑΛΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ



 `Αρθρο 3 παρ.12 Ν.4156/2013 :«12. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή
του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, το όνοµά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του. Διατάξεις που προβλέπουν την
υποχρεωτική ύπαρξη/χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου καταργούνται».

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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