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W celu utworzenia spółki akcyjnej (gr. Ανώνυμη Εταιρεία) w Grecji założyciel czy założyciele muszą m.in.
podpisać akt notarialny – statut lub umowę zawiązania spółki, zgodnie z przepisami ustawy N.2190/1920.
Muszą również pamiętać, by:

złożyć podpisany wniosek o dokonanie zgłoszenia spółki do ORH
złożyć wniosek o wpis ﬁrmy oraz o rejestrację we właściwej izbie
dokonać wpłaty na rzecz Pokwitowania Jednolitego Kosztu Utworzenia Spółki
złożyć deklarację w zakresie podatku od zgromadzenia kapitału
zapłacić należny podatek

Trzeba również przedłożyć umowę najmu nieruchomości lub tytuł własności nieruchomości, albo odpowiednie
oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu nieruchomości na siedzibę spółki, a także otrzymać grecki numer
identyﬁkacji podatkowej; zarejestrować samą spółkę oraz jej członków zarządu we właściwej Kasie Ubezpieczenia
Społecznego.

Jeżeli wszystkie te czynności będą spełnione, Służba JO jeszcze tego samego dnia, ewentualnie w następnym
dniu roboczym, sprawdzi wniosek o wpis spółki oraz złożone dokumenty. Jeżeli stwierdzi, że umowa spółki statut oraz inne wymagane dokumenty nie spełniają określonych w przepisach wymogów, wezwie do złożenia
pisemnych wyjaśnień, zmian lub uzupełnień w ciągu 2-10 dni, w zależności od konkretnego przypadku.
Jeżeli założyciele spółki oraz przedłożone przez nich dokumenty nie spełnią wymogów prawa, to spółka nie
zostanie zarejestrowana w ORH, a przedsiębiorca otrzyma zwrot części lub całości dokonanych wpłat.
Służba JO musi też sprawdzić w elektronicznym archiwum ORH ﬁrmy, nazwy czy spółki i wystawić dokument o
wstępnym zatwierdzeniu prawa do używania danej ﬁrmy.
Zobowiązana jest też do przyjęcia wpłaty na rzecz Pokwitowania Jednolitego Kosztu Utworzenia Spółki oraz
podatku od zgromadzenia kapitału oraz do wydania stosownych pokwitowań w tym zakresie, a także do
zadbania m.in. o przyznanie założycielom numeru identyﬁkacji podatkowej, jeżeli jest to wymagane.

3
Musi także wpisać lub zarejestrować spółkę w ORH, przyznać numer rejestracyjny oraz kod numeru
rejestracyjnego w tym rejestrze.

Aby przyznać spółce grecki numer identyﬁkacji podatkowej, Służba JO elektronicznie przesyła właściwemu
urzędowi skarbowemu następujące dane i dokumenty:

numer rejestracyjny w ORH
kod numeru rejestracyjnego w ORH
pokwitowanie zapłaty podatku od zgromadzenia kapitału
dane odnośnie siedziby spółki oraz pozostałych jej oddziałów lub pomieszczeń (tytuł własności lub umowa
najmu/podnajmu nieruchomości albo oświadczenie o bezpłatnym użyczeniu nieruchomości, zatwierdzone
przez urząd skarbowy)
formularze złożone przez wnioskodawcę w celu przyznania numeru identyﬁkacji podatkowej

Po otrzymaniu tych informacji urząd skarbowy powinien przyznać Numer Identyﬁkacji Podatkowej.
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