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Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ
Στην Ευρώπη, τα μητρώα επιχειρήσεων παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.
Εντούτοις, οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν όλα τα μητρώα είναι η καταγραφή, η εξέταση και η τήρηση πληροφοριών για εταιρείες, όπως η νομική
μορφή, η έδρα, το κεφάλαιο και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς και η διάθεση αυτών των πληροφοριών στο κοινό.
Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα μητρώα στα κράτη μέλη, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, επιλέξτε μία από
τις σημαίες στα δεξιά.
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Σε διεθνές επίπεδο
Οι πληροφορίες του μητρώου επιχειρήσεων είναι επίσης διαθέσιμες για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ.
Νορβηγία
Ισλανδία
Λιχτενστάιν

Νορβηγία
Το κέντρο μητρώων του Brønnøysund είναι δημόσιος οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας. Το εθνικό μητρώο
επιχειρήσεων είναι ένα από τα 14 εθνικά μητρώα τα οποία διαχειρίζεται το κέντρο μητρώων του Brønnøysund.
Το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων είναι αρμόδιο για την καταχώριση όλων των νορβηγικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη
Νορβηγία. Το μητρώο διασφαλίζει νομική προστασία και οικονομική ανασκόπηση, και αποτελεί σημαντική πηγή για όσους χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες
σχετικά με τους παράγοντες της νορβηγικής βιομηχανίας.
Τι περιλαμβάνει το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων;
Το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί σ' αυτό. Στον ιστότοπο του κέντρου μητρώων
του Brønnøysund έχετε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες μέσω της μηχανής αναζήτησης που διαθέτουμε. Πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων
διατίθενται σε ανακοινώσεις, μπορείτε όμως να ζητήσετε συμπληρωματικές πληροφορίες και δελτία καταχώρισης από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και
μέσω του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR).
Βασικές πληροφορίες:
Αριθμός ταυτοποίησης εταιρείας
Επωνυμία της εταιρείας, εταιρική διεύθυνση και άλλες διευθύνσεις
Ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας
Καταστατικό και είδος δραστηριότητας της επιχείρησης
Κατανομή καθηκόντων στην επιχείρηση
Πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση
Ανακοινώσεις:
Στο μητρώο επιχειρήσεων ανακοινώνονται όλα τα μείζονα περιστατικά που αφορούν μια εταιρεία. Σ' αυτό ανακοινώνεται ο χρόνος καταχώρισης μιας νέας
εταιρείας, ο χρόνος καταχώρισης των σημαντικών αλλαγών σε μια εταιρεία και η διάλυση ή η διαγραφή μιας εταιρείας. Στην εύχρηστη βάση δεδομένων για
τις ανακοινώσεις αποθηκεύονται τα δεδομένα από την 1η Νοεμβρίου 1999 και στο εξής. Η
έκδοση των ανακοινώσεων στην αγγλική γλώσσα είναι
διαθέσιμη από τον Αύγουστο του 2006.
Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όσον αφορά την καταβολή τελών για δελτία καταχώρισης και πιστοποιητικά όπως:
Πιστοποιητικό καταχώρισης
Ετήσιοι λογαριασμοί
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Όλες οι βασικές πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από τη μηχανή αναζήτησης και οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για τις ανακοινώσεις
παρέχονται δωρεάν. Ορισμένες υπηρεσίες όπως η παροχή δελτίων καταχώρισης και πιστοποιητικών υπόκεινται στην καταβολή τέλους.
Πώς γίνεται η αναζήτηση στο νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων;
Βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται από τον
ιστότοπο του
κέντρου μητρώων του Brønnøysund. Στη
βάση δεδομένων των ανακοινώσεων, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με την επωνυμία μιας εταιρείας ή με τον
αριθμό ταυτοποίησης.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Τα τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχει το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς αυτές είναι οι νομικά έγκυρες πληροφορίες σχετικά με
μια εταιρεία. Οι καταχωρισμένες πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τρίτων. Αυτό ισχύει τόσο για τις ίδιες τις πληροφορίες όσο και για τα
έγγραφα στα οποία βασίζεται η καταχώριση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ένα τρίτο μέρος πρέπει να ελέγχει τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί για
μια εταιρεία, πριν προβεί σε συναλλαγές με αυτήν.
Οι κανόνες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ένα τρίτο μέρος μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εμπορικών
επιχειρήσεων στη Νορβηγία προβλέπονται στο τμήμα 10-1 του νόμου για την καταχώριση των εμπορικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω κανόνες συνοψίζονται
στο ότι οι καταχωρισμένες πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση τρίτων.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις στις οποίες ένας νομικός κανόνας καθορίζει τη νομική θέση του τρίτου μέρους σύμφωνα με το εάν αυτό ήταν ενήμερο ή όχι
σχετικά με συγκεκριμένο θέμα, οι πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εμπορικών επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν περιέλθει σε γνώση των
τρίτων.
Τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στο μητρώο (αλλά δεν κοινοποιήθηκαν) και τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες που
έχουν καταχωριστεί δεν είναι δυνατόν να αντιταχθούν σε τρίτους. Εξαίρεση σ' αυτόν τον κανόνα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο τρίτος γνώριζε ή
όφειλε να γνωρίζει το θέμα. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί τις καταχωρισμένες πληροφορίες.
Ιστορικό του νορβηγικού μητρώου επιχειρήσεων
Το νορβηγικό μητρώο επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1988 και ανέλαβε τις λειτουργίες των 100 περίπου προγενέστερων τοπικών εμπορικών μητρώων.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Νόμος σχετικά με την καταχώριση των εμπορικών επιχειρήσεων, στα νορβηγικά

Ισλανδία
Τι περιλαμβάνει το ισλανδικό μητρώο επιχειρήσεων;
Το μητρώο επιχειρήσεων αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Εισοδήματος από το 2003 και διαχειρίζεται δημόσιο αρχείο με πληροφορίες σχετικά με
τις ακόλουθες οντότητες:
φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και άλλες οντότητες που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες,
ιδρύματα και κρατικές εταιρείες,
ιδρύματα και εταιρείες που ανήκουν στην ιδιοκτησία δήμων,
ενώσεις, οργανώσεις και οντότητες, εκτός από φυσικά πρόσωπα, που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή με την εποπτεία της
τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων,
άλλες δραστηριότητες για τις οποίες η υπηρεσία εσόδων ή το μητρώο επιχειρήσεων θεωρεί ότι συντρέχει κάθε λόγος για να καταχωριστούν σε επίσημο
αρχείο.
Το μητρώο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω οντότητες ανάλογα με την περίπτωση:
Επωνυμία/ονοματεπώνυμο
Αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση
Νομική μορφή
Ημερομηνία ίδρυσης
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός ταυτότητας των στελεχών
Κωδικός δραστηριότητας (ISAT-nr.)
Εκκαθάριση
Άλλα στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο.
Κατά την καταχώριση στο μητρώο χορηγείται ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για τη συγκεκριμένη οντότητα.
Το μητρώο επιχειρήσεων παρέχει σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα πληροφορίες από το μητρώο σύμφωνα με τον υπουργικό
κανονισμό όσον αφορά το πεδίο των πληροφοριών και τα τέλη.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Πληροφορίες σχετικά με την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη νομική μορφή, τον κωδικό ISAT και τον αριθμό ΦΠΑ διατίθενται στο κοινό από τον ιστότοπο
Διεύθυνση Εσωτερικού Εισοδήματος/μητρώο επιχειρήσεων δωρεάν.
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται κατόπιν πληρωμής και αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμες από το διαδικτυακό κατάστημα των ανωτέρω κατά το έτος
2016.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Ισλανδίας
Στον ιστότοπο της
Διεύθυνσης Εσωτερικού Εισοδήματος υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών δωρεάν. Δυστυχώς διατίθενται μόνον στα
ισλανδικά προς το παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος στο διαδίκτυο κατά το προσεχές έτος.
Ιστορικό του ισλανδικού μητρώου επιχειρήσεων
Έως το 1980 οι εταιρείες καταχωρίζονταν στα αρχεία των τοπικών επιτρόπων σε ολόκληρη την Ισλανδία. Το 1980 συστάθηκε ένα ειδικό μητρώο για τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όμως η Στατιστική Υπηρεσία της Ισλανδίας εξέδιδε τους αριθμούς ταυτοποίησης για τις εν λόγω εταιρείες. Από το 1997,
όλες οι εμπορικές εταιρείες εκτός των κοινοπραξιών απεριόριστης ευθύνης καταχωρίστηκαν στο μητρώο των επιχειρήσεων και, από το 2014, οι κοινοπραξίες
καταχωρίζονται επίσης σ' αυτό, έτσι ώστε σήμερα υπάρχει ένα μόνον επίσημο μητρώο επιχειρήσεων στην Ισλανδία.

Λιχτενστάιν
Υπάρχει ένα μητρώο επιχειρήσεων (Handelsregister) για ολόκληρη τη χώρα του Λιχτενστάιν. Το μητρώο επιχειρήσεων τηρείται από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης (Amt für Justiz) στο Βαντούζ.
Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιο μητρώο και τεκμαίρεται ότι είναι ακριβές. Κύριος στόχος του είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο εμπόριο
με τη δημοσιοποίηση των έννομων σχέσεων που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, ιδίως των περιπτώσεων φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά την ευθύνη και την εξουσία τους να δικαιοπρακτούν.
Τι περιλαμβάνει το μητρώο επιχειρήσεων;
Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους στο έδαφος του Πριγκιπάτου
του Λιχτενστάιν και σχετικά με τα τραστ (οντότητες καταπιστευματικής διαχείρισης) (Treuhänderschaften) του Λιχτενστάιν. Οι πληροφορίες καλύπτουν
γεγονότα και έννομες σχέσεις, μερικές από τις οποίες πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο βάσει νόμου ενώ άλλες καταχωρίζονται εκουσίως, μαζί με τα
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.
Έγγραφα σχετικά με μη καταχωρισμένα τραστ κατατίθενται επίσης στο μητρώο επιχειρήσεων, όπως είναι τα δεδομένα που αφορούν τα ιδρύματα ( Stiftungen
) που δεν έχουν καταχωριστεί.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων υπόκειται στην καταβολή τέλους.

Επί μέρους πληροφορίες σχετικά με κάποια από τις νομικές οντότητες που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων και άλλες νομικές πληροφορίες
παρέχονται δωρεάν στο ευρετήριο επιχειρήσεων του μητρώου (Firmenindex) στη διεύθυνση
http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm, ενώ μια
επικυρωμένη πλήρης δήλωση μπορεί να ζητηθεί έναντι καταβολής τέλους από την ίδια διεύθυνση.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων του Λιχτενστάιν
Το μητρώο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων, είναι δημόσιο.
Το ευρετήριο επιχειρήσεων του μητρώου (Firmenindex) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση μιας καταχωρισμένης νομικής οντότητας βάσει της
ονομασίας ή της εμπορικής επωνυμίας ή του αριθμού καταχώρισής της.
Πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο μητρώο;
Το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/17/ΕΕ, απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται πράξεις και στοιχεία της εταιρείας που προβλέπονται στο
άρθρο 2. Στην απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2013 της Μεικτής Επιτροπής προβλέπεται ότι η οδηγία 2012/17/ΕΕ πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει ότι απαιτείται μόνον μερική δημοσίευση ή δημοσίευση αποσπασμάτων, οι καταχωρίσεις στο
μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επίσημη εφημερίδα πλήρως και χωρίς καθυστέρηση [άρθρο 956, παράγραφος 1
του νόμου περί προσώπων και εταιρειών (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)]. Η επίσημη εφημερίδα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν είναι η
ηλεκτρονική Επίσημη Εφημερίδα (Amtsblatt) [άρθρο 16 του νόμου περί δημοσίων εκδόσεων (Kundmachungsgesetz)].
Κάθε πρόσωπο που ενεργεί με καλή πίστη μπορεί να εμπιστεύεται τις καταχωρίσεις, τροποποιήσεις και διαγραφές που πραγματοποιούνται στο μητρώο
επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο μιας καταχώρισης, τροποποίησης ή διαγραφής είναι δυνατόν να προβληθεί κατά του καταχωρισμένου μέρους με την
προϋπόθεση ότι υποβλήθηκε κατόπιν συμφωνίας του εν λόγω μέρους (άρθρο 948 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου PGR).
Έναντι των τρίτων μερών, η εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων ισχύει από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της καταχώρισης, πάντοτε υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική υποχρέωση για δημοσίευση (άρθρο 947 παράγραφος 2 του νόμου PGR).
Σύμφωνα με το άρθρο 949 του νόμου PGR, η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων παράγει αποτελέσματα δημοσιοποίησης και, αφότου η καταχώριση
άρχισε να ισχύει έναντι τρίτων, κανένα πρόσωπο δεν δικαιούται πλέον να αντιτάξει ότι δεν είχε γνώση της καταχώρισης. Ωστόσο, εάν απαιτείται ότι ένα
συγκεκριμένο γεγονός πρέπει να έχει καταχωριστεί στο μητρώο, και το γεγονός αυτό δεν έχει καταχωριστεί, αυτό μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτου μέρους
μόνον εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι το τρίτο μέρος είχε γνώση του γεγονότος.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων
Τα δεδομένα του μητρώου επιχειρήσεων του Λιχτενστάιν αρχικά καταχωρίζονταν σε δελτία αρχειοθέτησης. Όλα τα σημερινά δεδομένα, καθώς και μεγάλο
μέρος των ιστορικών δεδομένων, είναι πλέον διαθέσιμα ηλεκτρονικά.
Συμπληρωματικές πληροφορίες
Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται υπό την εκ του νόμου απαιτούμενη μορφή στην ηλεκτρονική εφημερίδα, και η επίκλησή τους από
τρίτους είναι δυνατή μόνον από την επομένη της ημέρας κατά την οποία δημοσιεύτηκαν. Σε περίπτωση παρέκκλισης μεταξύ της καταχώρισης στο μητρώο
και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, υπερισχύει η καταχώριση στο μητρώο.
Δημοσίευση και αποτελέσματα των καταχωρίσεων στο μητρώο επιχειρήσεων
Δημόσιος χαρακτήρας του μητρώου επιχειρήσεων
Το μητρώο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων και των δικαιολογητικών εγγράφων, είναι δημόσιο. Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει
πρόσβαση στις καταχωρίσεις. Επιτρέπεται η πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στα έγγραφα σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες ( Aktiengesellschaften), τις
ετερόρρυθμες εταιρείες (Kommanditaktiengesellschaften) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) τα οποία
περιλαμβάνονται στο μητρώο για οργανισμούς με άλλες νομικές μορφές, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει έννομο συμφέρον (άρθρο 953 του νόμου
PGR).
Δημοσίευση των καταχωρίσεων
Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία προβλέπει ότι απαιτείται μόνον μερική δημοσίευση ή δημοσίευση αποσπασμάτων, οι καταχωρίσεις στο
μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επίσημη εφημερίδα πλήρως και χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα έγγραφα και τα
στοιχεία των οποίων η κατάθεση και η δημοσίευση επιβάλλονται εκ του νόμου δημοσιεύονται κατά τον ίδιο τρόπο (άρθρο 956 και επ. του νόμου PGR). Οι
πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί μπορούν να αντιταχθούν άμεσα έναντι οιουδήποτε προσώπου από το τέλος της ημέρας κατά την οποία έχουν
δημοσιευθεί.
Ανακοινώσεις που αφορούν ανώνυμες εταιρείες (Aktiengesellschaften), ετερόρρυθμες εταιρείες (Kommanditaktiengesellschaften) και εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) λαμβάνουν τη μορφή αναφοράς στην καταχώριση και στα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, η οποία
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα. Σε άλλες περιπτώσεις οι
ανακοινώσεις λαμβάνουν τη μορφή αναφοράς στην καταχώριση στο μητρώο (άρθρο 957 του νόμου PGR).
Αποτελέσματα των καταχωρίσεων στις σχέσεις με τρίτα μέρη
Όσον αφορά τα τρίτα μέρη, η καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων αρχίζει να παράγει αποτελέσματα από την επομένη της ημέρας δημοσίευσης της
καταχώρισης, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει νομική απαίτηση για δημοσίευση (άρθρο 947 παράγραφος 2 του νόμου PGR).
Στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesellschaften), ετερρορύθμων εταιρειών (Kommanditaktiengesellschaften) και εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) ένα γεγονός που έχει καταχωριστεί στο μητρώο και έχει δημοσιευτεί δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι
τρίτου μέρους εάν το γεγονός είναι σχετικό με δικαιοπραξία που πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η
καταχώριση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα και το τρίτο μέρος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε το γεγονός και δεν όφειλε να το γνωρίζει (άρθρο 949
παράγραφος 1α του νόμου PGR).
Αφότου η καταχώριση άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων, ένα πρόσωπο δεν δικαιούται πλέον να αντιτάξει ότι δεν γνώριζε την καταχώριση
(άρθρο 949 παράγραφος 1 του νόμου PGR).
Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων αποτελούν πλήρη απόδειξη των γεγονότων που βεβαιώνουν, εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι εσφαλμένες
(άρθρο 949 παράγραφος 3 του νόμου PGR).
Αποκλίσεις μεταξύ υποβληθείσας και δημοσιευθείσας καταχώρισης
Εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ της καταχώρισης στο μητρώο και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, η καταχώριση στο μητρώο ισχύει κατά πρώτο λόγο,
ακολούθως οι πληροφορίες που δημοσιεύονται ισχύουν κατά δεύτερο λόγο και, τέλος, το περιεχόμενο των δικαιολογητικών εγγράφων ισχύει κατά τρίτο λόγο.
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ μιας καταχώρισης στο μητρώο και των πληροφοριών που δημοσιεύονται, οι τρίτοι που ενεργούν με καλή πίστη μπορούν
επίσης να βασίζονται στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν κατά του μέρους για το οποίο έγινε η καταχώριση (άρθρο 959 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου
PGR).
Σχετικοί σύνδεσμοι

Νόμος περί προσώπων και εταιρειών (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) της 20ης Ιανουαρίου 1926 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του
Λιχτενστάιν LGBl. 1926 αριθ. 4)
Νόμος περί δημοσίευσης (Kundmachungsgesetz) της 17ης Απριλίου 1985 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λιχτενστάιν LGBl. 1985 αριθ. 41)
Κανονισμός περί Επίσημης Εφημερίδας (Amtsblattverordnung ) της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του Λιχτενστάιν
LGBl. 2012 αριθ. 284)
Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν
κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα
που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς
πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Βέλγιο
Η ενότητα αυτή παρέχει επισκόπηση σχετικά με το βελγικό εμπορικό μητρώο.
Τι δυνατότητες προσφέρει το βελγικό εμπορικό μητρώο;
Το βελγικό μητρώο επιχειρήσεων, Banque-Carrefour des Entreprises (BCE)/Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), τελεί υπό τη διαχείριση μιας
υπηρεσίας του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας. Το μητρώο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διοικητικής απλούστευσης και της ανάθεσης
μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης στις επιχειρήσεις. Το BCE περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις, καθώς η εγγραφή τους στο μητρώο είναι υποχρεωτική από
τη νομοθεσία. Στο μητρώο καταγράφονται επίσης οι μονάδες εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις διευθύνσεις στις οποίες ή από τις οποίες η
επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητές της. Το BCE παρέχει επίσης συνδέσμους προς άλλες βάσεις δεδομένων. Περιλαμβάνει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά
και τα άλλα νομικά πρόσωπα. Στην εν λόγω τράπεζα δεδομένων συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις.
Η πρόσβαση στο βελγικό εμπορικό μητρώο είναι δωρεάν;
Ο καθένας μπορεί να συμβουλεύεται τα δημόσια δεδομένα δωρεάν στον δικτυακό τόπο Public Search.
Η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης επιχειρήσεων ή μονάδων εγκατάστασης με βάση διάφορα κριτήρια. Παρέχεται επίσης
δωρεάν ένα αρχείο Open Data, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την εγγραφή κάθε ενδιαφερομένου. Προτείνονται επίσης οι διαδικτυακές
υπηρεσίες «Public search», οι οποίες επιτρέπουν την ενσωμάτωση μεγάλου μέρους των δημόσιων δεδομένων στις εφαρμογές του χρήστη. Ωστόσο, αυτή η
υπηρεσία παρέχεται επί πληρωμή.
Πώς γίνεται η αναζήτηση στο βελγικό εμπορικό μητρώο;
Η λειτουργία «Public search» σάς δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε στοιχεία για οποιαδήποτε επιχείρηση είτε είναι ενεργός είτε έχει προβεί σε διακοπή
εργασιών, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή για επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα, καθώς και στοιχεία για τις μονάδες εγκατάστασης.
Ποια στοιχεία μπορείτε να βρείτε;
Για την επιχείρηση:
τον αριθμό της επιχείρησης
το καταστατικό
τη νομική κατάσταση
την ημερομηνία έναρξης
την επωνυμία
τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας
τον αριθμό τηλεφώνου
τον αριθμό φαξ
την ηλεκτρονική διεύθυνση
τον δικτυακό τόπο
το είδος της νομικής μορφής της επιχείρησης
τον αριθμό των μονάδων εγκατάστασης
τις λειτουργίες
τις επαγγελματικές δεξιότητες και τις βασικές γνώσεις διαχείρισης, για τις οποίες έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία
τις ιδιότητες
τις άδειες
τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ΦΠΑ και ONSS)
τα οικονομικά στοιχεία
τη σχέση με άλλες επιχειρήσεις
τους εξωτερικούς συνδέσμους [στην επίσημη εφημερίδα (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad),
την κεντρική τράπεζα (Banque nationale de Belgique/Nationale Bank van België),
και μητρώο εργοδοτών που τηρείται από τον εθνικό οργανισμό κοινωνικών ασφαλίσεων (ONSS/RSZ)]
Για τη μονάδα εγκατάστασης :
τον αριθμό της επιχείρησης
το καταστατικό
τον αριθμό της μονάδας εγκατάστασης
την ημερομηνία έναρξης
την επωνυμία της μονάδας εγκατάστασης
τη διεύθυνση
τον αριθμό τηλεφώνου
τον αριθμό φαξ
την ηλεκτρονική διεύθυνση
τον δικτυακό τόπο
τις άδειες
τις δραστηριότητες ONSS και τις (μη) εμπορικές δραστηριότητες
Πόσο αξιόπιστα είναι τα δεδομένα που περιέχονται στο μητρώο;
Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν ορισμένα στοιχεία και ορισμένες πράξεις. Το μέτρο αυτό αποβλέπει, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της
αντιταξιµότητας έναντι τρίτων. Στο Βέλγιο, αυτό επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων στην επίσημη εφημερίδα και με τη δημοσίευση

των ετήσιων λογαριασμών στο κέντρο οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου. Το άρθρο 76 του Κώδικα Εταιρειών ορίζει τους
κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα αντιτάξεως των πράξεων και στοιχείων μετά τη δημοσίευσή τους.
Το άρθρο 76 του Κώδικα Εταιρειών ορίζει ότι οι πράξεις και τα στοιχεία των οποίων η δημοσιοποίηση είναι υποχρεωτική είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων μόνο
από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους αποσπασματικά ή με μνεία στα παραρτήματα της επίσημης εφημερίδας, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν
λόγω τρίτοι είχαν προηγουμένως σχετική γνώση.
Ωστόσο, οι τρίτοι δύνανται να επικαλεσθούν πράξεις των οποίων η δημοσίευση δεν πραγματοποιήθηκε.
Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δεκάτη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, οι εν λόγω πράξεις δεν είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων οι οποίοι
αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί και του κειμένου που έχει δημοσιευθεί στα παραρτήματα της επίσημης εφημερίδας, το
τελευταίο κείμενο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση
του κειμένου που κατατέθηκε.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων που πρέπει να συνταχθούν σε μία επίσημη γλώσσα και των μεταφράσεων που υποβλήθηκαν οικειοθελώς
σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάφραση που δημοσιεύθηκε οικειοθελώς δεν είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων.
Ωστόσο, οι τρίτοι δύνανται να επικαλεσθούν οικειοθελώς δημοσιευθείσες μεταφράσεις, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση της έκδοσης που
αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 εδάφιο 2 του Κώδικα Εταιρειών, δηλαδή τα επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων, τα αντίγραφα ή τα
πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων υπογεγραμμένα από άτομο που ενεργεί ως ιδιώτης και τα αποσπάσματα [, σε ηλεκτρονική ή μη ηλεκτρονική μορφή,] που
πρέπει να έχουν κατατεθεί στη γραμματεία του εμπορικού δικαστηρίου.
Στον δικτυακό τόπο «Public Search» του BCE, τα στοιχεία των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν άμεσο σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις στην επίσημη
εφημερίδα και προς το κέντρο οικονομικών καταστάσεων της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου.
Τρόπος αναζήτησης
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο Public Search

εδώ.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές δυνατότητες αναζήτησης, οι οποίες εμφανίζονται σε χωριστές καρτέλες:
αναζήτηση με βάση τον αριθμό (αν γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης ή τον αριθμό της μονάδας εγκατάστασης)
αναζήτηση με βάση την επωνυμία
αναζήτηση με βάση τη διεύθυνση
αναζήτηση με βάση τη δραστηριότητα.
Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ολλανδικά.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το BCE θα βρείτε στον δικτυακό τόπο του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας [τμήμα για τις επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους (Entreprises & Indépendants/Ondernemingen & Zelfstandigen), στήλη «Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van
Ondernemingen»].
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεων,
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας, ΜΜΕ, Μεσαίες τάξεις και
Ενέργεια
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Βουλγαρία
Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των μητρώων επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και του μητρώου Bulstat. Η Βουλγαρία διασφαλίζει ότι τα εν λόγω
μητρώα τηρούν τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας των πληροφοριών.
Τι πληροφορίες προσφέρει το βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων;
Τη διαχείριση του
βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων έχει η υπηρεσία μητρώων που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επιχειρήσεις και
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων καταχωρίζονται στο μητρώο μαζί με τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο. Στο μητρώο επιχειρήσεων
δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις και τα έγγραφα που σχετίζονται με επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων τα οποία απαιτείται από τον
νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Το μητρώο επιχειρήσεων είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτείται από τον νόμο να καταχωρίζονται, καθώς και
τα έγγραφα που απαιτείται από τον νόμο να υποβάλλονται σε δημοσιότητα και τα οποία σχετίζονται με επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών
επιχειρήσεων. Τα αρχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία
περιλαμβάνουν αιτήσεις, έγγραφα που αποδεικνύουν τα καταχωρισμένα στοιχεία, δηλώσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν
προσωπικά στοιχεία για την ταυτοποίηση των προσώπων που εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται την εκάστοτε οντότητα.
Είναι η πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων δωρεάν;
Το μητρώο επιχειρήσεων είναι δημόσιο. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μητρώου επιχειρήσεων είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. Σύμφωνα με
μια τροποποίηση του νόμου περί του μητρώου επιχειρήσεων (ZTR) της 1ης Ιανουαρίου 2013, η πρόσβαση στα αρχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που έχουν
καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων πρέπει να καταγράφεται. Αυτό σημαίνει ότι τα σαρωμένα έγγραφα που έχουν αποθηκευτεί στο «αρχείο» μιας
συγκεκριμένης επιχείρησης είναι προσβάσιμα είτε με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από την υπηρεσία. Το
πιστοποιητικό εκδίδεται από την υπηρεσία δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο βουλγαρικό μητρώο επιχειρήσεων
Το μητρώο επιχειρήσεων είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση
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Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει κάποιο στοιχείο ή δήλωση στο μητρώο επιχειρήσεων.
Στη διαδικτυακή πύλη του μητρώου επιχειρήσεων οι αναζητήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
ονομασία ή μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (UIC) της επιχείρησης ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης
ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή ονομασία επιχείρησης ή UIC εταίρου ή του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου
ονόματα ή αριθμός ταυτότητας, ή ονομασία επιχείρησης ή UIC μέλους οργάνων της νομικής οντότητας – επιχείρησης
το αρχείο μιας επιχείρησης, ενός υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης και των στελεχών και των νόμιμων διαδόχων τους μπορεί να αναζητηθεί με
βάση οποιοδήποτε καταχωρισμένο στοιχείο ή δήλωση.

Διατίθεται επίσης μια υπηρεσία επί πληρωμή, η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αναζήτηση σε ολόκληρη τη βάση
δεδομένων χρησιμοποιώντας δικά τους κριτήρια αναζήτησης. Η εγγραφή σε αυτή την υπηρεσία κοστίζει 30 000 βουλγαρικά λεβ τον χρόνο (σύμφωνα με τον
κρατικό πίνακα τελών που εισπράττονται από την υπηρεσία μητρώων) για τις δημόσιες αρχές, η πλήρης πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.
Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται από τα καταστήματα της υπηρεσίας μητρώων καθώς και ηλεκτρονικά (η χρέωση των τελών γίνεται βάσει του
προαναφερθέντος πίνακα).
Αντίγραφα των εγγράφων που τηρούνται στο μητρώο μπορούν να εκδίδονται είτε από τα καταστήματα της υπηρεσίας μητρώων είτε ηλεκτρονικά (η χρέωση
των τελών γίνεται βάσει του προαναφερθέντος πίνακα).
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Η Βουλγαρία έχει υιοθετήσει τις αρχές που ορίζονται στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και διέπουν την ισχύ των καταχωρίσεων ή διαγραφών στοιχείων και τη
δημοσίευση εγγράφων που αφορούν εμπόρους. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο καθορίζονται στον νόμο περί μητρώων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου, ένα στοιχείο που καταχωρίζεται στο μητρώο θεωρείται, από την ημερομηνία της καταχώρισης, ότι έχει γνωστοποιηθεί σε
τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει. Έως και 15 ημέρες μετά την καταχώριση, ένα στοιχείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τρίτων που
αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να το γνωρίζουν. Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλεστούν στοιχείο που πρόκειται να καταχωριστεί, ακόμα κι αν δεν έχει γίνει
ακόμα η καταχώριση, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει ειδικά ότι τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την καταχώριση. Εφόσον διαγραφεί, η καταχώριση παύει να ισχύει.
Έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη από την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.
Τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει μπορούν να επικαλεστούν μία καταχώριση ή δημοσίευση, ακόμα κι αν το καταχωρισμένο στοιχείο ή η δημοσιευμένη
πράξη ή έγγραφο δεν υπάρχουν. Όσον αφορά τρίτα μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει, στοιχεία που δεν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο θεωρείται ότι δεν
υπάρχουν.
Ιστορία του βουλγαρικού μητρώου επιχειρήσεων
Η μεταρρύθμιση του μητρώου ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2008, όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί μητρών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου:
Η ευθύνη για την τήρηση των οικείων αρχείων επιχειρήσεων πέρασε από τα δικαστήρια σε έναν κεντρικό κυβερνητικό διοικητικό φορέα: την υπηρεσία
μητρώων.
Όλα τα μητρώα των επαρχιακών δικαστηρίων ενοποιήθηκαν σε μία ενιαία, κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει τα στοιχεία που απαιτείται να
καταχωρίζονται και τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, αποφάσεις για μη
καταχώριση, και εταιρικά αρχεία. Συνεπώς, όλοι οι έμποροι έπρεπε να εγγραφούν εκ νέου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Η αρχή της δημοσιοποίησης των πληροφοριών έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο. Ο νόμος απαιτεί από την υπηρεσία
μητρώων να διασφαλίζει ανοικτή δωρεάν πρόσβαση στις αιτήσεις και στα επισυναπτόμενα έγγραφα που περιέχονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου
επιχειρήσεων.
Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο πραγματοποιείται με χρήση διαφόρων ειδών αιτήσεων. Το είδος της αίτησης εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης ή
των στοιχείων τη στιγμή της εγγραφής.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο επιχειρήσεων
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε επί τόπου σε οποιοδήποτε κατάστημα της υπηρεσίας μητρώων είτε ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης της
υπηρεσίας
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Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα της υπηρεσίας μητρώων, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η
επιχείρηση. Εφόσον παραληφθούν από τα καταστήματα της υπηρεσίας, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή σαρώνονται και αποθηκεύονται ως επισύναψη στο
ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται ως παραρτήματα των αιτήσεων πρέπει να είναι τα αυθεντικά ή
αντίγραφα επικυρωμένα από τον αιτούντα ή συμβολαιογράφο.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέσω της δικτυακής πύλης του μητρώου επιχειρήσεων.
Πώς εξετάζονται οι υποβληθείσες αιτήσεις;
Κάθε στοιχείο που λαμβάνεται προς καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων (αίτηση, δικαστική απόφαση, αίτημα διόρθωσης
σφάλματος, αίτημα διορισμού εμπειρογνωμόνων, επαληθευτές, ελεγκτές κ.λπ.) λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς στη μορφή «εεεεμμηηωωλλδδ»
(έτος, μήνας, ημέρα, ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο). Αφότου η αίτηση, η δικαστική απόφαση ή το αίτημα λάβει τον μοναδικό αριθμό αναφοράς, ανατίθεται τυχαία
από το ηλεκτρονικό σύστημα σε έναν υπάλληλο του μητρώου προς εξέταση. Οι αιτήσεις για καταχώριση ή διαγραφή ή για ανάρτηση εγγράφων σύμφωνα με
το άρθρο 14 ανατίθενται αυτόματα, σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής, μόλις ένας υπάλληλος καταχώρισης ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την προηγούμενη
αίτηση που του ανατέθηκε και αναγνωρίζεται πλέον από το ηλεκτρονικό σύστημα ως διαθέσιμος.
Μετά τις τροποποιήσεις στον νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων που προβλέπουν την έκδοση απόφασης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 19
παράγραφος 2, το ηλεκτρονικό σύστημα διαθέτει μια λειτουργία με την οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται σε εξέταση με τη σειρά που αναφέρεται παραπάνω
έως το πέρας της προθεσμίας των τριών ημερών. Οι διάφορες πιθανές εκβάσεις είναι οι εξής:
μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων οδηγιών από τον υπάλληλο καταχώρισης, οι οποίες αναρτώνται άμεσα στον
λογαριασμό της επιχείρησης εν προκειμένω ισχύει η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων
μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης απόρριψης από τον υπάλληλο καταχώρισης, η οποία αναρτάται άμεσα στον
λογαριασμό της επιχείρησης
μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, έκδοση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης εντολής καταχώρισης από τον υπάλληλο καταχώρισης, η οποία μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων εμφανίζεται στον λογαριασμό της επιχείρησης ως σε
καθεστώς «τριήμερης αναμονής». Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα την
καταχώριση και παράγει τον αριθμό εγγραφής στον μορφότυπο που αναφέρεται παραπάνω. Το έτος, ο μήνας και η ημέρα είναι εκείνα της αυτόματης
δημοσίευσης από το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα καταγράφουν τον χρόνο κατά τον οποίο δόθηκε η εντολή για την
καταχώριση από τον υπάλληλο καταχώρισης την προηγούμενη ημέρα.
Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο BULSTAT;
Το μητρώο
BULSTAT περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα
υποκαταστήματα αλλοδαπών οντοτήτων που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα
πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία και διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση εκεί
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής των οποίων η πραγματική διοικητική έδρα είναι στη Βουλγαρία
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα στη Βουλγαρία
οργανωτικές μονάδες σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιοτεχνικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών
ενώσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης
οντότητες που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και δεν είναι φυσικά πρόσωπα

υποκαταστήματα και τμήματα οντοτήτων σύμφωνα με τα σημεία 1 και 8 και τμήματα επιχειρήσεων που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο επιχειρήσεων
φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εργάζονται ως έμποροι
αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν αριθμό βουλγαρικής ταυτότητας ή αριθμό ταυτότητας αλλοδαπού κατοίκου και οι οποίοι:
παρέχουν ανεξάρτητες προσωπικές υπηρεσίες στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένου μέσω μόνιμης εγκατάστασης, βάσης ή έδρας
αποκτούν ακίνητα
καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
άλλα φυσικά πρόσωπα που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
πρόσωπα/οντότητες της αλλοδαπής που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς καταχώρισης στο πλαίσιο του φορολογικού νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που έχουν φορολογική απαλλαγή βάσει διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει τεθεί σε ισχύ και της οποίας η Βουλγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος.
Η πρόσβαση στο μητρώο BULSTAT είναι δωρεάν;
Η πρόσβαση στο μητρώο
BULSTAT δεν είναι δωρεάν. Για να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία θα πρέπει να εγγραφείτε και να καταβάλετε ένα τέλος. Το
ελάχιστο τέλος είναι 10 βουλγαρικά λεβ.
Ιστορικό του μητρώου BULSTAT
Σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης της 8ης Ιουνίου 1995, το έργο της σύστασης, συντήρησης και ανάπτυξης του μητρώου
BULSTAT ανατέθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NSI). Το ενοποιημένο κρατικό μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων, το «BULSTAT», ξεκίνησε να
λειτουργεί στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας την 1η Ιανουαρίου 1996. Στις 17 Ιουνίου του ίδιου έτους η Εθνική Συνέλευση εξέδωσε τον νόμο περί στατιστικών.
Ο εν λόγω νόμος όρισε τη μέθοδο για τη σύσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του ενοποιημένου μητρώου BULSTAT για την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το μητρώο BULSTAT εξελίχθηκε σε ένα από τα βασικότερα διοικητικά
μητρώα της χώρας, και το 2000 τα δεδομένα του κατέστησαν προσβάσιμα μέσω
της ιστοσελίδας του μητρώου:
Στις 11 Αυγούστου 2005, η διαχείριση του μητρώου BULSTAT μεταβιβάστηκε στην υπηρεσία μητρώων. Από την 1η Αυγούστου 2008, σύμφωνα με τον τότε
ισχύοντα νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων που ήταν καταχωρισμένα στα μητρώα
επιχειρήσεων και συνεταιρισμών των επαρχιακών δικαστηρίων υποχρεώθηκαν να καταχωριστούν στην υπηρεσία μητρώων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Τρόπος υποβολής αιτήσεων στο μητρώο BULSTAT
Ανάλογα με το καθεστώς τους, οι οντότητες που επιθυμούν να καταχωριστούν στο μητρώο BULSTAT πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:
1. Αντίγραφο απόφασης ή άλλου εγγράφου ως ακολούθως:
α) νομικά πρόσωπα: ιδρυτικό έγγραφο και έγγραφο που αναφέρει το/τα φυσικό/-ά πρόσωπο/-α που διαχειρίζονται και/ή εκπροσωπούν την οντότητα
β) πρακτορεία αλλοδαπών οντοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου περί προώθησης των επενδύσεων: έγγραφο που πιστοποιεί την εγγραφή στο
βουλγαρικό εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (BCCI)
γ) νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής: έγγραφο που πιστοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Βουλγαρία επικυρωμένο έγγραφο που πιστοποιεί την
καταγωγή των νομικών προσώπων της αλλοδαπής από την οικεία χώρα
δ) οργανωτικές μονάδες χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τον νόμο περί ενοχών και συμβάσεων και ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 8
του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης: εταιρική σύμβαση και πιστοποιητικό καταχώρισης στην εθνική υπηρεσία δημόσιων εσόδων
ε) υποκαταστήματα και τμήματα: έγγραφο που πιστοποιεί τη δημιουργία τους και αναφέρει το/τα πρόσωπο/-α που τα διαχειρίζονται και/ή τα εκπροσωπούν
στ) οντότητες διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) και που καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: έγγραφα που
αποδεικνύουν την ταυτότητα και/ή τη διεξαγωγή συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπου απαιτείται από τον νόμο.
2. Αίτηση σε τυποποιημένο έντυπο, εγκεκριμένο από τον εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας μητρώων.
3. Ταυτότητες, όταν καταχωρίζεται κλείσιμο/διαγραφή ή μεταβολή συνθηκών.
4. Έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή κρατικού τέλους σύμφωνα με τον πίνακα που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
5. Ερωτηματολόγιο καταχώρισης και/ή έλεγχος καταχώρισης που αφορά οντότητες που καταχωρίστηκαν στο ειδικό μητρώο.
Αφού υποβληθούν τα έγγραφα, η καταχώριση πραγματοποιείται χωρίς καθυστέρηση.
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος αποτελείται από τις παρακάτω πληροφορίες:
Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης
Επωνυμία οντότητας
Δραστηριότητα
Έγγραφο σχετικά με την ίδρυση/μεταβολή/παύση δραστηριοτήτων
Καταχωρισμένο γραφείο/διοικητική διεύθυνση
Στοιχεία επικοινωνίας
Διοικητικό προσωπικό/εκπρόσωποι
Όργανο συλλογικής διαχείρισης
Σύνθεση του οργάνου συλλογικής διαχείρισης: εκπροσωπεί/εκπροσωπείται από
Αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας
Εταίροι/ιδιοκτήτες
Ανάλυση των μεριδίων ιδιοκτησίας
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/08/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Τσεχική ∆ηµοκρατία
Το παρόν τμήμα παρουσιάζει μια επισκόπηση του δημόσιου μητρώου (veřejný rejstřík) στην Τσεχική Δημοκρατία. Το δημόσιο μητρώο περιλαμβάνει το
μητρώο των ενώσεων, το εμπορικό μητρώο, το μητρώο των ιδρυμάτων, το μητρώο των θεσμικών φορέων, το μητρώο των ενώσεων συνιδιοκτησίας και το
μητρώο των φορέων κοινής ωφέλειας.
Ποιες πληροφορίες παρέχει το τσεχικό δημόσιο μητρώο;

Στο δημόσιο μητρώο καταγράφονται τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Οι γενικοί κανόνες που διέπουν το δημόσιο
μητρώο περιλαμβάνονται στο άρθρο 120 του νόμου 89/2012 (αστικός κώδικας). Λεπτομερέστεροι κανόνες που διέπουν το δημόσιο μητρώο που τηρούν τα
δικαστήρια περιλαμβάνονται στον νόμο 304/2013 περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων. Η συλλογή εγγράφων (sbírka listin) αποτελεί
μέρος του δημόσιου μητρώου (περιέχει έγγραφα που προβλέπει ο νόμος π.χ. ιδρυτικά έγγραφα εταιρειών, καταστατικά, λογαριασμούς κ.λπ.).
Το δημόσιο μητρώο τηρείται από το εμπορικό δικαστήριο. Το διαχειρίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Στο δημόσιο μητρώο εγγράφονται οι ακόλουθες οντότητες:
ενώσεις
συνδικαλιστικές οργανώσεις
διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργοδοτικές οργανώσεις
διεθνείς εργοδοτικές οργανώσεις
θυγατρικές ενώσεις
θυγατρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
θυγατρικές οργανώσεις διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων
θυγατρικές εργοδοτικές οργανώσεις
θυγατρικές οργανώσεις διεθνών εργοδοτικών οργανώσεων
έμποροι (φυσικά πρόσωπα) που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο
ομόρρυθμες εταιρείες
ετερόρρυθμες εταιρείες
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
ανώνυμες εταιρείες
συνεταιρισμοί
κρατικές επιχειρήσεις
τεχνοβλαστοί (spin-offs)
κοινωφελείς ενώσεις
ιδρύματα
κληροδοτήματα
θεσμικοί φορείς
οργανισμοί χρηματοδοτούμενοι από το κράτος
ενώσεις συνιδιοκτησίας
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού
καταστήματα αλλοδαπών νομικών προσώπων
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
ευρωπαϊκές εταιρείες
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο ορίζονται στον νόμο 304/2013 περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων. Τα
κυριότερα είναι: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, έδρα, είδος οικονομικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, νομική μορφή, αριθμός μητρώου,
ονοματεπώνυμο και τόπος κατοικίας ή εταιρική επωνυμία και έδρα του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Η πρόσβαση στο δημόσιο μητρώο της Τσεχίας είναι δωρεάν;
Το δημόσιο μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση στο κοινό παρέχεται δωρεάν μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.justice.cz/ και/ή
με απευθείας αναζήτηση από τη σελίδα του δημόσιου μητρώου
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Το δημόσιο μητρώο είναι προσβάσιμο για όλους.
Οποιοσδήποτε μπορεί να το συμβουλευτεί και να λάβει αντίγραφα ή αποσπάσματα.
Πώς να κάνετε αναζητήσεις στο δημόσιο μητρώο
Το τσεχικό δημόσιο μητρώο διαθέτει προηγμένη μηχανή διαδικτυακής αναζήτησης. Μπορείτε να κάνετε τις αναζητήσεις σας πληκτρολογώντας την επωνυμία
ή τον αριθμό μητρώου της οντότητας
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα στο μητρώο;
Δημοσιότητα των εγγράφων
Το εμπορικό δικαστήριο δημοσιεύει κάθε καταχώριση, τροποποίηση και διαγραφή καταχώρισης, καθώς και κάθε κατάθεση εγγράφου στη συλλογή
εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, το συντομότερο δυνατό. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο και
τα έγγραφα που κατατίθενται στη συλλογή εγγράφων δημοσιεύονται κατά τρόπο που να επιτρέπει πρόσβαση εξ αποστάσεως. Το εμπορικό δικαστήριο
δημοσιεύει τα συναφή στοιχεία και παρέχει τη δυνατότητα εξασφάλισης επίσημου επικυρωμένου ηλεκτρονικού αντιγράφου. Το έγγραφο αυτό φέρει
ηλεκτρονική υπογραφή με τη χρήση πιστοποιητικού συστήματος εγκεκριμένου από το αρμόδιο εμπορικό δικαστήριο και διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο του
τσεχικού υπουργείου δικαιοσύνης:
Ministerstva spravedlnosti ČR. Κατόπιν αίτησης, το εμπορικό δικαστήριο χορηγεί πιστό, επικυρωμένο αντίγραφο σε
χαρτί μέρους ή όλης της καταχώρισης ή των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων ή χορηγεί πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το στοιχείο
που ζητείται απουσιάζει από το δημόσιο μητρώο, εκτός αν ο αιτών ζητήσει ειδικά μη επικυρωμένο αντίγραφο. Για τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο
δημόσιο μητρώο και για τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, το εμπορικό δικαστήριο εκδίδει μόνο
αντίγραφα σε χαρτί, εκτός αν υπήρχαν ήδη ηλεκτρονικά αρχεία αυτών των καταχωρίσεων ή εγγράφων.
Αντιταξιμότητα των εγγράφων και των στοιχείων
Ένα πρόσωπο με το οποίο συνδέεται καταχώριση του δημόσιου μητρώου δεν έχει δικαίωμα να αντιτάξει σε πρόσωπο που ενεργεί νόμιμα με βάση την εν
λόγω καταχώριση ότι η καταχώριση δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
Ένα εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο μπορεί να αντιτάξει σε τρίτο πρόσωπο τα στοιχεία και τα περιεχόμενα εγγράφων των οποίων τη
δημοσίευση επιτάσσει ο νόμος μόνο μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι το τρίτο πρόσωπο είχε προηγούμενη γνώση
αυτών των στοιχείων και εγγράφων. Το εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο δεν μπορεί, ωστόσο, να επικαλεστεί τα στοιχεία και το περιεχόμενο
των εγγράφων που προαναφέρονται στο πλαίσιο ενεργειών στις οποίες προβαίνει πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα από την ημερομηνία της δημοσίευσης των
στοιχείων και εγγράφων, εάν το τρίτο πρόσωπο αποδείξει ότι δεν μπορούσε να τα γνωρίζει.
Τρίτα πρόσωπα έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βασιστούν σε μη δημοσιευμένα στοιχεία και περιεχόμενα εγγράφων, εκτός αν η μη δημοσίευσή τους τα
καθιστά άκυρα.
Καταχωρισμένα στοιχεία μη συμμορφούμενα με τον νόμο

Αν το περιεχόμενο μιας καταχώρισης στο δημόσιο μητρώο αντιβαίνει σε δεσμευτικές νομικές διατάξεις και αν η εν λόγω καταχώριση δεν μπορεί να διορθωθεί
με άλλο τρόπο, το εμπορικό δικαστήριο καλεί το εγγεγραμμένο στο δημόσιο μητρώο πρόσωπο να επανορθώσει την κατάσταση. Αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο που δεν προβαίνει στην απαιτούμενη επανόρθωση στην προθεσμία που τάχθηκε, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει αυτεπαγγέλτως απόφαση για
τη διάλυση και εκκαθάρισή του, αν υπάρχουν λόγοι προστασίας τρίτων.
Αν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ της διατύπωσης μιας καταχώρισης στο δημόσιο μητρώο στην τσεχική γλώσσα και της διατύπωσης σε ξένη γλώσσα ή
μεταξύ των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη συλλογή εγγράφων στην τσεχική γλώσσα και της μετάφρασής τους σε ξένη γλώσσα, η οποία έχει κατατεθεί
οικειοθελώς, σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 1 του νόμου περί δημοσίων μητρώων νομικών και φυσικών προσώπων, η διατύπωση της
δημοσιευμένης καταχώρισης ή του κατατεθειμένου εγγράφου σε ξένη γλώσσα δεν μπορεί να αντιταχθεί σε τρίτους. Τρίτο πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί
δημοσιευμένη καταχώριση ή έγγραφο που κατατέθηκε στη συλλογή εγγράφων σε ξένη γλώσσα, εκτός εάν το εγγεγραμμένο πρόσωπο αποδείξει ότι το τρίτο
πρόσωπο γνώριζε τη διατύπωση του περιεχομένου της καταχώρισης ή του εγγράφου που είχε κατατεθεί στην τσεχική γλώσσα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Δανία
Το παρόν τμήμα παρουσιάζει σύντομη επισκόπηση του δανικού μητρώου επιχειρήσεων
Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων [Erhvervsstyrelsen]
Ιστορικό του δανικού μητρώου επιχειρήσεων
Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2012.
Στη Δανική Αρχή Επιχειρήσεων εργάζονται περίπου 700 άτομα. Τα καθήκοντα της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων εκτελούσαν προηγουμένως ο Οργανισμός
Εμπορίου και Εταιρειών [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], η Αρχή Επιχειρήσεων και Κατασκευών [Erhvervs- og Byggestyrelsen] και ο Οργανισμός ΤΠ και
Τηλεπικοινωνιών [IT- og Telestyrelsen].
Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ανήκει στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης [Erhvervs- og Vækstministeriet].
Τι προσφέρει το δανικό μητρώο επιχειρήσεων;
Στον ιστότοπο erhvervsstyrelsen.dk μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλους τους τομείς δραστηριότητας της Αρχής, μεταξύ άλλων του δανικού
μητρώου επιχειρήσεων (CVR.dk).
Το CVR.dk είναι το κεντρικό σημείο εισόδου για πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με όλες τις επιχειρήσεις στη Δανία. Ανεξάρτητα από τον τύπο της
επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ίδια την επιχείρηση (αναφερόμενο επίσης ως το «νομικό πρόσωπο») και για τις μονάδες παραγωγής
της.
Για ορισμένους τύπους επιχειρήσεων - ιδίως ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης - μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες:
λογαριασμούς, γεγονότα και εκθέσεις σχετικά με την επιχείρηση και τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται.
Η Δανία είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR). Οι μη ομιλούντες τη δανική γλώσσα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για
τις δανικές επιχειρήσεις στη γλώσσα τους στη διεύθυνση
Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR). Το EBR περιέχει πληροφορίες για σχεδόν όλες τις
χώρες της Ευρώπης.
Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο δανικό μητρώο επιχειρήσεων;
Η πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, εκθέσεις εταιρειών, πλήρη κείμενα εκθέσεων και έγγραφα του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων [CVR-udskrifter]
είναι δωρεάν. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα στοιχεία εταιρειών, όπως λογαριασμούς. Τα ακόλουθα προϊόντα διατίθενται δωρεάν στον
καθένα:
Έγγραφα του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων
Οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική διεύθυνση του μετόχου που έχει την πλήρη ευθύνη, όταν η διεύθυνση αυτή δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση της
επιχείρησης, κοινοποιούνται κατόπιν αιτήματος.
Τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι «τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας» είναι επισκόπηση συναφών μονάδων παραγωγής με τις ακόλουθες πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής:
επωνυμία, διεύθυνση και δήμος στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
τύπος της επιχείρησης
τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται
αριθμός εργαζομένων
Έκθεση εταιρείας
Η έκθεση εταιρείας περιέχει τα ακόλουθα:
αριθμός του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ή αριθμός μητρώου για τις εταιρείες της Γροιλανδίας)
επωνυμία, διεύθυνση της εταιρείας και δήμος στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
επωνυμία θυγατρικής
πληροφορίες σχετικά με τη χρηματιστηριακή τιμή
υπογράφουσα αρχή
καταστατικό
εμπλεκόμενα άτομα (ιδρυτές, διαχείριση, διοικητικό συμβούλιο) - χωρίς διευθύνσεις
λογιστική περίοδος
ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης λογαριασμών
Πλήρες κείμενο έκθεσης
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης περιέχει όλη την έκθεση της εταιρείας και επιπλέον τα ακόλουθα:
σκοπός
εμπλεκόμενα πρόσωπα (ιδρυτές, διαχείριση, διοικητικό συμβούλιο) - με διευθύνσεις

έλεγχος
εγγεγραμμένο κεφάλαιο
ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας
ημερομηνία των τελευταίων τριών δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
λογιστική χρήση
ιστορικά στοιχεία
Σύντομος κατάλογος προσώπων
Η λειτουργία της τηλεειδοποίησης δείχνει τις σχέσεις ενός προσώπου με την εταιρεία.
Διευρυμένος κατάλογος προσώπων
Η λειτουργία της διευρυμένης τηλεειδοποίησης παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη κατάλογο των εμπλεκόμενων προσώπων σε μια εταιρεία.
Τράπεζα δεδομένων
Η τράπεζα δεδομένων μπορεί να παρέχει δομημένα δεδομένα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να ταξινομηθούν μέσω της τράπεζας δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πληροφορίες για
μία εταιρεία, για τη σχέση προσώπου με εταιρείες, για τον κατάλογο επιχειρήσεων σε μια γεωγραφική περιοχή ή για ορισμένο κλάδο παραγωγής. Μπορείτε
ακόμη και να αποκτήσετε απόσπασμα ή κατάλογο με τα δικά σας κριτήρια επισκεπτόμενοι την τράπεζα δεδομένων. Είναι απλό και δεν διαρκεί πολύ.
Μαζικές εξαγωγές στοιχείων
Οι μαζικές εξαγωγές στοιχείων προσφέρονται από το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων. Παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων,
όπου μπορείτε να λάβετε στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων από κατάλογο αριθμών Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων ή αριθμών μονάδων
παραγωγής. Επίσης είναι δυνατή η προσκόμιση μεμονωμένων αποσπασμάτων.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες μεταφέρει στο δανικό εταιρικό δίκαιο το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο, και περιγράφει τον τρόπο
με τον οποίο τα μητρώα μπορούν να βασιστούν σε αυτόν. Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες ορίζει ότι:
«Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, το
σημείο 1 δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός 16 ημερών από τη δημοσίευσή τους, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι
ένα τρίτο μέρος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες δημοσιεύθηκαν.
Για όσο χρονικό διάστημα δεν δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων, οι περιστάσεις που θα καταχωριστούν και θα δημοσιευθούν
δεν μπορούν να επιβληθούν έναντι τρίτων μερών, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα τρίτα μέρη τις γνώριζαν. Το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί αυτού του
είδους οι περιστάσεις δεν εμποδίζει ένα τρίτο μέρος να ενεργήσει με βάση αυτές.»
Ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρίσεων
Ο γνωστοποιών είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, βλ. τμήμα 8 του διατάγματος για τις γνωστοποιήσεις
[anmeldelsesbekendtgørelsen] και τμήμα 15 σημείο 2 του νόμου για τις εταιρείες. Ο γνωστοποιών φέρει ποινική ευθύνη εάν η γνωστοποίηση δεν έγινε
νόμιμα ή εάν οι διαβιβασθείσες πληροφορίες είναι εσφαλμένες.
Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων δεν επαληθεύει την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, αλλά καταχωρίζει τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σ’
αυτήν. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για χειρόγραφη καταγραφή είτε για αυτοκαταχώριση που πραγματοποιείται μέσω του virk.dk.
Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων μπορεί να είναι υπεύθυνη για τις ζημίες από τη χρήση των καταχωρισμένων πληροφοριών ή εγγράφων που είναι εσφαλμένα
για λόγους διαχείρισης, όπως διαδικαστικά σφάλματα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Danish Business Authority
Central Business Register
The Danish Ministry for Business and Growth
European Business Register (EBR)
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/11/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Γερµανία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων (Unternehmensregister).
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Γερμανίας;
Η διαχείριση της γερμανικής πύλης
εμπορικών μητρώων (Handelsregisterportal) ασκείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης του ομόσπονδου κρατιδίου της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εξ ονόματος των λοιπών γερμανικών ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Παρέχει κεντρική πρόσβαση στα μητρώα
επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και εταιρειών ελεύθερων επαγγελματιών (Partnerschaften) όλων των ομόσπονδων κρατιδίων και στις ανακοινώσεις για το
μητρώο.
Στην πύλη
εμπορικών μητρώων παρέχονται γενικές πληροφορίες στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά, ισπανικά και τουρκικά ωστόσο, τα
συγκεκριμένα στοιχεία στο μητρώο καθαυτό είναι κυρίως στα γερμανικά.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις, τις λογιστικές/οικονομικές εκθέσεις και τις κεφαλαιαγορές είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του
γερμανικού
μητρώου επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα αυτή έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα ισπανικά, μολονότι οι πληροφορίες
στο μητρώο καθαυτό παρέχονται κυρίως στα γερμανικά (ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τις κεφαλαιαγορές είναι διαθέσιμες εν μέρει στα αγγλικά και σε
άλλες γλώσσες). Επιπλέον, το γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων είναι συνδεδεμένο με την πύλη εμπορικών μητρώων, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση
αναζήτησης δεδομένων και στα δύο μητρώα.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων;
Η εγγραφή στο γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων γίνεται δωρεάν. Η αναζήτηση συγκεκριμένων επιχειρήσεων και η πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα
στοιχεία των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων είναι επίσης δωρεάν. Για κάθε ανάκτηση δεδομένων που συνδέονται με συγκεκριμένο αριθμό καταχώρισης (π.χ.
τρέχουσα έκδοση, χρονολογική εκτύπωση, εκτύπωση παλαιότερων εκδόσεων ή ανάκτηση εγγράφων), επιβάλλεται τέλος 4,50 ευρώ (εκτύπωση) ή 1,50 ευρώ
(ανάκτηση εγγράφων).
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Γερμανίας
Ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, υπάρχουν δύο λειτουργίες αναζήτησης στην πύλη
εμπορικών μητρώων ( απλή αναζήτηση και
σύνθετη
αναζήτηση). Ο δικτυακός τόπος του
γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων διαθέτει επίσης λειτουργία αναζήτησης.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχει το μητρώο;

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχει το μητρώο;
Στο άρθρο 15 του
γερμανικού εμπορικού κώδικα (Handelsgesetzbuch) ορίζονται οι εθνικές διατάξεις τις οποίες οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται για τα
έγγραφα και τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο
εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (ΕΕ L 258
της 1.10.2009, σ. 11), σύμφωνα με τα άρθρα 3 παράγραφοι 5, 6 και 7 της εν λόγω οδηγίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 15: Η επιχείρηση μπορεί να αντιτάσσει έναντι τρίτων μόνο πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί ή ανακοινωθεί
προηγουμένως ή όσα ήταν ήδη γνωστά στον τρίτο (άρθρο 15 παράγραφος 1 του γερμανικού εμπορικού κώδικα). Ο τρίτος πρέπει να δέχεται να
χρησιμοποιούνται κατ’ αυτού τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και ανακοινωθεί σωστά. Αυτό δεν ισχύει για τις αγωγές που ασκούνται εντός
δεκαπέντε ημερών από την ανακοίνωση, εφόσον ο τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το στοιχείο (άρθρο 15 παράγραφος 2
του γερμανικού εμπορικού κώδικα).
Εάν πραγματικό στοιχείο που έπρεπε να καταχωρισθεί ανακοινώθηκε εσφαλμένα, ο τρίτος μπορεί να επικαλεστεί το ανακοινωθέν πραγματικό στοιχείο έναντι
εκείνου για λογαριασμό του οποίου το στοιχείο έπρεπε να καταχωριστεί, εκτός εάν γνώριζε το σφάλμα (άρθρο 15 παράγραφος 3 του γερμανικού εμπορικού
κώδικα).
Ιστορικό του γερμανικού μητρώου επιχειρήσεων
Όλα τα στοιχεία του μητρώου από το 2007 είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Πύλη γερμανικών εμπορικών μητρώων
Σύνθετη αναζήτηση
Απλή αναζήτηση
Γερμανικό μητρώο επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Εσθονία
Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας και του μητρώου ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Τι πληροφορίες παρέχουν το εμπορικό μητρώο της Εσθονίας και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
Το εμπορικό μητρώο και το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούνται από το τμήμα μητρώου του περιφερειακού
δικαστηρίου του Tartu. Τα μητρώα τηρούνται στα δικαστήρια προκειμένου να διασφαλίζεται το ανεξάρτητο καθεστώς και η νομική εμπειρογνωμοσύνη του
γραμματέα. Διαθέτουν αυξημένη νομική ισχύ και στόχος τους είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου. Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται
ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ευσταθεί. Η καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις
πράξεις που συνάπτονται εντός δεκαπέντε ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι ο τρίτος δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το
περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα,
υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει
εξουσία υπογραφής για την εν λόγω εταιρεία.
Ορισμένες νομικές περιστάσεις ισχύουν μόνο εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, η εξουσία υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που
καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.
Ορισμένες σημαντικές περιστάσεις παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο, και όχι από τον
χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικής
οντότητας, την τροποποίηση του καταστατικού της ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και μετατροπή.
Τα μητρώα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο για τους αυτοαπασχολούμενους, τις επιχειρήσεις [ανώνυμες
εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea),
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea), καθώς και τους ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας και τα υποκαταστήματα
αλλοδαπών εταιρειών που βρίσκονται στην Εσθονία.
Το μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρέχει πληροφορίες για ενώσεις και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ως
ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θεωρούνται, μεταξύ άλλων, οι ενώσεις συνιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί και λοιπές μη
κερδοσκοπικές ενώσεις, καθώς και πολιτικά κόμματα, συνδικάτα, εκκλησίες, θρησκευτικές κοινότητες, ενώσεις θρησκευτικών κοινοτήτων και μοναστήρια)
που βρίσκονται στην Εσθονία.
Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο ή στο μητρώο των ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για κάθε
αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:
δελτίο καταχώρισης
εταιρικός φάκελος (στο εμπορικό μητρώο) ή δημόσιος φάκελος (εφόσον πρόκειται για ενώσεις και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
φάκελος καταχώρισης.
Οι εταιρικοί και οι δημόσιοι φάκελοι περιλαμβάνουν τα έγγραφα τα οποία μια νομική οντότητα, ένας αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής
εταιρίας έχει υποβάλει στον γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο
μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις, τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στους εταιρικούς ή τους
δημόσιους φακέλους φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.
Οι παρακάτω πληροφορίες εισάγονται στο δελτίο καταχώρισης νομικού προσώπου, αυτοαπασχολούμενου ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας:
η εταιρική επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός καταχώρισης
η κατοικία ή καταστατική έδρα και η διεύθυνση της επιχείρησης ή της εταιρείας

στοιχεία που αφορούν τον αυτοαπασχολούμενο και στοιχεία που αφορούν την αναστολή των δραστηριοτήτων του ατόμου και τον εποχικό ή προσωρινό
χαρακτήρα των δραστηριοτήτων
στοιχεία σχετικά με τα άτομα που διαθέτουν εξουσίες εκπροσώπησης (μέλη διοικητικού συμβουλίου, ομόρρυθμοι εταίροι, ετερόρρυθμοι εταίροι ή τρίτοι με
εξουσίες εκπροσώπησης, εκκαθαριστές και σύνδικοι πτώχευσης), καθώς και συμφωνίες για εξουσίες εκπροσώπησης και την εξουσία που χορηγείται όταν
εκπροσωπείται η νομική οντότητα
στοιχεία σχετικά με τον πληρεξούσιο
η νομική μορφή της επιχείρησης ή το είδος της εταιρείας
η ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού
το χρηματικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
σημείωση σχετικά με την ίδρυση της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης χωρίς καταβολή εισφορών
σημείωση που υποδεικνύει ότι οι μετοχές έχουν εγγραφεί στο εσθονικό κεντρικό μητρώο αξιών
η έναρξη και η λήξη του οικονομικού έτους
οι πληροφορίες σχετικά με την πτώχευση που απαιτούνται από τον νόμο
σημείωση σχετικά με τη συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή της εταιρείας και σχετικά με τη λύση και τη διαγραφή της από τα μητρώα
αναφορά σε καταχωρίσεις του γραμματέα όπως προβλέπονται από τον νόμο και χωρίς την υποβολή αιτήματος από την επιχείρηση
πληροφορίες σχετικά με τον θεματοφύλακα για έγγραφα από εταιρεία που έχει εκκαθαριστεί
οι στόχοι του ιδρύματος
άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από τον νόμο.
Οι υποθέσεις που αφορούν το μητρώο εξετάζονται ως αστικές υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας με έγγραφες διαδικασίες. Οι καταχωρίσεις στα μητρώα
γίνονται είτε βάσει αίτησης για καταχώριση ή δικαστικής απόφασης είτε επί άλλης βάσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Οι αιτήσεις για
καταχώριση πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή να έχουν τη μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου.
Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Ο καθένας
έχει δικαίωμα να ελέγξει τα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης και τα έγγραφα που περιέχονται στους εταιρικούς ή δημόσιους φακέλους και να λάβει
αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να ελεγχθούν από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών
και άλλα άτομα ή οντότητες με έννομο συμφέρον.
Η κεντρική βάση δεδομένων του εμπορικού μητρώου και του μητρώου ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρείται στο Κέντρο μητρώων
και πληροφοριακών συστημάτων. Το Κέντρο προσφέρει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων
Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων είναι υπηρεσία η οποία βασίζεται στη βάση δεδομένων του τμήματος μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του
Tartu και η οποία εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για όλες τις νομικές οντότητες, τους αυτοαπασχολούμενους και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
επιχειρήσεων που είναι καταχωρισμένα στην Εσθονία. Μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
να ελέγχουν δωρεάν τα στοιχεία που περιέχονται στα δελτία καταχώρισης του μητρώου, γενικά στοιχεία και στοιχεία για τις καθυστερούμενες φορολογικές
οφειλές
να εκτελούν αναζήτηση βάσει ονόματος, κωδικού καταχώρισης, καταστατικής έδρας, τομέα δραστηριότητας κ.λπ.
να βλέπουν, έναντι τέλους, τις ετήσιες εκθέσεις, τα καταστατικά και άλλα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα προσωπικά στοιχεία και εμπορικά δεδομένα για ενέχυρα, κ.
λπ., που περιλαμβάνονται στους εταιρικούς ή τους δημόσιους φακέλους
να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο διαδικαστικές πληροφορίες που αφορούν επιχειρήσεις και αλλαγές στις καταχωρίσεις τους
να ελέγχουν δωρεάν τυχόν εμπορικούς φραγμούς που επιβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Εσθονίας
να βλέπουν δωρεάν τον κατάλογο των μελών των πολιτικών κομμάτων
να βλέπουν τους συνδέσμους μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
Περισσότερες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων διατίθενται στον
δικτυακό τόπο του Κέντρου μητρώων και πληροφοριακών
συστημάτων.
Πύλη καταχώρισης εταιρειών
Η πύλη καταχώρισης εταιρειών αποτελεί περιβάλλον το οποίο παρέχει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τη δυνατότητα να υποβάλλουν, τα ίδια, έγγραφα στο
τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου. Μέσω της πύλης είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση νέας επιχείρησης, την τροποποίηση
των καταχωρισμένων στο μητρώο δεδομένων της, την εκκαθάριση και τη διαγραφή της από το μητρώο. Η πύλη παρέχει ακόμη τη δυνατότητα κατάρτισης και
υποβολής ετήσιων εκθέσεων. Εσθονοί, φινλανδοί, πορτογάλοι και βέλγοι πολίτες μπορούν να συνδεθούν στην πύλη χρησιμοποιώντας τα δελτία ταυτότητάς
τους για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους. Οι εσθονοί και λιθουανοί πολίτες μπορούν να συνδεθούν μέσω της υπηρεσίας Mobile-ID. Η σύνδεση στην πύλη
είναι επίσης εφικτή μέσω των διαδικτυακών συνδέσμων στις αρχικές σελίδες των τραπεζών. Η πύλη καταχώρισης εταιρειών είναι διαθέσιμη στον
δικτυακό
τόπο του Κέντρου μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων.
Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (EBR)
Το Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (Εuropean Business Register- EBR) είναι διαδικτυακό σύστημα αναζήτησης το οποίο παρέχει επίσημες πληροφορίες
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η αναζήτηση είναι δυνατή μέσω του
δικτυακού τόπου.
Διατίθενται πληροφορίες από τα εμπορικά μητρώα
24 χωρών συνολικά.
Οι αναζητήσεις μπορούν να αφορούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
Ο
κατάλογος διαθέσιμων πληροφοριών διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Τα καταχωρισμένα δεδομένα έχουν διαφορετική νομική ισχύ στις διάφορες χώρες.
Η δυνατότητα αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις.
Προβλέπεται χρέωση για την υπηρεσία.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας;
Πρόσβαση στα καταχωρισμένα στοιχεία του μητρώου παρέχεται στο
τμήμα μητρώου, στο
διαδίκτυοκαι στα
συμβολαιογραφικά γραφεία. Η
πρόσβαση στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και η
πρόσβαση στα έγγραφα φακέλων παρέχεται δωρεάν στο τμήμα μητρώου.
Δεν προβλέπεται χρέωση για τη διαδικτυακή αναζήτηση νομικών προσώπων, αυτοαπασχολούμενων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών, για
πληροφορίες σχετικά με δικαστικές διαδικασίες ή για την πρόσβαση στα στοιχεία των δελτίων καταχώρισης. Ωστόσο, προβλέπεται χρέωση για όλες τις
υπόλοιπες αναζητήσεις, περιλαμβανομένων των στοιχείων του δελτίου καταχώρισης για το ιστορικό των εταιρειών και της πρόσβασης σε ετήσιες εκθέσεις,
καταστατικά και άλλα έγγραφα. Όπου προβλέπεται τέλος για την παροχή πληροφοριών, η καταβολή του γίνεται άμεσα με τραπεζικό έμβασμα μέσω του
Διαδικτύου. Οι πελάτες με συνδρομή που τους παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε ευρύτερη επιλογή παραμέτρων αναζήτησης μπορούν να προβαίνουν σε

πληρωμές μέσω μηνιαίου τιμολογίου. Οι χρεώσεις για χρήση των ηλεκτρονικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο εμπορικό μητρώο καθορίζονται σε
κανονισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Επιβάλλεται χρέωση για την πρόσβαση συμβολαιογραφικών γραφείων στα στοιχεία καταχώρισης και στα έγγραφα φακέλου. Οι χρεώσεις καθορίζονται στον
νόμο για τις συμβολαιογραφικές αμοιβές.
Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο της Εσθονίας
Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέσω του ηλεκτρονικού
μητρώου επιχειρήσεων στον
δικτυακό τόπο του Κέντρου μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;
Στη σελίδα αυτή εξηγείται πώς ρυθμίζεται η χρήση των στοιχείων και των εγγράφων που περιλαμβάνονται στο εμπορικό μητρώο στην Εσθονία.
Το τμήμα μητρώου του περιφερειακού δικαστηρίου του Tartu τηρεί το εμπορικό μητρώο. Στο εμπορικό μητρώο εγγράφονται οι αυτοαπασχολούμενοι, τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις [ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες
εταιρείες, εμπορικές ενώσεις, ευρωπαϊκές εταιρείες (Societas Europaea), οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (Societas Cooperativa Europaea), καθώς
και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας. Το ηλεκτρονικό μητρώο έχει αυξημένη νομική ισχύ και στόχος του είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας
δικαίου. Το εμπορικό μητρώο τηρείται στην εσθονική γλώσσα.
Μια καταχώριση στο εμπορικό μητρώο θεωρείται ορθή έναντι τρίτων, εκτός εάν ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η καταχώριση δεν ευσταθεί. Η
καταχώριση θεωρείται ότι δεν ισχύει ως προς τις πράξεις που συνάπτονται εντός δεκαπέντε ημερών μετά την καταχώριση, εάν τρίτος αποδείξει ότι ο τρίτος
δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει το περιεχόμενο της καταχώρισης. Επομένως, καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να εμπιστεύονται την ακρίβεια των
καταχωρίσεων στο μητρώο, για παράδειγμα, υποθέτοντας, κατά τον χρόνο σύναψης σύμβασης, ότι το πρόσωπο που έχει καταχωρισθεί στο μητρώο ως
μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει εξουσία υπογραφής για την εν λόγω εταιρεία.
Ορισμένες νομικές περιστάσεις ισχύουν μόνο εάν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο: για παράδειγμα, η εξουσία υπογραφής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
μπορεί να περιορίζεται στο καταστατικό ή στη σύμβαση που έχει συναφθεί με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά μόνον οι περιορισμοί που
καταχωρίζονται στο μητρώο ισχύουν έναντι τρίτων.
Ορισμένες σημαντικές περιστάσεις παράγουν αποτελέσματα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο γίνεται η καταχώριση στο μητρώο: για παράδειγμα, η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει να ισχύει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αύξηση καταχωρίζεται στο εμπορικό μητρώο, και όχι από τον
χρόνο λήψης της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή από τον χρόνο καταβολής των εισφορών. Το ίδιο ισχύει για τη σύσταση νομικής
οντότητας, την τροποποίηση του καταστατικού της ή για τη συγχώνευση, τη διάσπαση και μετατροπή.
Τα παρακάτω στοιχεία καταχωρίζονται στο εμπορικό μητρώο για κάθε αυτοαπασχολούμενο, νομικό πρόσωπο και υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας:
δελτίο καταχώρισης
εταιρικός φάκελος
φάκελος καταχώρισης.
Ο εταιρικός φάκελος περιλαμβάνει τα έγγραφα τα οποία μια εταιρεία, ένας αυτοαπασχολούμενος ή το υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρίας έχει υποβάλει στον
γραμματέα σύμφωνα με τον νόμο, για παράδειγμα το καταστατικό και τα λοιπά έγγραφα που καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο. Οι δικαστικές αποφάσεις,
τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων, η αλληλογραφία και άλλα έγγραφα που δεν φυλάσσονται στον εταιρικό φάκελο φυλάσσονται στον φάκελο καταχώρισης.
Τα έγγραφα σε ξένη γλώσσα υποβάλλονται στον γραμματέα μαζί με μετάφραση στα εσθονικά επικυρωμένη από ορκωτό μεταφραστή ή συμβολαιογράφο ή
μετάφραση στα εσθονικά στις περιπτώσεις που ο συμβολαιογράφος έχει πιστοποιήσει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή. Μια επιχείρηση δεν
μπορεί να επικαλεστεί μετάφραση η οποία διαφέρει από το πρωτότυπο έγγραφο. Τρίτος μπορεί να επικαλεστεί τη μετάφραση εγγράφου που υποβάλλεται
στον γραμματέα, εκτός εάν η επιχείρηση αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την ανακρίβεια της μετάφρασης.
Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο είναι δημόσιες. Καθένας έχει δικαίωμα να εξετάσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ευρετήρια των δελτίων
και στα έγγραφα των εταιρικών φακέλων και να λάβει αντίγραφα αυτών. Οι φάκελοι που περιέχουν τα μητρώα μπορούν να ελεγχθούν από αρμόδιες
κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια κατά τη διάρκεια διαδικασιών και άλλα άτομα ή οντότητες με έννομο συμφέρον.
Μπορεί κανείς να δει τα έγγραφα του φακέλου και να ζητήσει αντίγραφά τους μέσω του τμήματος μητρώου, του ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων ή
συμβολαιογράφου.
Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Εσθονίας
Το εμπορικό μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία από την 1η Σεπτεμβρίου 1995 και εφεξής. Όλα τα στοιχεία επικαιροποιούνται τακτικά.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων
Αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο
Πύλη καταχώρισης εταιρειών
Το ηλεκτρονικό μητρώο επιχειρήσεων
Τμήματα μητρώου
Συμβολαιογράφοι
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ιρλανδία
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του μητρώου εταιρειών της Ιρλανδίας.
Τι πληροφορίες παρέχει το μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας;
Το
Μητρώο εταιρειών περιέχει ορισμένα έγγραφα που φυλάσσονται και τηρούνται από τοCompanies Registration Office (CRO - γραφείο καταχώρισης
εταιρειών) σύμφωνα με τις υποχρεώσεις υποβολής εγγράφων που επιβάλλονται στις εταιρείες βάσει του νόμου για τις εταιρείες (Companies Acts) 19632012. Το μητρώο περιέχει βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες, όπως:
Διεύθυνση
Ημερομηνία ίδρυσης
Ημερομηνία υποβολής της τελευταίας ετήσιας δήλωσης
Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται από εταιρείες στο πλαίσιο του νόμου για τις εταιρείες είναι δημόσια διαθέσιμα. Τα προφίλ των εταιρειών μπορούν να
αγοραστούν. Τα προφίλ παρέχουν απόσπασμα των πληροφοριών που περιέχονται στο μητρώο, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τους ανώτερους
υπαλλήλους της επιχείρησης, τα βάρη επί της εταιρικής περιουσίας, καθώς και κατάλογο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί.
Η πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών είναι δωρεάν;
Ναι, η πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες για τις εταιρείες είναι δωρεάν. Ωστόσο, επιβάλλεται τέλος για την πρόσβαση σε τυχόν άλλες πληροφορίες.
Με ποιον τρόπο γίνεται η αναζήτηση στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών και επωνυμιών επιχειρήσεων;
Οι αναζητήσεις μπορούν να διεξάγονται με τον αριθμό μητρώου της εταιρείας/επιχείρησης ή με την επωνυμία της. Υπάρχουν τέσσερις δυνατές αναζητήσεις
με την επωνυμία:
«Contains all these words» αναζήτηση επωνυμίας που περιέχει όλες αυτές τις λέξεις (συνιστάται)
«Starts with this phrase» αναζήτηση επωνυμίας που αρχίζει με αυτή τη φράση
«Contains this phrase» αναζήτηση επωνυμίας που περιέχει αυτή τη φράση.
Η μέθοδος αναζήτησης «alphasort» διαγράφει κοινές λέξεις όπως «Ireland», «Limited», «The» «And» κ.λπ. καθώς και διαστήματα, κόμματα, παύλες κ.λπ.
από την εταιρική επωνυμία. Για την αναζήτηση alphasort θα πρέπει να κάνετε το ίδιο.
Τα αποτελέσματα της αναζήτησης επωνυμίας μπορεί να περιοριστούν αν προσθέσετε στοιχεία διεύθυνσης.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Το γραφείο καταχώρισης εταιρειών (Companies Registration Office — CRO) είναι το κεντρικό αποθετήριο δημόσιων προβλεπόμενων από τον νόμο
πληροφοριών για τις εταιρείες στην Ιρλανδία. Ο νόμος για τις εταιρείες του 2014 και η σχετική νομοθεσία αποτελούν τη νομική βάση σύμφωνα με την οποία
οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες στο CRO για καταχώριση και δημοσίευση.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο εταιρειών παρέχονται στο CRO από τρίτα μέρη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον
νόμο, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να μην παρέχουν στο CRO ψευδή στοιχεία με δόλο ή ενσυνείδητη αμέλεια. Το CRO δεν μπορεί να εγγυηθεί
και δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τρίτα μέρη.
Σε σχέση με την υποβολή ορισμένων εγγράφων και στοιχείων υπάρχει νομική απαίτηση το πρόσωπο που υποβάλλει τα στοιχεία να πρέπει να υπογράψει
υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία θεωρεί ότι τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα έχουν υποβληθεί δεόντως. Σύμφωνα με τον νόμο για τις
υπεύθυνες δηλώσεις του 1938 (Statutory Declarations Act 1938), όπως τροποποιήθηκε, κάθε πρόσωπο το οποίο προβαίνει εν γνώση του σε ανακριβή ή
παραπλανητική υπεύθυνη δήλωση μπορεί να διωχθεί ποινικά και, σε περίπτωση καταδίκης, να του επιβληθεί πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης ή και τα δύο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το τμήμα 876 του νόμου για τις εταιρείες του 2014, είναι ποινικό αδίκημα η εν γνώση ή εξ ενσυνείδητης αμελείας κοινοποίηση
ψευδών στοιχείων στο CRO μέσω των επίσημων εντύπων.
Ιστορικό του μητρώου εταιρειών της Ιρλανδίας
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία στο μητρώο είναι πλήρη για όλες τις εταιρείες σε κανονική κατάσταση.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό μητρώο επιχειρήσεων (EBR)
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/09/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ελλάδα
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;
Το μητρώο επιχείρησεων στην Ελλάδα καλείται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/06-122005) στο οποίο τηρείται το σύνολο της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων και των στοιχείων των κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών. Ο
διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3419/2005 πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.
Πιο συγκεκριμένα στον εν λόγω κόμβο δημοσιότητας μπορείτε να αναζητήσετε την εμπορική δημοσιότητα των κατωτέρω μορφών εταιρειών:
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας
εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της
έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο
αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία καθώς και
τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος.
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα
τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή
υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58
/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην
ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄,
ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ζ΄ και η΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.
ι. Κοινοπραξίες.
ια. Οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ και
ιβ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να
έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
Ποιες πράξεις ή στοιχεία καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα;
Στη Μερίδα κάθε υπόχρεου καταχωρίζονται, τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου.
β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου.
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης.

δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη
εργασιών επιτηδευματία.
ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας
ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των
επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες καταστάσεις, που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίπτωση.
ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση τους από την πτωχευτική νομοθεσία.
η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών,
θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από
αυτά.
ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή.
Ι. Προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
β) οι τροποποιήσεις της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και
ύστερα από κάθε τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης ή του καταστατικού, το πλήρες κείμενο αυτών, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση στη νέα διατύπωσή
του,
γ) ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου
οργάνου:
αα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση
διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή πρέπει να ενεργούν από κοινού
ββ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου
γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,
δ) τουλάχιστον κατ΄ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν
κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,
ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978),
83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983), 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986) και 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991),
στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας,
ζ) η λύση της εταιρείας,
η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας,
θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών,
ι) η περάτωση της εκκαθαρίσεως και η διαγραφή από τα μητρώα.
ΙΙ. Προκειμένου για υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταχωρίζονται και δημοσιεύονται και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,
β) η αναφορά του αντικειμένου των εργασιών του υποκαταστήματος,
γ) το μητρώο κράτους μέλους, στο οποίο τηρείται για την εταιρεία φάκελος, με μνεία του αριθμού εγγραφής της σε αυτό,
δ) η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, εάν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,
ε) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και
να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:
αα) εφόσον προβλέπονται από το νόμο ως όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα
για την εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ (ΕΕ L 258/1.10.2009)
ββ) ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,
στ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, η περάτωση της εκκαθάρισης και η σχετική μνεία στο μητρώο
κράτους μέλους, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
ζ) τα λογιστικά έγγραφα της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους μέλους από το οποίο διέπεται η
εταιρεία και σύμφωνα με τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ (EE L 222 14.8.1978), 83/349/ΕΟΚ (EE L 193 18.7.1983) και 84/253/ΕΟΚ. ( EE L 126/20 12.5/1984)
η) το κλείσιμο του υποκαταστήματος.
Πως πραγματοποιείται η αναζήτηση στο μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα;
Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου και στο πεδίο δημοσιότητα μπορείτε να αναζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία
εμπορικής δημοσιότητας επιθυμείτε γνωρίζοντας μόνο ένα από τα κατωτέρω στοιχεία της εταιρείας ήτοι:
τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή
τον Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή
την Επωνυμία ή
τον Διακριτικό Τίτλο.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;
Από την μερίδα της εταιρείας στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά
του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.
Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων. Επίσης σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο θέλει να λάβει επίσημα
(γνήσια) πιστοποιητικά ή αντίγραφα των πράξεων ή και των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην
Υπηρεσία εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
Για την λήψη των επίσημων πιστοποιητικών ή αντιγράφων πράξεων και στοιχείων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους που
πραγματοποιείται μεσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο τρόπος παράδοσης των πιστοποιητικών ή αντιγράφων των σχετικών πράξεων ή στοιχείων
πραγματοποιείται με δύο τρόπους. Ψηφιακά μέσω της εφαρμογής εξωστρέφειας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ή με αποστολή στην ταχυδρομική
διεύθυνση του παραλήπτη σε όλο τον κόσμο.
Πως πραγματοποιείται ο έλεγχος γνησιότητας των επίσημων πιστοποιητικών ή αντιγράφων που εκδίδονται από το μητρώο επιχειρήσεων της Ελλάδας;

Ο έλεγχος γνησιότητας των σχετικών επίσημων πιστοποιητικών ή και αντιγράφων πραγματοποιείται μέσω του

Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Ελλάδας.

Συμπληρώνοντας το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού ή νατιγράφου, τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου της εταιρείας και την
Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου που το εξέδωσε εμφανίζεται στον ενδιαφερόμενο το σώμα του σχετικού εγγράφου.
Σε ποιον βαθμό είναι αξιόπιστα τα έγγραφα του μητρώου;
Τα έγγραφα που είναι καταχωρίσμένα στις μερίδες των εταιρειών είναι αξιόπιστα καθώς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελεί τον μοναδικό κόμβο
εμπορικής δημοσιότητας και αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο συνδέεται με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών που προβλέπονται στη διάταξη αυτή (εθνικά
μητρώα) μέσω μιας συγκεντρωτικής δέσμης μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών («ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα»), στο πλαίσιο του συστήματος
διασύνδεσης των μητρώων της οδηγίας 2012/17/ΕΕ. Η καταχώριση πράξεων και στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πραγματοποιείται μετά από έλεγχο
που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου ως προς την νομιμότητα, την ακρίβεια, την σαφήνεια, την πληρότητα αλλά και την
καταβολή κάθε σχετικού τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η
αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου προβαίνει στις σχετικές καταχωρήσεις στην μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η αρμόδια
υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σε περίπτωση που η αίτηση, τα προσκομισθέντα έγγραφα και τα λοιπά δικαιολογητικά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλούν τον υπόχρεο είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις
συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται. Η χορήγηση της ανωτέρω προθεσμίας παρατείνει κάθε νόμιμη προθεσμία προς καταχώρηση
στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.. Αν η προθεσμία των πέντε (5) ημερών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία,
πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, η αίτηση καταχώρησης απορρίπτεται με
αιτιολογημένη απόφαση των υπηρεσιών καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και καταπίπτουν, υπέρ αυτών, τα σχετικά τέλη καταχώρησης. Με την καταχώριση στο Γ.
Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες
(απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς,
τους ευρωπαϊκούς όμιλους οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την
έδρα τους στην ημεδαπή,τις ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή
και τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την την έδρα τους στην ημεδαπή,
και τις αστικές εταιρείες του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα, τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α. Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αποκτούν νομική προσωπικότητα.
β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η
μετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς
τους ευρωπαϊκούς όμιλους οικονομικού σκοπού, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες..
γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού.
δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.
ε. Επέρχεται η λύση, μετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.
στ. Επέρχεται η αναβίωση.
Τέλος σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.4 του νόμου 3419/2005 οι σχετικές καταχωρήσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τεκμαίρονται ως ορθές και
σύννομες.
Υπάρχουν ειδικότερες πληροφορίες για το μητρώο επιχειρήσεων στην Ελλάδα που πρέπει να γνωρίζω;
Ο διαδικτυακός τόπος του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» κατά την
έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 258). Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται το Γενικό
Ευρετήριο Επωνυμιών, η μερίδα και κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη δημόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα
δωρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης
που αναρτάται δημόσια στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.
Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το Γ.ΕΜΗ.: α) επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα και αα) λαμβάνει πληροφορίες
σχετικά με στοιχεία που είναι αποθηκευμένα σε άλλο εθνικό μητρώο και αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης
και υποκαταστήματα αυτών εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και ββ)χορηγεί πληροφορίες σχετικά
με τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή και υποκαταστήματα της
περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του ίδιου νόμου και β) απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο
ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων («η πύλη») σχετικά με πληροφορίες της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α.
Η Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι αρμόδια για την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.3419/2005 για εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, Τράπεζες και υποκαταστήματα Τραπεζών Κ-Μ & τρίτων χωρών, Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες & υποκαταστήματα
Ασφαλιστικών Εταιρειών Κ-Μ & τρίτων χωρών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Ανώνυμες Εταιρείες
Διαχειρίσεως και Ρευστοποιήσεως Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού, Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Αθλητικές Ποδοσφαιρικές &
Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες.
Επίσης σε κάθε Επιμελητήριο της χώρας λειτουργεί Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. η οποία μεταξύ άλλων είναι αρμόδια και για την απάντηση σε ερωτήματα που
διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 6 του Ν.
3419/2005 και αφορούν όλες τις νομικές μορφές εταιρειών πλην των ανωτέρω ειδικά περιγραφόμενων.
Σημείωση: Τα ανωτέρω είναι μόνο συνοπτικές πληροφορίες προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί γενικά για την διασύνδεση του Ελληνικού
Μητρώου ήτοι του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με τα λοιπά Εθνικά Μητρώα των Κ-Μ. Αναλυτικές πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο
παρέχονται στον ιστότοπο του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ηλεκτρονική Δημοσιότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Εγγραφή φυσικού προσώπου στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Εγγραφή επιχείρησης στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών και αντιγράφων που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)
Νομοθεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Εγκύκλιοι σχετικά με τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και

Εγκύκλιος Γ.Ε.ΜΗ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ισπανία
Οι Υποθηκοφύλακες στην Ισπανία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των παρακάτω μητρώων:
Κτηματολόγια Ακίνητης Περιουσίας, τα οποία φέρουν τη γενική ονομασία «Κτηματολόγια».
Μητρώα Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.
Μητρώα Επιχειρήσεων.
Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων.
Η επεξήγηση των Κτηματολογίων και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι βρίσκονται στη διαδικτυακή πύλη e-Justice, στην ενότητα που αφορά τα Κτηματολόγια.
Στην παρούσα σελίδα προσφέρονται:
Μια επεξήγηση των ισπανικών Μητρώων Επιχειρήσεων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους.
Μια σύντομη επεξήγηση των Μητρώων Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους.
Μια σύντομη επεξήγηση των Μητρώων Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, μαζί με τους αντίστοιχους συνδέσμους.
Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων;
Ασφάλεια από νομικής και οικονομικής πλευράς.
Στη συνέχεια, αναπτύσσονται κάποιες από τις πλέον χαρακτηριστικές πτυχές του ισπανικού συστήματος Μητρώου Επιχειρήσεων.
1.- Σκοπός του Μητρώου Επιχειρήσεων.
1.1.- Φορείς που εγγράφονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων.
Οι ιδιώτες επιχειρηματίες
Οι εμπορικές εταιρίες
Οι αστικές εταιρείες
Οι πιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, καθώς και οι φορείς αμοιβαίων εγγυήσεων
Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων
Οι οργανώσεις οικονομικών συμφερόντων
Τα ταμιευτήρια
Τα ταμεία συντάξεων
Τα υποκαταστήματα οποιουδήποτε από τους ανωτέρω αναφερόμενους φορείς
Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
Οι αλλοδαπές εταιρείες που μεταφέρουν την έδρα τους στην ισπανική επικράτεια.
Όλοι οι φορείς που αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα, εφόσον το σύνολο των αγορών που πραγματοποιούν ή για τις οποίες μεσολαβούν ή των
πωλήσεων τους υπερβαίνει το ποσό των 600.000 ευρώ.
1.2.- Υλικό αντικείμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων.
Πράξεις σχετικές με εμπορικές εταιρείες. Η σύσταση των εμπορικών εταιρειών συνιστά το πρώτο στάδιο του ιστορικού μιας εταιρείας σε σχέση με το μητρώο.
Μέσω του ίδιου μητρώου θα πιστοποιούνται οι πράξεις και οι συμβάσεις που σχετίζονται με κάθε εταιρεία (αύξηση ή μείωση του εταιρικού της κεφαλαίου,
αλλαγές στη δομή του διοικητικού της οργάνου, διορισμοί ή παύσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου ή εκπροσώπων, περιπτώσεις αφερεγγυότητας της
επιχείρησης, αγωγές αμφισβήτησης των εταιρικών συμφωνιών της...).
Τα λογιστικά βιβλία. Οι επιχειρηματίες και οι εταιρείες έχουν την υποχρέωση να τηρούν μια σειρά από λογιστικά βιβλία, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλονται στο Μητρώο Επιχειρήσεων της έδρας τους για επικύρωση από τον Υποθηκοφύλακα Επιχειρήσεων. Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται
πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης της λογιστικής χρήσης κάθε επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες με ημερομηνία
λήξης την 31η Δεκεμβρίου πρέπει κανονικά να υποβάλουν τα βιβλία τους πριν από την 31η Μαΐου.
Η κατάθεση των ετήσιων λογαριασμών των επιχειρηματιών και των άλλων φορέων που είναι υποχρεωμένοι να τους καταθέτουν.- Η τήρηση των ετήσιων
λογαριασμών σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Οι λογαριασμοί πρέπει να εγκρίνονται από τους εταίρους ή τους
μετόχους εντός έξι μηνών μετά τη λήξη της χρήσης της εταιρείας και, μετά την έγκρισή τους, πρέπει να υποβάλλονται μέσα στον επόμενο μήνα για την
υποχρεωτική επικύρωσή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων. Έτσι, υπό κανονικές συνθήκες, οι εταιρείες με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου οι
οποίες ενέκριναν τους λογαριασμούς τους την 30ή Ιουνίου πρέπει να προβούν υποχρεωτικά στην κατάθεσή τους πριν από την 30ή Ιουλίου.
Η επεξεργασία των φακέλων για τον ορισμό ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων.- Οποιοσδήποτε μέτοχος έχει στην κατοχή του ποσοστό 5% του εταιρικού
κεφαλαίου μιας επιχείρησης έχει δικαίωμα να ζητήσει, εντός τριών μηνών μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, τον ορισμό ενός ελεγκτή εκ μέρους του
Μητρώου Επιχειρήσεων στο οποίο υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου, οι εταίροι ή οι μέτοχοι που
έχουν στην κατοχή τους ποσοστό 5% έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον διορισμό ελεγκτή πριν από την 31η Μαρτίου της επόμενης χρήσης. Μπορεί επίσης να
ζητηθεί ο διορισμός εμπορικών εμπειρογνωμόνων στον Υποθηκοφύλακα Επιχειρήσεων της έδρας της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να
πραγματοποιηθούν μη χρηματικές εισφορές, καθώς και σε περιπτώσεις συγχώνευσης και διάσπασης.
2.- Νομική ασφάλεια στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων.
Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι το κύριο νομικό εργαλείο για την επισημοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι απαραίτητο για την οικονομική
ανάπτυξη, ως μέσο για τη μείωση του κόστους των συναλλαγών.
Οι εγγραφές στο μητρώο πραγματοποιούνται μετά από σχετική αξιολόγηση, η οποία συνίσταται σε έλεγχο της νομιμότητας και της εγκυρότητας του
περιεχομένου των εταιρικών πράξεων και συμφωνιών, καθώς και της ιδιότητας και της νομιμοποίησης των προσώπων που τις υπογράφουν.
Ως συνέπεια αυτού του καταστατικού ελέγχου, οι εν λόγω εγγραφές έχουν μεγάλη νομική ισχύ:
Το περιεχόμενο του μητρώου θεωρείται ακριβές και έγκυρο.
Οι πράξεις που εγγράφονται σε αυτό μπορούν να αντιταχθούν σε καλόπιστους τρίτους.
Οι εγγραφές του μητρώου τελούν υπό την προστασία των Δικαστηρίων και ισχύουν εφόσον δεν αναγράφεται η δικαστική αναγνώριση της μη ακρίβειας ή μη
εγκυρότητάς τους.

Η δικαστική αναγνώριση της μη ακρίβειας ή μη εγκυρότητας των εγγραφών δεν επηρεάζει τα δικαιώματα καλόπιστων τρίτων, τα οποία έχουν αποκτηθεί
σύμφωνα με τον νόμο.
Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες και οι αρχές αποφεύγουν το υψηλό κόστος συναλλαγών, καθώς έχουν στη διάθεσή τους
επαρκείς πιστοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς με τους οποίους σκοπεύουν να συνάψουν σύμβαση, καθώς και τη νομική και οικονομική
κατάστασή τους.
3.- Διαδικασία καταχώρισης στο μητρώο.
Η γενική αρχή είναι ότι, για την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η δημόσια πιστοποίηση. Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι
συμβολαιογραφικά, δικαστικά ή διοικητικά. Η εγγραφή βάσει ιδιωτικού εγγράφου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά
στους Νόμους και στον Κανονισμό του Μητρώου Επιχειρήσεων. Ως παραδείγματα εγγραφής βάσει ιδιωτικού εγγράφου μπορούν να αναφερθούν τα εξής: η
εγγραφή ιδιώτη επιχειρηματία ο οποίος δεν είναι πλοιοκτήτης, ο διορισμός, η παύση, η αποδοχή και η παραίτηση από τα καθήκοντά τους μελών του
διοικητικού συμβουλίου, εκκαθαριστών και ελεγκτών.
Η διαδικασία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος. Αυτό σημαίνει ότι, πλην εξαιρέσεων, εκκινείται από το άτομο που ενδιαφέρεται για την πραγματοποίηση της
εγγραφής.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Η πρόσβαση στο Μητρώο Επιχειρήσεων στην Ισπανία δεν είναι δωρεάν.
Το
Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων και ο
Κανονισμός του Μητρώου Επιχειρήσεων καθορίζουν το κόστος εγγραφής και δημοσιοποίησης.
Το κόστος εγγραφής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν απευθείας στο
Επιχειρήσεων.

Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων

Το κόστος δημοσιοποίησης κυμαίνεται μεταξύ 1,20 και 24 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν απευθείας στο
Δασμολόγιο
Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων ή στη σελίδα του
Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων.
Πώς μπορείτε να ανατρέξετε στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων;
1.- Δημόσιος χαρακτήρας.
Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι δημόσιο, ενώ ο Υποθηκοφύλακας Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική επεξεργασία των πληροφοριών που
περιέχονται στις καταχωρίσεις του.
2.- Ενημερωτικό σημείωμα.
Έννοια.- Το απλό σημείωμα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν καθιστά έγκυρο το περιεχόμενο των εγγραφών. Περιλαμβάνει όλα ή κάποια από τα
δεδομένα που περιέχονται στην αντίστοιχη εγγραφή.
Τρόπος απόκτησής του.- Υπάρχουν δύο τρόποι προκειμένου κάποιος να ζητήσει και να πάρει ένα Απλό Σημείωμα:
Γραπτώς, σε έντυπη μορφή. Ζητώντας το αυτοπροσώπως, στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων.
Μέσω Διαδικτύου. Κάνοντας κλικ στον πρώτο από τους Συνδέσμους που παρατίθενται στο τέλος αυτής της σελίδας.
3.- Πιστοποιητικά.
Έννοια.- Τα πιστοποιητικά είναι αντίγραφα, μεταγραφές ή μεταφορές, πλήρεις ή σχετικές, του περιεχομένου του μητρώου, που -πριν από την επαγγελματική
επεξεργασία τους από τον Υποθηκοφύλακα- αποτελούν το μόνο μέσο που εγγυάται με αξιόπιστο τρόπο το περιεχόμενο των εγγραφών του Μητρώου
Επιχειρήσεων. Οι Υποθηκοφύλακες μπορούν επίσης να πιστοποιούν τα έγγραφα που αρχειοθετούνται ή κατατίθενται στο μητρώο.
Τρόπος απόκτησής τους.- Η αίτηση και η απόκτηση ενός πιστοποιητικού γίνεται γραπτώς, σε έντυπη μορφή. Η αίτηση πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικώς, μέσω φαξ ή με παρόμοιο τρόπο.Επίσης μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για την απόκτηση τηλεματικών πιστοποιητικών, με
αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υποθηκοφύλακα.
4.- Αναζήτηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω Διαδικτύου.
Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να
ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:
Διεύθυνση:
https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Η σελίδα σας προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα, σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή ελλείψει πιστοποιητικού
επικυρωμένου από τον Σύλλογο Υποθηκοφυλάκων:
«pagos con tarjeta» («πληρωμές με πιστωτική κάρτα»). Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.
Και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Entrar» («Είσοδος»).
Αυτή η σελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχειρήσεων, Μητρώο Κινητών
Περιουσιακών Στοιχείων και Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πρέπει να επιλέξετε: «Publicidad Mercantil» («Δημοσιοποίηση στοιχείων
επιχείρησης»).
Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.
Οποιοσδήποτε μπορεί να προσπελάσει σε πραγματικό χρόνο τις διαδραστικές εμπορικές πληροφορίες που παρέχει ο Σύλλογος Υποθηκοφυλάκων μέσω της
υποδεικνυόμενης σελίδας. Οι πληροφορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα εταιρικά δεδομένα, καθώς και στο ακριβές περιεχόμενο των κατατιθέμενων
ετήσιων λογαριασμών, μπορούν να ληφθούν άμεσα 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες τη μέρα. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις καταχωρισμένες
εταιρικές πράξεις είναι ενημερωμένες και ακριβείς.
Σε ποιο βαθμό είναι αξιόπιστα τα έγγραφα του Μητρώου;
Η οδηγία 2012/17/ΕE όσον αφορά τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων εισάγει μεταξύ άλλων το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ όσον αφορά
ορισμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών να εξασφαλίζουν διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών που θα επεξηγούν τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα μέρη θα μπορούν να εμπιστεύονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 5, 6 και 7, στοιχεία και παντός είδους
πράξεις προβλεπόμενες από το άρθρο 2. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιεύονται στην ευρωπαϊκή
διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες και τις τεχνικές απαιτήσεις της διαδικτυακής πύλης. Οι εν λόγω πληροφορίες εξηγούν
πώς μπορεί κάποιος με βάση τους εκάστοτε κανόνες να αποκτήσει πρόσβαση κατόπιν αίτησης στις πράξεις και τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 2 της
οδηγίας, καθώς και στα αποτελέσματα από το αντιτάξιμο των πράξεων που ορίζονται στο Μητρώο έναντι τρίτων.
Τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας δημοσιεύονται στο ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων που διέπεται από τις αρχές του συστήματος
ατομικού φακέλου, των εγγραφών βάσει δημοσίου εγγράφου, της νομιμότητας, της νομιμοποίησης, της δημόσιας πίστης, του αντιτάξιμου, της συνέχειας των
εγγραφών και της δημοσιότητας.
Το άρθρο 19 του Νόμου 14/2013 και η πρόσθετη διάταξή του 13α σχετικά με τη στήριξη προς τους επιχειρηματίες και τη διεθνοποίησή τους προβλέπουν τη
λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή με τη βοήθεια ενός ενιαίου συστήματος πληροφορικής σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές
ρυθμίσεις.
Τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων δημοσιοποιούνται με την έκδοση πιστοποιητικών ή απλών ενημερωτικών σημειωμάτων.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο Υποθηκοφύλακας Επιχειρήσεων αποτελούν το μόνο μέσο που αναπαριστά με αξιόπιστο τρόπο το περιεχόμενο των βιβλίων
και διέπονται από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του Εμπορικού Κώδικα και τα άρθρα 12 και 77 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων.
Τα απλά ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με όλα ή με ορισμένα στοιχεία των εγγραφών του Μητρώου διέπονται από τα άρθρα 12 και 78 του Κανονισμού
του Μητρώου Επιχειρήσεων.
Είναι επίσης δυνατή η παροχή πρόσβασης μέσω υπολογιστή, η οποία διέπεται από το άρθρο 79 του εν λόγω Κανονισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του Εμπορικού Κώδικα και το άρθρο 80 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων εφαρμόζονται επικουρικά οι
κανόνες περί δημοσιοποίησης της νομοθεσίας για τις υποθήκες και συγκεκριμένα τα άρθρα 221, 222, 222α, 227 και 248 του Νόμου για τις Υποθήκες, που
προβλέπουν τη δυνατότητα δημοσιοποίησης με τηλεματικά μέσα. Το άρθρο 110 παράγραφος 1 του Νόμου 24/2001 προβλέπει τη δημοσιοποίηση από τον
Υποθηκοφύλακα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και τηλεματικών τεχνικών πληροφορικής και από τα
Μητρώα Επιχειρήσεων (άρθρα 106 έως 115).
Το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων έχει στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 379 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων, την ταξινόμηση, επεξεργασία και
δημοσιοποίηση των στοιχείων που λαμβάνει από τα Μητρώα Επιχειρήσεων για αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς, την αρχειοθέτηση και τη
δημοσιοποίηση των επωνυμιών φορέων και νομικών προσώπων, την έκδοση της Εφημερίδας του Μητρώου Επιχειρήσεων, την τήρηση του Μητρώου
σχετικά με τις εταιρείες και φορείς που μετέφεραν την έδρα τους στην αλλοδαπή χωρίς να απολέσουν την ισπανική ιθαγένεια και την κοινοποίηση των
στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001. Το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων μπορεί να εκδίδει απλά σημειώματα,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Εμπορικού Κώδικα και το άρθρο 382 του Κανονισμού Μητρώου Επιχειρήσεων, αλλά όχι πιστοποιητικά, με εξαίρεση τα
πιστοποιητικά σχετικά με τις επωνυμίες εταιρειών και φορέων εγγεγραμμένων σε αυτό.
Η δημοσιοποίηση γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή με παρόμοιο μέσο.
Στην ιστοσελίδα
Υποθηκοφύλακες της Ισπανίας μπορεί κάποιος να ζητάει τις πληροφορίες ηλεκτρονικά μέσω του FLEI (Fichero Localizador de Entidades
Inscritas) [Κατάλογος εντοπισμού εγγεγραμμένων φορέων].
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού του Μητρώου Επιχειρήσεων σχετικά με το αντιτάξιμο «1. Οι πράξεις που υπόκεινται σε εγγραφή μπορούν να
αντιταχθούν έναντι καλόπιστων τρίτων μόνον ύστερα από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων. Εξαιρούνται τα αποτελέσματα
της εγγραφής. 2. Όσον αφορά τις πράξεις που διενεργούνται εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση, οι πράξεις που εγγράφονται και δημοσιεύονται
δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων που αποδεικνύουν ότι δεν ήταν σε θέση να τις γνωρίζουν. 3. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου
της δημοσίευσης και του περιεχομένου της εγγραφής, οι καλόπιστοι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τη δημοσίευση, αν την θεωρούν ευνοϊκότερη. Οι
υπεύθυνοι για την απόκλιση υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκλήθηκε. 4. Η καλή πίστη τρίτων θεωρείται δεδομένη, εφόσον δεν
αποδεικνύεται ότι γνώριζαν την πράξη που υπόκειται σε εγγραφή αλλά δεν είναι εγγεγραμμένη, την πράξη που είναι εγγεγραμμένη και δεν δημοσιεύτηκε ή
την απόκλιση μεταξύ δημοσίευσης και εγγραφής.»
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:
τα αποτελέσματα του Μητρώου Επιχειρήσεων στο θεματικό πεδίο των Μητρώων Επιχειρήσεων στον ιστοχώρο του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και
στον ιστοχώρο του
Μητρώου Επιχειρήσεων
δημοσιοποίηση
πιστοποιητικά
Ιστορικό του ισπανικού Μητρώου Επιχειρήσεων
1.- Πρόδρομοι.
Οι πρόδρομοι της σημερινής νομοθεσίας σχετικά με το ισπανικό Μητρώο Επιχειρήσεων είναι οι εξής:
Τα Διατάγματα του Μπιλμπάο του 1737, με τα οποία θεσπίστηκε ένα Μητρώο νηολόγησης και χορήγησης σημαίας για τα πλοία.
Ο Εμπορικός Κώδικας του 1885.
Ο προσωρινός κανονισμός περί ανάπτυξης του Μητρώου Επιχειρήσεων του 1885, καθώς και οι μεταγενέστεροι κανονισμοί του 1919 και της 14ης
Δεκεμβρίου 1956, όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα της 21ης Ιουλίου 1973.
2.- Ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το Μητρώο Επιχειρήσεων.
Γενικά πρότυπα που περιέχονται στον Εμπορικό Κώδικα της 22ας Αυγούστου 1885. Οι διατάξεις που διέπουν το Μητρώο Επιχειρήσεων, αν και
συγκεντρώθηκαν στον εν λόγω κώδικα, έχουν αναθεωρηθεί επανειλημμένα, ενώ η τελευταία αναθεώρηση έγινε με τον νόμο 19 της 25ης Ιουλίου 1989.
Βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 1, της 2ας Ιουλίου 2010, περί εταιρειών κεφαλαίου. Νόμος 3, της 3ης Απριλίου 2009, περί δομικών τροποποιήσεων.
Ειδική νομοθεσία που αφορά καθορισμένες εταιρείες για τον συγκεκριμένο τομέα της δραστηριότητας με την οποία ασχολούνται (χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, τομέας ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρείες μίσθωσης...)
Κανονισμός περί Μητρώου Επιχειρήσεων της 19ης Ιουλίου 1996. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες για τη σύνταξη ενός νέου κειμένου για τον
κανονισμό.
3.- Οργάνωση.
Το Μητρώο Επιχειρήσεων είναι μια δημόσια υπηρεσία παρούσα σε όλες τις πρωτεύουσες νομών καθώς και σε άλλες πόλεις σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες, υπό την ευθύνη ενός ή περισσότερων Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων, και η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και, συγκεκριμένα, στη
Γενική Διεύθυνση Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων.
Ο Υποθηκοφύλακας είναι επαγγελματίας νομικός ο οποίος ασκεί δημόσιο λειτούργημα: έχει την ευθύνη να πιστοποιεί και να ελέγχει τη νομιμότητα όλων των
εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται στο μητρώο.
Σε καθεμία από τις πρωτεύουσες των υφιστάμενων νομών της Ισπανίας υπάρχει ένα Μητρώο Επιχειρήσεων. Επιπλέον, Μητρώα Επιχειρήσεων υπάρχουν
στις πόλεις Θέουτα, Μελίγια, Ίμπιζα, Μαόν, Αρεθίφε, Πουέρτο ντελ Ροσάριο, Σάντα Κρουθ ντε λα Πάλμα, Σαν Σεμπαστιάν ντε λα Γομέρα, Βαλβέρδε και
Σαντιάγο ντε Κομποστέλα. Υπάρχει επίσης ένα Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων, το οποίο ασχολείται με θέματα σχετικά με τις επωνυμίες των εταιρειών και
των εμπορικών φορέων.
Οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων της έδρας τους, το οποίο σημαίνει ότι η εγγραφή
στο Μητρώο Επιχειρήσεων είναι υποχρεωτική και έχει καταστατικό χαρακτήρα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των Μητρώων Επιχειρήσεων.
https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
- Πρόσβαση στη σελίδα του
Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας.
Πρόσβαση στο Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων.
Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο για γενικές πληροφορίες: +34 91 2701796
ΜΗΤΡΩΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
1.- Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων;
Ασφάλεια από νομικής και οικονομικής πλευράς.

1.1.- Αντικείμενο του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.
Το Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων έχει ως αντικείμενο την εγγραφή της κυριότητας και των λοιπών πραγματικών δικαιωμάτων επί κινητών
περιουσιακών στοιχείων τα οποία μπορούν να προσδιοριστούν μέσω μητρώου.
1.2.- Ποια είναι τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καταχωριστούν;
Τα καθαυτά κινητά περιουσιακά στοιχεία: Μηχανοκίνητα οχήματα, καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχανικά μηχανήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
αποθέματα, γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο.
Ορισμένα άυλα αγαθά ή δικαιώματα με δυνατότητα καταχώρισης: Βιομηχανική ή διανοητική ιδιοκτησία, δικαιώματα εκμετάλλευσης ταινιών, διοικητικές άδειες
και τίτλοι γενικά.
1.3.- Ποια δικαιώματα εγγράφονται όσον αφορά τα κινητά περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα καταχώρισης;
Η κυριότητα, οι κατασχέσεις, οι επιφυλάξεις κυριότητας, οι απαγορεύσεις διάθεσης, οι υποθήκες επί κινητών περιουσιακών στοιχείων, οι τίτλοι εμπράγματης
ασφάλειας ή άλλες πράξεις με δυνατότητα καταχώρισης ή καταγραφής οι οποίες προβλέπονται από το νόμο.
2.- Χαρακτηριστικά του ισπανικού Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.
Πρόκειται για ένα κρατικό μητρώο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι νομικό και όχι μόνο διοικητικό μητρώο. Έχει γενικά εκούσιο
χαρακτήρα. Η εκούσια εγγραφή έχει ως κίνητρο τα ευνοϊκά αποτελέσματα που προσφέρει. Ως προς τη μορφή με την οποία γίνεται η εγγραφή, ακολουθείται
ένα ελεύθερο σύστημα: καταχωρίζονται συμβάσεις, συνήθως υπό μορφή ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και υπό μορφή επίσημων υποδειγμάτων. Πρόκειται
επίσης για ένα μητρώο καταστατικής πιστοποίησης, από την άποψη ότι ο Υποθηκοφύλακας ελέγχει τη νομιμότητα πριν από την εγγραφή, η δε πιστοποίηση
καλύπτει τόσο τον τίτλο όσο και το καταχωριζόμενο γεγονός.
3.- Οργάνωση.
Η τήρηση αυτού του μητρώου γίνεται μέσω αριθμών τίτλων και ηλεκτρονικά.
Το βασιλικό διάταγμα 1828/1999 χωρίζει το Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων σε 6 τμήματα:
Πλοία και αεροσκάφη
Αυτοκίνητα και άλλα μηχανοκίνητα οχήματα
Βιομηχανικά μηχανήματα, εμπορικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άλλες εξασφαλίσεις
Άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία με δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο
Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων
4.- Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ισπανικό Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων;
Όχι. Η σχετική αμοιβή καθορίζεται στον κανονισμό της 20ής Ιουλίου 1999, στο άρθρο 36 του οποίου ορίζονται τα ποσά που πρέπει να χρεώνονται ανάλογα
με την αξία του καταχωριζόμενου στοιχείου:
Για καταχωριζόμενα στοιχεία αξίας έως 600 ευρώ: 2,4 ευρώ
Για στοιχεία αξίας μεταξύ 600 και 6.000 ευρώ: 6 ευρώ
Για στοιχεία αξίας μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ: 10 ευρώ
Για στοιχεία αξίας μεταξύ 12000 και 18000 ευρώ: 13 ευρώ
Για καταχωριζόμενα στοιχεία αξίας άνω των 18.000 ευρώ: 1,20 ευρώ για κάθε 3.000 ευρώ ή για το υπόλοιπο ποσό της αξίας.
Οι υποθήκες επί κινητών περιουσιακών στοιχείων και οι τίτλοι εμπράγματης ασφάλειας διέπονται από το δασμολόγιο του Μητρώου ιδιοκτησίας και, ως εκ
τούτου, ισχύουν οι χρεώσεις που προβλέπονται σε αυτό (ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με το μητρώο ιδιοκτησίας).
Όσον αφορά τις πληροφορίες σε σχέση με αυτό το μητρώο, ισχύουν χρεώσεις 3 ευρώ για τα ενημερωτικά σημειώματα και 6 έως 24 ευρώ για πιστοποίηση.
Σε όλες τις παραπάνω χρεώσεις προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ.
5.- Αναζήτηση στο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων μέσω Διαδικτύου.
Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στο τέλος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να
ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:
Διεύθυνση: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Στη συνέχεια: «Acceso Registro Electrónico» («Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο»). Η επόμενη σελίδα προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική
κάρτα, σε περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή ελλείψει πιστοποιητικού επικυρωμένου από το Σύλλογο Υποθηκοφυλάκων:
«pagos con tarjeta» («πληρωμές με πιστωτική κάρτα»). Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας,
Και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Entrar» («Είσοδος»).
Αυτή η σελίδα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε: Κτηματολόγιο, Μητρώο Επιχειρήσεων, Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων και
Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πρέπει να επιλέξετε: «Publicidad Bienes Muebles» («Δημοσιοποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων»).
Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.
6.- Χρήσιμοι σύνδεσμοι.
Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των Μητρώων Επιχειρήσεων.
https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Πρόσβαση στη σελίδα του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας:
Δασμολόγιο Υποθηκοφυλάκων Επιχειρήσεων

http://www.registradores.org/

Τηλέφωνο για γενικές πληροφορίες: +34 91 2701796
ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
1.- Τι προσφέρει το ισπανικό Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων;
Μέσω αυτού του μητρώου προστατεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και των χρηστών οι οποίοι συνάπτουν σύμβαση με ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που χρησιμοποιεί τους γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων. Αυτό το μητρώο επιτρέπει την παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στις ιδιωτικές
νομικές πράξεις και, επιπλέον, προσφέρει τα αναγκαία μέσα για την αποφυγή των αγωγών.
1.2.- Αντικείμενο του ισπανικού Μητρώου Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων.
Το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων εκπληρώνει τους ακόλουθους σκοπούς:
1.- Υποβολή των γενικών όρων σύναψης συμβάσεων.
Ως γενικοί όροι σύναψης συμβάσεων ορίζονται οι συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν καταρτιστεί μονομερώς από έναν εκ των συμβαλλομένων της
σύμβασης («διατυπωμένες εκ των προτέρων»), προκειμένου να συμπεριληφθούν σε πολλαπλές συμβάσεις. Είναι, ουσιαστικά, όροι για τους οποίους δεν
έχει υπάρξει επιμέρους διαπραγμάτευση. Οι όροι αυτοί δεν είναι απαραιτήτως καταχρηστικοί.
Στην πράξη, και παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει το σύστημα, δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο όλοι οι γενικοί όροι που αποτελούν τμήμα των
συμβάσεων προσχώρησης. Η υποβολή τους είναι εκούσια, εκτός από συγκεκριμένους τομείς της σύναψης συμβάσεων που μπορεί να καθορίσει η
κυβέρνηση.

Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται η υποβολή των γενικών όρων, συχνά το πρόσωπο που τους υποβάλλει, κατά τη σύναψη μελλοντικών συμβάσεων
όπου περιλαμβάνει αυτούς τους όρους, αναφέρεται στην υποβολή τους στο εν λόγω Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, αντικαθιστώντας την
αναπαραγωγή τους στις μελλοντικές συμβάσεις με μια παραπομπή στην υποβολή τους στο Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων. Πολλοί χρήστες
που έχουν υπογράψει μια σύμβαση η οποία περιέχει γενικούς όρους σύναψης συμβάσεων δεν γνωρίζουν ποιοι ακριβώς είναι οι όροι που τους δεσμεύουν
και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να μάθουν ποιοι είναι οι όροι της σύμβασης, ως προς τι τους δεσμεύουν και πώς μπορούν αργότερα να
αποδεσμευτούν από αυτούς, καθώς και ποιες θα είναι οι συνέπειες σε αυτή την περίπτωση.
2.- Δικαστικές αποφάσεις που κηρύσσουν άκυρες ορισμένες ρήτρες οι οποίες αποτελούσαν μέρος αυτών των μαζικών συμβάσεων.
Πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες εκκινούνται από το αίτημα που υποβάλλει ένας ιδιώτης τον οποίο αφορούν οι εν λόγω ρήτρες (ατομική πράξη) ή μια
οργάνωση καταναλωτών που αντιπροσωπεύει πολλούς τέτοιους ιδιώτες (συλλογική πράξη), οι οποίοι έχουν επιτύχει την έκδοση μιας ευνοϊκής και
τελεσίδικης απόφασης.
Η έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης επηρεάζει και τις υπόλοιπες συναφείς διαδικασίες και παρόμοιες ρήτρες.
Σκοπός είναι, με μία μόνο απόφαση σχετικά με τον καταχρηστικό χαρακτήρα ορισμένων ρητρών, να μπορούν να επιλυθούν χιλιάδες αγωγές, έτσι ώστε, σε
περίπτωση μεταγενέστερης χρήσης καταχρηστικών ρητρών παρόμοιων με αυτές που κηρύχθηκαν άκυρες, να μην χρειάζεται να γίνει νέα αγωγή, εφόσον
πρόκειται για τον ίδιο εντολέα. Γι’ αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό να δημοσιεύεται μέσω του μητρώου το περιεχόμενο των εν λόγω αποφάσεων.
Ο εξόχως νομικός χαρακτήρας αυτού του μητρώου προκύπτει από τις συνέπειες που αποδίδει η καταχώριση σε αυτό όσον αφορά τη δικαστική απόφαση
περί ακυρότητας μιας καταχρηστικής ρήτρας. Η καταχώριση μιας ρήτρας ως καταχρηστικής έχει συνέπειες για τρίτους. Το μητρώο προβλέπει ότι στις
περιπτώσεις όπου, ακόμα και μετά την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης περί ακυρότητας, συνεχίζει να γίνεται χρήση τον ρητρών που έχουν κηρυχθεί
άκυρες ως συνέπεια ατομικής ή συλλογικής πράξης, ο Υποθηκοφύλακας μπορεί να σημειώσει τη συνεχιζόμενη χρήση αυτών των ρητρών και να τη
γνωστοποιήσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2.- Νομοθεσία σχετικά με το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων.
Ο νόμος περί γενικών όρων του 1998 δημιούργησε το Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων, αναθέτοντας την τήρησή του στους Υποθηκοφύλακες
Ιδιοκτησίας και Επιχειρήσεων. Το μητρώο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.
3.- Οργάνωση.
Το Μητρώο Γενικών Όρων αποτελεί μία από τις ενότητες του Μητρώου Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων. Η αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να γίνει μέσω
των συνδέσμων που βρίσκονται στο τέλος αυτής της σελίδας.
4.- Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ισπανικό Μητρώο Γενικών Όρων Σύναψης Συμβάσεων;
Ναι.
5.- Αναζήτηση στο Μητρώο Επιχειρήσεων μέσω Διαδικτύου.
Παραπέμπουμε στους «ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ» που παρατίθενται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αρκεί να
ακολουθήσετε τις οδηγίες στην αναγραφόμενη σελίδα:
Διεύθυνση:
http://www.registradores.org/
Στη συνέχεια: «Consulta Registro Condiciones Generales» («Ανατρέξτε στο Μητρώο Γενικών Όρων»)
Και, στη συνέχεια, να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει προκειμένου να ολοκληρώσετε την αναζήτηση.
6.- Χρήσιμοι σύνδεσμοι.
Άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες των Μητρώων Επιχειρήσεων.
https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Πρόσβαση στη σελίδα του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας:
http://www.registradores.org/
Τηλέφωνο για γενικές πληροφορίες: +34 91 2701796
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Γαλλία
Η σελίδα αυτή σας ενημερώνει για τις δυνατότητες πρόσβασης στα εμπορικά μητρώα στη Γαλλία.
Ποια είδη εμπορικών μητρώων υπάρχουν στη Γαλλία;
Τα τοπικά μητρώα εμπορίου και εταιρειών [registres du commerce et des sociétés (RCS)] τηρούνται από τους γραμματείς των εμπορικών δικαστηρίων και
των αστικών δικαστηρίων με δικαιοδοσία σε εμπορικές υποθέσεις (τα επαρχιακά δικαστήρια στα διαμερίσματα Bas-Rhin, Haut-Rhin και Moselle, καθώς και
τα μεικτά εμπορικά δικαστήρια στα υπερπόντια διαμερίσματα και περιφέρειες). Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω μητρώα ελέγχονται. Οι
γραμματείς πρέπει να επαληθεύουν ότι τα στοιχεία συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ότι συμφωνούν με τα δικαιολογητικά έγγραφα και
τις πράξεις που επισυνάπτονται και ότι –σε περίπτωση αίτησης τροποποίησης ή διαγραφής– είναι επικαιροποιημένα. Οι γραμματείς επαληθεύουν επίσης ότι
η σύσταση ή οι καταστατικές τροποποιήσεις των εμπορικών εταιρειών συνάδουν με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που τις διέπουν.
Το απόσπασμα «Kbis» που εκδίδεται από τους γραμματείς συνιστά την πραγματική ταυτότητα, τη ληξιαρχική κατάσταση μιας επιχείρησης που είναι
εγγεγραμμένη στο RCS. Το έγγραφο αυτό συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να δηλώνει μια εταιρεία και, κατά περίπτωση, αποδεικνύει το αληθές
των πληροφοριών που παρέχονται από τον γραμματέα ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την τήρηση του μητρώου αυτού. Το εν λόγω απόσπασμα
πιστοποιεί τη νομική ύπαρξη της επιχείρησης και παρέχει επαληθευμένα στοιχεία. Πρόκειται για το μόνο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα
και τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου προσώπου (φυσικού ή νομικού), τη δραστηριότητά του, τα διευθυντικά, διαχειριστικά ή ελεγκτικά του όργανα, καθώς και
την ύπαρξη ή μη συλλογικής διαδικασίας που κινήθηκε εις βάρος του. Μόνο το επίσημο έγγραφο που εκδίδεται και υπογράφεται από τον γραμματέα του
δικαστηρίου πιστοποιεί τις πληροφορίες που δηλώνει η εταιρεία στο RCS.
Εθνικό μητρώο εμπορίου και εταιρειών [registre national du commerce et des sociétés (RNCS)] τηρείται από το εθνικό ινστιτούτο διανοητικής ιδιοκτησίας
[Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)], που συγκεντρώνει τα έγγραφα με ισχύ πρωτοτύπου των μητρώων εμπορίου και εταιρειών που τηρούνται
σε κάθε γραμματεία.
Τα εν λόγω μητρώα περιέχουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους και τις εταιρείες. Παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές και τα έγγραφα
που περιλαμβάνονται στα μητρώα εμπορίου και εταιρειών.

Ο δικτυακός τόπος Infogreffe παρέχει κεντρική πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου εμπορίου και εταιρειών. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στα γαλλικά
και τα αγγλικά.
Ο δικτυακός τόπος του INPI δίνει τη δυνατότητα έκδοσης –με βάση την επωνυμία της εταιρείας και του αριθμού SIREN– αντιγράφου ενός εγγράφου που έχει
κατατεθεί στο RNCS ή αντιγράφου του πλήρους φακέλου του RNCS.
Η πρόσβαση σ’ ένα εμπορικό μητρώο είναι δωρεάν;
Οι χρήστες του δικτυακού τόπου Infogreffe μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που καταχωρίζονται
σ’ αυτόν, αλλά η πρόσβαση στις περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων γίνεται μόνο επί πληρωμή.
Η διαβίβαση εγγράφων ή του πλήρους φακέλου από το ΙΝΡΙ, η οποία μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του εν λόγω
δικτυακού τόπου, γίνεται επί πληρωμή.
Πώς γίνεται η αναζήτηση σ’ ένα εμπορικό μητρώο στη Γαλλία;
Στον δικτυακό τόπο Infogreffe μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση με βάση:
την επωνυμία της
το όνομα των διευθυντών και των διοικητικών στελεχών της
την πόλη ή την περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της, ο αντίκλητός της ή οι εγκαταστάσεις της
τον αριθμό του συστήματος αναγνώρισης του μητρώου επιχειρήσεων [αριθμός SIREN (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises)]
τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Registre de Commerce européen (Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων)
Infogreffe
INPI
CNGTC
Τελευταία επικαιροποίηση: 13/09/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Κροατία
Στη Δημοκρατία της Κροατίας το δικαστικό μητρώο το διαχειρίζονται τα εμπορικά δικαστήρια (trgovački sudovi).
Δικαστικό μητρώο (sudski registar)
Το δικαστικό μητρώο αποτελεί δημόσιο βιβλίο το οποίο περιέχει στοιχεία και έγγραφα για τις οντότητες των οποίων η εγγραφή στο μητρώο είναι υποχεωτική
βάσει του νόμου. Κάθε δικαστήριο που διενεργεί εγγραφές στο μητρώο είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρίζονται. Στο μητρώο
εγγράφονται: δημόσιες εμπορικές εταιρείες (javna trgovačka društva), ετερόρρυθμες εταιρείες (komanditna društva), όμιλοι οικονομικού σκοπού
(gospodarska interesna udruženja), ανώνυμες εταιρείες (dionička društva), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (društva s ograničenom odgovornošću),
ατομικές επιχειρήσεις (trgovci pojednici), ευρωπαϊκές εταιρείες (SE), ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ), ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
(SCE), ιδρύματα (ustanove), κοινότητες ιδρυμάτων (zajednice ustanova), συνεταιρισμοί (zadruge), ενώσεις συνεταιρισμών (savezi zadruga), πιστωτικές
ενώσεις (kreditne unije), απλές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης [jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)] και άλλα πρόσωπα των
οποίων η εγγραφή προβλέπεται από τον νόμο. Οι θυγατρικές εγγράφονται στο μητρώο όταν προβλέπεται από τον νόμο.
Το μητρώο δεν περιέχει στοιχεία για τεχνίτες/βιοτέχνες και για σωματεία/συλλόγους.
Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωμα, χωρίς να αποδείξει έννομο συμφέρον, να εξετάσει τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στο γενικό βιβλίο, τα έγγραφα στα
οποία βασίστηκε η εγγραφή και τα άλλα έγγραφα και στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στη συλλογή εγγράφων, με εξαίρεση εκείνα στα οποία, σύμφωνα με
τον νόμο, δεν έχει εφαρμογή η αρχή της δημόσιας πρόσβασης στο μητρώο. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί επίσης να ζητήσει απόσπασμα, επικυρωμένο
αντίγραφο ή μεταγραφή από τα έγγραφα και τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στη συλλογή εγγράφων.
Μητρώο
Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο και τη δημοσίευση στοιχείων για τις εγγεγραμμένες οντότητες
Τα βασικά νομοθετικά κείμενα που διέπουν τη σύσταση οντοτήτων που υπόκεινται σε εγγραφή και την εγγραφή τους στο μητρώο είναι τα ακόλουθα: ο νόμος
περί δικαστικού μητρώου [Zakon o sudskom registru («ZSR»)], ο νόμος περί εμπορικών εταιρειών [Zakon o trgovačkim društvima («ZTD»)] και οι κανόνες
σχετικά με τη μέθοδο εγγραφής στο δικαστικό μητρώο (Pravilnik o načinu upisa u sudski registar). Βάσει αυτών των νομοθετικών κειμένων, στο μητρώο
καταχωρίζονται τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος και κάθε αλλαγή αυτών των στοιχείων.
Τα στοιχεία σχετικά με τις εγγεγραμμένες οντότητες είναι προσβάσιμα σε εικοσιτετράωρη βάση και δωρεάν στις
ιστοσελίδες του δικαστικού μητρώου.
Έναρξη της διαδικασίας εγγραφής
Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ξεκινά με την υποβολή γραπτής αίτησης για την εισαγωγή στοιχείων ή για την αλλαγή των στοιχείων μιας εγγραφής. Η
αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο σε προθεσμία 15
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος. Το δικαστήριο κινεί αυτεπάγγελτα
τη διαδικασία, όταν αυτό ορίζεται από τον νόμο.
Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει της εξουσίας που διαθέτουν και των
διατάξεων του νόμου περί δικαστικού μητρώου.
Προβλέπεται απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής για την απλή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (j.d.o.o.) (εταιρεία με τρία μέλη κατ’ ανώτατο όριο,
μονομελές διοικητικό συμβούλιο και ελάχιστο ποσό αρχικού εταιρικού κεφαλαίου 10,00 HRK). Για τέτοιου είδους ίδρυση εταιρείας, πρέπει να
χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα πρακτικού που συντάσσει συμβολαιογράφος.
Τα ακόλουθα πρόσωπα είναι εξουσιοδοτημένα για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο:
Συμβολαιογράφοι (εξουσιοδοτούνται, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου περί δικαστικού μητρώου, να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά και να
χορηγούν αποσπάσματα, αντίγραφα και μεταγραφές).
Πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τον νόμο να προτείνουν εγγραφές στο μητρώο (αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου).
Πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με υποθέσεις των γραφείων HITRO.HR [εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν αιτήσεις για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών
μέσω του συστήματος e-Tvrtka (ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα), βάσει εξουσιών που χορηγήθηκαν με ειδικούς κανονισμούς].
Αποτελέσματα που παράγει η εγγραφή
Η εγγραφή παράγει έννομα αποτελέσματα, για την εγγεγραμμένη οντότητα, την επομένη της εγγραφής στο μητρώο (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από
τον νόμο) και, για τρίτα πρόσωπα, την ημέρα της δημοσίευσής της.

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει στοιχεία τα οποία είναι καταχωρισμένα στο γενικό βιβλίο του μητρώου και τα οποία
δημοσιεύτηκαν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος περί δικαστικού μητρώου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παραπέμψει σε εγγραφή στο μητρώο, παραθέτοντας νόμιμα στοιχεία και περιστατικά τα οποία έχουν καταχωριστεί στο
μητρώο σύμφωνα με τον νόμο, εκτός αν αποδεδειγμένα γνώριζε ότι τα εν λόγω στοιχεία στο μητρώο δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Όσον αφορά
ενέργειες στις οποίες προβαίνει τρίτο πρόσωπο πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα από την ημερομηνία της δημοσίευσης της εγγραφής στο μητρώο, δεν
μπορούν να αντιταχθούν σε αυτές καταχωρισμένα στοιχεία ή έγγραφα της δημοσίευσης, αν το τρίτο πρόσωπο αποδείξει ότι δεν μπορούσε να τα γνωρίζει.
Οποιοδήποτε πρόσωπο καλής πίστης δεν μπορεί να υποστεί ζημία λόγω του γεγονότος ότι στηρίχθηκε σε εγγραφή στο μητρώο σχετικά με καταχωρισμένα
στοιχεία και περιστατικά.
Εγκλήματα και πλημμελήματα, καθώς και ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο
Τα εγκλήματα, τα αδικήματα και οι ποινές που επιβάλλονται από το αρμόδιο για την εγγραφή δικαστήριο ορίζονται στα άρθρα 624 ως 632 του νόμου περί
εμπορικών εταιρειών και η κίνηση διαδικασίας προειδοποίησης και επιβολής ποινής σε πρόσωπα που όφειλαν να εκπληρώσουν έννομη υποχρέωση σε
σχέση με την υποβολή αίτησης εγγραφής στο μητρώο διέπεται από τα άρθρα 81 και 81α του νόμου περί δικαστικού μητρώου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/09/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ιταλία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας.
Τι πληροφορίες περιέχει το ιταλικό μητρώο επιχειρήσεων;
Το
μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας τελεί υπό τη διαχείριση των Εμπορικών Επιμελητηρίων, με τη στήριξη της Unioncamere (της ένωσης εμπορικών,
βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργικών επιμελητηρίων της Ιταλίας), υπό την εποπτεία ενός δικαστή και του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Ο
φορέας InfoCamere, ο οποίος αποτελεί κοινοπραξία των Εμπορικών Επιμελητηρίων υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, είναι αρμόδιος για την υλοποίηση και
τη συντήρηση των υποδομών πληροφορικής.
Το μητρώο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, όπως:
πλήρη επωνυμία των εταιρειών
καταστατική έδρα
αριθμό μητρώου ΦΠΑ
τομέα δραστηριότητας και νομικό καθεστώς
διοικητικά όργανα
επενδυμένο κεφάλαιο
νόμιμους εκπροσώπους
εξουσίες των εκπροσώπων
υποκαταστήματα.
Παρέχει επίσης πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα των εταιρειών, όπως:
πλήρεις οικονομικές καταστάσεις
ιδρυτικά έγγραφα
καταστάσεις μετόχων.
Το ιταλικό μητρώο επιχειρήσεων περιέχει δύο ειδών πληροφορίες:
νομικές πληροφορίες
ώστε να εγγυάται η ύπαρξη της εταιρείας
ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι αντιτάξιμες έναντι τρίτων (άρθρο 2193 Αστικού Κώδικα)
οικονομικές πληροφορίες
για στατιστικούς και οικονομικούς σκοπούς
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας;
Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του μητρώου (όπως η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας) παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, η πρόσβαση στο
σύνολο των πληροφοριών του μητρώου παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος και έναντι αντιτίμου.
Κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο;
Στην Ιταλία το μητρώο επιχειρήσεων τελεί υπό τη διαχείριση ειδικών γραφείων των εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και γεωργικών επιμελητηρίων. Οι
εν λόγω υπηρεσίες ονομάζονται γραφεία του μητρώου επιχειρήσεων και δρουν υπό τη δικαστική εποπτεία ενός δικαστή ο οποίος ορίζεται από το κατά τόπον
αρμόδιο δικαστήριο και εποπτεύει την τυπική εγκυρότητα των επιμέρους καταχωρίσεων, καθώς επίσης και υπό τη διοικητική εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομικής Ανάπτυξης.
Η υφιστάμενη οργάνωση του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας προέκυψε ύστερα από μια μεταρρύθμιση του 1993 (άρθρο 8 του νόμου αριθ. 580 του 1993)
η οποία εφαρμόστηκε με κανονισμό του 1995 (Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 581 του 1995).
Με τη μεταρρύθμιση αυτή το μητρώο επιχειρήσεων, το οποίο έως τότε διατηρούσαν σε αμιγώς έντυπη μορφή οι γραμματείες των εμπορικών δικαστηρίων,
μεταφέρθηκε στα εμπορικά, βιομηχανικά, βιοτεχνικά και γεωργικά επιμελητήρια, ούτως ώστε αυτά να το διαχειρίζονται με τρόπο πλήρως ψηφιακό
καθιστώντας τα δεδομένα και τα έγγραφα του μητρώου πλήρως και άμεσα προσβάσιμα στο σύνολο της εθνικής επικράτειας.
Οι διατάξεις αυτές συμπληρώθηκαν μετέπειτα από το άρθρο 31 του νόμου αριθ. 340 του 2000, δυνάμει του οποίου κατέστη υποχρεωτική η χρήση της
ψηφιακής υπογραφής για σχεδόν όλων των ειδών τις επιχειρήσεις (ιδίως για όλες τις εταιρείες), καθώς και η χρήση των εργαλείων πληροφορικής και
τηλεματικής για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και των συνοδευτικών εγγράφων στο μητρώο επιχειρήσεων.
Ύστερα από περαιτέρω αλλαγές στη νομοθεσία (άρθρο 9 του διατάγματος αριθ. 7 του 2007) πλέον όλα τα είδη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των
ατομικών επιχειρήσεων, επικοινωνούν με το μητρώο επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας την ψηφιακή υπογραφή και τις ειδικές τηλεματικές υπηρεσίες, ούτως
ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί δημοσιότητας.
Η υπηρεσία του μητρώου επιχειρήσεων, προτού προχωρήσει σε μια καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 11 εδάφιο 6 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 581
του 1995, επαληθεύει ότι :
α) η υπογραφή στην αίτηση είναι αυθεντική
β) το έγγραφο της αίτησης έχει συμπληρωθεί ορθά

γ) η πράξη ή το γεγονός που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης καταχώρισης ανταποκρίνεται στις νομικές απαιτήσεις
δ) συνάπτονται τα συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται δια νόμου
ε) συντρέχουν οι υπόλοιπες νομικές προϋποθέσεις για την καταχώριση.
Να σημειωθεί επίσης ότι σχεδόν το σύνολο των εγγράφων όσον αφορά τις εταιρείες που καταχωρίζονται στο μητρώο επιχειρήσεων καταρτίζεται από
συμβολαιογράφο. Για την ακρίβεια, το άρθρο 11 εδάφιο 4 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 581 του 1995 ορίζει ότι: «Κατατίθεται το πρωτότυπο της πράξης
προς καταχώριση και, σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο που δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, αυτό πρέπει να φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις κατατίθεται ακριβές αντίγραφο. Το απόσπασμα κατατίθεται στην πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το
άρθρο 2718 του Αστικού Κώδικα».
Σύμφωνα με το άρθρο 2193 του Αστικού Κώδικα:
Σε περίπτωση που δεν έχουν καταχωριστεί οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει εκ νόμου να είναι καταχωρισμένες, αυτές δεν μπορούν να αντιταχθούν έναντι
τρίτων από τον φορέα που ήταν υπόχρεος να αιτηθεί την καταχώρισή τους, εκτός κι αν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα τρίτα μέρη είχαν γνώση των εν λόγω
πληροφοριών.
Ύστερα από την ολοκλήρωση της καταχώρισης, τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν είχαν γνώση των πληροφοριών που προβλέπει ο νόμος
ότι πρέπει να καταχωρίζονται.
Δεν θίγονται οι ειδικές διατάξεις του νόμου.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Ιταλίας
Το μητρώο επιχειρήσεων της Ιταλίας δημιουργήθηκε το 1993.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Κύπρος
Αυτό το μέρος της ιστοσελίδας παρουσιάζει ένα εισαγωγικό κείμενο αναφορικά με το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου.
Ο
Κλάδος Εταιρειών ασχολείται με την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των
συνεταιρισμών και των εμπορικών επωνυμιών και υπάγεται στο
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου είναι:
Δυνατότητα αίτησης για έγκριση ονόματος/επωνυμίας μέσω του διαδικτύου νοουμένου πάντοτε ότι ο αιτητής είναι κάτοχος λογαριασμού με το Τμήμα. Επίσης
οποιοσδήποτε αιτητής μπορεί να πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της εξέτασης του ονόματος, ανεξαρτήτως αν η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω του
διαδικτύου.
Ανεξαρτήτως αν διατηρείται λογαριασμός με το Τμήμα, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει
συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα μητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).
Διατίθενται
Έντυπα και
Αιτήσεις για τον Κλάδο Εταιρειών.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα
Τέλη και δικαιώματα για κάθε έντυπο και άιτηση που υποβάλλεται.
Υπάρχουν
Στατιστικά Στοιχεία για τον Κλάδο Εταιριών.
Τί προσφέρει το Μητρώο Εταιρειών?
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα
Μητρώα του
Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).
Το μητρώο εταιρειών υπάγεται στο
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού .
Η πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν?
Η διαδικτυακή πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν.
Πώς να ψάξετε στο Μητρώο?
Η αναζήτηση γίνεται με το όνομα της εταιρείας. Περισσότερες οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης φαίνονται στη σχετική ιστοσελίδα
ιστοσελίδα
αναζήτησης.
Ιστορικό Μητρώου
Το διαδικτυακό μητρώο περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί από το 1923 μέχρι σήμερα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Λεττονία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας.
Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας;
Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) είναι λετονικός δημόσιος φορέας στον οποίο
καταχωρίζονται εταιρείες, έμποροι, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία εκπροσώπησής τους, καθώς και οι μεταβολές στις ιδρυτικές πράξεις τους, και ο
οποίος ασκεί δραστηριότητες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Στο μητρώο επιχειρήσεων καταχωρίζονται επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώσεις και
ιδρύματα, εμπορικά ενέχυρα, πλειοψηφικές συμμετοχές, συμφωνίες σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμφωνίες που ρυθμίζουν τις περιουσιακές
σχέσεις μεταξύ συζύγων, πολιτικά κόμματα, διαιτητικά όργανα, συνδικάτα, θρησκευτικές οργανώσεις, θρησκευτικά ιδρύματα και διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται επ' αμοιβή;

Ναι, δεν υπάρχει δωρεάν επιγραμμικό μητρώο επιχειρήσεων στη Λετονία.
Ωστόσο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αναζήτησης που υπάρχουν στον
δικτυακό τόπο του μητρώου επιχειρήσεων, μπορείτε να έχετε δωρεάν
πρόσβαση στις ακόλουθες βασικές πληροφορίες σχετικά με νομικές οντότητες εγγεγραμμένες στο μητρώο επιχειρήσεων:
είδος νομικής οντότητας
καταστατική έδρα
νέα ή τρέχουσα ονομασία ή εμπορική επωνυμία και προγενέστερη ή ιστορική ονομασία ή εμπορική επωνυμία
αριθμός μητρώου
κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (εάν διατίθεται)
ημερομηνία καταχώρισης
ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
προθεσμία για την καταχώριση θρησκευτικών οργανώσεων που υπόκεινται σε επανακαταχώριση.
Το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης των ακόλουθων πληροφοριών αναφορικά με όλες τις εγγεγραμμένες νομικές
οντότητες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα:
αριθμός καταχώρισης
ονοματεπώνυμο ή εμπορική επωνυμία του φορέα
είδος νομικής οντότητας
σε ποιο μητρώο είναι καταχωρισμένη η οικονομική οντότητα
ημερομηνία καταχώρισης
πληροφορίες όσον αφορά τη διαγραφή της νομικής οντότητας από το μητρώο ή την αναδιοργάνωσή της
ημερομηνία διαγραφής της νομικής οντότητας από το μητρώο (ή ημερομηνία αναδιοργάνωσης, εάν ο λόγος διαγραφής είναι η αναδιοργάνωση)
καταχωρισμένη έδρα.
Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μορφότυπα δεδομένων.csv, .txt ή .xlsx και
δεδομένων σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζει τα δεδομένα.

είναι προσβάσιμες εδώ. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μορφότυπο

Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον
δικτυακό τόπο της επίσημης εφημερίδας Latvijas Vēstnesis. Η ίδια
διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά. Οι καταχωρίσεις μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων μόνον μετά τη
δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στο τρίτο μέρος πριν από τη δημοσίευση. Εντούτοις, εάν τρίτο
μέρος μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω
πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση.
Εάν οι πληροφορίες προς καταχώριση στο μητρώο καταγραφούν ή δημοσιευθούν εσφαλμένα, κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί καλόπιστα μπορεί να
επικαλεστεί τις δημοσιευμένες πληροφορίες ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του μητρώου επιχειρήσεων ή στην πραγματική κατάσταση.
Ωστόσο, τρίτο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν εσφαλμένα, εάν είχε επίγνωση της ανακρίβειας.
Μέθοδος αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας
Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις εγγεγραμμένες νομικές οντότητες και τις νομικές πράξεις.
Η παροχή πληροφοριών από το μητρώο γίνεται με την καταβολή ειδικού τέλους και την υποβολή
αίτησης παροχής πληροφοριών αυτοπροσώπως,
ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου που φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και ψηφιακή
χρονοσφραγίδα (στην τελευταία περίπτωση, οι ζητούμενες πληροφορίες αποστέλλονται με τον ίδιο τρόπο). Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της
πληρωμής που καταβλήθηκε στο μητρώο επιχειρήσεων (βεβαίωση πληρωμής, αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ή εκτυπωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικής
τραπεζικής συναλλαγής). Στο αίτημά σας θα πρέπει να αναφέρετε τον προτιμώμενο τρόπο παραλαβής των απόδειξης (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά). Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης
https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.
Πίνακας τελών δημοσιεύεται στο Ίντερνετ
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;
Όλες οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis και ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της
Επίσημης Εφημερίδας στη διεύθυνση www.vestnesis.lv. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για τη δημοσίευση των εγγράφων που υποβάλλονται χωριστά.
Οι καταχωρίσεις στο μητρώο επιχειρήσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο αξιόπιστο έναντι τρίτων μόνο μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη
Εφημερίδα Latvijas Vēstnesis, εκτός εάν οι σχετικές πληροφορίες ήταν γνωστές στο τρίτο μέρος πριν από τη δημοσίευση. Ωστόσο, εάν ένα τρίτο μέρος
μπορεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε και δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις δημοσιευμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να γίνει επίκληση των εν λόγω
πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες που κινούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση.
Εάν οι πληροφορίες προς καταχώριση στο μητρώο επιχειρήσεων καταγραφούν ή δημοσιευθούν εσφαλμένα, ένα καλόπιστο τρίτο μέρος μπορεί να
επικαλεστεί τις δημοσιευμένες πληροφορίες ακόμη και αν δεν αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του μητρώου επιχειρήσεων ή στην πραγματική κατάσταση.
Ωστόσο, ένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να επικαλεστεί πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν εσφαλμένα, εάν είχε επίγνωση της ανακρίβειας.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.
Άρθρο 12 εμπορικού κώδικα (Komerclikums) (διατίθεται επίσης μετάφραση στα αγγλικά στην δικτυακή πύλη
http://likumi.lv/).
Τρόπος επικοινωνίας με το μητρώο επιχειρήσεων της Λετονίας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Register of Enterprises of the Republic of Latvia
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Τηλεφωνική γραμμή πληροφοριών: 67031703 (Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται νομικές συμβουλές)
Φαξ: 67031793

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
info@ur.gov.lv
Οι ώρες
εξυπηρέτησηςτου κοινοu παρέχονται στο Διαδίκτυο.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Λετονίας
Το μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας συστάθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1990.
Σύνδεσμοι
Μητρώο επιχειρήσεων της Δημοκρατίας της Λετονίας
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (πρόσβαση μέσω της Lursoft)
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/09/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Λιθουανία
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του λιθουανικού μητρώου νομικών προσώπων.
Τι πληροφορίες υπάρχουν στο μητρώο νομικών προσώπων της Λιθουανίας;
Τα δεδομένα που υπάρχουν στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων (Lietuvos juridinių asmenų registras), τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο μητρώο,
καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο μητρώο είναι δημόσια. Στο μητρώο νομικών προσώπων καταχωρίζονται δεδομένα και έγγραφα για
ιδιωτικά και δημόσια νομικά πρόσωπα. Στο μητρώο υπάρχουν συνολικά 26 διαφορετικά είδη νομικών προσώπων.
Στο μητρώο καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ονομασία του νομικού προσώπου κωδικός νομική μορφή νομικό καθεστώς καταχωρισμένη έδρα
νομικού προσώπου όργανα του νομικού προσώπου μέλη των διοικητικών οργάνων (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, τόπος κατοικίας) και εταίροι που
επιτρέπεται να συνάψουν σύμβαση για λογαριασμό του νομικού προσώπου και η έκταση των δικαιωμάτων τους υποκαταστήματα και εκπρόσωποι
περιορισμοί των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου λήξη της θητείας του νομικού προσώπου οικονομικό έτος ημερομηνίες τροποποίησης των
εγγράφων και των στοιχείων του μητρώου πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να συνάψουν σύμβαση για λογαριασμό του νομικού
προσώπου και άλλα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο.
Το μητρώο νομικών προσώπων περιλαμβάνει επίσης: έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση των νομικών προσώπων, αποφάσεις των οργάνων του νομικού
προσώπου, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που υποβάλλονται από εταιρείες ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο.
Το λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων το διαχειρίζεται και το τηρεί η κρατική επιχείρηση Registrų centras (Μητρώο).
Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων;
Μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν αναζητήσεις στο μητρώο νομικών προσώπων. Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο είναι
δωρεάν:
κωδικός
ονομασία
καταχωρισμένη έδρα
νομική μορφή
νομικό καθεστώς.
Πληρωμή καταβάλλεται για πιο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχονται εφόσον:
υπογράφεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους χρήστες
χρησιμοποιείται το
σύστημα αυτοεξυπηρέτησης του μητρώου
υποβάλλεται αίτηση στον διαχειριστή του μητρώου.
Το
λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου για το αν ένα όνομα δεν είναι ταυτόσημο με τα ονόματα που
χρησιμοποιούνται από άλλα νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα ή εκπροσώπους που έχουν καταχωριστεί προσωρινά στο μητρώο.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Αν ο διαχειριστής του μητρώου τροποποιήσει τα στοιχεία ή τις πληροφορίες για νομικά πρόσωπα στο μητρώο, οι τροποποιήσεις αυτές δημοσιεύονται το
αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενώ η ημερομηνία καταχώρισης των τροποποιήσεων δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο.
Όταν ο διαχειριστής του μητρώου δημοσιεύει αποσπάσματα πληροφοριών ή στοιχείων ή αντιγράφων από το μητρώο, αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, είναι
έγκυρα.
Μέθοδος αναζήτησης στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων
Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αναζητηθούν στο μητρώο δωρεάν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:
κωδικός
ονομασία
ιστορικό όνομα.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν υπογράψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μπορούν να προβούν σε αναζήτηση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
κωδικός, ονομασία, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.
Το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης επιτρέπει την αναζήτηση νομικού προσώπου με βάση τον κωδικό, την ονομασία και το ιστορικό όνομα (για νομικά πρόσωπα
που έχουν μεταβάλει το όνομά τους).
Ιστορία του λιθουανικού μητρώου νομικών προσώπων
Το μητρώο νομικών προσώπων δημιουργήθηκε το 2004. Τα στοιχεία που υπήρχαν για νομικά πρόσωπα σε προηγούμενα συστήματα πληροφοριών από το
1990 μεταφέρθηκαν αυτόματα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Μητρώο νομικών προσώπων
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Λουξεµβούργο
Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αναζήτησης πληροφοριών στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών (registre de Commerce
et des Sociétés - RCS) του Λουξεμβούργου.
Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου;
Το μητρώο εμπορίου και εταιρειών (RCS) αποτελεί το επίσημο ευρετήριο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορία, καθώς και
άλλων οντοτήτων τις οποίες προβλέπει ο τροποποιημένος νόμος της 19ης Δεκεμβρίου 2002.
Το RCS λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η διαχείριση του RCS έχει ανατεθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στον όμιλο οικονομικού
σκοπού GIE RCSL, στον οποίο συμμετέχει το κράτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο (Chambre de Commerce) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Chambre
des Métiers).

Σκοπός του RCS είναι:
να εξασφαλίζει την ταυτοποίηση των προσώπων των οποίων η καταχώριση ή η εγγραφή απαιτούνται από το νόμο, τηρώντας διαρκή κατάλογό τους,
να επιτρέπει τη μεγαλύτερη ασφάλεια των συναλλαγών,
να ενημερώνει τους τρίτους.
Το RCS συγκεντρώνει δύο είδη δεδομένων:
πληροφοριακά και νομικά δεδομένα, όπως η εταιρική επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, ο εταιρικός σκοπός, το εταιρικό κεφάλαιο, η σύνθεση του διοικητικού
συμβουλίου, ο ελεγκτής, το δικαίωμα υπογραφής και άλλα δεδομένα αυτού του είδους,
τους ετήσιους λογαριασμούς.
Πληροφορίες
Διεύθυνση των γραφείων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F

Registre de Commerce et des Sociétés

Δευτέρα έως Παρασκευή από 9.00 έως 12.00 και

13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

L-2961 Luxembourg

από 13.30 έως 16.00

τηλ : (+352) 26 428-1
φαξ : (+352) 26 42 85 55
διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: helpdesk@rcsl.lu
Η αναζήτηση πληροφοριών στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται επί πληρωμή;
Η αναζήτηση πληροφοριών από τους φακέλους στα γραφεία του RCS γίνεται δωρεάν.
Ορισμένες βασικές πληροφορίες διατίθενται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του
μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) :
αριθμός RCS,
ημερομηνία καταχώρισης,
επωνυμία,
νομική μορφή,
διεύθυνση της εταιρικής έδρας,
κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2006.
Επί πληρωμή χορηγείται:
απόσπασμα το οποίο αποτελεί ενημερωμένη περίληψη των δεδομένων που πρέπει να καταθέσει στο RCS το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε αυτό.
ηλεκτρονικό αντίγραφο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο RCS.
Ο
πίνακας χρεώσεων δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στη σελίδα «γενικές πληροφορίες-χρεώσεις».
Μέθοδος αναζήτησης σε εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου
H αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του δικτυακού τόπου του
μητρώου εμπορίου και εταιρειών (RCS) με βάση:
το όνομα (ή μέρος του ονόματος) ή
τον αριθμό μητρώου του εγγεγραμμένου.
Η μηχανή αναζήτησης του δικτυακού τόπου εμφανίζει κατάλογο των ονομάτων που αντιστοιχούν στην έρευνα.
Αν επιλεγεί ένα από τα ονόματα που εμφανίζονται, εμφανίζονται δωρεάν οι ακόλουθες πληροφορίες:
αριθμός RCS,
ημερομηνία καταχώρισης,
επωνυμία,
νομική μορφή,
διεύθυνση της εταιρικής έδρας,
κατάλογος των εγγράφων που έχουν κατατεθεί από το 2006.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 σχετικά με τις εμπορικές εταιρείες, οι πράξεις και τα αποσπάσματα πράξεων
είναι αντιτάξιμα έναντι τρίτων μόνο από την ημέρα δημοσίευσής τους στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου (Mémorial, Recueil des sociétés et
associations), εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη τα γνώριζαν εκ των προτέρων. Τα τρίτα μέρη μπορούν, ωστόσο, να
επικαλεστούν πράξεις ή αποσπάσματα πράξεων που δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί.
Για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την δέκα έκτη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης, οι εν λόγω πράξεις και αποσπάσματα πράξεων δεν είναι
αντιτάξιμα έναντι τρίτων οι οποίοι αποδεικνύουν ότι τους ήταν αδύνατο να έχουν γνώση των εν λόγω πράξεων ή αποσπασμάτων πράξεων.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του κειμένου που έχει κατατεθεί και του κειμένου που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου
(Mémorial, Recueil des sociétés et associations) το τελευταίο κείμενο δεν είναι αντιτάξιμο έναντι τρίτων. Ωστόσο, οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να το
επικαλεστούν, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι είχαν γνώση του κειμένου που κατατέθηκε.
Περίοδος την οποία καλύπτουν τα εμπορικά μητρώα του Λουξεμβούργου
Το μητρώο εμπορίου και εταιρειών ιδρύθηκε το 1909.
Από το 2003, λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στον όμιλο οικονομικού σκοπού GIE RCSL. Έκτοτε,
βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πλήρους μηχανοργάνωσής του.
Επίσης, ψηφιοποιούνται συστηματικά τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο RCS από την 1η Ιανουαρίου 2006, τα οποία μπορεί να συμβουλευθεί κανείς
ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου.
Η ψηφιοποίηση και η παράλληλη διάθεση στο κοινό των εγγράφων που είχαν κατατεθεί από την ίδρυση του RCS το 1909 ολοκληρώθηκαν.
Επομένως, εφεξής μπορεί κανείς να λάβει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το RCS ηλεκτρονικά.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Registre de Commerce et des Sociétés (RCS)
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/06/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ουγγαρία

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ουγγαρία
Στο παρόν τμήμα παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση του ουγγρικού μητρώου επιχειρήσεων
Τι προσφέρει το ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων;
Το μητρώο επιχειρήσεων περιέχει στοιχεία για τις εγγεγραμμένες εταιρείες και εταιρικά έγγραφα, βάσει των οποίων πραγματοποιείται η εγγραφή. Αρμόδια
για τη διαχείριση των στοιχείων του μητρώου επιχειρήσεων (των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο) είναι τα δικαστήρια υπό την ιδιότητά τους
ως δικαστηρίων τήρησης μητρώων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες και τα εταιρικά έγγραφα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία των εταιρειών
που εγγράφονται σε οποιοδήποτε ουγγρικό δικαστήριο τήρησης μητρώων είναι διαθέσιμα δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Εταιρικών
Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγγραφής Εταιρειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υπηρεσία Εταιρικών Πληροφοριών,
https://www.e-cegjegyzek.hu/).
Παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες (ισχύουσες ή όχι) που είναι καταχωρημένες στο μητρώο επιχειρήσεων κατά τον χρόνο υποβολής του
αιτήματός σας:
Αριθμός μητρώου της εταιρείας (cégjegyzékszám)
Επωνυμία της εταιρείας
Έδρα (székhely)
Επιχειρηματική εγκατάσταση/εγκαταστάσεις (telephelyek)
Υποκατάστημα/υποκαταστήματα (fióktelepek)
Δραστηριότητα/δραστηριότητες
Εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός φορολογικού μητρώου
Αν η εταιρεία έχει πτωχεύσει ή αν έχει κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης ή τελικής ρύθμισης
Αν ένα (πρώην) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής επιχειρηματικής ένωσης, σύμφωνα με το τμήμα 3:22 του νόμου V του 2013 περί αστικού
κώδικα, δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστής άλλης επιχειρηματικής ένωσης.
Την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας, επικαιροποιούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Όλα τα στοιχεία των εταιρειών στο μητρώο επιχειρήσεων (αποθηκευμένο απόσπασμα μητρώου εταιρείας) (tárolt cégkivonat), καθώς και τα στοιχεία για τις
αιτήσεις εγγραφής ή τροποποίησης της εγγραφής που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο μητρώο.
Εταιρικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
το καθεστώς ιδιοκτησίας (μέλη ή μέτοχοι) και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, επιχειρηματικών ενώσεων χωρίς νομική
προσωπικότητα (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ή άλλων ενώσεων
τις εξουσίες εκπροσώπησης και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, για τα φυσικά πρόσωπα.
Η πρόσβαση στις επικαιροποιημένες πληροφορίες είναι επίσης δυνατή την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας με χρήση της μηχανής αναζήτησης.
Στο μητρώο επιχειρήσεων αποθηκεύονται επίσης επιχειρηματικές πληροφορίες με βάση άλλα κριτήρια (είναι δυνατή η πρόσβαση και σε στοιχεία που δεν
ισχύουν πλέον). Εκτός από τις εταιρικές πληροφορίες, είναι δυνατή η πρόσβαση και σε εταιρικά έγγραφα. Πρόσβαση στα στοιχεία παρέχεται από τα
δικαστήρια τήρησης μητρώων και μέσω της Υπηρεσίας Εταιρικών Πληροφοριών, ενώ επίσημα ή μη επικυρωμένα αντίγραφα των εταιρικών εγγράφων και
πληροφοριών μπορούν να ληφθούν εφόσον καταβληθεί το σχετικό διοικητικό τέλος.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων;
Η πρόσβαση στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται, στην προαναφερθείσα έκταση, δωρεάν, από τη διεύθυνση
https://www.e-cegjegyzek.hu/?
ceginformacio. Για πρόσβαση σε περαιτέρω περιεχόμενο καταβάλλεται τέλος.
Πώς διεξάγεται η έρευνα στο ουγγρικό μητρώο επιχειρήσεων
Η αναζήτηση εταιρικών πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
εταιρική επωνυμία
αριθμός μητρώου εταιρείας
αριθμός φορολογικού μητρώου
Κατά πόσο είναι αξιόπιστα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στο μητρώο;
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο δωρεάν για τις εταιρείες που έχουν καταχωριστεί στην
Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία οι δημόσιες πληροφορίες για τις εταιρείες παρέχονται από το δικαστήριο τήρησης μητρώων, την υπηρεσία πληροφοριών για εταιρείες, ή
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα Εταιρειών. Η Εφημερίδα Εταιρειών αποτελεί την επίσημη εφημερίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης και μπορείτε να τη
συμβουλευτείτε δωρεάν στη διεύθυνση
http://www.e-cegkozlony.gov.hu/ Όταν δημοσιεύει στοιχεία από το εταιρικό μητρώο που αφορούν μετοχική εταιρεία
ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το δικαστήριο τήρησης μητρώων δημοσιεύει επίσης στην Εφημερίδα Εταιρειών επικαιροποιήσεις σε καθημερινή βάση του
καταστατικού της εταιρείας ή οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού.
Τα δικαστήρια, υπό την ιδιότητά τους ως δικαστήρια τήρησης μητρώων, διαχειρίζονται τα στοιχεία στο μητρώο επιχειρήσεων. Οι εταιρικές πληροφορίες και
τα εταιρικά έγγραφα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν καταχωριστεί σε οποιοδήποτε ουγγρικό δικαστήριο
τήρησης μητρώων διατίθενται δωρεάν στον δικτυακό τόπο Υπηρεσίας Εταιρικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Εγγραφής Εταιρειών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης (Υπηρεσία Εταιρικών Πληροφοριών,
https://www.e-cegjegyzek.hu/).
Ιστορία του ουγγρικού μητρώου επιχειρήσεων
Από τον Ιούλιο 1993, όταν το Εθνικό Σύστημα Εταιρικών Πληροφοριών και Μητρώου Εταιρειών ( Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer)
κατέστη πλήρως λειτουργικό, τα δικαστήρια εισάγουν ηλεκτρονικά στοιχεία στο μητρώο επιχειρήσεων.
Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος για την επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίων είναι μερικά λεπτά μόνον.
Τελευταία επικαιροποίηση: 19/09/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Μάλτα
Το παρόν τμήμα αποτελεί μια γενική περίληψη του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας.
Τι προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας;
Το
μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας περιέχει γενικές πληροφορίες για τις εταιρείες της Μάλτας.

Το μητρώο ανήκει στην

Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA), η οποία είναι νομικά υπεύθυνη για την ενημέρωση του εθνικού

μητρώου εταιρειών. Ο δικτυακός τόπος της MFSA παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
νόμων της Βουλής και συναφών ανακοινώσεων νομικού περιεχομένου (με συνδέσμους προς το
Κυβέρνησης της Μάλτας)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής

κανονισμών
αδειών
εγκυκλίων
φυλλαδίων
ανακοινώσεων και
άλλων πληροφοριών που εκδίδονται από την MFSA μαζί με άλλο υλικό σχετικό με τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Μάλτα.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας;
Οι γενικές πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν, ωστόσο οι χρήστες χρεώνονται για την
πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του δικτυακού τόπου.
Ο δικτυακός τόπος της MFSA είναι διαθέσιμος στο κοινό δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του διαδικτυακού συστήματος του μητρώου έχουν δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων του μητρώου. Δεν απαιτείται τέλος
συνδρομής για την εγγραφή ενός χρήστη. Η μεταφόρτωση εγγράφων σχετικά με επιμέρους εταιρείες από τον δικτυακό τόπο υπόκειται σε χρέωση, αλλά η
αναζήτηση πληροφοριών στη βάση δεδομένων επιτρέπεται δωρεάν. Επομένως, οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει μια εταιρεία, εισάγοντας την επωνυμία
της, μέρος της επωνυμίας αυτής ή τον αριθμό εγγραφής της. Άλλες δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν την έδρα της εταιρείας και τα ονόματα
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γραμματέα και των μετόχων της.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;
Ο νόμος περί εταιρειών του 1995, κεφάλαιο 386, της νομοθεσίας της Μάλτας είναι ο βασικός νόμος που διέπει τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι
καταχωρισμένες στη Μάλτα και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε καταχωρισμένα έγγραφα και στοιχεία όπως
περιγράφεται κατωτέρω:
Όλα τα έγγραφα και οι εκ του νόμου κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες για την καταχώρισή τους υπογράφονται/επικυρώνονται με υπογραφή
από τον διευθυντή/τη διευθύντρια ή τον γραμματέα/τη γραμματέα της εταιρείας. Ο υπογράφων φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο του εγγράφου. Στη
Μάλτα θεωρείται αδίκημα να προβαίνει κάποιος σε ψευδείς δηλώσεις σε έγγραφα τα οποία προορίζονται για δημόσιες αρχές, με σκοπό να αποκομίσει
όφελος ή πλεονέκτημα για τον ίδιο ή για τρίτο πρόσωπο.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων της Μάλτας
Το δίκαιο των εταιρειών θεσπίσθηκε στη Μάλτα με το διάταγμα για τις εμπορικές συμπράξεις του 1962. Το μητρώο υπαγόταν αρχικά στο Υπουργείο
Εμπορίου. Υπάχθηκε στην Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας το 1997 μετά τη θέσπιση του νέου νόμου περί εταιρειών το 1995. Όλα τα
καταχωρισμένα έγγραφα των υφιστάμενων εταιρειών σαρώθηκαν και δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε εταιρεία. Η εξ αποστάσεως πρόσβαση στη
βάση δεδομένων των εταιρειών και στα έγγραφα που περιέχει ήταν αρχικά δυνατή μέσω ενός συστήματος απευθείας κλήσης, το οποίο αναβαθμίσθηκε στο
διαδίκτυο το 2000. Στα τέλη του 2004 δρομολογήθηκε ένα νέο σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, ενώ το 2006 θεσπίσθηκε σύστημα ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Μητρώο επιχειρήσεων της Μάλτας
Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας
Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Διακυβέρνησης
Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Κάτω Χώρες
Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών.
Τι προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών;
Το μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών ανήκει στο Ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel) και τηρείται από αυτό, κατόπιν κρατικής
εξουσιοδότησης με τον νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων.
Το μητρώο παρέχει συνοπτικά όλα τα συναφή (νομικά) στοιχεία για όλους τους φορείς οικονομικής δραστηριότητας στις Κάτω Χώρες. Εγγράφονται όλοι οι
φορείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:
Εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: NV και BV)
Ατομικές επιχειρήσεις
Ενώσεις
Ιδρύματα
Ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, γιατροί, καλλιτέχνες)
Ενώσεις ιδιοκτητών
Εκκλησίες και
Κρατικές υπηρεσίες.
Ο όγκος των καταχωρισμένων στοιχείων ποικίλλει ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα. Τα σημαντικότερα καταχωριζόμενα στοιχεία είναι τα εξής:
(Επίσημα καταχωρισμένη) Επωνυμία
Άλλες εμπορικές επωνυμίες
Έδρα
Διευθύνσεις
Κεφάλαιο (μετοχές)
Διευθυντές

Πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν εξ ονόματος του φορέα
Υποκαταστήματα
Στοιχεία επικοινωνίας
Δραστηριότητες (σύμφωνα με την ονοματολογία NACE).
Το μητρώο περιλαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.
Βάσει της ολλανδικής νομοθεσίας, οι πληροφορίες του μητρώου είναι έγκυρες (και δεσμευτικές έναντι τρίτων), εκτός εάν δηλώνεται το αντίθετο. Οι ίδιοι οι
φορείς υποχρεούνται να εγγραφούν (και να δηλώνουν τυχόν μεταβολές). Κάθε μεταβολή πρέπει να καταχωρισθεί στα σχετικά μητρώα εντός μίας εβδομάδας
από την επέλευσή της.
Η εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας σύστασης εταιρείας στις Κάτω Χώρες. Από νομική άποψη, στις Κάτω Χώρες η
εταιρεία μπορεί να υφίσταται χωρίς να έχει εγγραφεί στο μητρώο επιχειρήσεων. Συνεπώς, παρότι η μη εγγραφή αντίκειται στο νόμο, μη εγγεγραμμένη
εταιρεία έχει υπόσταση και μπορεί να ενεργεί ως εταιρεία (σε αντίθεση π.χ. με τα ισχύοντα στο ΗΒ).
Οι ολλανδικές ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο επιχειρήσεων τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Η υποχρέωση αυτή
αφορά περίπου 900 000 εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν απλώς τον ισολογισμό τους, αλλά οι μεγάλες εταιρείες (περίπου
20 000) πρέπει να υποβάλλουν και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Η πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών είναι δωρεάν;
Τα βασικά στοιχεία του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, για ορισμένες υπηρεσίες ωστόσο (π.χ. επίσημα
αποσπάσματα) επιβάλλεται τέλος.
Η χρέωση των φορέων για την εγγραφή τους στο μητρώο είναι εφάπαξ. Δεν υπάρχει ετήσιο τέλος, ούτε οι εταιρείες χρεώνονται για τη δήλωση μεταβολών.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Η οδηγία 2012/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των κεντρικών και
των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών, προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας. Το σύστημα των
διασυνδεδεμένων μητρώων αποτελείται από την εν λόγω πλατφόρμα, τα μητρώα των κρατών μελών και μια πύλη που χρησιμεύει ως ευρωπαϊκό σημείο
ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Η οδηγία ορίζει δύο προθεσμίες για την έναρξη ισχύος. Με εξαίρεση περιορισμένο αριθμό άρθρων, τα κράτη μέλη υποχρεούνταν να συμμορφωθούν με τις
διατάξεις της οδηγίας το αργότερο μέχρι την 7η Ιουλίου 2014. Τα υπόλοιπα άρθρα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών από την έκδοση
των εκτελεστικών πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ολλανδική νομοθεσία συνάδει ήδη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα. Δεν απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις του νόμου του 2007
για το μητρώο επιχειρήσεων ή του παράγωγου δικαίου που βασίζεται σε αυτόν, προκειμένου να τηρηθεί καθεμία από τις δύο προθεσμίες μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 4ης Ιουλίου 2014.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών
Μπορείτε να αναζητήσετε μια επιχείρηση στο
μητρώο επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών με:
την επωνυμία της εταιρείας (πλήρη ή μέρος αυτής)
τον επίσημο αριθμό καταχώρισής της στο μητρώο
τη διεύθυνση και
τον ταχυδρομικό κώδικα.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων των Κάτω Χωρών
Τα στοιχεία ξεκινούν από τη σύσταση του υφιστάμενου μητρώου (1920). Υπάρχουν επίσης στοιχεία για παλαιότερες επιχειρήσεις.
Σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεων,
Kamer van Koophandel
Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Αυστρία
Η παρούσα ενότητα της δικτυακής πύλης παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση του μητρώου επιχειρήσεων στην Αυστρία.
Τι πληροφορίες προσφέρει το μητρώο επιχειρήσεων της Αυστρίας;
Το
βιβλίο επιχειρήσεων (κύριο βιβλίο) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις καταχωρισμένες αυστριακές επιχειρήσεις [βλέπε άρθρο 2 του νόμου
για το βιβλίο επιχειρήσεων – Firmenbuchgesetz (FBG)]. Τα έγγραφα στα οποία βασίζονται οι καταχωρίσεις στο βιβλίο επιχειρήσεων αποθηκεύονται στο
ηλεκτρονικό αρχείο εγγράφων που διατηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (συλλογή εγγράφων). Τα δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις και η συλλογή
εγγράφων είναι διαθέσιμα στο κοινό διαδικτυακά. Ωστόσο, η πρόσβαση παρέχεται έναντι αντιτίμου.
Τα δεδομένα σχετικά με τις επιχειρήσεις είναι επίσης διαθέσιμα στις αυστριακές αρχές μέσω της δικτυακής πύλης του ομοσπονδιακού κέντρου πληροφορικής
(BRZ). Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω του
Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Η πρόσβαση στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται έναντι αντιτίμου.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων
Καθένας δικαιούται πρόσβαση στο βιβλίο επιχειρήσεων για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις στο εν λόγω μητρώο.
Με την εισαγωγή του αριθμού καταχώρισης στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται αντίγραφο των τρεχόντων δεδομένων. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης
να ανακτηθούν διαγραφέντα δεδομένα (μόνον εάν διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ). Οι έρευνες μπορεί επίσης να αφορούν πρόσφατες καταχωρίσεις,
τροποποιήσεις ή διαγραφές πληροφοριών.
Η πρόσβαση του κοινού στο βιβλίο επιχειρήσεων παρέχεται από
επιχειρήσεις, τις καλούμενες «σημεία πρόσβασης» (Verrechnungsstellen), με τις οποίες
είναι συμβεβλημένο το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαχείριση ερευνών. Αυτές παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου, όπως απαντήσεις σε
ερωτήσεις σχετικές με το βιβλίο επιχειρήσεων ή αντίγραφα καταχωρίσεων στο βιβλίο επιχειρήσεων, τα οποία είναι ισοδύναμα με τα επίσημα πιστοποιητικά.
Ωστόσο, μόνον τα πρωτοδικεία (Landesgerichte) [η υπηρεσία βιβλίου επιχειρήσεων (Firmenbuchabteilung)] είναι αρμόδια να εκδώσουν δημόσιο έγγραφο
που να πιστοποιεί το καθεστώς μιας επιχείρησης στο βιβλίο επιχειρήσεων για χρήση ενώπιον δημόσιας αρχής.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνει το μητρώο;

Σύμφωνα με το άρθρο 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2012/17/ΕΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να αναφέρουν βάσει ποίων
εθνικών νομικών διατάξεων μπορούν τρίτα μέρη να εμπιστεύονται στοιχεία και πράξεις εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 (π.χ. δικαίωμα
εκπροσώπησης οργάνων, καταστατικά). Στο πλαίσιο της παρούσας ενημέρωσης παρουσιάζεται η νομική κατάσταση στην Αυστρία.
Στην Αυστρία, τα στοιχεία και οι πράξεις για ανώνυμες εταιρείες (AG) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (GmbH), σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2009
/101/ΕΚ, βρίσκονται στο βιβλίο επιχειρήσεων , νομική βάση του οποίου είναι ο κώδικας δικαίου επιχειρήσεων (Unternehmensgesetzbuch – UGB) και ο νόμος
για το βιβλίο επιχειρήσεων (FBG). Το βιβλίο επιχειρήσεων τηρείται από τα δικαστήρια ως ηλεκτρονικό μητρώο. Αποτελείται από το κύριο βιβλίο, στο οποίο
πραγματοποιούνται εγγραφές και απαλοιφές νομικών πράξεων (π.χ. αρμοδιότητα εκπροσώπησης οργάνων), και από τη συλλογή εγγράφων, στην οποία
περιλαμβάνονται σημαντικά έγγραφα (π.χ. καταστατικά).
Οι εγγραφές στο βιβλίο επιχειρήσεων δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με το

άρθρο 10 παράγραφος 1 του UGB, αφενός μεν στο αρχείο επίσημων

ανακοινώσεων (προσβάσιμο δωρεάν μέσω του διαδικτύου) και, αφετέρου, στο «Amtsblatt zur Wiener Zeitung». Η δημοσιοποίηση θεωρείται
πραγματοποιηθείσα κατά τη χρονική στιγμή της συμπερίληψης των σχετικών δεδομένων στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων.
Οι συνέπειες των εγγραφών στο βιβλίο επιχειρήσεων έναντι των τρίτων καθορίζονται στο
άρθρο 15 UGB. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μια πράξη που θα
έπρεπε να καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων αλλά δεν καταχωρίστηκε είναι μη αντιτάξιμη εκ μέρους της οικείας εταιρείας έναντι τρίτων, εφόσον η εν
λόγω πράξη δεν ήταν ούτως ή άλλως γνωστή στο τρίτο μέρος (παρ. 1). Από τη στιγμή της εγγραφής μιας πράξης, αυτή ισχύει έναντι των τρίτων. Ωστόσο,
αυτό δεν ισχύει για νομικές πράξεις που πραγματοποιούνται εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίηση, εφόσον το τρίτο μέρος αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε
όφειλε να γνωρίζει την πράξη (παρ. 2). Στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, τρίτοι μπορούν να αντιτάξουν έναντι της εταιρείας και εσφαλμένες
εγγραφές, εφόσον ήταν η εταιρεία που οδήγησε στην εσφαλμένη εγγραφή ή δεν προβαίνει στην απαλοιφή της, μολονότι είχε διαπιστώσει ή θα έπρεπε να
έχει διαπιστώσει το εσφαλμένο της εγγραφής. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι της εταιρείας εσφαλμένη εγγραφή, εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι ο
τρίτος δεν ενήργησε βάσει πίστης του στην ορθότητα της εγγραφής ή ότι γνώριζε την ανακρίβειά της ή ότι δεν τη γνώριζε λόγω βαρείας αμελείας.
Το καταστατικό μιας ΑΕ ή μιας ΕΠΕ είναι πάντοτε δεσμευτικό στη μορφή με την οποία έχει καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων, διότι η τροποποίηση του
καταστατικού δεν έχει νομική ισχύ έως ότου καταχωριστεί στο βιβλίο επιχειρήσεων [ άρθρο 148 παράγραφος 3 του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών
(Aktiengesetz – AktG),
άρθρο 49 παράγραφος 2 του νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (GmbH-Gesetz – GmbHG).
Ιστορικό
Αρχικά, οι εγγραφές των δεδομένων στο αυστριακό βιβλίο επιχειρήσεων τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Μετά την αυτοματοποίηση του βιβλίου επιχειρήσεων
το 1991, τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Έκτοτε, όλα τα δεδομένα, τόσο τα τρέχοντα όσο και τα ιστορικά, είναι διαθέσιμα
ηλεκτρονικά.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Γενικές πληροφορίες για το αυστριακό βιβλίο επιχειρήσεων
Αρχείο επίσημων ανακοινώσεων της αυστριακής δικαιοσύνης
Πλήρες κείμενο του UGB
Πλήρες κείμενο του FBG
Πλήρες κείμενο του AktG
Πλήρες κείμενο του GmbHG
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/05/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Πολωνία
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων.
Τι πληροφορίες παρέχει το πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων;
Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του
πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων (Krajowy Rejestr Sądowy-εθνικό μητρώο δικαστηρίων) είναι το
Υπουργείο
Δικαιοσύνης της Πολωνίας
Παρέχει πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, ιδρύματα, ενώσεις και άλλους φορείς.
Ειδικότερα, το μητρώο περιλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών σχετικά με τους εν λόγω φορείς, όπως:
αριθμό εθνικού μητρώου δικαστηρίων (αριθμός KRS)
αριθμό REGON (αριθμός κεντρικού καταλόγου οικονομικών δραστηριοτήτων)
επωνυμία
νομικό χαρακτήρα και καθεστώς
ημερομηνία εγγραφής στο εθνικό μητρώο δικαστηρίων
πλήρη διεύθυνση
σημαντικές ημερομηνίες (ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής)
αρμόδιες αρχές
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης.
Η πρόσβαση στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων είναι δωρεάν;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων
Για την αναζήτηση στο πολωνικό μητρώο επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι όροι:
Αριθμός εθνικού μητρώου δικαστηρίων (αριθμός KRS), ή
Η επωνυμία της οντότητας.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, το ζήτημα της προστασίας των τρίτων μερών σχετικά με την παροχή πληροφοριών και την υποβολή εγγράφων που
καλύπτονται από την οδηγία 2009/101/ΕΚ διέπεται από την πράξη της 20ής Αυγούστου 1997 σχετικά με το εθνικό μητρώο δικαστηρίων (Εφημερίδα της
Κυβέρνησης 2013, τεύχος 1203).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της 20ής Αυγούστου 1997 για το εθνικό μητρώο δικαστηρίων (Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2013, τεύχος 1203):
Άρθρο 12.
1. Τα στοιχεία που περιέχονται στο μητρώο δεν μπορεί να αφαιρεθούν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Αν φαίνεται ότι υπάρχει εγγραφή που περιέχει προφανή σφάλματα ή μη συμμόρφωση με απόφαση δικαστηρίου, το μητρώο πρέπει αυτομάτως να
διορθώσει την εγγραφή.
3. Αν το μητρώο περιέχει στοιχεία που είναι απαράδεκτα από την άποψη του δικαίου, το μητρώο δικαστηρίων, αφού παραχωρήσει ακρόαση στους
ενδιαφερομένους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ή αφού τους διατάξει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, διαγράφει αυτόματα τα στοιχεία.
Άρθρο 13.
1. Οι εγγραφές στο μητρώο υπόκειται σε δημοσίευση στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
Άρθρο 14.
Μια οντότητα που υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο μητρώο δεν μπορεί, έναντι τρίτων που δρουν καλόπιστα, να επικαλεστεί στοιχεία τα οποία
δεν έχουν καταχωριστεί ή έχουν διαγραφεί από το μητρώο.
Άρθρο 15.
1. Από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια για τις δημοσιευθείσες εγγραφές.
Ωστόσο, όσον αφορά τις πράξεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δέκατη έκτη ημέρα μετά τη δημοσίευση, η οντότητα που έχει εγγραφεί στο μητρώο
δεν μπορεί να επικαλεστεί την εγγραφή έναντι τρίτου, εφόσον ο τελευταίος αποδείξει ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει το περιεχόμενο της εγγραφής.
2. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της εγγραφής στο μητρώο και της δημοσίευσης στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, οι εγγραφές στο μητρώο
είναι νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, ένα τρίτο μέρος μπορεί να επικαλεστεί το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Οικονομική και Δικαστική Εφημερίδα, εκτός
εάν η οντότητα που έχει εγγραφεί αποδείξει ότι το τρίτο μέρος γνώριζε το περιεχόμενο της εγγραφής στο μητρώο.
3. Ένα τρίτο μέρος μπορεί να επικαλεστεί τα έγγραφα και τα στοιχεία για τα οποία η υποχρέωση δημοσίευσης δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί, υπό την
προϋπόθεση ότι η μη δημοσίευση δεν στερεί τη νομική ισχύ τους.
Άρθρο 17.
1. Τα στοιχεία στο μητρώο θεωρείται ότι είναι ορθά.
2. Αν τα στοιχεία που καταχωρούνται στο μητρώο δεν ανταποκρίνονται στην αίτηση του φορέα, ή εάν δεν υπάρχει αίτηση, η οντότητα δεν μπορεί, έναντι
τρίτου μέρους που ενεργεί καλόπιστα, να επικαλεστεί ότι τα στοιχεία είναι ανακριβή αν παρέλειψε να υποβάλει αμέσως αίτηση για τροποποίηση,
συμπλήρωση ή διαγραφή της εγγραφής.»
Ιστορικό του πολωνικού μητρώου επιχειρήσεων
Το μητρώο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Πράξη της 20ής Αυγούστου 1997 για το εθνικό μητρώο δικαστηρίων
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/10/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Πορτογαλία
Η παρούσα σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των πορτογαλικών πυλών που αφορούν τις επιχειρήσεις και τη δικαιοσύνη.
Εμπορικό μητρώο
Το εμπορικό μητρώο αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση της νομικής κατάστασης ατομικών επιχειρήσεων, εμπορικών εταιρειών, αστικών εταιρειών εμπορικού
χαρακτήρα, μεμονωμένων επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημόσιων επιχειρήσεων, συμπληρωματικών ομίλων επιχειρήσεων
(agrupamentos complementares de empresas - ACE) και ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού, καθώς και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων που
υπόκεινται, διά νόμου, σε καταχώριση στο μητρώο. Μπορούν να καταχωρίζονται μόνο στοιχεία που βασίζονται σε αποδεικτικά έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά
αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά.
Το εμπορικό μητρώο απονέμει νομική προσωπικότητα στις εμπορικές εταιρείες και η καταχώριση σε αυτό είναι, κατά κανόνα, υποχρεωτική. Κανονικά, τα
στοιχεία που σχετίζονται με τις εταιρείες περιλαμβάνονται σε ειδικό έγγραφο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί να προσκομιστούν τα πρακτικά και η
απόφαση των εταίρων.
Η καταχώριση των επιχειρήσεων στο εμπορικό μητρώο πρέπει να γίνεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της συστατικής πράξης. Η εγκυρότητα της
αίτησης αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο βάσει των ισχυουσών νομικών διατάξεων, των εγγράφων που προσκομίζονται και προηγούμενων
καταχωρίσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην επαλήθευση της νομιμοποίησης των ενδιαφερομένων, της νομιμότητας των τίτλων που προσκομίζονται και
της εγκυρότητας των πράξεων που περιέχονται σε αυτούς.
Στην Πορτογαλία, το εμπορικό μητρώο ρυθμίζεται από τον Κώδικα Εμπορικού Μητρώου (Código do Registo Comercial), που έχει εγκριθεί με το νομοθετικό
διάταγμα αριθ. 403/86, της 3ης Δεκεμβρίου, και η τήρησή του αποτελεί αρμοδιότητα των γραφείων εμπορικού μητρώου, που είναι διασκορπισμένα σε
ολόκληρη την επικράτεια. Τα εν λόγω γραφεία αποτελούν εξωτερικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου Μητρώων και Συμβολαιογράφων (IRN), κρατικού φορέα υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τα γραφεία εμπορικού μητρώου λειτουργούν είτε ως αυτόνομες υπηρεσίες είτε σε συνεργασία με άλλα μητρώα (κτηματολογικά γραφεία, ληξιαρχικά μητρώα
και μητρώα αυτοκινήτων, καθώς και υπηρεσίες του IRN). Οι καταχωριστέες πράξεις δύνανται να καταχωρίζονται σε οποιοδήποτε γραφείο εμπορικού
μητρώου, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός σε επίπεδο αρμοδιότητας σε σχέση με τη γεωγραφική θέση.
Τι υποχρεούνται να καταχωρίζουν οι εμπορικές εταιρείες:
τη συστατική πράξη
τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για την απόκτηση αγαθών από την εταιρεία, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο
στοιχεία σχετικά με τα εταιρικά μερίδια και τις μερίδες της εταιρείας, την έξοδο και τον αποκλεισμό εταίρων ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς
και την κατάργηση εταιρικών μερίδων λόγω θανάτου εταίρου και την είσοδο νέων εταίρων με απεριόριστη ευθύνη, την απόσβεση εταιρικών μεριδίων και τον
αποκλεισμό και την έξοδο εταίρων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, αποφάσεις περί της απόσβεσης, μετατροπής και εξαγοράς μεριδίων και την έκδοση
ομολόγων
τον διορισμό και την παύση καθηκόντων των μελών των διοικητικών και εποπτικών οργάνων της εταιρείας, καθώς και του γραμματέα της εταιρείας
την απόδοση λογαριασμών
την αλλαγή έδρας
τα σχέδια συγχώνευσης και τα σχέδια διάσπασης, τα σχέδια σύστασης ανώνυμης ευρωπαϊκής εταιρείας, τα σχέδια επέκτασης, εσωτερικής ή διασυνοριακής
συγχώνευσης ή διάσπασης, μετατροπής και λύσης της εταιρείας

στοιχεία σχετικά με το εταιρικό κεφάλαιο και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην εταιρική σύμβαση
στοιχεία σχετικά με τους εκκαθαριστές της εταιρείας
την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ή την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας
τις αποφάσεις περί πλήρους ελέγχου μίας εταιρείας από άλλη, εντός ενός ομίλου, και τις συμβάσεις ελέγχου
τις χορηγήσεις δικαιωμάτων μελλοντικής αγοράς (warrants) επί ιδίων κινητών αξιών
τις δράσεις, τις αποφάσεις και τα μέτρα που υπόκεινται σε καταχώριση
τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας, όταν συνάπτονται γραπτά, τις τροποποιήσεις και τη λήξη τους
τη σύσταση μόνιμης αντιπροσωπείας
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, υπόκεινται σε καταχώριση στο εμπορικό μητρώο.
Πρόσβαση σε πληροφορίες
Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ζητήσει αποσπάσματα μητρώου και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα.
Η αίτηση για έντυπα αποσπάσματα πρέπει να γίνεται στα γραφεία μητρώου, αλλά οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο
μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (Balcão do Empreendedor), με τη μορφή ηλεκτρονικού αποσπάσματος που αφορά τη νομική κατάσταση της οντότητας, το
οποίο επικαιροποιείται συνεχώς και είναι διαθέσιμο στα πορτογαλικά και στα αγγλικά:
http://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem
Η αίτηση γίνεται βάσει του αριθμού φορολογικού μητρώου της οντότητας (Número de Identificação Coletiva - NIPC, που είναι, παράλληλα, ο αριθμός
φορολογικού μητρώου και ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο).
Η αναζήτηση δημοσιευμένων εταιρικών πράξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί στον επίσημο δικτυακό τόπο, μέσω του NIPC, της κομητείας ή του τύπου της
πράξης.
Οι δημόσιες αρχές μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούν αναζήτηση μέσω της επωνυμίας της οντότητας που υπόκειται σε καταχώριση στο εμπορικό
μητρώο ή του NIPC, καθώς και μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας (Webservice), που διατίθεται με την έγκριση του IRN.
Κόστος πληροφοριών
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις καταχωρισμένες πράξεις διατίθενται δωρεάν στον επίσημο δικτυακό τόπο δημοσίευσης εταιρικών πράξεων. Η
δημοσίευση είναι άμεση και αυτόματη μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης και μπορεί να αναζητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο.
Τα αποσπάσματα μητρώου και τα αντίστοιχα έγγραφα –είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά– επιβαρύνονται με τέλος.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποσπάσματα είναι δυνατή μέσω συνδρομής αξίας 25 ευρώ ετησίως, με δυνατότητα διετούς, τριετούς και τετραετούς
συνδρομής. Η αίτηση πρέπει να γίνεται με βάση τον NIPC. Μετά την πληρωμή, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της εισαγωγής του κωδικού του
αποσπάσματος.
Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί επίσης να ζητηθεί ηλεκτρονικό απόσπασμα εγγράφων που είναι αρχειοθετημένα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δηλαδή εγγράφων που
χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για καταχωρίσεις από τον Ιανουάριο του 2011 και εφεξής και, επίσης, απόσπασμα επικαιροποιημένων καταστατικών.
Νομικά αποτελέσματα του εμπορικού μητρώου
Στο πλαίσιο του εμπορικού μητρώου, τα στοιχεία που υπόκεινται σε καταχώριση και δημοσιοποίηση παράγουν νομικά αποτελέσματα έναντι τρίτων μόνο
μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στο μητρώο.
Η οριστική καταχώριση αποτελεί τεκμήριο της ύπαρξης της νομικής κατάστασης (άρθρο 11 του Κώδικα Εμπορικού Μητρώου).
Όλα τα σταθερά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας (νομική μορφή, επωνυμία, έδρα, αντικείμενο, δικαίωμα εκπροσώπησης, ταυτοποίηση των μελών των
εταιρικών οργάνων), καθώς και η πλειονότητα των στοιχείων που υπόκεινται σε καταχώριση προέρχονται από μητρώα από μεταγραφή, ήτοι απολαύουν του
τεκμηρίου ύπαρξης της νομικής κατάστασης όπως αναφέρεται στο μητρώο.
Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι τα μητρώα κατάθεσης, μορφή μητρώου στην οποία η επαλήθευση της νομικής συμμόρφωσης των εγγράφων που
προσκομίζονται στο μητρώο είναι ευθύνη της εταιρείας. Ο καταχωρητής επαληθεύει μόνο τη νομιμοποίηση του αιτούντος την καταχώριση. Αυτή η
καταχώριση αποτελεί απλή δημοσιοποίηση και δεν απολαύει τεκμηρίου αλήθειας. Αυτό είναι το καθεστώς των μητρώων εταιρικών μεριδίων και μερίδων.
Το άρθρο 153 του Κώδικα Κτηματολογίου (Código do Registo Predial), νόμου που εφαρμόζεται συμπληρωματικά στο εμπορικό μητρώο, ορίζει ότι όποιος
καταχωρίζει ψευδή ή νομικά ανύπαρκτη πράξη, πέρα από την ποινική ευθύνη που μπορεί να φέρει, ευθύνεται και για τις ζημίες που προκαλεί. Ορίζει, επίσης,
ότι την ίδια ευθύνη φέρει όποιος παρέχει ή επιβεβαιώνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, στο μητρώο ή αλλού, βάσει των οποίων γίνονται καταχωρίσεις ή
συντάσσονται τα απαραίτητα έγγραφα.
Σύμφωνα με το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα (Código Penal), όποιος δηλώνει ή πιστοποιεί ψευδώς σε δημόσια αρχή ή σε υπάλληλο κατά την άσκηση
των καθηκόντων του, ταυτότητα, κατάσταση ή άλλη ιδιότητα –δική του ή άλλων– στην οποία ο νόμος αποδίδει νομικά αποτελέσματα, και οι εν λόγω
δηλώσεις προορίζονται να περιληφθούν σε δημόσιο έγγραφο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών ή με χρηματική ποινή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 20/10/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ρουμανία
Στο τμήμα αυτό παρέχεται μια εικόνα των δραστηριοτήτων του υπαγόμενου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας - του Εθνικού
Γραφείου Εμπορικού Μητρώου
Ποιες πληροφορίες παρέχει το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας;
Το
Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η
υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και τη διοίκηση του κεντρικού, μηχανογραφημένου μητρώου εμπορίου.
Η οργάνωση των γραφείων του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας υπάγεται στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου τέτοια γραφεία υπάρχουν στο
Βουκουρέστι και σε καθένα από τους 41 νομούς της Ρουμανίας. Είναι αρμόδια για την τήρηση, την οργάνωση και τη διαχείριση των τοπικών μητρώων
επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990, το εμπορικό μητρώο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους επαγγελματίες που έχουν καταχωριστεί σ’ αυτό, όπως:
εταιρείες
εθνικές επιχειρήσεις
εθνικές εταιρείες

αυτοδιοικούμενοιυς οργανισμούς
συνεταιριστικές εταιρείες
οργανώσεις συνεταιρισμών
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
ομίλους οικονομικών συμφερόντων
ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικών συμφερόντων
ευρωπαϊκές εταιρείες
ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες
ανεξάρτητους εμπορευόμενους
ατομικές επιχειρήσεις
οικογενειακές επιχειρήσεις και
όποιο άλλο πρόσωπο προβλέπει ρητά ο νόμος.
Στο εμπορικό μητρώο καταχωρίζονται όλες οι πράξεις, τα συμβάντα, οι αναφορές, τα έγγραφα καθώς και η ταυτότητα των επαγγελματιών, των οποίων η
καταχώριση επιβάλλεται από τον νόμο και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο προβλέπεται ρητά από τον νόμο.
Στον ιστότοπο του εμπορικού μητρώου ( https://www.onrc.ro/index.php/en/) είναι διαθέσιμα τα εξής:
1. έγγραφα
2. πληροφορίες και υπηρεσίες διαρθρωμένες ανά ενότητα και υπηρεσία
3. πληροφορίες για το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου και τις υπηρεσίες εμπορικού μητρώου των δικαστηρίων
4. διάφορες πληροφορίες για το κοινό, η πρόσβαση στις οποίες παρέχεται δωρεάν.
5. τα έντυπα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός
6. διατυπώσεις καταχώρισης στο Εμπορικό Μητρώο για κάθε κατηγορία εμπορικών επιχειρήsεων και πράξεων
7. στατιστικά στοιχεία για τις καταχωριζόμενες πράξεις.
ιστορικά στοιχεία για τον οργανισμό
δίκτυο γραφείων εμπορικού μητρώου
έντυπα (για τους επαγγελματίες κ.λπ.) και αναγκαίες διατυπώσεις
φόροι και τέλη που εισπράττονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα γραφεία του εμπορικού μητρώου
υπηρεσίες
νομοθεσία
στατιστικά στοιχεία
μέσα ενημέρωσης.
Οι επιγραμμικές υπηρεσίες του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της
διαδικτυακής πύλης της υπηρεσίας, η οποία έχει
τεθεί σε εφαρμογή από επιχειρησιακό τομεακό πρόγραμμα «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», «Επενδύοντας στο μέλλον!» στο πλαίσιο του
σχεδίου «Επιγραμμικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) που παρέχονται από τα γραφεία εμπορικού μητρώου για την επιχειρηματική κοινότητα μέσω
μιας μόνης ειδικής πύλης».
Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι:
Recom online
Προκαταρκτικοί έλεγχοι (επαληθεύσεις διαθεσιμότητας και/ή δέσμευση της ονομασίας/λογότυπου φυσικού/νομικού προσώπου, οικογενειακής/ατομικής
επιχείρησης)
καταχώριση στο εμπορικό μητρώο
επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο εμπορικό μητρώο
παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με το ιστορικό εταιρειών, στατιστικά στοιχεία
έκδοση εγγράφων (πιστοποιητικών)
ενημερωτικά σημειώματα
κοινοποιήσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
αποφάσεις αναστολής αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο εμπορικό μητρώο
στατιστικές (πράξεις στο κεντρικό εμπορικό μητρώο, εταιρείες με συμμετοχή ξένων κεφαλαίων).
Η υπηρεσία «Recom online» παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
επωνυμία·
εταιρική έδρα
ενιαίο κωδικό εγγραφής
αριθμό καταχώρισης της επιχείρησης στο εμπορικό μητρώο
εταιρικό καθεστώς
τηλέφωνο
τηλέτυπο
τηλεομοιοτυπία·
εγγεγραμμένο και καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο
κύρια δηλωθείσα δραστηριότητα του επαγγελματία
δευτερεύουσες δηλωθείσες δραστηριότητες του επαγγελματία
στοιχεία των συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων (κατοικία / εταιρική έδρα, εταιρικό κεφάλαιο, αριθμός και είδος κατεχόμενων μετοχών,
ημερομηνία και τόπος γέννησης των φυσικών συνδεδεμένων προσώπων, ατομικός αριθμός / ενιαίος αριθμός καταχώρισης)
στοιχεία σχετικά με τη διοίκηση (κατοικία / εταιρική έδρα, εθνικότητα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, δικαιώματα)
στοιχεία σχετικά με τις θυγατρικές, υποκαταστήματα (εταιρική έδρα, τηλέφωνο)
στοιχεία σχετικά με δευτερεύουσες εγκαταστάσεις (εταιρική έδρα, τηλέφωνο)
στοιχεία ισολογισμού (κύκλος εργασιών, αριθμός υπαλλήλων, μεικτά κέρδη), σε περίπτωση που έχουν δοθεί τέτοια στοιχεία.
Είναι η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας δωρεάν;
Πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το εμπορικό μητρώο γίνεται
διαδικτυακώς μέσω της πύλης επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου
Εμπορικού Μητρώου. Για την πρόσβαση απαιτείται εγγραφή του χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος και κωδικού χρήστη) και σύναψη σύμβασης με τους
πελάτες, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την καταβολή τέλους.

Γενικές πληροφορίες για τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν ρυθμιζόμενες από τον νόμο δραστηριότητες, κατά περίπτωση, (έμποροι, φυσικά
πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, δημόσιοι οργανισμοί και αρχές κ.λπ.) παρέχονται στη διεύθυνση
https://www.onrc.ro/index.php/en/.
Για την πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας «Recom online» που παρέχεται έναντι τέλους απαιτείται επίσης εγγραφή του χρήστη. Η πρόσβαση είναι
δυνατή όλο το 24ωρο.
Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι δυνατή μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, μόνο μετά από εγγραφή του
χρήστη (με τη δημιουργία ονόματος και κωδικού χρήστη).
Η πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας που αφορά την πρόοδο των αιτήσεων καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στο Εμπορικό Μητρώο παρέχεται
δωρεάν.
Η πρόσβαση στην ενότητα της υπηρεσίας που αφορά αποφάσεις αναστολής των αιτήσεων καταχώρισης που έχουν υποβληθεί στο Εμπορικό Μητρώο
παρέχεται δωρεάν.
Η πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες για το κοινό (οικονομικές καταστάσεις, εκούσια λύση, λύση εκ του νόμου κ.λπ.) παρέχεται δωρεάν.
Η πρόσβαση σε όλες τις ενότητες του δικτυακού τόπου
https://www.onrc.ro/index.php/en/ παρέχεται δωρεάν και είναι δυνατή όλο το 24ωρο.
στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, οι υπηρεσίες είναι μερικώς δωρεάν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο των επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου έχει ως προϋπόθεση την
υποχρεωτική δήλωση των στοιχείων του χρήστη.
Πώς γίνεται η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας
Οι πληροφορίες που παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο της υπηρεσίας
Recom on-line μπορούν να αναζητηθούν με τη χρήση των ακόλουθων κριτηρίων:
επωνυμία της εταιρείας
αριθμό καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο
ενιαίο κωδικός καταχώρισης
νομό στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα.
Γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι οποίες παρέχονται δωρεάν είναι, μεταξύ άλλων:
η επωνυμία της εταιρείας
η περιοχή και ο νομός στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
ο αριθμός καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο (εκχωρείται από το μηχανογραφημένο εμπορικό μητρώο)
ο ενιαίος κωδικός καταχώρισης (εκχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών)
το καταστατικό της εταιρείας
η προηγούμενη εταιρική έδρα
ακυρωθέν πιστοποιητικό καταχώρισης
εγγεγραμμένο κεφάλαιο κάτω από το προβλεπόμενο από τον νόμο όριο
λύση
πτώχευση
απόσπασμα ετήσιου ισολογισμού του εμπορικού μητρώου
ημερομηνία τελευταίας καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο.
Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας
Το Εμπορικό Μητρώο ιδρύθηκε το 1990 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 26/1990 περί εμπορικού μητρώου.
Δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή πύλη ειδικά για την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η
οποία άρχισε να λειτουργεί το δεύτερο εξάμηνο του 2011.
Oι στόχοι του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου είναι:
πληροφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, των δημόσιων οργανισμών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ενδιαφερόμενων μερών για τις
πραγματοποιούμενες πράξεις στο εμπορικό μητρώο
μείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση πρόσβασης στην πληροφορία
μείωση της συμφόρησης στις θυρίδες εξυπηρέτησης του εμπορικού μητρώου
μείωση του χρόνου που απαιτείται για την υποβολή εγγράφων σχετικά με την καταχώριση στο εμπορικό μητρώο
απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώριση των επαγγελματιών, την παροχή οικονομικών πληροφοριών και την αναζήτηση πληροφοριών και
εγγράφων
πληροφόρηση των αιτούντων επιγραμμικών υπηρεσιών και σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά στοιχεία από το εμπορικό μητρώο.
Σε ποιο βαθμό μπορώ να βασιστώ στα έγγραφα του μητρώου;
Το εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας είναι οργανωμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο,
όπως αυτός έχει δημοσιευτεί με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες. Η έγκριση για την εγκατάσταση προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση
καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο, της δραστηριότητάς τους και η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο, όπως και η καταχώριση των τροποποιήσεων τέτοιων
καταστατικών πράξεων, ή άλλων στοιχείων που προβλέπονται ρητά, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 26/1990, του έκτακτου
κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, του νόμου αριθ. 359/2004, όπως και η έγκριση της λειτουργίας νομικών προσώπων και μεθοδολογικών κανόνων
για τον τρόπο τήρησης των εμπορικών μητρώων, της πραγματοποίησης των καταχωρίσεων και της χορήγησης των πληροφοριών. Τα ειδικά στοιχεία κάθε
μορφής άσκησης μιας δραστηριότητας για την οποία προβλέπεται υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο διέπονται από ειδικές κανονιστικές
πράξεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: νόμος αριθ. 31/1990, νόμος αριθ. 1/2005, νόμος αριθ. 566/2004, έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα
αριθ. 44/2008, νόμος αριθ. 161/2003.
Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τις οποίες τρίτα μέρη μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες και στα έγγραφα που έχουν καταχωριστεί
στο εμπορικό μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α της οδηγίας 2009/101/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/17/ΕΕ, είναι οι
εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες
τροποποιήσεις και προσθήκες: «Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας, τα ακόλουθα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν
υποχρέωση να ζητούν εγγραφή ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταχώριση στο εμπορικό μητρώο: οι ανεξάρτητοι εμπορευόμενοι, οι ατομικές και
οικογενειακές επιχειρήσεις, οι εταιρείες, οι εθνικές εταιρείες και οι εθνικές επιχειρήσεις, οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί, οι όμιλοι οικονομικών συμφερόντων,
οι συνεταιριστικές εταιρείες, οι οργανώσεις συνεταιρισμών, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες και οι ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικών συμφερόντων με κύρια έδρα στη Ρουμανία, όπως και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβλέπεται από τον νόμο .»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 2 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης « κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή

με την παύση αυτής, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβλέπει το εδάφιο 1 έχουν υποχρέωση να ζητούν να εγγραφούν στο ίδιο μητρώο πράξεις και
συμβάντα των οποίων η καταχώριση προβλέπεται από τον νόμο.»
Η παροχή πληροφοριών που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και η έκδοση αντιγράφων των σχετικών πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 4 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:
(1) Το εμπορικό μητρώο είναι δημόσιο.
(2) Το Γραφείο Εμπορικού Μητρώου υποχρεούται να εκδίδει, με χρέωση του ενδιαφερομένου που έχει υποβάλει την αίτηση, αντίγραφα πιστοποιητικών
καταχώρισης στο μητρώο και άλλων υποβληθέντων εγγράφων, όπως και πληροφορίες για δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο και
βεβαιώσεις για την καταχώριση ενός συμβάντος.
(3) Για τις πράξεις που προβλέπονται στο εδάφιο 2 η αίτηση και η αποστολή της απάντησης μπορούν να γίνουν με αλληλογραφία.
(4) Κατόπιν αίτησης, τα έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο 1 εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, με προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή είτε ενσωματωμένη είτε συνημμένη.
(5) Τα τέλη για την έκδοση αντιγράφων και/ή την παροχή πληροφοριών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις διοικητικές
δαπάνες για την έκδοση αυτών.»
Η εκτελεστότητα πράξεων και συμβάντων προσώπων που υπόκεινται στην υποχρέωση καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:
(1) Η εγγραφή και οι αναφορές γίνονται εκτελεστές έναντι τρίτων από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο εμπορικό μητρώο ή της δημοσίευσής τους στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή σε άλλο έντυπο, όπως προβλέπει ο νόμος.
(2) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση να ζητήσουν την καταχώριση πράξης δεν μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων πράξεις ή συμβάντα που δεν
έχουν καταχωριστεί, εκτός από την περίπτωση στην οποία μπορούν να αποδείξουν ότι τα τρίτα μέρη γνώριζαν τα έγγραφα αυτά.»
Επίσης, για τις εταιρείες υπάρχει ειδική πρόβλεψη με την ίδια έννοια στο άρθρο 50 - 53 του νόμου αριθ. 31/1990 σχετικά με τις εταιρείες, όπως αυτός
δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες:

Άρθρο 50
(1) Πράξεις ή συμβάντα, τα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί όπως προβλέπεται από τον νόμο, δεν είναι εκτελεστά έναντι τρίτων, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει
ότι τα γνώριζε.
(2) Πράξεις που η εταιρεία πραγματοποίησε πριν από την 16η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ρουμανίας,
μέρος IV, της έκθεσης του αρμόδιου δικαστή (προς το παρόν, η αρμοδιότητα για την επίλυση τέτοιων αιτημάτων εναπόκειται στον διευθυντή του γραφείου
εμπορικού μητρώου/σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009, όπως έχει με τις τελευταίες τροποποιήσεις και προσθήκες) δεν μπορούν να αντιταχθούν κατά τρίτων, οι
οποίοι αποδεικνύουν ότι ήταν αδύνατον να τα γνωρίζουν.
Άρθρο 51
Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλεστούν πράξεις ή συμβάντα για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε δημοσίευση, εκτός αν η παράλειψη δημοσίευσης ακυρώνει
την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 52
(1) Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του υποβληθέντος στο γραφείο εμπορικού μητρώου κειμένου και αυτού που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης της Ρουμανίας, μέρος IV, ή στον Τύπο, η εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων το δημοσιευθέν κείμενο. Τρίτα μέρη μπορούν να
επικαλεστούν έναντι της εταιρείας το δημοσιευθέν κείμενο, με εξαίρεση την κατάσταση στην οποία η εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζε το υποβληθέν στο γραφείο
εμπορικού μητρώου κείμενο. (το άρθρο 52 κεφ. IV τίτλος ΙΙ τροποποιήθηκε από το άρθρο Ι σημείο 31 του νόμου 441/2006 την 1η Δεκεμβρίου 2006).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες
τροποποιήσεις και προσθήκες:
(1) Το εμπορικό μητρώο συνίσταται σε μητρώο καταχώρισης των νομικών προσώπων εταιρειών, εθνικών εταιρειών και επιχειρήσεων, αυτοδιοικούμενων
οργανισμών, ομίλων οικονομικών συμφερόντων, οργανώσεων συνεταιρισμών, ευρωπαϊκών εταιρειών, ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικών συμφερόντων,
άλλων νομικών προσώπων που προβλέπονται ρητά από τον νόμο, με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία, ένα μητρώο για την καταχώριση νομικών
προσώπων συνεταιριστικών εταιρειών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιρειών με κύρια ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία και ένα μητρώο για την
καταχώριση ανεξάρτητων εμπορευόμενων, ατομικών και οικογενειακών επιχειρήσεων, με επαγγελματική ή δευτερεύουσα έδρα στη Ρουμανία. Τα μητρώα
αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένο περιβάλλον (το άρθρο 12 εδάφιο 1 του κεφαλαίου ΙΙ τροποποιήθηκε από το άρθρο Ι σημείο 5 του νόμου 152/2015 στις
16 Ιουλίου 2015).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες
τροποποιήσεις και προσθήκες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 116/2009 για τη λήψη μέτρων
σχετικά με τη δραστηριότητα καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο, όπως εγκρίθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο αριθ. 84/2010 , οι καταχωρίσεις στο
εμπορικό μητρώο γίνονται βάσει απόφασης του διευθυντή του γραφείου εμπορικού μητρώου/προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του
Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου ή, ανάλογα με την περίπτωση, βάσει δικαστικής απόφασης σε τελευταίο βαθμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο
νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 1 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες
τροποποιήσεις και προσθήκες «Η ημερομηνία καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο είναι η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση έγινε στην πράξη
λειτουργική στο εν λόγω μητρώο.»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 εδάφιο 2 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του έκτακτου κυβερνητικού
διατάγματος αριθ. 116/2009:
η καταχώριση στο εμπορικό μητρώο λειτουργεί εντός 24 ωρών από την ημερομηνία της απόφασης του διευθυντή του
γραφείου εμπορικού μητρώου/ του προσώπου που έχει οριστεί από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, ενώ στην περίπτωση
εγγραφής ενός επαγγελματία, εντός 24 ωρών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 εδάφιο 2 του νόμου αριθ. 26/1990 σχετικά με το εμπορικό μητρώο, όπως δημοσιεύτηκε με τις τελευταίες
τροποποιήσεις και προσθήκες: «Οι καταχωρίσεις στο εμπορικό μητρώο γίνονται ηλεκτρονικά, τόσο στο επίπεδο των γραφείων εμπορικού μητρώου που
συνδέονται με το δικαστήριο, όσο και στο επίπεδο του κεντρικού μηχανογραφημένου γραφείου. »
Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες δείτε

εδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι
Επίσημος ιστότοπος του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας
Διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας
Σχετικά έγγραφα
Νόμος αριθ. 26/2012

(669 Kb)

Έκτακτο διάταγμα αριθ. 116/2009

(255 Kb)

Μεθοδολογικοί κανόνες της 10ης Οκτωβρίου 2008 για τον τρόπο τήρησης του εμπορικού μητρώου

(1034 Kb)

Νόμος αριθ. 359/2004
(527 Kb)
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση

αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε

πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Σλοβενία
Το παρόν τμήμα σας παρέχει επισκόπηση του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων.
Ποιες πληροφορίες προσφέρει το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (Poslovni register Slovenije);
Το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (PRS) το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Δημόσιων Νομικών Μητρώων και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της
Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).
Το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων είναι η κεντρική δημόσια βάση δεδομένων που παρέχει πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις με καταχωρισμένη έδρα
στη Σλοβενία, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, καθώς και πληροφορίες για τις θυγατρικές και άλλες υποδιαιρέσεις των
επιχειρήσεων αυτών. Το μητρώο περιέχει επίσης πληροφορίες για τις θυγατρικές αλλοδαπών επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στη Σλοβενία. Το
μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:
εμπορικές εταιρείες (προσωπικές και κεφαλαιουχικές)
ατομικές επιχειρήσεις
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
αστικές εταιρείες
φυσικά πρόσωπα που ασκούν καταχωρισμένες ή ρυθμιζόμενες δραστηριότητες
θυγατρικές και άλλες υποδιαιρέσεις επιχειρήσεων
κεντρικά γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων
άλλες οντότητες.
Για κάθε καταχώριση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων διατίθεται ένα σύνολο στοιχείων (αριθμός μητρώου, εταιρική επωνυμία, αριθμός φορολογικού
μητρώου, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους εκπροσώπους και τους ιδρυτές κ.λπ.).
άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω της εφαρμογής ePRS και
παροχή πληροφοριών για εκ νέου χρήση.
Τι περιλαμβάνει;
Εφαρμογή ePRS
Η εφαρμογή
ePRS επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε επιμέρους καταχωρίσεις στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων όσον αφορά
επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα εντός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.
Η πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων παρέχεται δωρεάν;
Η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν, αλλά οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη (οι νέοι χρήστες πρέπει πρώτα να εγγραφούν).
Πώς γίνεται η αναζήτηση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων;
Για αναζήτηση στο μητρώο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη. Η πρόσβαση στα δεδομένα είναι δυνατή με την εισαγωγή των κριτηρίων
αναζήτησης σε ένα ή περισσότερα πεδία ή με την επιλογή των κριτηρίων αναζήτησης από τον πτυσσόμενο κατάλογο επιλογών (drop-down menu). Το
κριτήριο αναζήτησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: στοιχείο δεδομένου, τμήμα στοιχείου δεδομένου (λέξη) ή αρχή λέξης. Η αναζήτηση είναι
δυνατή με βάση αριθμό μητρώου, αριθμό φορολογικού μητρώου, εταιρική επωνυμία, οδό και αριθμό, δήμο κ.λπ.
Ενημέρωση
Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά.
Παροχή πληροφοριών για εκ νέου χρήση:
Ο AJPES παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες για
την εκ νέου χρήση πληροφοριών από το μητρώο επιχειρήσεων:
ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία παροχή δεδομένων για όλες τις καταχωρίσεις σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
μηνιαία παροχή δεδομένων για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του δικαστηρίου (Sodni register) σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
μηνιαία παροχή δεδομένων για ατομικές επιχειρήσεις σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
παροχή δεδομένων μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας σε ανεπτυγμένη, συνοπτική ή περιληπτική μορφή,
παροχή δεδομένων βάσει ειδικής παραγγελίας σε ανεπτυγμένη ή συνοπτική μορφή,
επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων βάσει κριτηρίων τα οποία ορίζει ο χρήστης (ψηφιακά δεδομένα).
Κάθε τρεις μήνες ο AJPES προσφέρει δωρεάν επισκόπηση του συνόλου του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων σε μορφή XML με καθορισμένη επιλογή
πληροφοριών για εκ νέου χρήση.

Τιμολόγηση
Ο AJPES επιβάλλει τέλος για την εκ νέου χρήση δημόσιων πληροφοριών από το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων, βάσει του

Τιμολογίου για την εκ νέου

χρήση δημόσιων πληροφοριών από το σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega
registra Slovenije) (σύνδεσμος προς τη βάση δεδομένων της σλοβενικής νομοθεσίας).
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στο μητρώο;
Τρίτα μέρη μπορούν να επικαλούνται τις πληροφορίες και όλα τα είδη των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2009/101/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται, στα κράτη μέλη εκ μέρους
των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των μελών και των τρίτων, με σκοπό να
καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, με βάση τους ακόλουθους νόμους:
- Τον νόμο περί εταιριών (Zakon o gospodarskih družbah) [Uradni list RS (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας) (UL RS), αριθ. 65/09 επίσημη κωδικοποιημένη έκδοση, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και 82/13 στο εξής: ZGD-1], που είναι ο
νόμος-πλαίσιο ο οποίος ρυθμίζει τους βασικούς κανόνες για το καθεστώς, την ίδρυση και τη λειτουργία των εμπορικών εταιρειών, των ατομικών
επιχειρήσεων, των συνδεδεμένων προσώπων, των ομίλων οικονομικών συμφερόντων και των θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και για τις τυχόν
αλλαγές στη νομική τους κατάσταση.
- Τον
νόμο περί δικαστικού μητρώου (Zakon o sodnem registru) (UL RS, αριθ. 54/07 - επίσημη κωδικοποιημένη έκδοση, 65/08, 49/09 και 82/13 - ZGD1H, στο εξής: ZSReg), ο οποίος ρυθμίζει το δικαστικό μητρώο, ορίζει τις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο δικαστικό μητρώο, τους κανόνες της
διαδικασίας με την οποία το αρμόδιο δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τις εγγραφές στο μητρώο του δικαστηρίου και τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο ο AJPES διαχειρίζεται το δικαστικό μητρώο. Ο εν λόγω νόμος ρυθμίζει επίσης τις διαδικασίες που αποτελούν μέρος του συστήματος της Vse enem

mestu na (μονοαπευθυντικής θυρίδας).
- Τον
νόμο περί σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, αριθ. 49/06 και 33/07 - ZSReg-B, στο εξής: ZPRS-1),
ο οποίος ρυθμίζει τη διαχείριση και συντήρηση του σλοβενικού μητρώου επιχειρήσεων (PRS), ορίζει τις εγγραφές του μητρώου επιχειρήσεων, τον τρόπο
ταυτοποίησης και την υποχρεωτική χρήση του σχετικού αριθμού μητρώου, το περιεχόμενο του μητρώου επιχειρήσεων και την απόκτηση δεδομένων για τη
διαχείριση του μητρώου, και ορίζει τη διαδικασία καταχώρισης στο μητρώο επιχειρήσεων, τις πληροφορίες που προστίθενται ή ορίζονται από τον διαχειριστή
του μητρώου κατά την καταχώριση, τη χρήση δεδομένων καταχώρισης επιχειρήσεων και την αποθήκευση στοιχείων τεκμηρίωσης.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο επιχειρήσεων;
Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν με τη δικτυακή πύλη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση.
Σχετικοί σύνδεσμοι
poslovni register (σλοβενικά),
business register (αγγλικά)
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Σλοβακία
Το τμήμα αυτό παρέχει μια επισκόπηση του σλοβακικού εμπορικού μητρώου.
Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο;
Το
εμπορικό μητρώο (Obchodný register) είναι ένα δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία καθορίζονται από τον νόμο και αφορούν
επιχειρηματίες, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.
Η διαχείριση του μητρώου αυτού γίνεται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Το εμπορικό μητρώο τηρείται από τα αρμόδια δικαστήρια (registrové súdy) (Επαρχιακό Δικαστήριο που βρίσκεται στην έδρα του Περιφερειακού Δικαστηρίου).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο;
Η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και η λήψη αποσπασμάτων από αυτό υπόκεινται στην καταβολή τέλους.
Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο
Οι αναζητήσεις στο
εμπορικό μητρώο μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα εξής κριτήρια:
επωνυμία επιχείρησης (obchodného mena)
αναγνωριστικός αριθμός (identifikačného čísla)
έδρα (sídla)
αριθμός εγγραφής (spisovej značky)
ονοματεπώνυμο προσώπου (priezviska a mena osoby)
Η μηχανή αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη στα αγγλικά.
Σε ποιο βαθμό τα έγγραφα του μητρώου είναι αξιόπιστα;
Ο νόμος αριθ. 513/1991, περί του Εμπορικού Κώδικα, προβλέπει, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επίκληση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί
και, κατά περίπτωση, του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο.
Τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Το περιεχόμενο
των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατάθεσης στην
Εμπορική Εφημερίδα.
Από το χρονικό αυτό σημείο, οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τα δεδομένα ή το περιεχόμενο των εγγράφων. Αυτό δεν ισχύει όταν η εγγεγραμμένη εταιρεία
μπορεί να αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν ήδη τα εν λόγω δεδομένα ή το εν λόγω περιεχόμενο.
Αν ένας τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τα δεδομένα ή το περιεχόμενο των εγγράφων, η εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί να
επικαλεστεί τα δεδομένα και το περιεχόμενο των εγγράφων 15 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των δεδομένων, και στην περίπτωση εγγράφων,
μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της κατάθεσης του εγγράφου.
Επομένως, μετά την περίοδο αυτή, μπορεί να γίνει επίκληση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί και του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν
κατατεθεί έναντι κάθε προσώπου.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί και των δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί ή του περιεχομένου των εγγράφων που

έχουν κατατεθεί και του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν δημοσιευθεί, η εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων μόνο τη
δημοσιευμένη έκδοση. Ωστόσο, αν η εταιρεία αυτή αποδείξει ότι ένας τρίτος γνώριζε το περιεχόμενο των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί ή το
περιεχόμενο εγγράφου που έχει κατατεθεί, μπορεί να τα επικαλεστεί έναντι αυτού.
Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Σλοβακίας
Το μητρώο παρέχει πληροφορίες που έχουν αρχειοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 και εφεξής.
Το εμπορικό μητρώο δημιουργήθηκε το 1992 μετά τη θέσπιση του νόμου αριθ. 513/1991 περί του Εμπορικού Κώδικα, και αντικατέστησε το προηγούμενο
μητρώο εταιρειών.
Ο Εμπορικός Κώδικας (άρθρα 27 – 34) τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής του εμπορικού μητρώου έως το 2004.
Από την 1η Φεβρουαρίου 2004, θεσπίσθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ οι νέες νομικές απαιτήσεις για το εμπορικό μητρώο (νόμος αριθ. 530/2003 περί του
εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε από άλλους νόμους).
Το μόνο άρθρο του Εμπορικού Κώδικα το οποίο εξακολουθεί να ισχύει είναι αυτό που ρυθμίζει τη νομική περιγραφή καταχωρισμένου προσώπου, τη
δυνατότητα αντίταξης των καταχωρισμένων δεδομένων και τη δημοσίευσή τους. Τα άρθρα 28 έως 34 καταργήθηκαν.
Με την τροποποίηση του Νόμου αριθ. 530/2003 καθιερώθηκε η ηλεκτρονική δημοσίευση του μητρώου. Τα επικαιροποιημένα έγγραφα τηρούνται σε έγγραφη
και ηλεκτρονική μορφή.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Εμπορικό μητρώο (Obchodný register)
Σλοβακικό εμπορικό μητρώο (Obchodný register SR)
Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Φινλανδία
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μια επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων της Φινλανδίας.
Τι πληροφορίες παρέχει το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;
Το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων κατέχει και τηρεί το
μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας.
Το μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας είναι ένα δημόσιο μητρώο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά κανόνα, όλες
οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο μητρώο. Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να κοινοποιούν τυχόν μεταβολές των στοιχείων τους στο μητρώο. Οι
περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει επίσης να υποβάλλουν στο μητρώο τους ετήσιους λογαριασμούς τους. Κάθε έτος στο μητρώο επιχειρήσεων
καταχωρίζονται:
περίπου 30.000 νέες επιχειρήσεις
περίπου 80.000 αλλαγές σε στοιχεία ήδη καταχωρισμένων εταιρειών
περίπου 200.000 ετήσιοι λογαριασμοί
Το μητρώο επιχειρήσεων εφαρμόζει την ίδια διαδικασία κοινοποίησης και την ίδια υπηρεσία δεδομένων με τη Φορολογική Διοίκηση. Η Υπηρεσία
Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις (ΥΕΕ) είναι μια δωρεάν υπηρεσία δεδομένων, την οποία διατηρούν από κοινού το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων και η Φορολογική Διοίκηση. Περιέχει στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων, όπως:
εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, διακριτικός τίτλος της και μεταφράσεις τους
αριθμός μητρώου της επιχείρησης, νομική μορφή και έδρα
διεύθυνση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
βασική δραστηριότητα
μητρώα της Φορολογικής Διοίκησης και του Εθνικού Συμβουλίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων, όπου έχει εγγραφεί η επιχείρηση
πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη παύση λειτουργίας, διακοπή δραστηριότητας, διαδικασίες χρεοκοπίας, εκκαθάρισης ή αναδιάρθρωσης.
Εκτός από τη δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης (αναζήτηση στην ΥΕΕ), μπορεί κανείς να ζητήσει και συγκεκριμένες πληροφορίες έναντι πληρωμής από το
Σύστημα Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις (ΣΕΕ), το οποίο επίσης διατηρούν από κοινού η Φορολογική Διοίκηση και το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων.
Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να αναζητήσουν εταιρείες στην ΥΕΕ: π.χ. σε ομάδες με βάση την περιοχή, τη δραστηριότητα (την κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης σύμφωνα με την τυποποιημένη βιομηχανική ταξινόμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Φινλανδίας), την εταιρική μορφή, το μητρώο (τα μητρώα
της Φορολογικής Διοίκησης, το μητρώο επιχειρήσεων και το μητρώο ίδρυσης επιχειρήσεων) ή με βάση την ημερομηνία καταχώρισης (να επιλέξουν τις νέες
επιχειρήσεις).
Το Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (European Business Register - EBR) παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για επιχειρήσεις σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Το EBR είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης που παρέχεται από κοινού από τα μητρώα επιχειρήσεων 15 ευρωπαϊκών χωρών και
προσφέρει επίσημες και αξιόπιστες πληροφορίες απευθείας από το εθνικό μητρώο επιχειρήσεων κάθε συμμετέχουσας χώρας.
Το EBR είναι μια εύχρηστη υπηρεσία καθώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα εμφάνισης των πληροφοριών (φινλανδικά, σουηδικά ή αγγλικά) και οι
πληροφορίες που διατίθενται για κάθε χώρα παρουσιάζονται με τον ίδιο εύληπτο τρόπο.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας;
Ναι, η πρόσβαση σε ένα μέρος του μητρώου παρέχεται δωρεάν.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων της Φινλανδίας
Τα στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρίζονται στο μητρώο με βάση κοινοποιήσεις και ανακοινώσεις που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή για την
καταχώριση των επιχειρήσεων. Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που υποβάλλονται τόσο από τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και από δικαστήρια και άλλες
αρχές.
Βάσει του άρθρου 21α του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων μπορεί να ενημερώνει τα
αρχεία του και, χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα για τον Φινλανδικό Πληθυσμό, να ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που έχουν υποβάλει οι
πελάτες μέσω κοινοποιήσεων και λοιπής αλληλογραφίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου περί απαγορεύσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας, το Κέντρο Νομικών Μητρώων της Φινλανδίας παρέχει στο
μητρώο επιχειρήσεων στοιχεία σχετικά με τις ισχύουσες απαγορεύσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης
τους. Στη συνέχεια, το σύστημα του μητρώου επιχειρήσεων επικαιροποιείται με βάση τα εν λόγω στοιχεία.
Το περιεχόμενο του μητρώου επιχειρήσεων καθορίζεται από τη φινλανδική νομοθεσία. Η νομοθεσία που αφορά το μητρώο επιχειρήσεων, τους τύπους
εταιρειών και τις δραστηριότητές τους ορίζει κατά κανόνα τις πληροφορίες που πρέπει να καταχωρίζονται για τους διάφορους τύπους εταιρειών (βλ. π.χ.
νόμο περί μητρώου επιχειρήσεων, νόμο περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και νόμο περί προσωπικών εταιρειών).
Κατά κανόνα, για κάθε τύπο επιχείρησης, καταχωρίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:
επωνυμία της επιχείρησης
δήμος στον οποίο εδρεύει η επιχείρηση (έδρα)
δραστηριότητα (πεδίο δραστηριότητας)
εκπρόσωπος(-οι) της επιχείρησης
διεύθυνση της επιχείρησης.
Όταν καταχωρίζεται εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων, αυτή δημοσιεύεται ταυτόχρονα και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρωσης. Η ηλεκτρονική
υπηρεσία ενημέρωσης για τις δημοσιευόμενες εγγραφές είναι μια δημόσια δωρεάν υπηρεσία η οποία περιέχει, εκτός από τις δημοσιευόμενες εγγραφές, τα
βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Με τη βοήθεια της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να ελέγξετε π.χ. εάν μια εταιρεία έχει υποβάλει προς εγγραφή τη σύνθεση
του νέου ΔΣ της ή να βρείτε ποιες νέες επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για οποιαδήποτε επιχείρηση εφόσον διαθέτετε τον αριθμό μητρώου της. Ο
αριθμός αυτός μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω του Συστήματος Ενημέρωσης για τις Επιχειρήσεις, κατά περίπτωση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μια
συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως όρος αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε έναν
συγκεκριμένο τύπο εγγραφής ή κατά δήμο ή περιφέρεια. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, την επωνυμία
της, τον αριθμό μητρώου και την έδρα της. Η δημοσιευμένη εγγραφή περιλαμβάνει π.χ. τον τύπο της εγγραφής και τις επικεφαλίδες των εγγραφών του
μητρώου.
Στο μητρώο περιλαμβάνονται και άλλες λεπτομέρειες ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης. Τα αποσπάσματα του μητρώου για επιχειρήσεις του ίδιου τύπου
ενδέχεται να διαφέρουν απολύτως μεταξύ τους. Ορισμένες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, για παράδειγμα, επωφελούνται των δυνατοτήτων που
προσφέρει ο νόμος περί εταιρειών αποφασίζουν να εκδώσουν δικαιώματα προαίρεσης και άλλα ειδικά δικαιώματα ή να συγχωνευτούν και στη συνέχεια
υποβάλλουν τα εν λόγω στοιχεία προς καταχώριση στο μητρώο. Άλλες εταιρείες επιλέγουν να υποβάλουν μόνο όσες πληροφορίες πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλονται προς καταχώριση. Επιπλέον, τα αποσπάσματα του μητρώου αντικατοπτρίζουν και τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Για
παράδειγμα, οι εγγραφές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης στο μητρώο μπορούν να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με το εάν το στοιχείο που πρέπει να
καταχωριστεί παραπέμπει σε απόφαση που ελήφθη βάσει του νέου νόμου περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η
Σεπτεμβρίου 2006, ή σε απόφαση δυνάμει προγενέστερου νόμου.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα που περιέχονται στο μητρώο;
Ο νόμος περί μητρώου επιχειρήσεων (νόμος 1979/129 της 2ας Φεβρουαρίου 1979) θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο
μητρώο και τη δημοσίευσή τους. Ο νόμος εξασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το μητρώο
επιχειρήσεων. Ένα τρίτο μέρος που ενεργεί με καλή πίστη μπορεί να βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο μητρώο.
Σύμφωνα με το άρθρο 1α του νόμου, όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο μητρώο έχουν δημόσιο χαρακτήρα και όλοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε
στοιχεία, αποσπάσματα και πιστοποιητικά από το μητρώο επιχειρήσεων. Τα στοιχεία μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Οι μόνες
εξαιρέσεις είναι οι προσωπικοί αριθμοί ταυτότητας των φυσικών προσώπων και οι διευθύνσεις κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό
αυτά δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Τα στοιχεία σχετικά με τον εντοπισμό των τελευταίων ψηφίων του προσωπικού αριθμού ταυτότητας και της διεύθυνσης
κατοικίας των φυσικών προσώπων που ζουν στο εξωτερικό γνωστοποιούνται μόνο αν πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που ορίζονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 3 του νόμου σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα των κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Διαφορετικά, αντί της διεύθυνσης κατοικίας
γνωστοποιείται η χώρα κατοικίας.
Το άρθρο 26 του νόμου περί μητρώου επιχειρήσεων προβλέπει ότι τρίτα μέρη που ενεργούν με καλή πίστη μπορούν να βασίζονται στα στοιχεία που
καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο μητρώο. Τα στοιχεία δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα αμέσως μετά την καταχώρισή τους στο μητρώο. Οι
δημοσιεύσεις διατίθενται δωρεάν από την υπηρεσία ενημέρωσης του μητρώου επιχειρήσεων.
Ιστορικό του μητρώου επιχειρήσεων
Το μητρώο επιχειρήσεων διατηρεί στοιχεία από το έτος 1860.
Σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων
Επιχειρήσεων,
Εθνικό Συμβούλιο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Μητρώων της Φινλανδίας
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Σουηδία
Σύντομη επισκόπηση του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων.
Τι περιλαμβάνει το σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων;
Το γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μητρώα που περιέχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις (δηλ. τις
καταχωρισμένες επιχειρήσεις). Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω μητρώα είναι προσβάσιμες μέσω
μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο. ή
επικοινωνώντας με το
Γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών.
Γι’ αυτά τα μητρώα χρησιμοποιείται παρακάτω η κοινή ονομασία «σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων».
Το σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα ακόλουθα:
επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης
αριθμό μητρώου
στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
ετήσιο οικονομικό απολογισμό
εταιρικό καταστατικό
πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
πτώχευση.

Κάτοχος και διαχειριστής του μητρώου είναι το
γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών.
Η πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων είναι δωρεάν;
Οι πληροφορίες του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων είναι διαθέσιμες δωρεάν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο μητρώου σουηδικών
εταιρειών. Σε περίπτωση αίτησης γραπτού αποσπάσματος από το μητρώο, συνήθως επιβάλλεται κάποιο τέλος.
Με τη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, οι πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις επωνυμίες των επιχειρήσεων, τον αριθμό μητρώου και
το καθεστώς των επιχειρήσεων. Οι ακόλουθες επιπλέον υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες και επί πληρωμή:
στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
ετήσιο οικονομικό απολογισμό
εταιρικό καταστατικό
πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις και τις εκκαθαρίσεις.
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Η κοινολόγηση στοιχείων των σουηδικών ανώνυμων εταιρειών γίνεται σύμφωνα με την οδηγία περί δημοσιότητας 2009/101/ΕΚ άρθρο 2.
Οι πρόσφατα καταχωρισμένες σουηδικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και μεταβολές των εν λόγω εταιρειών, καταχωρίζονται στο γραφείο μητρώου σουηδικών
εταιρειών.
Σύμφωνα με την οδηγία περί δημοσιότητας 2009/101/ΕΚ άρθρο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ορισμένες πράξεις και στοιχεία σχετικά
με τις εταιρείες να δημοσιοποιούνται πάντα. Οι εν λόγω πράξεις και τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 2, δημοσιεύονται επίσης στην
ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
Στην περίπτωση της Σουηδίας, τα καταχωρισμένα στοιχεία κοινοποιούνται στην επίσημη εφημερίδα της σουηδικής κυβέρνησης (Post- och Inrikes Tidningar).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σουηδικές επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του γραφείου μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων
http://www.bolagsverket.se/en.
Η επίσημη εφημερίδα της σουηδικής κυβέρνησης είναι προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο του γραφείου μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων
http://www.
bolagsverket.se/en.
Μέθοδος αναζήτησης στο σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων
Όλοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το μητρώο επικοινωνώντας με το γραφείο μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.
Με τη μηχανή αναζήτησης οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση πληκτρολογώντας την επωνυμία της επιχείρησης και τον αριθμό
μητρώου. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες και χρήστες επί πληρωμή:
στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
ετήσιο οικονομικό απολογισμό
εταιρικό καταστατικό
πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις και τις εκκαθαρίσεις.
Ιστορικό του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων
Τα στοιχεία βρίσκονται στο μητρώο από το 1897. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, τα στοιχεία έχουν ψηφιοποιηθεί από το 1982. Από το 2002 όλες οι
εισερχόμενες πληροφορίες μητρώου μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (EBR)
Τελευταία επικαιροποίηση: 03/11/2016
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.
Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Ηνωµένο Βασίλειο

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του μητρώου επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ποιος τηρεί το μητρώο επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο;
Το Companies House είναι το
μητρώο επιχειρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων της Αγγλίας και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας.
Τι πληροφορίες περιέχει το Companies House;
Το μητρώο περιέχει πληροφορίες που έχουν κατατεθεί από ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες εταιρείες, υπερπόντιες
εταιρείες, ΕΕΟΣ (ευρωπαϊκούς ομίλους οικονομικού σκοπού), διασυνοριακές συγχωνεύσεις και ΕΑΕ (Societas Europaea, δηλ. ευρωπαϊκές ανώνυμες
εταιρείες). Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις κατάθεσης στο
Companies House. Το μητρώο δεν περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τους εμπόρους, τις ομόρρυθμες εταιρείες και τις εταιρικές επωνυμίες.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο επιχειρήσεων;
Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν, όπως και η αναζήτηση βασικών πληροφοριών για τις εταιρείες.
Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου
Οι πληροφορίες για εταιρείες που περιέχονται στο μητρώο επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να αναζητηθούν στο
Companies House,
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «WebCHeck».
Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;
Ο Έφορος Εταιρειών
Στη ενότητα αυτή περιγράφεται η κατάσταση σχετικά με τις πληροφορίες για εταιρείες, διότι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που
βρίσκεται στο μητρώο.
Η κύρια νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του μητρώου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο νόμος περί εταιρειών («Companies Act») του 2006. Βάσει του εν
λόγω νόμου, οι πληροφορίες υποβάλλονται, προς καταχώριση, στον Έφορο Εταιρειών («Έφορος») από μια εταιρεία ή από φορείς που ενεργούν εξ
ονόματός της. Μετά την υποβολή τους, η μορφή των πληροφοριών ελέγχεται ως προς την πληρότητά τους. Ο Έφορος αποδέχεται τις πληροφορίες αυτές
καλή τη πίστει. Δεν πραγματοποιείται επικύρωση ή επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών. Εάν γίνουν αποδεκτές, οι πληροφορίες καταχωρίζονται

ώστε να τηρείται αρχείο και να είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση. Τα πρόσωπα που αναζητούν πληροφορίες στο εν λόγω μητρώο μπορούν να
στηρίζονται στην αξιοπιστία τους, εκτός από μια μικρή κατηγορία πληροφοριών, αλλά μόνον στον βαθμό που οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον
Έφορο είναι ακριβείς.
Μια περιορισμένη κατηγορία πληροφοριών στο μητρώο έχει έννομες συνέπειες ως αποτέλεσμα της καταχώρησής τους. Τα πρόσωπα που αναζητούν
πληροφορίες μπορούν να στηρίζονται στην αξιοπιστία τους όπως αναφέρονται στο μητρώο. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει:
τη σύσταση εταιρείας (Companies Act του 2006, άρθρο 16),
τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας και την αλλαγή της βάσει του άρθρου 87,
την εταιρική επωνυμία και την αλλαγή της βάσει του τμήματος 81,
την εκ νέου καταχώριση εταιρείας με σκοπό τη μεταβολή του καθεστώτος της, π.χ. από ιδιωτική εταιρεία σε δημόσια εταιρεία κλπ. (άρθρα 96, 101,104, 107
και 111),
τη μείωση του κεφαλαίου εταιρείας (άρθρα 651 και 665).
Σε περίπτωση σοβαρών ανακριβειών στις πληροφορίες που υποβάλλονται στον Έφορο είναι δυνατόν να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις. Το άρθρο 1112 του
Companies Act του 2006 ποινικοποιεί την εκ προθέσεως ή εξ αμελείας υποβολή ανακριβών, παραπλανητικών ή απατηλών πληροφοριών στον Έφορο.
Οι εταιρείες μπορούν να επικαλεστούν έναντι τρίτων μόνο συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν κοινοποιηθεί επισήμως ή για τα οποία μπορεί να
αποδειχθεί ότι οι τρίτοι είχαν γνώση αυτών (άρθρο 1079 του Companies Act του 2006).
Πρόκειται για τα εξής συγκεκριμένα γεγονότα:
τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,
αλλαγή των μελών της διοίκησης της εταιρείας,
αλλαγή της καταστατικής έδρας της εταιρείας,
έκδοση απόφασης εκκαθάρισης για την εταιρεία,
διορισμός συνδίκου σε εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
Companies House
Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

