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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ. ΜΟΡΦΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ. 

 

1. Η επιλογή μεταξύ θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος 

 

Ο ξένος επενδυτής που ενδιαφέρεται να ασκήσει επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο Βέλγιο, έχει τη δυνατότητα να το πράξει είτε με την 

ίδρυση θυγατρικής εταιρείας είτε με τη σύσταση υποκαταστήματος. Η 

επιλογή αυτή συνεπάγεται την επέλευση σημαντικών έννομων συνεπειών 

όσον αφορά τη νομική και οικονομική μεταχείριση της επιχείρησης από 

το βελγικό κράτος.  

Η παρουσία του ξένου επενδυτή στη χώρα μέσω της σύστασης 

θυγατρικής εταιρείας ισοδυναμεί με ίδρυση νέας εταιρείας, αμιγώς 

βελγικής ιθαγένειας, με πλήρως ξεχωριστή νομική προσωπικότητα από 

τη μητρική εταιρεία, η οποία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τις πληρωμές 

και τα χρέη της θυγατρικής της. Λόγω της βελγικής ιθαγένειας, η 

θυγατρική εταιρεία διέπεται από το βελγικό δίκαιο για το σύνολο των 

θεμάτων που την αφορούν (φορολογία, κοινωνική ασφάλιση, ΦΠΑ, 

εταιρικές υποχρεώσεις κλπ.). 

Αντιθέτως, το υποκατάστημα, δεν έχει ξεχωριστή νομική 

προσωπικότητα από την εταιρεία της χώρας προέλευσης και εξαρτάται 

από αυτήν νομικά και οικονομικά, με αποτέλεσμα η τελευταία να 

ευθύνεται πλήρως για τις οφειλές του. Το υποκατάστημα διατηρεί την 

ιθαγένεια της μητρικής εταιρείας και συνακόλουθα θεωρείται για το 

βελγικό κράτος και τη βελγική έννομη τάξη ως ξένη εταιρεία. Υπόκειται 

βεβαίως στο βελγικό κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά την λειτουργία, 

την διοίκηση και την φορολογία του. Συνήθως, τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών εταιρειών επωφελούνται του ειδικού ευνοϊκού φορολογικού 

καθεστώτος των πλασματικών τόκων.  
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2. Διατυπώσεις σύστασης υποκαταστήματος στο Βέλγιο 

 

 Κάθε ξένη εταιρεία που επιθυμεί να ιδρύσει υποκατάστημα στο 

Βέλγιο οφείλει να διορίσει ως νομικό εκπρόσωπό της φυσικό πρόσωπο 

υπεύθυνο για όλες τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών με τρίτους καθώς και όλων των 

οικείων νομικών ζητημάτων. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται ο «νομικός 

εκπρόσωπος» («legal representative») της εταιρείας στο Βέλγιο. 

 

 Δημοσίευση στην επίσημη βελγική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(Moniteur Belge): 

 Της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ξένης εταιρείας, για 

την ίδρυση υποκαταστήματος στο Βέλγιο. Η απόφαση αυτή πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρει το όνομα του φυσικού προσώπου που 

διορίζεται ως νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας στο Βέλγιο.  

 Του καταστατικού της ξένης εταιρείας και του ΦΕΚ, στο οποίο 

δημοσιεύτηκε η ίδρυσή της στη χώρα ιθαγένειας. Το κόστος 

δημοσίευσης ανέρχεται στο ποσό των 265,47 ευρώ (ή 214,41 ευρώ στην 

ηλεκτρονική έκδοση), καθώς ωστόσο τούτο αναπροσαρμόζεται συχνά, 

επιβάλλεται η διασταύρωσή του στην οικεία ιστοσελίδα: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm.  

 

 Μετά τη δημοσίευση των ως άνω εγγράφων, ο τελευταίος 

ισολογισμός της μητρικής εταιρείας κατατίθεται στην Κεντρική Τράπεζα 

του Βελγίου (Banque Nationale de Belgique, Centrale des Bilans). Η 

κατάθεση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά (βεβαίως εφ’ όσον 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm
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υποβληθούν επικυρωμένα έγγραφα μάλλον η κατάθεση θα πρέπει να 

γίνει έντυπα τουλάχιστον στην αρχική φάση) και το κόστος κυμαίνεται 

μεταξύ 418,73 και 489,51 ευρώ ανάλογα με τον τρόπο κατάθεσης, για 

μεγάλες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις, και μεταξύ 

155,67 και 226,34 ευρώ για μικρομεσαίες και μη εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο εταιρείες, ανάλογα και πάλι με τον τρόπο κατάθεσης. 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αντληθούν στην ιστοσελίδα της 

Κεντρικής Τράπεζας: 

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_01_00

_00.htm?l=en. 

Επισημαίνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερθέντα έγγραφα, εκτός από 

τον ισολογισμό της εταιρείας, πρέπει να μεταφραστούν από 

εξουσιοδοτημένο Βέλγο μεταφραστή στη γαλλική ή στην ολλανδική 

γλώσσα. Κατάλογος ορκωτών μεταφραστών τηρείται στα Δικαστήρια και 

η μετάφραση επικυρώνεται από το Greffe du Tribunal de Commerce. 

Ειδικά το καταστατικό της μητρικής εταιρείας θα πρέπει να φέρει, πριν 

μεταφραστεί, την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) από την αρμόδια 

ελληνική αρχή. Για τον ισολογισμό προς δημοσίευση στη Banque 

Nationale de Belgique, Centrale des Bilans αρκεί απλή μετάφραση στη 

γαλλική ή την ολλανδική γλώσσα. 

Ανάλογες ενέργειες κατάθεσης εγγράφων θα πρέπει να γίνουν 

επίσης τόσο προς την Βάση Δεδομένων Επιχειρήσεων (Banque Carrefour 

des Entreprises), όσο και προς το εμπορικό δικαστήριο, ώστε να είναι το 

υποκατάστημα εγγεγραμμένο στο μητρώο εταιρειών, καθώς και στο 

φορολογικό μητρώο.   

 

 

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_01_00_00.htm?l=en
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_01_00_00.htm?l=en
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3. Διατυπώσεις σύστασης θυγατρικής εταιρείας στο Βέλγιο    

 

Η σύσταση βελγικής εταιρείας απαιτεί τη σύνταξη καταστατικού 

με συμβολαιογραφική πράξη (στις περισσότερες περιπτώσεις, βλ. και 

κατωτέρω). Τα έξοδα συστάσεως συνίστανται κατ’ αρχάς στην αμοιβή 

του συμβολαιογράφου, η οποία υπολογίζεται βάσει του κεφαλαίου και 

του ενεργητικού της εταιρείας (και στην πράξη ανέρχεται σε περίπου 

1.000 € για μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και σε 1.500 € για μία 

ανώνυμη εταιρεία, με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο). Στην συνέχεια, η 

ως άνω συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να κατατεθεί και εγγραφεί 

στο ομοσπονδιακό Υπ. Οικονομικών έναντι κόστους 25 ευρώ, και 

βεβαίως στο μητρώο επιχειρήσεων του αρμόδιου εμπορικού δικαστηρίου 

(Greffe du Tribunal de Commerce). Το μητρώο επιχειρήσεων εκδίδει 

έναν αριθμό επιχείρησης, ο οποίος κατατίθεται στην Βάση Δεδομένων 

Επιχειρήσεων (Banque Carrefour des Entreprises) του ομοσπονδιακού 

Υπουργείου Οικονομίας, ενεργοποιείται και αποτελεί τον αριθμό 

ταυτοποίησης και φορολογικού μητρώου της συσταθείσας εταιρείας (βλ. 

και κατωτέρω).  

Τα έξοδα δημοσίευσης του καταστατικού στην επίσημη βελγική 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Moniteur Belge) ανέρχονται στα 265,47 € 

(σε έντυπη μορφή), στα 214,41 € (σε ηλεκτρονική μορφή) και στα 155,73 

€ για εκάστη τροποποίηση (βλ. και ιστοσελίδα 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm). Η καταχώρηση 

στην Βάση Δεδομένων Επιχειρήσεων (Banque Carrefour des Entreprises) 

κοστίζει 83,50 €. Οι διαδικασίες σύστασης εταιρείας στο Βέλγιο 

διαρκούν μεταξύ μιας και έξι εβδομάδων.  

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα : 

https://www.notaire.be/societes.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm
https://www.notaire.be/societes
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Οι πλέον συνήθεις τύποι εμπορικών εταιρειών είναι οι ακόλουθοι : 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SOCIETE ANONYME (S.A. / N.V.) 

Η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρεία, με την 

έννοια ότι το νομικό πρόσωπο της εταιρείας διαχωρίζεται πλήρως από 

τους μετόχους, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και την ευθύνη της 

εταιρείας. Οι μέτοχοι της S.A. είναι υπόλογοι μέχρι του ποσού της 

κεφαλαιακής τους συνεισφοράς, δηλαδή των μετοχών που κατέχουν.  

 Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) μετόχους. 

 Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 61.500 ευρώ, το οποίο πρέπει να 

καταβληθεί εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση της εταιρείας (εάν είναι 

υψηλότερο, απαιτείται καταβολή του 25% του μετοχικού κεφαλαίου, υπό 

τον όρο ότι καλύπτει το ελάχιστο όριο). 

 Το κόστος αρχικής εγγραφής συν ορισμένα διοικητικά κόστη 

σύστασης της εταιρείας πλησιάζουν τα 300 ευρώ, συν βεβαίως τα 

συμβολαιογραφικά έξοδα.  

 Η S.A. έχει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο κατονομάζεται και 

διορίζεται με το καταστατικό, γενική συνέλευση και τουλάχιστον τρεις 

διαχειριστές, εκτός και αν οι μέτοχοι είναι μόνο δύο, οπότε έχει δύο 

διαχειριστές. 

 Κατά την ίδρυσή της, τα μέλη πρέπει να παρουσιασθούν σε Βέλγο 

συμβολαιογράφο, είτε αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, για να 

υπογράψουν την πράξη σύστασης της εταιρείας. Οι ιδρυτές πρέπει να 

καταθέσουν στον συμβολαιογράφο οικονομικό σχέδιο το οποίο 

αποδεικνύει ότι το κατατεθέν κεφάλαιο επαρκεί για τις δραστηριότητες 

της εταιρείας. Υπόψη ότι εάν η εκπόνηση του οικονομικού σχεδίου 
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ανατεθεί σε λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να υπολογιστεί ένα πρόσθετο 

κόστος πλησίον των 500 ευρώ.  

 Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να κατατεθεί στο εμπορικό 

δικαστήριο, ενώ τα πλέον σημαντικά του αποσπάσματα δημοσιεύονται 

στην βελγική Επίσημη Εφημερίδα (Annexe au Moniteur Belge) σε μία 

από τις γαλλική, φλαμανδική ή γερμανική, με βάση το πού εδρεύει η 

εταιρεία. Η εταιρεία αποκτά νομική υπόσταση από τη στιγμή που το 

καταστατικό έχει κατατεθεί στο εμπορικό δικαστήριο. 

 Αφού συσταθούν, οι εταιρείες πρέπει να εγγράφονται στην Βάση 

Δεδομένων Επιχειρήσεων (Banque Carrefour des Entreprises, βλ. και 

κατωτέρω) προτού ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους. Απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση μόνον για ορισμένους κλάδους δραστηριότητας, 

όπως οι τραπεζικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι μεταφορές, το 

εμπόριο διαμαντιών, παρασκευή και εμπόριο φαρμακευτικών κ.α. 

 Εταιρείες εγκατεστημένες στον χώρο της Ε.Ε. μπορούν να 

συστήσουν μία ειδική μορφή ανώνυμης εταιρείας, την «Ευρωπαϊκή 

Εταιρεία» (“Société Européenne” - SE), που είναι μία εταιρική μορφή η 

οποία διευκολύνει τις συγχωνεύσεις, τον σχηματισμό holding companies 

από επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. και 

την δημιουργία μικτών θυγατρικών σε άλλα κράτη μέλη. Το ελάχιστο 

εταιρικό κεφάλαιο της «Ευρωπαϊκής Εταιρείας» ανέρχεται σε 120.000 

ευρώ, ενώ το ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά την 

σύστασή της ανέρχεται σε 61.500 ευρώ. Οι διαδικασίες εγγραφής 

λαμβάνουν χώρα στο Βέλγιο (ή άλλο κράτος μέλος) και η δημοσίευση 

του καταστατικού της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: SOCIETE PRIVEE A 

RESPONSABILITE LIMITEE (S.P.R.L. / B.V.B.A.) 

Η S.P.R.L. είναι ο τύπος εταιρείας που συνιστάται περισσότερο σε νέους 

επιχειρηματίες, και χρησιμοποιείται ευρέως στο Βέλγιο. Οι εταίροι της 

S.P.R.L. ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της έως το ποσοστό της 

συνεισφοράς τους σε αυτήν, και, όπως οι μέτοχοι της S.A. είναι υπόλογοι 

μέχρι του ποσού της κεφαλαιακής τους συνεισφοράς. 

 Τουλάχιστον ένας εταίρος αρκεί για να εκκινήσει η εταιρεία τη 

λειτουργία της. 

 Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο: 18.550 ευρώ, με ελάχιστο 

απαιτούμενο καταβληθέν κατά τη σύσταση 6.200 ευρώ (ή 12.400 ευρώ 

εάν υπάρχει μόνον ένας εταίρος). Σημειωτέον ότι με βάση νομοθεσία του 

2010, υπάρχει η δυνατότητα για φυσικά πρόσωπα σύστασης S.P.R.L. 

“Starter”, με καταβολή ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου 1 ευρώ (εντός 

περιόδου πενταετίας πρέπει να καταβληθεί το εταιρικό κεφάλαιο, ήτοι 

18.550 ευρώ κατ’ ελάχιστο). 

 Η διοίκηση ασκείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές, που 

μπορούν να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της εταιρείας, και οι οποίοι 

διορίζονται από τους ιδρυτές της εταιρείας με την καταστατική  πράξη 

συστάσεώς της, ή τους μετόχους για ορισμένη ή και αόριστη χρονική 

περίοδο. 

 Οι διαδικασίες σύστασης ομοιάζουν με της S.A. και απαιτείται 

συμβολαιογραφική πράξη. 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE 

(S.C.R.L. / C.B.V.A.) 

Πρόκειται για ιδιαίτερα ευέλικτο τύπο εταιρείας, ιδιαίτερα όσον αφορά 

την κεφαλαιακή του διάρθρωση. Βασικά χαρακτηριστικά του: 

 Πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις (3) μετόχους, οι οποίοι μπορούν 

να αυξάνουν ή να μειώνουν τις κεφαλαιακές συνεισφορές τους, ή και να 

αποχωρούν από την εταιρεία σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τους πρώτους 

6 μήνες κάθε οικονομικού έτους, ενώ ευθύνονται μέχρι του ποσού της 

κεφαλαιακής τους συνεισφοράς. 

 Ελάχιστο κεφάλαιο 18.550 ευρώ (με 6.200 ευρώ ελάχιστο 

καταβεβλημένο). 

 

Υπάρχει επίσης και η συνεταιριστική εταιρεία απεριόριστης ευθύνης 

(Société coopérative à responsabilité illimitée), οι βασικές διαφορές της 

οποίας είναι ότι αφ’ ενός η ευθύνη των μετόχων είναι απεριόριστη και 

αφ’ ετέρου δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο. Η σύσταση της 

εταιρείας απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη. 

 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ: SOCIETE EN 

COMMANDITE PAR ACTION (S.C.A. / C.V.A.) 

Πρόκειται για εταιρεία που αποτελείται αφ’ ενός από έναν ή 

περισσότερους εταίρους οι οποίοι έχουν απεριόριστη ευθύνη, και αφ’ 

ετέρου από μετόχους (ετερόρρυθμους εταίρους) οι οποίοι ευθύνονται 

μέχρι του ποσού των μετοχών που κατέχουν. Βασική διαφορά από την 

απλή ετερόρρυθμη εταιρεία είναι ότι οι μετοχές μπορούν να 

μεταβιβαστούν σε τρίτους. Η εταιρεία διοικείται από εταίρο ο οποίος 
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ορίζεται στο καταστατικό της, και έχει απεριόριστη ευθύνη. Η σύσταση 

της εταιρείας απαιτεί συμβολαιογραφική πράξη. 

 

ΑΠΛΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SOCIETE EN 

COMMANDITE SIMPLE (S.C.S. / G.C.V.) 

Πρόκειται για την κλασική ετερόρρυθμη εταιρεία, με εταίρους που έχουν 

απεριόριστη (ομόρρυθμοι εταίροι) και άλλους που έχουν περιορισμένη 

ευθύνη (ετερόρρυθμοι εταίροι) μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους 

στο κεφάλαιο. Μπορεί να συσταθεί είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ή με 

συμβολαιογραφική πράξη. Υπεύθυνοι για την εκπροσώπηση της 

εταιρείας είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι. Η εταιρική αυτή μορφή είναι 

σχετικά σπάνια στο Βέλγιο. 

 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

(S.N.C. / V.O.F.)  

Η ομόρρυθμη εταιρεία μπορεί να συσταθεί είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό 

ή με συμβολαιογραφική πράξη. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο εταίροι 

(που μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι φέρουν 

απεριόριστη ευθύνη, ενώ το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να 

κατατεθεί στο εμπορικό δικαστήριο. 

 

Τόσο στην περίπτωση της θυγατρικής όσο και στην περίπτωση του 

υποκαταστήματος επιβάλλεται άνοιγμα ειδικού «κλειστού» λογαριασμού 

όψεως σε βελγική τράπεζα, στο όνομα της υπό σύσταση εταιρείας. Στην 

περίπτωση της θυγατρικής, ο τραπεζικός λογαριασμός ανοίγει στο όνομα 

της εταιρείας, ενώ στην περίπτωση του υποκαταστήματος ο λογαριασμός 
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ανοίγει στο όνομα του νομικού εκπροσώπου της μητρικής εταιρείας στο 

Βέλγιο. 

Επίσης κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Βέλγιο οφείλει να 

καταθέσει αίτηση στην «Banque Carrefour des Entreprises» για να πάρει 

αριθμό ταυτοποίησης (numéro d’entreprise). Κόστος εγγραφής: 83,50 

ευρώ. Παράλληλα, η υπό σύσταση εταιρεία θα πρέπει να απευθυνθεί σε 

εξουσιοδοτημένο οργανισμό εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (“Guichet 

d’Entreprises”), ο οποίος θα προβεί –έναντι αμοιβής- για λογαριασμό της 

σε όλες τις ενέργειες προς την «Banque Carrefour des Entreprises», και 

μετά την ίδρυση της εταιρείας θα αναλάβει την διεκπεραίωση των 

φορολογικών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και λοιπών υποχρεώσεων της 

εταιρείας. Στις ιστοσελίδες:  

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entre

prises_agrees/#Liste (ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας) και 

http://business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/toutes_les_demarches/

guichets_d_entreprises/ (ομοσπονδιακή κυβέρνηση) μπορούν οι 

ενδεχομένως ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν πληροφορίες σχετικά με τους 

εν λόγω οργανισμούς εξυπηρέτησης επιχειρήσεων στο Βέλγιο (“Guichets 

d’Entreprises”). 

Συνημμένα με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι έγγραφα:  

 Το καταστατικό της εταιρείας 

 Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου καθώς και άδεια 

παραμονής του διαχειριστή της εταιρείας και του νομικού της 

εκπροσώπου στο Βέλγιο. 

 Αντίγραφα των διπλωμάτων που πιστοποιούν την επαγγελματική 

ιδιότητα των προσώπων αυτών. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες απαιτήσεις που συνδέονται με την πρόσβαση σε 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/#Liste
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/#Liste
http://business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/toutes_les_demarches/guichets_d_entreprises/
http://business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/toutes_les_demarches/guichets_d_entreprises/


 11 

κατηγορίες ελευθέρων επαγγελμάτων / αυτοαπασχολουμένων, μεταξύ 

των οποίων οι αρχιτέκτονες, οι λογιστές / φοροτέχνες και άλλοι πάροχοι 

υπηρεσιών, αλλά και εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες. 

Κατόπιν της εγγραφής στην «Banque Carrefour des Entreprises» 

τόσο η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο όσο και τα φυσικά πρόσωπαmkk 

που την απαρτίζουν, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης βελγικού 

αριθμού φορολογικού μητρώου (TVA - taxe sur la valeur ajoutée) . Η 

έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου είναι δωρεάν εφ’ όσον η αίτηση 

κατατεθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή, ή διαφορετικά, εφ’ όσον 

κατατεθεί διαμέσου “one-stop-shop” έχει κόστος περίπου 55 ευρώ. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα βελγική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις 

υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές εφ’ όσον δεν 

είναι, ή παύσουν κάποια στιγμή να είναι μικρομεσαίες, δηλαδή 

απασχολούν άνω των 100 υπαλλήλων, ή συντρέχουν τουλάχιστον δύο 

από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: (α) ο αριθμός απασχολουμένων 

υπερβαίνει τους 50, (β) ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 7.300.000 ευρώ 

και (γ) ο ισολογισμός υπερβαίνει τα 3.650.000 ευρώ.  

Επισημαίνεται επίσης ότι όλες οι νομικές μορφές εταιρειών θα 

πρέπει να δηλώνονται στο εμπορικό δικαστήριο (Tribunal de Commerce) 

προκειμένου να αποκτήσουν νομική υπόσταση. Επισημαίνεται επίσης ότι 

αφού εγγραφούν και στην “Banque Carrefour des Entreprises” μπορούν 

να ξεκινήσουν την δραστηριότητά τους.  

Περισσότερες πληροφορίες για την σύσταση εταιρειών, τις 

διαφορετικές νομικές μορφές τους, αλλά και επενδυτικά κίνητρα είναι  

διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

(1) 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/#.V2PK47uL

Tcs (ιστοσελίδα του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, στην 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/#.V2PK47uLTcs
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/#.V2PK47uLTcs
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γαλλική), (2) http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise (ιστοσελίδα 

της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην γαλλική), (3) 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.V2PyxruLTcs (κεντρική 

ιστοσελίδα της Banque Carrefour des Entreprises), (4) 

http://www.investinbrussels.com/en/ (ιστοσελίδα του Brussels Invest & 

Export), (5) http://www.investinflanders.be/en/ (ιστοσελίδα του Flanders 

Investment & Trade), (6) http://www.investinwallonia.be/ (ιστοσελίδα 

της Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers), 

(7) https://www.notaire.be/societes (ιστοσελίδα της Fédération Royale du 

Notariat Belge), καθώς επίσης (8) στην ιστοσελίδα της Deloitte: 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dt

tl-tax-belgiumguide-2015.pdf.   

 

Αμέσως κατωτέρω παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες με τα 

πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που παρουσιάζει εκάστη εταιρική 

μορφή.  

 

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/#.V2PyxruLTcs
http://www.investinbrussels.com/en/
http://www.investinflanders.be/en/
http://www.investinwallonia.be/
https://www.notaire.be/societes
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-belgiumguide-2015.pdf
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY (S.A. / N.V.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται 

μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους 

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €61.500 

που πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου 

Οι μέτοχοι μπορούν να είναι φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα 

Ελάχιστο όριο 2 μετόχων και Δ.Σ. 

αποτελούμενο από 2 ή 3 μέλη 

Οι μετοχές μπορούν να έχουν διάφορες 

μορφές, είναι εύκολα μεταβιβαζόμενες 

και μπορούν να εγγραφούν στο 

Χρηματιστήριο 

  

Μπορούν να αντληθούν κεφάλαια 

χρηματοδότησης από το Χρηματιστήριο 

  

Νομική μορφή κατάλληλη για μεγάλες 

εταιρείες 

  

Δυνατότητα έκδοσης μερισμάτων, 

εγγυήσεων, μετατρέψιμων ομολόγων και 

άλλων μορφών αξιογράφων 

  

Δυνατότητα διανομής προσωρινών 

μερισμάτων και αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου δια απόφασης του Δ.Σ. 

  

Επαναπατρισμός καθαρών κερδών χωρίς 

ή με ελάχιστο φόρο  

  

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - PRIVATE LIMITED LIABILITY 

COMPANY (S.P.R.L. / B.V.B.A.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ελάχιστο κεφάλαιο μόλις €18.550, εκ του 

οποίου €6.200 πρέπει να καταβληθεί 

κατά τη σύσταση (€12.400 εάν υπάρχει 

μόνον ένας μέτοχος) 

Μη δυνατότητα έκδοσης μερισμάτων, 

εγγυήσεων, μετατρέψιμων ομολόγων και 

άλλων μορφών αξιογράφων 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται 

μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους 

Εάν ο μοναδικός μέτοχος είναι νομικό 

πρόσωπο, δεν επωφελείται της 

περιορισμένης ευθύνης  

Η S.P.R.L. μπορεί να συσταθεί μόνον 

από έναν μέτοχο  

Οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν 

είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες 

Η S.P.R.L. μπορεί να έχει μόνον έναν 

διαχειριστή. Εάν οι διαχειριστές είναι 

περισσότεροι του ενός, μπορούν να 

ενεργούν ανεξάρτητα 

  

Νομική μορφή κατάλληλη για μικρές 

επιχειρήσεις  

Δεν μπορούν να αντληθούν κεφάλαια 

χρηματοδότησης από το Χρηματιστήριο 

– δεν υπάρχει δυνατότητα διανομής 

προσωρινών μερισμάτων 

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 

  

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - LIMITED 

COOPERATIVE (S.C.R.L. / C.V.B.A.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ο αριθμός μετόχων και το ποσόν του 

κεφαλαίου πέραν του ελαχίστου ορίου 

μπορούν να μεταβάλλονται χωρίς 

μεταβολή του καταστατικού 

Ελάχιστος αριθμός 3 μετόχων, οι οποίοι 

μπορούν να αποσυρθούν κατά το πρώτο 

ήμισυ του έτους 

Ελάχιστο κεφάλαιο μόλις €18.550, εκ του 

οποίου €6.200 πρέπει να καταβληθεί 

κατά τη σύσταση 

Μόνον ονομαστικές μετοχές – η 

μεταβίβαση μετοχών σε μη μετόχους 

είναι δυνατή μόνον εάν αυτό ορίζεται στο 

καταστατικό 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται 

μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους 

  

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 
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ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ - PARTNERSHIP LIMITED BY SHARES (S.C.A. / 

C.V.A.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Συνδέει επιχειρηματίες οι οποίοι δεν 

έχουν επαρκή μέσα για να 

αυτοχρηματοδοτήσουν τα project τους με 

ιδιώτες επενδυτές 

Σύσταση της εταιρείας με απλή 

συμβολαιογραφική πράξη 

Περιορισμένη ευθύνη για τους 

ετερόρρυθμους μετόχους 

Ελάχιστος αριθμός δύο εταίρων – 

ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €61.500 που 

πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου 

Δυνατότητα έκδοσης διαφορετικών 

τύπων μετοχών και άλλων αξιογράφων 

και να αντληθούν κεφάλαια 

χρηματοδότησης από το Χρηματιστήριο 

Απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων 

εταίρων 

Η S.C.A. διοικείται από τους 

ομόρρυθμους εταίρους οι οποίοι 

ορίζονται στο καταστατικό και δεν 

μπορούν να αλλάξουν δια της βίας 

Διέπεται από σχεδόν όλες τις διατάξεις 

περί Ανωνύμων Εταιρειών, 

συμπεριλαμβανομένων επαχθών κανόνων 

περί διάλυσης και εκκαθάρισης 

Δυνατότητα διανομής προσωρινών 

μερισμάτων 

  

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 

 

 

 

 

ΑΠΛΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ - LIMITED PARTNERSHIP (S.C.S. / G.V.C.) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο 

κεφάλαιο 

Ελάχιστος αριθμός δύο εταίρων – 

απεριόριστη ευθύνη για τους 

ομόρρυθμους εταίρους 

Δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη 

για τη σύσταση, τη διάλυση ή άλλη 

καταστατική μεταβολή της S.C.S. 

  

Περιορισμένη ευθύνη για τους 

ετερόρρυθμους μετόχους 

  

Ευελιξία διοικητικής δομής   

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 
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ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - GENERAL PARTNERSHIP (S.N.C. / V.O.F.) 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο 

κεφάλαιο 

Ελάχιστος αριθμός δύο εταίρων – 

απεριόριστη ευθύνη για όλους τους 

εταίρους 

Δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη 

για τη σύσταση, τη διάλυση ή άλλη 

καταστατική μεταβολή της S.N.C. 

  

Ευελιξία διοικητικής δομής   

Δυνατότητα μόχλευσης δια πληρωμών 

χαμηλών τόκων, royalties ή management 

fees στη μητρική εταιρεία 

  

Δυνατότητα φοροαπαλλαγών διαμέσου 

Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας 

  

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – BRANCH 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο 

κεφάλαιο 

Όχι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο – η 

μητρική εταιρεία εξ ολοκλήρου υπεύθυνη 

για τα χρέη του υποκαταστήματος 

Η διαχείριση μπορεί να ασκείται από το 

εξωτερικό 

Η διαδικασία ανοίγματος του 

υποκαταστήματος μπορεί να πάρει χρόνο 

λόγω της υποχρέωσης επικύρωσης όλων των 

δικαιολογητικών στην αλλοδαπή και 

επίσημης μετάφρασής τους στο Βέλγιο 

Δεν υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος 

οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό 

ελεγκτή (εκτός αν απασχολούνται άνω των 

100 υπάλληλοι) 

Υπόκειται στους ίδιους λογιστικούς και 

φορολογικούς κανόνες με τις βελγικές 

επιχειρήσεις 

Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των 

ετήσιων αποτελεσμάτων του 

υποκαταστήματος 

Υποχρέωση δημοσιοποίησης των ετήσιων 

αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας στο 

Βέλγιο  

Δεν επιβάλλεται φόρος επί μερισμάτων ή 

άλλοι φόροι κατά τη μεταβίβαση των 

κερδών του υποκαταστήματος στη μητρική 

εταιρεία  

Δεν εφαρμόζονται φοροαπαλλαγές επί 

πληρωμών του υποκαταστήματος προς την  

μητρική εταιρεία (τόκων, royalties, etc.) 

Εφαρμογή πλασματικής έκπτωσης τόκων 

επί ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήματος 

Δεν υπάρχει απαραίτητα δυνατότητα 

φοροαπαλλαγών διαμέσου Συμφωνιών 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Ισχύουν 

φορολογικοί νόμοι του κράτους όπου 

εδρεύει η μητρική εταιρεία 

 Δεν ισχύουν απαραίτητα οι Κοινοτικές 

Οδηγίες που ρυθμίζουν τις σχέσεις 

Μητρικών – Θυγατρικών εταιρειών, καθώς 

και περί Τόκων και Royalties 

 


