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ΘΕΜΑ: Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων/Ιδιοκτητών εταιρειών  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Μητρώου της Βόρειας Μακεδονίας (CRSM) από 27.01.2021 

ξεκινά η προθεσμία των 90 ημερών για την δήλωση των δεδομένων των πραγματικών ιδιοκτητών των 

εταιρειών στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.  

Το Μητρώο αποτελεί προϊόν της εντατικής συνεργασίας μεταξύ του Κεντρικού Μητρώου και του 

Γραφείου Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Office) και υλοποιήθηκε με την 

υποστήριξη του Παγκόσμιου Προγράμματος για την Καταπολέμηση των Παράνομων Χρηματοοικονομικών 

Ροών της Γερμανικής Εταιρείας Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ).  Ο σκοπός της εισαγωγής του μητρώου είναι η 

ενίσχυση της διαφάνειας στη δομή ιδιοκτησίας των νομικών οντοτήτων στη χώρα και η τήρηση των διεθνών 

και κοινοτικών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Ως "πραγματικός ιδιοκτήτης" ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο (πρόσωπα) που είναι ο τελικός 

ιδιοκτήτης της οντότητας ή ελέγχει την οντότητα, ή/και φυσικό πρόσωπο (πρόσωπα) στο όνομα και για 

λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται μια συναλλαγή. Ο όρος περιλαμβάνει επίσης ένα φυσικό 

πρόσωπο (πρόσωπα) που ασκεί τον τελικό και αποτελεσματικό έλεγχο μιας νομικής οντότητας. Τα 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των νομικών οντοτήτων είναι υπεύθυνα για την ακρίβεια, την επάρκεια και την 

επικαιροποίηση των δεδομένων που καταχωρούνται στο Μητρώο και η εγγραφή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, 

μέσω του διαδικτύου. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εταιριών μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή 

οι ίδιοι ή να εξουσιοδοτήσουν ένα άλλο άτομο να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό τους. 

Το Μητρώο εισάγει δεδομένα για όλες τις υπάρχουσες οντότητες αρχικά, καθώς και για τυχόν 

αλλαγές στη δομή ιδιοκτησίας των οντοτήτων. Όλες οι εγγραφές που θα γίνουν εντός των νόμιμων 

προθεσμιών γίνονται δωρεάν (8 ημέρες από την ημέρα ίδρυσης της οντότητας και 8 ημέρες από την ημέρα 

της αλλαγής του πραγματικού ιδιοκτήτη), ενώ παρέχεται δωρεάν εγγραφή και σε όλες τις υφιστάμενες 

οντότητες εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη στιγμή της δημιουργίας του Μητρώου (ήτοι 27.1.2021). 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης του πραγματικού δικαιούχου οι κρατικές εταιρείες, εκείνες που 

είναι εγγεγραμμένες ως ατομικές επιχειρήσεις, χρήστες του προϋπολογισμού και αυτοαπασχολούμενοι.  

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, τις υποχρεωτικές και εξαιρούμενες οντότητες, τις 

προθεσμίες, τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία κ.λπ. παρέχονται στον 

ιστότοπο του Κεντρικού Μητρώου: https://www.crm.com.mk/mk/uslugi/izvrsham-upis-ili-zavrsham-

obvrska/zapishi-vistinski-sopstvenik/upis-na-vistinski-sopstvenik-na-subjekt, όπου δημοσιεύονται επίσης 

συχνές ερωτήσεις και αναλυτικοί οδηγοί και βίντεο για κάθε βήμα της διαδικασίας. Περαιτέρω, διατίθεται 

διαδραστική διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω εγγραφής στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

marketing@crm.org.mk. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών και Βοήθειας του Κεντρικού Μητρώου είναι 

διαθέσιμο για τεχνική βοήθεια στο τηλέφωνο +389 2 3288602, ή τη διεύθυνση επικοινωνίας 

rvs@crm.org.mk.  
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