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Εισαγωγή/Introduction
Υπό το πρίσμα των αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή που επηρεάζει το μέλλον των νέων και τα ποσοστά ανεργίας των νέων που παρατηρούνται σε όλη την Ευρώπη, η ανάγκη για την προώθηση των νέων προς την πράσινη επιχειρηματικότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Πολλοί από τους νέους στις ευρωπαϊκές μας κοινότητες έχουν τη δημιουργικότητα να ονειρεύονται νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που παρέχουν πράσινες λύσεις στα παγκόσμια προβλήματά μας, αλλά η μετατροπή αυτών των ονείρων σε πραγματικές νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελεί πρόκληση. Το σημαντικότερο εμπόδιο στην προώθηση των νέων να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πραγματικότητα είναι η έλλειψη άμεσα διαθέσιμων, εύκολα κατανοητών εργαλείων που απαιτούνται για την έναρξη και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.
Αυτή η εργαλειοθήκη θα χρησιμεύσει ως συμπλήρωμα του εγχειριδίου GREENday Handbook on Green Start-Ups, παρέχοντας μια εργαλειοθήκη πόρων, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της πράσινης επιχειρηματικότητας.Ενώ το εγχειρίδιο GREENday Handbook on Green Start-Ups παρείχε μια επισκόπηση του πώς να ξεκινήσετε ως επιχειρηματίας, τη δημιουργία πράσινων λύσεων, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και την πράσινη οικονομία, αυτή η εργαλειοθήκη θα χρησιμεύσει ως πρακτικός πόρος που μπορεί να μελετηθεί και να επανεξεταστεί καθ' όλη τη διάρκεια της οικοδόμησης μιας πράσινης επιχείρησης.
Οι θεμελιώδεις μηχανισμοί λειτουργίας μιας πράσινης επιχείρησης είναι οι ίδιοι με κάθε επιχείρηση, ωστόσο η πράσινη προσέγγιση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες και καινοτομία που υπερβαίνουν την κανονική επιχείρηση στο πεδίο εφαρμογής.
Κατ' αρχάς, το παρόν φυλλάδιο θα παρέχει μια βασική εισαγωγή στο τι είναι μια πράσινη επιχείρηση, καθώς και μιαεπισκόπηση του τρόπου σύστασης και διαχείρισης της με μια πράσινη προσέγγιση. Τα εργαλεία που παρουσιάζονται σε αυτή την εργαλειοθήκη θα καλύπτουν τα βασικά στοιχεία της διοίκησης επιχειρήσεων: όπως η λογιστική, η τήρηση βιβλίων, η τιμολόγηση,αγορές και φορολογία. Προς το τέλος θα παρασχεθεί μια επισκόπηση σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις της έναρξης μιας επιχείρησης, καθώς και ειδικές ενότητες που θα καλύπτουν τις νομικές καταστατικές διαδικασίες για το άνοιγμα επιχειρήσεων στην Ιταλία, τη Δανία, την Ουγγαρία, την Εσθονία και την Ελλάδα. Οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως δευτερογενείς και δεδομένα ανοικτών πηγών τόσο από προηγούμενα ευρωπαϊκά υποστηριζόμενα έργα με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματιών ικανοτήτων και πρακτικές, όσο και από διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης ανοικτής πρόσβασης.Ο κύριος σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να παράσχει κρίσιμες πληροφορίες και μια εργαλειοθήκη για τους μελλοντικούς πράσινες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτό θα επιτρέψει στους νέους, πράσινους επιχειρηματίες να έχουν επίγνωση των ευκαιριών και των ευθυνών που ακολουθούνται κατά τη δημιουργία μιας πράσινης επιχείρησης. Από τη μία πλευρά, η πράσινη χρηματοδότηση και φορολογία θα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για ένα ομαλότερο ξεκίνημα στον επιχειρηματικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά,η έναρξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχείρησης από την ίδρυση της επιχείρησης θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς να επιχειρεί κανείς χωρίς να εξαντλεί τους φυσικούς πόρους και να αυξήσει τις πρακτικές μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων.
Επομένως, το παρόν φυλλάδιο έχει διττό σκοπό- ο ένας είναι να προσφέρει τα βασικά εργαλεία για τη σύσταση μιας επιχείρησης,και ο άλλος να είναι μια υπενθύμιση του προνομίου και της ευθύνης της ίδρυσης μιας πράσινης επιχείρησης. Όντας μια πράσινη επιχείρηση δεν είναι μόνο το να επωφεληθείς από την πράσινη φορολογία και χρηματοδότηση, αλλά είναι επίσης μια αποστολή να καθιερώσει τις καλύτερες περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές στις καθημερινές λειτουργίες. Αυτή η πράσινη αποστολή θα πρέπει να περάσει όχι μόνο μέσα από την αγορά, την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων αλλά και μέσα από την παροχή του σχεδιασμού και της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο με επιτυχημένα παραδείγματα που επιτρέπουν μια πιο πράσινη και πιο επιτυχημένη επιχειρηματική εμπειρία.

Πράσινη επιχείρηση
Μια πράσινη επιχείρηση μπορεί να οριστεί ως μια επιχείρηση στην οποία οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,την κοινότητα και την οικονομία είναι ελάχιστες. Αυτή η αντίληψη της πράσινης επιχείρησης συμβαδίζει με μια νοοτροπία πρόνοιας όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα συναφή ζητήματα. Έτσι, μια πράσινη επιχείρηση στοχεύει όχι μόνο στη χρήση των φυσικών πόρων που έχει στη διάθεσή της με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον αλλά στοχεύει επίσης στην τήρηση κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών. Είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές στις διαδικασίες εγκατάστασης των πράσινων έναντι των μη πράσινων επιχειρήσεων. Ωστόσο, ένας τομέας όπου οι πράσινες επιχειρήσεις πλεονεκτούν είναι μέσω βασικών πράσινων κινήτρων, που προωθούνται τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα επενδύσεις, για να δελεάσουν τις επιχειρήσεις όχι μόνο να γίνουν πράσινες αλλά και να δημιουργήσουν μια πράσινη νεοφυή επιχείρηση. Τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη νοοτροπία της πράσινης σκέψης των επιχειρήσεων οδηγούνται κυρίως από "στοχευμένες δημόσιες δαπάνες, τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής και τις αλλαγές στη φορολογία και τη νομοθεσία" (UNEP).Κίνητρα λαμβάνουν χώρα όχι μόνο σε κρατικό επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και παγκόσμιο επίπεδο (Συμφωνία του Παρισιού). Μέσω αυτών των πλατφορμών, οι παγκόσμιοι φορείς δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε πράσινες προτάσεις μέσω επιχορηγήσεων, πράσινης βοήθειας και πράσινων φόρων.Από αυτό, οι περισσότεροι κρατικοί και μη κρατικοί φορείς έχουν ωθήσει προς μια πιο πράσινη πραγματικότητα, προτρέποντας τις καθιερωμένες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Αυτό σε αντάλλαγμα έχει διευκολύνει την έγκριση μιας πιο πράσινης οικονομίας στο σύνολό της και έχει μετατοπίσει το επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας προς τα κλιματικά ζητήματα και μια πιο βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων
Η διοίκηση και η διαχείριση επιχειρήσεων είναι δύο όροι που χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, ενώ εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους της λειτουργίας μιας επιχείρησης, υπάρχουν κάποιες βασικές διαφορές που πρέπει να σημειωθούν. Η διοίκηση επιχειρήσεων έχει στρατηγική εστίαση, μέσω της διοίκησης επιχειρήσεων ένας επιχειρηματίας μπορεί να θέσει τους στόχους της εταιρείας, να επανεξετάσει τις διαδικασίες, να αναπτύξει στρατηγικά σχέδια και να αποκτήσει μια επισκόπηση των επιχειρηματικών λειτουργιών. Η διοίκηση επιχειρήσεων περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες της λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως οι λογιστικές και χρηματοοικονομικές διαδικασίες. Στις παρακάτω ενότητες, τα βασικά εργαλεία για την επιχειρηματική διοίκησης και βασικές εκτιμήσεις για τη διοίκηση επιχειρήσεων θα παρασχεθούν. 

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός σε κάθε επιχείρηση είναι σημαντικός για την πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών και την πραγματοποίηση λειτουργικών αποφάσεων. Υπάρχουν επίσης αρκετές βασικές δαπάνες και κόστη που μια επιχείρηση περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό της. Ο προϋπολογισμός μιας επιχείρησης είναι ένα οικονομικό σχέδιο που βασίζεται στα έσοδα και τα έξοδα μιας επιχείρησης που αναμένονται σε μια χρονική περίοδο και βοηθά στην εκτίμηση των δαπανών, στον εντοπισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων και στην πρόβλεψη των εσόδων. Ένας προϋπολογισμός βοηθά την ηγεσία να κατανοήσει πώς αποδίδει η εταιρεία (Indeed Editorial Team,2021).
Μια επιχείρηση μπορεί να αποφύγει ή να μειώσει το χρέος, αυξάνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για δάνεια και επενδυτές με τον σωστό προϋπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός είναι ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτελούν διάφορες ενέργειες όπως (Indeed Editorial Team, 2021):Διαχείριση των ταμειακών ροών: Η ακριβής κατάρτιση του προϋπολογισμού επιτρέπει σε μια επιχείρηση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές της.Τα εισερχόμενα έσοδα και έξοδα μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική οικονομική υγεία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα η επανεξέταση και αξιολόγηση του προϋπολογισμού ανά εξάμηνο ή ανά έτος μπορεί να επιτρέψει στους οργανισμούς να προγραμματίσουν καλύτερα την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.
Κατανομή των πόρων: Καθώς ο προϋπολογισμός παρέχει ένα βασισμένο σε δεδομένα περίγραμμα των εσόδων και των δαπανών, μια επιχείρηση μπορεί να καθορίσει καλύτερα πού πρέπει να διαθέσει επιχειρησιακά κεφάλαια και πόρους. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να διαπιστώσει μέσω της ανάλυσης του προϋπολογισμού ότι οι στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικές από τις τακτικές μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου για την προσέλκυση νέων πελατών.
Μετρήστε την απόδοση και επιτύχετε τους στόχους: Οι προϋπολογισμοί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συγκρίνουν παρελθοντικές και σημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες για να αναλύσουν τις επιδόσεις τους. Όταν οι επιχειρήσεις ακολουθούν έναν προϋπολογισμό για να κάνουν αποφάσεις, εκτός από την ανάπτυξη σχεδίων και την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης, είναι ευκολότερο για τις διαδικασίες να παραμείνουν ευθυγραμμισμένες για την επίτευξη των στόχων εσόδων και κερδών.
Βελτίωση της λήψης αποφάσεων: Η ακριβής κατάρτιση του προϋπολογισμού βοηθά τα στελέχη να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία και την οικονομική σταθερότητα των επιχειρήσεών τους. Με αυτές τις οικονομικές συγκρίσεις,τα στελέχη μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να αναλύσει τον προϋπολογισμό για να διασφαλίσει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις παρέχουν απόδοση και πώς να κατανέμει τη χρηματοδότηση και τους πόρους στο μέλλον.
Εντοπισμός και μετριασμός των κινδύνων: Με τη σύγκριση των προηγούμενων δαπανών και των τρεχουσών δαπανών κατανομών, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα και να δημιουργήσουν λύσεις πριν προκύψουν ζητήματα. Ο προϋπολογισμός μπορεί να επιτρέψει στο προσωπικό να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της διοίκησης.
Δημιουργήστε μελλοντικά σχέδια: Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα δεδομένα από τους προϋπολογισμούς για να βοηθήσουν στην υλοποίηση δημιουργίας στρατηγικών σχεδίων για τη μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη. Ένας προϋπολογισμός μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προβλέψεις εσόδων και δαπανών για τη λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων.

Λογιστική
Η αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της επιτυχίας μιας επιχείρησης, η λογιστική αποτελεί αναπόσπαστο μέσο για την εφαρμογή οικονομικά βιώσιμων πρακτικών. Μαζί με τα λογιστικά,η λογιστική αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας. Διάκριση μεταξύ λογιστικώς και λογιστικής πρέπει να γίνει- η λογιστική είναι μια υποκειμενική πρακτική που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης με βάση τις λογιστικές πληροφορίες. Αντίθετα, τα λογιστικά είναι συναλλακτική και διοικητικής φύσης και αφορά την καταγραφή των οικονομικών συναλλαγών.
Στην ουσία, η λογιστική περιλαμβάνει τη σύνοψη, την ανάλυση και την αναφορά των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ώστε τα βιβλία να είναι πάντα ακριβή και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τις ειδικές για τη χώρα τυποποιημένους λογιστικούς κανονισμούς και φορολογικούς κανόνες.
Τα λογιστικά επικεντρώνεται κυρίως στην τεκμηρίωση των οικονομικών, την εισαγωγή δεδομένων και την αποθήκευση των συναλλαγών. Τα λογιστικά συστήματα παρέχουν βασική διαχείριση των οικονομικών. Ωστόσο, τα λογιστικά παρέχουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά οικονομικής διαχείρισης της λογιστικής, καθώς και περισσότερα αναλυτικά στοιχεία, όπως εργαλεία ανάλυσης, οικονομικές εκθέσεις και επισκοπήσεις, καθώς και συστήματα ελέγχου. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων του λογιστικού λογισμικού, καθώς και επιλογές τόσο για δωρεάν και επί πληρωμή λογιστικά λογισμικά θα παρουσιαστούν.

Λογισμικό λογιστικής
Το λογιστικό λογισμικό μπορεί να απλοποιήσει τις καθημερινές πρακτικές και να εξασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικό και συστηματικό.
Οι λογιστικές λύσεις εφαρμόζονται με ευκολία. Διάφορα είδη λογιστικής βασικών λειτουργιών που καλύπτει το λογισμικό:
· Το γενικό καθολικό (κύριο λογιστικό αρχείο μιας εταιρείας)
· Απαιτήσεις λογαριασμών (απαίτηση έναντι άλλου μέρους για αγαθά ή υπηρεσίες που πωλούνται με πίστωση)
· Λογαριασμοί πληρωτέοι (ποσό που οφείλεται σε προμηθευτή για αγορασμένα αγαθά και υπηρεσίες).
Πέρα από τις βασικές βασικές λογιστικές λειτουργίες των γενικών καθολικών και της συμφωνίας τραπεζών δηλώσεων, το λογιστικό λογισμικό έχει επίσης χαρακτηριστικά τιμολόγησης, όπως η αυτόματη δημιουργία τιμολογίων στην ταχύτητη αύξηση των εσόδων για την επιχείρηση. Το λογιστικό λογισμικό προσφέρει ενσωματωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων υπολογισμός ωρών εργασίας, επεξεργασία φόρων μισθοδοσίας, επιστροφή εξόδων και άμεσες καταθέσεις. Το λογισμικό επιτρέπει ενότητες πρόβλεψης και προϋπολογισμού που υπολογίζουν τα μελλοντικά έξοδα,αναλύει την οικονομική απόδοση του τρέχοντος έτους και προβλέπει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με τη μορφή δυναμικών λειτουργιών αναφοράς που επιτρέπουν την ακρίβεια των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι απλές φορολογικές λύσεις εξοικονόμησης χρόνου που προσφέρονται από το λογισμικό δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση και είναι κατάλληλα ακόμη και για χρήστες χωρίς λογιστική γνώση χάρη στη φιλική προς τον χρήστη διεπαφή χρήστη, τις φιλικές λύσεις από άκρο σε άκρο και την ενσωμάτωση τρίτων
(SoftwareWorld, 2022).

Δωρεάν λογιστικά εργαλεία
Τα ακόλουθα τρία λογιστικά λογισμικά ανοιχτού κώδικα είναι δωρεάν και οι πηγαίοι κώδικές τους είναι επίσης δωρεάν για λήψη. Τα τρία παρακάτω έχουν επιλεγεί ειδικά ως στοχευμένο λογισμικό τους προς τις μικρές επιχειρήσεις για τη διαχείριση των οικονομικών τους δεδομένων. Και τα τρία παρέχουν ολοκληρωμένες λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να καταφύγετε σε μια ακριβή υπηρεσία τήρησης βιβλίων. Για τη διαχείριση διαφορετικών πτυχών της τήρησης βιβλίων, αυτό το λογισμικό προσφέρει πολλαπλές ενότητες όπως εισερχόμενες συναλλαγές, διαχείριση αρχείων,μετακίνηση χρημάτων και πολλά άλλα. Επιπλέον, προσφέρουν την επιλογή εξαγωγής δεδομένων συναλλαγών και αναφορών.
GnuAccounting
Το GnuAccounting είναι ένα αποτελεσματικό λογισμικό επειδή συνοδεύεται από μια ειδική ενότητα τήρησης βιβλίων που προσφέρει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά. Είναι λογισμικό που βασίζεται σε Java που διατηρεί αρχείο όλων των εισερχόμενων συναλλαγών. Υπάρχει μια επιλογή να καθορίσετε το όνομα του αποστολέα, την ημερομηνία συναλλαγής, το ποσό της συναλλαγής,ΦΠΑ, σκοπός και αριθμός λογαριασμού. Είναι δυνατή η προβολή όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων όπως πελατειακές λεπτομέρειες, στοιχεία προϊόντος, πρότυπα τιμολογίων κ.λπ.

ZOHO BOOKS
Το Zoho Books είναι ένα καθιερωμένο λογιστικό λογισμικό που προσφέρει μια διαισθητική διεπαφή, αποθήκευση cloud και καλύπτει όλα τα βασικά στοιχεία της λογιστικής ως μικρής επιχείρησης, όπως: δημιουργία και αποστολή έως και 1.000 τιμολογίων ετησίως με δυνατότητα δημιουργίας επαναλαμβανόμενων τιμολογίων, δημιουργία επιχειρισειακών εκθέσεων, δυνατότητες ελέγχου, όπως η εκτέλεση δοκιμής ελέγχου, η υποστήριξη μέσω email, η παρακολούθηση δαπανών, καθώς και υπενθυμίσεις πληρωμών.

GNUCASH
Το GnuCash είναι ένα ακόμη λογιστικό λογισμικό με μερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως:
· Επεξεργασία λογαριασμού: Μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικούς τύπους λογαριασμών όπως Ενεργητικό, Μετρητά, Πίστωση, Υποχρέωση,Εισόδημα κ.λπ.
· Ενέργειες: Δημιουργήστε αρχεία διαφόρων συναλλαγών, όπως οικονομικές μεταφορές από μία τράπεζα σε άλλη, λευκές συναλλαγές, διαχωρισμένες συναλλαγές κ.λπ.
· Συναλλαγές: Προσφέρει διάφορα εργαλεία για αντιγραφή συναλλαγών, διαγραφή εγγραφών συναλλαγών, αντιγραφή συναλλαγών, προσθήκη αντίστροφων συναλλαγών κ.λπ.
· Αναφορές: Δημιουργία γραφημάτων και αναφορών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ταμειακών ροών, εξόδων, ίδια κεφάλαια,κατάσταση, ισολογισμός προϋπολογισμού κ.λπ.
Επιπλέον, αυτό το λογισμικό προσφέρει μια επιχειρηματική δυνατότητα με μια καρτέλα που προσφέρει εργαλεία για την προσθήκη δεδομένων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις σε αυτό το λογισμικό, όπως υπαλλήλους, πωλητές, πελάτες, πίνακες φόρου επί των πωλήσεων και όρους χρέωσης. Είναι δυνατή η εξαγωγή εγγραφών σε μορφές αρχείων PDF και CSV.
Λογιστικά εργαλεία επί πληρωμή
Οι παρακάτω λύσεις λογιστικής επί πληρωμή παρέχονται για να προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών.Τα λογιστικά αυτά εργαλεία προσφέρουν περισσότερες επιλογές, πιο περίπλοκες λειτουργίες και ευκολότερη λειτουργία.
QUICKBOOKS ONLINE
Ιδανικό λογισμικό για νέες μικρές επιχειρήσεις. Τα βασικά του χαρακτηριστικά ποικίλλουν, από έσοδα και έξοδα εως την παρακολούθηση φορολογικών εκπτώσεων στη διαχείριση ταμειακών ροών για δημιουργία αναφορών. Το λογισμικό προσφέρει απλές ενσωματώσεις με πολλά διάσημα επιχειρηματικά λογισμικά και εφαρμογές.
Τιμή
Το QuickBooks Online είναι διαθέσιμο σε τέσσερα προγράμματα τιμολόγησης για μικρές επιχειρήσεις - ενώ προσφέρει δωρεάν δοκιμή λογισμικού για 30 ημέρες:
· Απλή εκκίνηση - 25 $ / 22 € / 165 DKK / 8383 Ft ανά μήνα.
· Βασικά είδη - 50 $ / 44 € / 330 DKK / 16766 Ft ανά μήνα.
· Plus - 80 $ / 70 € / 500 DKK / 26673 Ft ανά μήνα.
· Για προχωρημένους - 180 $ / 160 € / 1180 DKK / 60968 Ft ανά μήνα.
Πλεονεκτήματα
· Προσφέρει ακριβή βιβλία με το περίτεχνο σύνολο χαρακτηριστικών του
· Ενσωματώνεται με μια πληθώρα κορυφαίων επιχειρηματικών λύσεων
· Παρέχει εν κινήσει, οποτεδήποτε, οπουδήποτε πρόσβαση σε όλες τις συσκευές μέσω της λογιστικής cloud
λογισμικό και εφαρμογές για κινητά
· Προσφέρει ευκολία και εξοικείωση σε όσους χρησιμοποιούν ήδη την έκδοση για υπολογιστές
· Περιλαμβάνει την υποστήριξη ειδικών σε όλα τα σχέδιά της
Μειονεκτήματα:
Οι πρόσθετες λειτουργίες που προσφέρει μπορεί να είναι ακριβές, αυξάνοντας αισθητά τον συνολικό προϋπολογισμό.

SYDER
Η λογιστική απλοποιεί τις λειτουργίες για επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα ή περισσότερα συστήματα διαδικτυακών πληρωμών. Αυτό είναι ένα λογισμικό λογιστικής επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που διαθέτει αυτοματοποίηση των πωλήσεων σύμφωνες με τη λογιστική από συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για φορολογική κατάθεση και αναφορά.Οι πληρωμές και οι αποδείξεις γίνονται εξαιρετικά ομαλές με τη διαισθητική, ευέλικτη διεπαφή του. Ταυτόχρονα παρακολουθεί απόθεμα, αποστολή, τοποθεσίες, συναλλαγές σε πολλά νομίσματα και εκπτώσεις, που φέρνουν τα πάντα μαζί σε ένα μέρος. Το λογισμικό Synder απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες για τις μικρές επιχειρήσεις. Αβίαστες λειτουργίες χειρίζονται βιβλία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου και απρόσκοπτος συγχρονισμός με αρκετούς επεξεργαστές πληρωμών.
Το λογισμικό διευκολύνει επίσης τις απρόσκοπτες αποδείξεις πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου καθώς καιαποστολή τιμολογίων. Είναι δυνατή η αυτόματη εισαγωγή όλων των προηγούμενων δεδομένων και των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο,χωρίς κανέναν περιορισμό. Επιπλέον, οι εκθέσεις πωλήσεων και φορολογικών εκθέσεων μπορούν να αξιοποιηθούν για να γίνονται πάντα τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Τιμή
Το Synder είναι διαθέσιμο σε τρία προγράμματα τιμολόγησης για μικρές επιχειρήσεις - ενώ προσφέρει δωρεάν λογισμικό
δοκιμή για 30 ημέρες.
· Μεσαία - 39 $ / 35 € / 250 DKK / 13336 Ft ανά μήνα.
· Κλίμακα - 89 $ / 78 € / 580 DKK / 29722 Ft ανά μήνα.
· Μεγάλο - 199 $ / 175 € / 1300 DKK / 66684 Ft ανά μήνα.
Πλεονεκτήματα:
· Αυτοματοποίηση, εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων
· Βελτιώνει τις λογιστικές εργασίες της επιχείρησής σας
· Ακριβής αναφορά
· Ομαλή φορολογική κατάθεση
· Ενσωματώνεται με πολλαπλούς επεξεργαστές πληρωμών
· Υποστηρίζει συναλλαγές σε πολλαπλά νομίσματα
· Άμεση ζωντανή υποστήριξη
· Εύκολη ενσωμάτωση
· Διαισθητική διεπαφή
Μειονεκτήματα:
Σχεδιασμένο μόνο για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο
Bookkeeping
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η τήρηση βιβλίων, σε αντίθεση με τη λογιστική, είναι μια πρακτική που είναι περισσότερο συναλλακτική και διοικητική. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων μπορεί να είναι χρονοβόρα – μια εναλλακτική λύση για την πρόσληψη λογιστή είναι η χρήση του Excel, των Φύλλων Google ή των Αριθμών. Εναλλακτικά, υπάρχουν διάφορες δωρεάν διαδικτυακές λογιστικές λύσεις, για να μην αναφέρουμε λογιστικό λογισμικό φιλικό προς τον προϋπολογισμό. Αυτό το λογισμικό είναι χρήσιμο καθώς μπορεί συνήθως να χρησιμοποιηθεί για τιμολόγηση, τήρηση βιβλίων, φορολογικούς λογαριασμούς κ.λπ.

Η τήρηση βιβλίων είναι το κλειδί για τη διαχείριση:


έσοδα και έξοδα
χρέος (δάνειο/υποχρεώσεις)
περιουσιακά στοιχεία (αποθέματα, εργαλεία και εξοπλισμός, απαιτήσεις, κ.λπ.)
Πρώτον, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα λογιστικό σχέδιο. μια επισκόπηση των επιχειρηματικών λογαριασμών, εσόδων και εξόδων και περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ως εξής:
Income statement
Balance Sheet
Income 
Sold goods
Interest income
Supplier payment discount
Assets
Car
PC
Inventory
furniture
Expenses
Rent
Sales freight
Interest costs
Cash difference
Liabilities
Equity
Credit
VAT purchase (input VAT)
VAT sales (output VAT)

Είναι σημαντικό να δημιουργείτε μόνο αυτούς τους λογαριασμούς που χρειάζεται ειδικά η νεοσύστατη εταιρεία.
Αυτή η εικόνα απεικονίζει την τήρηση λογιστικών βιβλίων μέσω της «διπλής εισόδου λογιστικής», η οποία συνεπάγεται τη χρήση μετρητών ή τραπεζικού λογαριασμού για την καταχώριση όλων των πληρωμών που λαμβάνονται και πραγματοποιούνται αφενός και, αφετέρου, τη χρήση άλλου λογαριασμού για την πώληση αγαθών και τις αγορές για το ίδιο ποσό. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel.
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Η φορολογική ταυτότητα της επιχείρησης χαρακτηρίζεται από ΦΠΑ. η εταιρεία έχει λογαριασμό για τον ΦΠΑ εισροών και έναν για τον ΦΠΑ εκροών. Ένα πρακτικό παράδειγμα αυτού είναι το εξής:
1. Το κουπόνι ν.1 είναι μια πώληση αγαθών για 20 χιλιάδες που κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.
2. Η αντίθετη καταχώριση σε αυτό είναι το ποσό των 16 χιλ. που δίνεται από πωλήσεις αγαθών (Χωρίς ΦΠΑ) άρα 4 χιλ. είναι ΦΠΑ εκροών.
3. Εάν λαμβάνετε πληρωμές με μετρητά, κρατήστε ημερήσιους λογαριασμούς μετρητών.
4. Εάν η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ, δημιουργήστε έναν λογιστικό λογαριασμό για τον ΦΠΑ εισροών και έναν για τον ΦΠΑ εκροών.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη για φόρο μισθοδοσίας άλλων, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμούς και για αυτούς. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ακόλουθες επιλογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της τήρησης βιβλίων:
	Λογιστής ή λογιστής

Λογισμικό τήρησης λογιστικών βιβλίων
Εξισορρόπηση ταμείου
Εάν η εταιρεία έχει πολλές πωλήσεις σε μια ημέρα, είναι σημαντικό να εξισορροπεί το βιβλίο μετρητών καθημερινά. Η κύρια αρχή πίσω από την εξισορρόπηση ενός βιβλίου μετρητών είναι να ελέγχετε με συνέπεια εάν το ποσό που το μέχρι λήγει αντιστοιχεί στο ποσό των πωλήσεων που βλέπει η εταιρεία να έχει καταχωρηθεί στο ταμείο του.
«Πώς να καθοδηγήσετε» για την εξισορρόπηση του βιβλίου μετρητών
Η εξισορρόπηση του βιβλίου μετρητών είναι πολύ σημαντική και για να βεβαιωθείτε ότι έχετε εξισορροπήσει το βιβλίο μετρητών του, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να ακολουθήσει τέσσερα βήματα, σύμφωνα με την φορολογική αρχή (2022):
Σημειώστε το ποσό πριν από μια εργάσιμη ημέρα.
Σημειώστε το ποσό την επόμενη εργάσιμη ημέρα (που ονομάζεται καταμέτρηση μετρητών). Μην ξεχνάτε:
	Ψηφιακές αποδείξεις (πιστωτικές κάρτες)

Χαρτονόμισμα χωρίς μεταλλική βάση
Άλλες αποδείξεις (π.χ. δωροεπιταγές)
Υπολογίστε το ποσό που πρέπει να είναι στο ταμείο (μετρηματικό υπόλοιπο). Προσθέστε το ποσό που καταμετρήθηκε στο βήμα 1 πριν ανοίξει η επιχείρηση για την ημέρα στον αριθμό των πραγματικών πωλήσεων (το ποσό που αναφέρεται από το ταμείο). Οι συνολικές πωλήσεις μπορούν να φανούν στην ημερήσια ανανέωση ή αθροίζοντας όλα τα τιμολόγια.
Συγκρίνετε το ποσό στο ταμείο (cash count) με το ποσό που πρέπει να είναι στο tall (υπολογισμένο υπόλοιπο μετρητών). Εάν αυτά τα δύο ποσά διαφέρουν, το βιβλίο μετρητών δεν ισορροπεί.

RECORDING CASH BALANCE
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Μόλις εξισορροπηθεί το βιβλίο μετρητών, φυλάξτε όλα τα κουπόνια (ημερήσιες αποδείξεις πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, το τέλος, άλλα κουπόνια και το έντυπο) για πέντε χρόνια σε περίπτωση ελέγχου. Άλλα κουπόνια θα μπορούσαν να είναι πιστωτικά σημειώματα, απλοποιημένα τιμολόγια ή αποδείξεις για αγαθά που έχετε πληρώσει με μετρητά από το ταμείο. Εισαγάγετε αυτά τα κουπόνια στα βιβλία για να τεκμηριώσετε τις πωλήσεις για την ημέρα. Εάν το βιβλίο ταμείου δεν είναι υπόλοιπο, καταχωρίστε τη διαφορά μετρητών στους λογαριασμούς.


ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΩΝ

Ισορροπήστε τακτικά το βιβλίο ταμείου για να γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και να τηρείτε σωστά αρχεία. Επιπλέον, η εξισορρόπηση του βιβλίου ταμείου παρέχει τεκμηρίωση για τις πωλήσεις, η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί εάν ζητηθεί για την έγκριση των λογαριασμών.
Εάν το βιβλίο μετρητών δεν είναι ισοσκελισμένο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι υπολογίζεται ο φόρος επιχειρήσεων και ο ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της επιχείρησης με περισσότερο φόρο και ΦΠΑ και πρόστιμο.

Λογαριασμός και λογιστικό σχέδιο

Όσο αφορά την τήρηση βιβλίων, τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να χωριστούν σε υποκατηγορίες, όπως διαφήμιση, ενοικίαση, αγορά αγαθών και διοίκηση. Μια κατηγορία ονομάζεται λογαριασμός. Για παράδειγμα, όλες οι εγγραφές ενοικίων θα μπορούσαν να είναι σε έναν λογαριασμό και να ονομάζονται ενοικίαση.
Το λογιστικό σχέδιο είναι μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται κατά την τήρηση βιβλίων. Αυτό χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση ετήσιων λογαριασμών και τον υπολογισμό των τακτικών πληρωμών φόρων και ΦΠΑ.
Εάν χρησιμοποιείται λογισμικό τήρησης βιβλίων, μπορεί να είναι κατάλληλο ένα τυπικό λογιστικό σχέδιο. Αυτό θα αριθμήσει αυτόματα τους διάφορους λογαριασμούς διαδοχικά (διαφήμιση, αγορά αγαθών κ.λπ.). Επίσης, θα υπολογίζει αυτόματα τη φορολογική ελάφρυνση όταν τα έξοδα καταχωρούνται στους διάφορους λογαριασμούς (Φορολογική Αρχή, 2022).

Παράδειγμα λογιστικού σχεδίου για λογαριασμό κερδών και ζημιών:
Example of a chart of accounts for a profit and loss account:

Expenses
Income
Debit
Credit
Cost of goods sold
Advertisement
Entertainment
Rent
Cash differences
Interest expenses
Sales (revenue)
Supplier discount
Interest income



Στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων θα πρέπει να καταχωρούνται έσοδα και έξοδα. Αυτά σε συνδυασμό ισοδυναμούν με τα καθαρά κέρδη ή ζημιές του έτους. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φορολογική δήλωση.

Φορολογικές δηλώσεις: Η ειδοποίηση προσδιορισμού φόρου είναι μια περίληψη του φόρου του περασμένου έτους, που δείχνει εισόδημα, κρατήσεις, επιδόματα και φόρους που καταβλήθηκαν.

Example of a chart of accounts for a balance sheet:

Expenses
Income
Debit
Credit
Tools and equipment
Depreciation on tools and equipment
Inventory
Trade receivables
Cash balance
Bank
Input VAT (VAT deductible)
Equity (business profit and assets minus debt)
Products for private use
Bank overdraft
Trade payables
VAT
Other payables


Εισαγάγετε την επιχειρηματική αξία (στοιχεία ενεργητικού) και τον τρόπο χρηματοδότησής της (υποχρεώσεις) στον ισολογισμό.

Τιμολόγιο

Σε περίπτωση που η επιχείρηση πουλά αγαθά ή/και υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ, είναι σημαντικό να συντάξετε ένα τιμολόγιο.
Στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται:
	Αριθμός διαδοχικού τιμολογίου

Την ημερομηνία του τιμολογίου
Όνομα και διεύθυνση του πωλητή και το CVR του/της (αριθ. επιχειρηματικού μητρώου) / SE αρ. (Αριθμός ΦΠΑ)
Όνομα και διεύθυνση του πελάτη
Είδος αγαθών/υπηρεσιών, ποσότητα και τιμή
Ημερομηνία παράδοσης (αν διαφέρει από την ημερομηνία τιμολογίου)
Βάση ΦΠΑ, τιμή ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ, πιθανές εκπτώσεις, μπόνους και εκπτώσεις (εάν δεν περιλαμβάνονται στη μονάδα τιμής)
Τρέχων συντελεστής ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ
Κρατήστε αντίγραφο του τιμολογίου όχι μόνο για επαγγελματικούς λογαριασμούς αλλά και για μελλοντική αναφορά σε περίπτωση που οποιαδήποτε φορολογική αρχή υποβάλει ερωτήσεις.


Λογαριασμοί ΦΠΑ

Εάν η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη για ΦΠΑ, πρέπει να καταρτιστούν λογαριασμοί ΦΠΑ που να δείχνουν τα ποσά ΦΠΑ που πρέπει να δηλωθούν και να πληρωθούν. Είναι επίσης σημαντικό να δηλωθεί ο ΦΠΑ ακόμη και αν δεν υπήρχαν δραστηριότητες κατά την περίοδο κατάθεσης (που ονομάζεται μηδενική δήλωση). Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ, οι φορολογικές αρχές θα εκτιμήσουν τον ΦΠΑ για την εν λόγω περίοδο βάσει εκτίμησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία με τις εφορίες, θα ισχύουν επιπλέον τέλη διαχείρισης.

Φορολογικοί λογαριασμοί: διπλογραφική τήρηση βιβλίων και ετήσιοι λογαριασμοί

Ακολουθεί ένας οδηγός για τη διπλογραφική τήρηση βιβλίων:
1. Καταχωρίστε τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας στους λογαριασμούς της εταιρείας. Αυτό αντιπροσωπεύει τα καθαρά κέρδη ή ζημίες της εταιρείας για το έτος. Το κέρδος ή η ζημία μιας εταιρείας είναι με άλλα λόγια η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της (πωλήσεις/έσοδα - έξοδα = επιχειρηματικό κέρδος ή ζημία), η οποία αντιπροσωπεύει επίσης το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στη νόμιμη φορολογική δήλωση της εταιρείας. Εκτός από τα παραπάνω, ο ισολογισμός της επιχείρησης αποτελεί επίσης μέρος των λογαριασμών καθώς ο ισολογισμός είναι η αξία της επιχείρησης (τα περιουσιακά στοιχεία) και ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης (υποχρεώσεις ή δάνεια).
2. Όταν δημιουργείτε έσοδα ή πραγματοποιείτε έξοδα, πρέπει να καταχωρούνται στον ισολογισμό (στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού). Στην πράξη, αυτό ονομάζεται διπλογραφική τήρηση βιβλίων. Αυτή είναι μια βασική διαδικασία που πρέπει να θυμάται ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης για να παρακολουθεί όλα τα έξοδα.
3. Μαζί, ο ισολογισμός και η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας αντιπροσωπεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς της εταιρείας. Οι ετήσιοι λογαριασμοί περιέχουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και από τις τελευταίες, οι φορολογικές αρχές μπορούν να αναλύσουν τον τρόπο επεξεργασίας των κερδών ή των ζημιών της εταιρείας. Είναι σημαντικό για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να θυμάται να διατηρεί όλα τα τιμολόγια και τα έγγραφα για μια περίοδο πέντε ετών σε περίπτωση που ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Κάποιος μπορεί να το κάνει χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά, παραδείγματα για τον τρόπο επεξεργασίας των φορολογικών λογαριασμών του είναι τα εξής:

Παραδείγματα

Όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες πωλούνται σε έναν πελάτη, αυτό αντιπροσωπεύει ένα εισόδημα για την εταιρεία, επομένως θα πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας και ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό της. Αυτό είναι πίστωση για την εταιρεία καθώς είναι χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία.
Εάν η εταιρεία αγοράσει φορητό υπολογιστή σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς της σκοπούς, το ποσό αυτό θα πρέπει να καταχωρηθεί ως ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, και ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισμό σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο φορητός υπολογιστής θεωρείται πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ κουπονιών

Τα κουπόνια θα πρέπει να είναι αριθμημένα για να διεκπεραιωθεί σωστά η διαδικασία τήρησης βιβλίων (ο διαδοχικός αριθμός του κουπονιού θα πρέπει να αναγράφεται στα πραγματικά κουπόνια.)
Τα κουπόνια πρέπει να είναι αριθμημένα διαδοχικά, δηλαδή 10, 11, 12 κ.λπ.
Τα κουπόνια θα πρέπει να φυλάσσονται για πέντε χρόνια μετά το τέλος του οικονομικού έτους - αυτό μπορεί να είναι χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά.

ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
  
Οι διάφορες συναλλαγές που κάνει η επιχείρηση πρέπει να καταγράφονται το συντομότερο δυνατό (πωλήσεις, αγορές, δάνεια κ.λπ.). Μια άλλη βασική απαίτηση είναι η καταγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τη σειρά και την ημερομηνία που διεκπεραιώθηκαν. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι μια εταιρεία μπορεί να ολοκληρώσει μόνη της ολόκληρη τη λογιστική της ή εναλλακτικά να προσλάβει έναν λογιστή ή έναν λογιστή. Ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης, η ευθύνη για την τήρηση βιβλίων της εταιρείας σας βαρύνει εσάς.
Αγορά λογισμικού

Οι υπηρεσίες προμηθειών επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να αγοράζει αγαθά και να διατηρεί το απόθεμά τους, καθορίζοντας έτσι την οικονομική επιβίωση. Η στρατηγική αγορών είναι μια σημαντική πτυχή κάθε επιχείρησης και το λογισμικό προμηθειών διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αύξηση και έγκριση των παραγγελιών αγοράς, στην επιλογή και στην επεξεργασία της παραγγελίας των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη και την αντιστοίχιση του τιμολογίου. Διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια πληρώνονται και υποβάλλονται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και επιτρέπει στο τμήμα προμηθειών να διατηρεί την τάξη των λειτουργιών. Το λογισμικό προμηθειών επιτρέπει την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων ενώ παράλληλα εξοικονομεί κόστος μακροπρόθεσμα. Η παρακάτω ενότητα θα προτείνει λύσεις αγορών. θα παρατεθεί μια σειρά από δωρεάν λύσεις και θα ακολουθήσουν μερικές λύσεις λογισμικού με χρέωση.

Υπάρχουν τρεις δωρεάν λύσεις λογισμικού αγορών ως εξής: SpendMap Free, SAP και Ariba Start Sourcing. Επιπλέον, μερικές καλές λύσεις λογισμικού επί πληρωμή παρουσιάζονται παρακάτω (Capterra, 2022):

1. Το Tipalti Approve είναι μια λύση διαχείρισης αγορών που βασίζεται σε σύννεφο πλήρως ενσωματωμένη στο NetSuite. Αυτό βοηθά στην καταγραφή αιτημάτων αγοράς, στον εξορθολογισμό των εγκρίσεων, στη δημιουργία εντολών αγοράς, στην οργάνωση πληροφοριών προμηθευτών και στην πρόσβαση σε δεδομένα δαπανών σε πραγματικό χρόνο. Η λύση αυτού του λογισμικού παρέχει μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη που καθιστά απλούστερες τις διαδικασίες που διεξάγονται με το NetSuite. Το Tipalti Approve ενσωματώνεται επίσης με κορυφαία συστήματα HR και SSO για να δημιουργήσει μια απρόσκοπτη διαδικασία. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του λογισμικού αγορών είναι τα ακόλουθα:
	Διαδικασία τιμολόγησης: δημιουργία, επεξεργασία, εκτέλεση και διαχείριση της απόδειξης τιμολογίου ενός προμηθευτή μέχρι να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.

Διαχείριση παραγγελιών αγοράς: διαχείριση της δημιουργίας και της συντήρησης εντολών αγοράς σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
Διαχείριση αιτήσεων: δημιουργία, επεξεργασία, εξουσιοδότηση και παρακολούθηση αιτημάτων αγοράς.
Διαχείριση δαπανών: Διαχειριστείτε τις αγορές της εταιρείας και διασφαλίστε ότι οι προμηθευτές πληρώνονται σύμφωνα με τις συμβάσεις.
Διαχείριση προμηθευτών: διαχείριση διαφόρων πτυχών της σχέσης με τους προμηθευτές, όπως οι αλληλεπιδράσεις και η παρακολούθηση ιστορικού.
Διαχείριση προμήθειας: διαπραγματευτείτε τις καλύτερες τιμές και επιλέξτε τον προμηθευτή από τον οποίο θα γίνει η αγορά.
Επιπλέον, αυτό το λογισμικό αγορών προσφέρει ενσωμάτωση με λογιστικό λογισμικό που προάγει τη συνέπεια σε ότι αφορά τα αρχεία αγορών της επιχείρησης.

2. Το CostTracker είναι μια καλή λύση για τον έλεγχο του κόστους σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή για οποιοδήποτε έργο. Είναι μια εύχρηστη λύση που βασίζεται στο cloud, λογισμικό ελέγχου κόστους αγορών all-in-one. Είναι δυνατή η δημιουργία, η έγκριση και η παρακολούθηση αιτήσεων αγοράς, εντολών αγοράς και προβλέψεων ταμειακών ροών. Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία τιμολογίων προμηθευτή και αποκτήστε ένα αδιάβροχο σύστημα για έλεγχο κόστους. Λειτουργεί τέλεια ως αυτόνομο ή ενσωματωμένο σε ένα λογιστικό σύστημα. Το λογισμικό είναι το τέλειο κατάλληλο για εταιρείες που βασίζονται σε έργα που θέλουν ένα εύχρηστο εργαλείο για αγορές και έλεγχο κόστους. Η τιμολόγηση του CostTracker ξεκινά από 139,00 $ ανά χαρακτηριστικό, ανά μήνα. Δεν έχουν δωρεάν έκδοση. Το CostTracker προσφέρει δωρεάν δοκιμή. (Capterra, 2022).



ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Ειδικά κίνητρα παρέχονται για τη σύσταση πράσινων επιχειρήσεων, με ένα παράδειγμα να προσφέρει φορολογικές ελαφρύνσεις. Η εξέχουσα θέση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Συμφωνίας του Παρισιού υποδηλώνει μια θετική τάση προς την προτεραιότητα στην κλιματική αλλαγή και τη βράβευση πράσινων νεοφυών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στα πολλά κίνητρα που προσφέρονται σε όλη την Ευρώπη για την παροχή κινήτρων για πιο πράσινες πρακτικές είναι η νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πράσινη Φορολογία.

Η πράσινη φορολογία περιλαμβάνει δύο σημαντικές έννοιες:
Περιβαλλοντικοί ή πράσινοι φόροι: Περιλαμβάνουν φόρους στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη ρύπανση και τους πόρους.
Ενεργειακοί φόροι: Οι φόροι που αφορούν τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, καθώς και τα μαζούτ, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη θέρμανση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει πρωτοβουλίες πράσινης φορολογίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών για να υποστηρίξει τις πράσινες επιχειρήσεις και να ενθαρρύνει βιώσιμες πρακτικές, καθαρότερη ενέργεια και πράσινες πρωτοβουλίες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022). Η πράσινη φορολογία βασίζεται στην ιδέα ότι οι μεγάλοι ρυπαίνοντες θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους από τις βιώσιμες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ενίσχυση των πράσινων νεοφυών επιχειρήσεων. Υποστηριζόμενη από την αυξημένη εστίαση σε πράσινες λύσεις μέσω της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (2021-2027) και την επιθυμία της ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050, η ΕΕ έχει ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση που διατίθεται σε καινοτόμους στον τομέα της βιωσιμότητας , πράσινες λύσεις και οικολογική καινοτομία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2022).

Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης:

Horizon Europe 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ - Το Horizon Europe διευκολύνει τη συνεργασία σε όλη την Ευρώπη στην έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πράσινων πολιτικών της ΕΕ. Είναι σημαντικό ότι το 70% του προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος προβλέπεται να διανεμηθεί στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο των οποίων η κύρια ιδέα είναι η υποστήριξη πιθανών καινοτομιών εντός των πράσινων επιχειρήσεων και πράσινων λύσεων που οι ιδιώτες επενδυτές μπορεί να θεωρήσουν πολύ επικίνδυνο για να υποστηρίξουν. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πράσινες ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει το Horizon Europe μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Ταμείο Καινοτομίας Έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ - Το πρόγραμμα του Ταμείου Καινοτομίας είναι αφιερωμένο στους περιβαλλοντικούς στόχους, το κλίμα και την καθαρή ενέργεια. Προκειμένου να είναι ποιοτική για χρηματοδότηση, τα έργα ή οι νεοσύστατες επιχειρήσεις πρέπει να είναι ώριμες από άποψη σχεδιασμού, επιχειρηματικού μοντέλου και οικονομικής και νομικής δομής. Ο κύριος στόχος του Ταμείου Καινοτομίας είναι να υποστηρίξει καινοτόμα έργα και επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις εκπομπών. Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Καινοτομίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

LIFE 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ - Το πρόγραμμα LIFE βοηθά τις εταιρείες να φέρουν τα πράσινα προϊόντα, τις τεχνολογίες, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες τους στην αγορά. Στόχος είναι η υποστήριξη καινοτόμων, εμβληματικών λύσεων που συμβάλλουν στα περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν εταιρείες που εργάζονται για τη μείωση της διαχείρισης απορριμμάτων, την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, την αποδοτικότητα των πόρων, το νερό, τον αέρα ή τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Για να χρηματοδοτηθούν, τα έργα πρέπει να έχουν ήδη αναπτυχθεί και να περιέχουν υψηλό επίπεδο τεχνικής και επιχειρηματικής ετοιμότητας. Ο βασικός όρος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα LIFE εδώ, είναι ότι κάθε έργο που υποστηρίζεται πρέπει να είναι «κοντά στην αγορά» όσον αφορά την ανάπτυξή του, αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις που στοχεύει να παρέχει κάθε έργο πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια του πορεία της χρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ, ή λίγο μετά την ολοκλήρωση του έργου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Business start-up legal needs
Νομικές ανάγκες έναρξης επιχείρησης

Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης συνοδεύεται από προκλήσεις και νομικές επιπτώσεις. Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, είναι σημαντικό να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια για να αποφύγετε πρόστιμα, μηνύσεις ή ακόμη χειρότερα, φυλάκιση. Η επόμενη συνεδρία θα δώσει μια σύντομη περίληψη των γενικών νομικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσετε για να ξεκινήσετε (NerdWallet, 2020).

Επιχειρηματική οντότητα
Κατά τη δημιουργία μιας επιχείρησης, ένα από τα αρχικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η επιλογή της κατάλληλης επιχειρηματικής οντότητας ή δομής της εκκίνησης. Αυτό θα παρέχει τη βάση για την προσωπική ευθύνη και τους φόρους. Οι πιθανές δομές περιλαμβάνουν ατομική επιχείρηση, ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία, C-corporation, S-corporation και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Μόλις γίνει αυτό το σκεπτικό, πρέπει να καταχωρήσετε την εταιρεία σας μέσω των αρχών της χώρας σας. Είναι συνηθέστερο οι μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις να ξεκινούν ως ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρικές σχέσεις, καθώς απαιτούν μικρότερες οικονομικές απαιτήσεις, γραφειοκρατία και χρόνο εγκατάστασης.

Άδειες, άδειες και εγγραφές
Οι επιχειρηματικές άδειες, οι άδειες και οι εγγραφές εξαρτώνται από τον τύπο της επιχείρησης που έχετε ξεκινήσει, καθώς και από την τοποθεσία της επιχείρησης. Παραδείγματα αδειών, αδειών και εγγραφών περιλαμβάνουν άδειες τοπικής επιχείρησης, οικοδομικές άδειες, άδειες υγείας και ασφάλειας, άδειες οικιακής επιχείρησης, άδειες πυρόσβεσης, άδειες που σχετίζονται με τη βιομηχανία κ.λπ. Αυτό θα εξαρτηθεί φυσικά από την κλίμακα της επιχείρησής σας, είτε Η επιχείρηση είναι μια οικιακή επιχείρηση ή διαθέτει χώρο γραφείου, το είδος της εργασίας που εκτελείται κ.λπ.

Φόροι επιχειρήσεων
Κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης υποχρεούται νομικά να πληρώνει φόρους, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος, των φόρων αυτοαπασχόλησης και για ορισμένες επιχειρήσεις, του φόρου επί των πωλήσεων. Είναι σημαντικό να εξοικειωθείτε με το λογισμικό και τις τεχνικές λογιστικής (που μπορείτε να βρείτε στα παραπάνω κεφάλαια) και να συμβουλευτείτε τις τοπικές φορολογικές αρχές για να βεβαιωθείτε ότι η εκκίνησή σας είναι σύμφωνη με τη φορολογική νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων
Στα περισσότερα μέρη, είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να καταγράφετε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές σύμφωνα με μια συγκεκριμένη λογιστική μέθοδο (δείτε παραπάνω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τήρηση βιβλίων). Δείτε τι απαιτείται από εσάς για τον κλάδο και την τοποθεσία σας όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και δημιουργήστε ένα κατάλληλο σύστημα αρχειοθέτησης και τήρησης βιβλίων για όλα τα έγγραφα και τις συναλλαγές. Η σωστή τήρηση βιβλίων μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να διασφαλίσει ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και θα βελτιώσει τη διαφάνεια για σκοπούς ελέγχου.

Γραπτές συμφωνίες
Εάν η εκκίνηση σας έχει πολλούς συνεργάτες ή λειτουργεί σε σχέση με άλλους ιδιοκτήτες επιχείρησης, είναι σημαντικό να τεκμηριώσετε τις ευθύνες, τα δικαιώματα και τις αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω γραπτών εγγράφων. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλα τα δικαιώματα των εταίρων προστατεύονται και ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι διαφανείς και σαφώς ορατές για πρόσβαση όλων των μερών. Συνιστάται να συμβουλευτείτε νομικούς συμβούλους κατά τη σύναψη συμφωνιών και καταστατικών, καθώς θα διασφαλίσει τη νομική ευρωστία της επιχείρησης και θα προστατεύσει όλα τα μέρη.


Αριθμός αναγνώρισης εργοδότη
Για να ανοίξετε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό και να υποβάλετε σωστά τις φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησής σας, πολλές επιχειρήσεις χρειάζονται έναν αριθμό αναγνώρισης εργοδότη ή αναγνωριστικό επιχείρησης. Μπορείτε εύκολα να ζητήσετε ένα δωρεάν από τις εφορίες μέσω τηλεφώνου ή χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική εφαρμογή στον ιστότοπό τους. Είναι βασικό να έχετε τα προσωπικά διαπιστευτήρια του ατόμου που συμπληρώνει τη φόρμα για την εταιρεία (συνήθως του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου). Συμπεριλάβετε πληροφορίες για την επιχειρηματική σας οντότητα και την ημερομηνία σύστασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής της εφαρμογής στα αρχεία σας.

Προστατέψτε την πνευματική σας ιδιοκτησία
Η πνευματική ιδιοκτησία (IP) είναι το ζωτικό στοιχείο πολλών επιχειρήσεων. Το IP περιλαμβάνει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και εμπορικά μυστικά επίσης. Φροντίστε να καταθέσετε τυχόν διπλώματα ευρεσιτεχνίας το συντομότερο δυνατό—μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει περισσότερα από πέντε χρόνια. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σας θα είναι ελκυστική για τους επενδυτές—αλλά θα σας βοηθήσει επίσης να κοιμάστε πιο εύκολα τη νύχτα. Η κατοχή αποκλειστικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής και προβολής της δουλειάς σας θα κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη στη γραμμή και θα διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα προσπαθήσει να σκίσει κανένα χαλάκι IP από κάτω σας.
Η IP μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη από νομική άποψη, επομένως ίσως είναι συνετό να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο IP που μπορεί να σας βοηθήσει στη διαδικασία και να σας παρέχει την απαραίτητη προστασία.

 Ταξινομήστε σωστά τους εργαζομένους σας
Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις συχνά ταξινομούν εσφαλμένα τους πρώτους υπαλλήλους τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είδους εργαζόμενο προσλαμβάνετε — ουσιαστικά, τη διαφορά μεταξύ ενός ανεξάρτητου εργολάβου έναντι του υπαλλήλου. Αυτό είναι σημαντικό για φορολογικούς λόγους τόσο για εσάς όσο και για τον εργαζόμενο και θα σας βοηθήσει να διευκρινίσετε τι αναμένεται και τι δεν αναμένεται από εσάς και τον εργαζόμενο. Εάν ταξινομήσετε εσφαλμένα έναν υπάλληλο ως ανεξάρτητο εργολάβο, μπορεί να είστε έτοιμοι για δαπανηρές ποινές και καθυστερούμενους μισθούς.

Βεβαιωθείτε ότι οι επενδυτές σας είναι διαπιστευμένοι
Ο τρέχων ορισμός του διαπιστευμένου επενδυτή σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει οκτώ κατηγορίες επενδυτών, αλλά η πιο γενική διαπίστευση επενδυτή σημαίνει ότι το άτομο κατανοεί και είναι πρόθυμο να αναλάβει τον επενδυτικό κίνδυνο.
Η SEC έχει οδηγίες για το τι συνιστά «εύλογες προσπάθειες» για αυτούς τους λογαριασμούς. Είναι δυνατή η άντληση κεφαλαίων εκτός του στενού περιορισμού των διαπιστευμένων επενδυτών, αλλά θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας όσον αφορά τους τίτλους και την επιβολή της συμμόρφωσης. Επομένως, εάν θέλετε να είστε όσο το δυνατόν πιο υγιείς νομικά, απευθυνθείτε σε διαπιστευμένους επενδυτές.



Δημιουργήστε ένα εταιρικό εγχειρίδιο
Μόλις διευθετήσετε και καταλάβετε όλους τους νομικούς πονοκεφάλους, βεβαιωθείτε ότι όλοι στην εταιρεία γνωρίζουν και κατανοούν τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας σας το ίδιο καλά όπως εσείς—ως ιδιοκτήτης επιχείρησης, θα μπορούσατε να είστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε κάνουν οι υπάλληλοί σας ενώ εκπροσωπείτε οργάνωση. Τα εγχειρίδια εταιρείας ή εργαζομένων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμφυσήσετε τις αξίες και τα νομικά όρια της εταιρείας σας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει να διαπιστωθεί ποια είναι και ποια δεν είναι η κατάλληλη συμπεριφορά εσωτερικά και εξωτερικά.

Προσλάβετε αρμόδιο νομικό σύμβουλο
Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν ξεκάθαρο καθ' όλη τη διάρκεια, συνεργαστείτε με δικηγόρους για αυτά τα περίπλοκα νομικά ζητήματα από την αρχή. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις συχνά ανησυχούν τόσο πολύ για τα έξοδα που παραβλέπουν τη σημασία της έγκυρης νομικής συμβουλής που θα μπορούσε να σας εξοικονομήσει χρόνο και ανησυχίες. 

Νόμοι πνευματικών δικαιωμάτων για την πνευματική ιδιοκτησία
Copyright laws on Intellectual property

Η πνευματική ιδιοκτησία (IP) είναι μια κατηγορία ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει άυλα δημιουργήματα της ανθρώπινης νόησης και των ιδεών της. Είναι ιδιοκτησία του μυαλού σας ή ιδιόκτητη γνώση. Υπάρχουν πολλά είδη πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένες χώρες τα αναγνωρίζουν περισσότερο από άλλες. Οι πιο γνωστοί τύποι είναι τα πνευματικά δικαιώματα, οι πατέντες, τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά μυστικά. Η ύπαρξη του σωστού τύπου προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σάς βοηθά να εμποδίσετε τους ανθρώπους να κλέβουν ή να αντιγράφουν τις ιδέες σας σχετικά με:
	το σχέδιο ή την εμφάνιση των προϊόντων σας

τα ονόματα των προϊόντων ή των εμπορικών σημάτων σας
τις εφευρέσεις σας
πράγματα που γράφετε, φτιάχνετε ή παράγετε
Τα πνευματικά δικαιώματα, οι πατέντες, τα σχέδια και τα εμπορικά σήματα αποτελούν όλα τα είδη προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάποιους τύπους προστασίας λαμβάνετε αυτόματα, για άλλους πρέπει να κάνετε αίτηση. Μια εταιρεία κατέχει IP εάν τη δημιουργήσετε ή την αγοράσετε. Η δημιουργία IP απαιτεί μια μακρά διαδικασία πνευματικών δικαιωμάτων, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σχεδίου. Κανονικά, ένας δημιουργός τυγχάνει αυτόματης προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς να πληρώνει κάποιο τέλος γι' αυτό. Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επεκτείνεται και στις δημιουργίες
όπως παρακάτω:
	Πρωτότυπο λογοτεχνικό, μουσικό και καλλιτεχνικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της εικονογράφησης και της φωτογραφίας

Πρωτότυπο μη λογοτεχνικό γραπτό έργο, όπως λογισμικό, περιεχόμενο ιστού και βάσεις δεδομένων
Ηχογραφήσεις και μουσική
Εκπομπές, ηχογραφήσεις ταινιών και τηλεόρασης
Μπορείτε να επισημάνετε το έργο σας με το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων (©), το όνομά σας και το έτος δημιουργίας. Το αν σημειώνετε το έργο ή όχι δεν επηρεάζει το επίπεδο προστασίας που έχετε.
Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν την εργασία σας αποτρέποντας τα άτομα από:
	αντιγραφή της δουλειάς σας

διανομή αντιγράφων του (δωρεάν ή προς πώληση)
ενοικίαση ή δανεισμός αντιγράφων της δουλειάς σας
εκτελώντας, προβάλλετε ή παίζετε τη δουλειά σας δημόσια
κάνοντας μια προσαρμογή της δουλειάς σας
βάζοντάς το στο διαδίκτυο

Πνευματικά δικαιώματα στο εξωτερικό


Η εργασία και η επιχειρηματική σας ιδέα θα μπορούσαν να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε άλλες χώρες μέσω διεθνών συμφωνιών, για παράδειγμα της Σύμβασης της Βέρνης. Στις περισσότερες χώρες τα πνευματικά δικαιώματα διαρκούν τουλάχιστον ισόβια συν 50 χρόνια για τα περισσότερα είδη γραπτών και καλλιτεχνικών έργων και τουλάχιστον 25 χρόνια για φωτογραφίες. Μπορεί να είναι διαφορετικό για άλλους τύπους εργασίας. 



COUNTRY SPECIFIC INFORMATION:
Denmark
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΩΡΑΣ:
Δανία 

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Δανία αντιμετώπισε περιβαλλοντικά ζητήματα στη νομοθεσία και στα εθνικά και τοπικά κυβερνητικά μέτρα μόνο μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν από ένα περιβαλλοντικό κίνημα. Το «πρασίνισμα» των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων λαμβάνει χώρα σταθερά και έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά έχει έρθει με έναν ορισμένο αριθμό αντιπαραθέσεων μεταξύ των αντιπάλων - τοπικών αρχών και κινημάτων βάσης. Ένα ισχυρό κίνημα βάσης σηματοδότησε τη μετάβαση της Δανίας προς μια πράσινη οικονομία και η ταχύτητα με την οποία επιλέχθηκε και θεσμοθετήθηκε ήταν εντυπωσιακή. Αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης της ευαισθητοποίησης της πράσινης οικονομίας στους θεσμούς ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και χαρακτηρίστηκε από πολλές φάσεις που συνέβαλαν όχι μόνο στην οικοδόμηση νέων γεφυρών επικοινωνίας με τους θεσμούς, αλλά επίσης άνοιξαν τον δρόμο της προς τον διάλογο με γνώμονα τη συναίνεση και διάφορους τύπους εταιρικών σχέσεων και συνεργασίες με τις αρχές.
Σε αυτή τη διαδικασία θεσμοθέτησης και συνεργασίας των οργανώσεων περιβαλλοντικών κινημάτων της Δανίας (ΕΜΟ), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα στη Δανία ανέλαβε ηγετικό ρόλο. Κυρίως στην εξουσία τη δεκαετία του 1970, η στρατηγική των Σοσιαλδημοκρατών για τη δέσμευση και τη σύμπραξη της πράσινης ριζοσπαστικής βάσης άλλαξε όχι μόνο την εθνική αυτοεικόνα της Δανίας αλλά και την παγκόσμια επωνυμία της, η οποία είδε μια ριζική μετατόπιση από μια χώρα περιβαλλοντικής άγνοιας σε μια από τις βασικές παράγοντες που οδηγούν τον οικολογικό εκσυγχρονισμό. Σύμφωνα με τους Wettergren και Soneryd (2017) «Ο οικολογικός εκσυγχρονισμός ενσωματώνει την αντίληψη ότι μια βιώσιμη κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί σε μια νεοφιλελεύθερη οικονομία προσανατολισμένη στην ανάπτυξη». Έτσι, η ιστορία της θεσμοθέτησης της Δανίας ξεκινά από τον ριζοσπαστικό οικολογισμό που βασίζεται στη βάση μέχρι τον σημερινό οικολογικό εκσυγχρονισμό και από τις τεχνολογικές καινοτομίες που ξεκινούν από τη βάση, όπως οι ανεμογεννήτριες, έως τις εξαγωγές μεγάλης κλίμακας δανικής τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εκτός από τα παραπάνω και σε λιγότερο ιστορικό πρίσμα, η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) βλέπουν τη Δανία ως την κινητήρια δύναμη για τη διευκόλυνση της οικολογικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, ενώ αφενός η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κατατάξει τη Δανία ως το πιο εύκολο μέρος στην Ευρώπη για επιχειρηματική δραστηριότητα, από την άλλη, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κατατάσσει τη Δανία ως μία από τις κορυφαίες πιο ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο. Αυτό οφείλεται στους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που καθορίζουν την παγκόσμια κατάταξή της, οι οποίοι βλέπουν τη χώρα σε θέση να παρέχει πρόσβαση στα πιο προσοδοφόρα τμήματα της ΕΕ που μετρούν πάνω από 100 εκατομμύρια καταναλωτές. Στο εσωτερικό, η Δανία έχει έναν καλά μορφωμένο πληθυσμό και μια ισχυρή αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ότι το κατάλληλο ταλέντο φτάνει στις σωστές εταιρείες. Μερικά από τα βασικά στοιχεία αυτής της ισχυρής οικονομίας και αγοράς εργασίας είναι το ασφαλές και ευέλικτο περιβάλλον που προσφέρεται στις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν.
Η δημιουργία μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ώρες και με πολύ χαμηλό κόστος (περίπου 700 DKK) και μόλις ολοκληρωθεί, οι οργανισμοί βρίσκονται σε ένα επιχειρηματικό κέντρο με γρήγορη πρόσβαση σε άλλες παγκόσμιες οικονομίες. Καθώς οι πρακτικές Ε&Α είναι κοινές - ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, η Δανία είναι επίσης ένα ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθηση της καινοτομίας, αλλά χωρίς την κατάλληλη βοήθεια επί του σκάφους, η αξιοποίηση στο έπακρο ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος μπορεί να είναι μια δύσκολη εργασία.

Εναρξη  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Σύμφωνα με τον Global Green Finance Index (GGFI), η Κοπεγχάγη, το επιστέγασμα της Δανέζικης πράσινης τεχνολογίας, είναι τρίτη στη λίστα με τα κορυφαία πράσινα χρηματοοικονομικά κέντρα.

Η Δανία έχει γίνει ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική επιχείρηση. Η χώρα μπορεί να υπερηφανεύεται για μια από τις πιο γρήγορες και γρήγορες διαδικασίες για τη σύσταση εταιρείας. Η διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας είναι εξαιρετικά γρήγορη καθώς ολόκληρη η διαδικασία εγκατάστασης πραγματοποιείται online και η ολοκλήρωση ολόκληρης της διαδικασίας διαρκεί μόλις μία ημέρα. Επιπλέον, στη Δανία, δεν υπάρχει αυστηρός κανόνας ότι η εταιρεία πρέπει να διοικείται από Δανούς αυστηρά. Έτσι οι ξένοι μπορούν εύκολα να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, χωρίς ταλαιπωρίες ή περιορισμούς. Η Δανία δέχεται τεκμηρίωση στα αγγλικά, γι' αυτό και η Δανία θεωρείται μια από τις πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις χώρες στον ΕΟΧ για τους αλλοδαπούς.
Ομοίως, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στη Δανία πρέπει πρώτα να λάβουν μια υπογραφή NemID πριν καταθέσουν κεφάλαιο σε τράπεζα, εγγραφούν στο σύστημα Webreg της Danish Business Authority (DBA) και εγγραφούν στους υπαλλήλους για ασφάλιση εργαζομένων.
Αν και η έναρξη μιας επιχείρησης στη Δανία είναι εύκολη και γρήγορη, υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ξεκινήσει με επιτυχία τη δική του επιχείρηση στη χώρα .

ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση στη Δανία, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων που μπορεί να δημιουργήσει κανείς, ώστε να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καθώς είναι το είδος της επιχείρησης που παρέχει τη μέγιστη προστασία από την πτώχευση. Οι διάφοροι τύποι τύπων εταιρειών που μπορεί κανείς να ξεκινήσει είναι οι εξής:
α. Private Limited Company: Επίσης γνωστή ως ApS (Anoartsselskab), μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Δανία μπορεί να ξεκινήσει με έναν μόνο μέτοχο. Ωστόσο, υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου, η οποία είναι 80.000 DKK. Οι μετοχές σε αυτό το είδος επιχειρήσεων είναι αδιαπραγμάτευτες και μη μεταβιβάσιμες και ένας μέτοχος ευθύνεται μόνο για το ποσό που επενδύει στην εταιρεία.
. b. Public Limited Company Ανώνυμη Εταιρεία: Εδώ, η ελάχιστη απαίτηση κεφαλαίου είναι 500.000 DKK και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται για το χρέος της εταιρείας. Οι μετοχές μπορούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ή ακόμη και να διανεμηθούν μεταξύ των μετόχων.
. c. General Partnership: Γενική Εταιρία: Αυτός ο τύπος επιχείρησης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εταίρους, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για το χρέος και τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η εταιρεία και η εταιρική σχέση πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Δανικό Εμπορικό Μητρώο.
. d. Limited Partnership Ετερόρρυθμη εταιρεία: Αυτός ο τύπος εταιρείας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο επιχειρηματικούς εταίρους, με έναν εταίρο να έχει περιορισμένη ευθύνη. Η επιχείρηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Δανίας.
. e. Sole Proprietorship: Ατομική επιχείρηση: Αυτός ο τύπος επιχείρησης μπορεί να δημιουργηθεί από ένα μόνο άτομο. Η διαφορά είναι ότι ο μόνος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει υπαλλήλους ή καταφεύγει σε εμπορικές συναλλαγές, πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στις φορολογικές αρχές της Δανίας.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η Δανία έχει εταιρικό φόρο 22%. Ωστόσο, ο φόρος εξαρτάται από το είδος της εταιρείας που ξεκινάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να καλέσετε τις φορολογικές αρχές και να ζητήσετε περαιτέρω οδηγίες εάν έχετε αμφιβολίες.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εγγραφή μιας επιχείρησης στη Δανία είναι τόσο εύκολη όσο η σύνδεση στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο της Danish Business Authority και η εγγραφή. Αυτό θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της νεοσύστατης επιχείρησης να λάβει έναν αριθμό CVR. Υπάρχει μια μικρή χρέωση για την εγγραφή της επιχείρησής κάποιου και το ποσό είναι περίπου 700 DKKK. Επιπλέον, για να πραγματοποιήσει με επιτυχία τη διαδικασία εγγραφής, ο επιχειρηματίας θα χρειαστεί ένα NemID, το οποίο είναι μια ψηφιακή υπογραφή. Το NemID θα ληφθεί από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μόλις χορηγηθεί η άδεια εργασίας και παραμονής εντός της χώρας από τις αρχές της Δανίας. Σε περίπτωση που δεν έχετε NemID, η πιο βιώσιμη λύση για να ανοίξετε μια επιχείρηση θα ήταν να έρθετε σε επαφή με έναν έμπειρο δικηγόρο που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα νομικά μέσα για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα χωρίς την ψηφιακή υπογραφή NemID . Σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος για να ασχοληθεί με την επιχειρηματική σας πρακτική, θα πρέπει να υποβληθούν στις δανικές αρχές μια σειρά εγγράφων όπως η ιδιοκτησιακή δομή, η απόδειξη του μετοχικού κεφαλαίου, τα ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα αντίγραφα του διαβατηρίου τους, το ιδρυτικό σημείωμα και το καταστατικό σχέση.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Αφού εγγραφεί στην Επιχειρηματική Αρχή της Δανίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα λάβει τα στοιχεία για τη Δανική Τελωνειακή και Φορολογική Διοίκηση ή απλώς θα βάλει τη SKAT, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή φόρων στη χώρα. Σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω διευκρινίσεις, η ΣΚΑΤ παρέχει και φορολογικές συμβουλές στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να χρειαστεί να εγγραφεί για έναν ή όλους τους ακόλουθους τύπους φόρων:
ΦΠΑ: για μια εταιρεία που πωλεί αγαθά και δημιουργεί έσοδα υψηλότερα από το όριο των 500.000 DKK.
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών: για επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από ΦΠΑ
Καθήκοντα: για επιχειρήσεις μεταποίησης ή χονδρικής πώλησης αγαθών
Φόροι εισαγωγής και εξαγωγής: για εταιρείες που συναλλάσσονται με εταίρους εκτός ΕΕ
Α-Φόρος: για επιχειρήσεις με μισθωτούς. 


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
Υπάρχουν διαφορές στην απασχολησιμότητα και σε περίπτωση που η επιχείρησή σας προσλαμβάνει αλλοδαπούς ή ντόπιους, είναι καλή πρακτική να ελέγχετε το είδος των συμβάσεων εργασίας που θα απαιτήσουν. Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο για να δημιουργήσετε συμβάσεις εργασίας για διαφορετικούς υπαλλήλους, με βάση την ιεραρχία τους στον οργανισμό και ανάλογα με το αν προέρχονται από χώρα Σένγκεν ή όχι. Εάν προσλάβετε προσωπικό από τον ΕΟΧ, δεν θα απαιτήσουν άδειες εργασίας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι από χώρες εκτός του ΕΟΧ δεν θα απαιτούν μόνο άδειες εργασίας αλλά και άδειες διαμονής για να μπορούν να εργαστούν νόμιμα στη Δανία.

Καλό να ξέρω:
Είναι απαραίτητο να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας στη Δανία μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία και τους υπαλλήλους. Ως εκ τούτου, συμβουλευτείτε έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό μεσίτη, ώστε να μπορείτε να λάβετε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είναι κατάλληλο για την επιχείρησή σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών επιχειρηματικών συμμετοχών, ιδιωτών επενδυτών, τραπεζών, θεσμικών επενδυτών και δημόσιων κινήτρων.

Έρευνα και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στην Cleantech:
Η Δανία είναι ο κορυφαίος κόμβος στον κόσμο για τις πράσινες τεχνολογίες και ένα κράτος που φιλοξενεί εταιρείες παγκόσμιας κλάσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Δανία γνώρισε σχεδόν σαράντα χρόνια εστιασμένων και φιλόδοξων ενεργειακών πολιτικών, με αποτέλεσμα η χώρα να γίνει ένας από τους πέντε κορυφαίους φορείς παραγωγής καθαρής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, η χώρα έχει τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο να είναι εντελώς ανεξάρτητη από τα ορυκτά καύσιμα έως το 2050.
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 Αυτή η πλήρως προηγμένη οικονομία αγοράς διαθέτει μια βιομηχανία αιχμής με κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως στη ναυτιλία, τη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φαρμακευτικά προϊόντα και έναν γεωργικό τομέα υψηλής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα ενεργειακής έρευνας της κυβέρνησης της Δανίας προβλέπει επενδύσεις άνω των 134 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε περισσότερα από 550 δανικά έργα ενεργειακής Ε&Α. Η ισχυρή οικονομία και η προνοητική νοοτροπία της επένδυσης στην καθαρή τεχνολογία συνέβαλαν σε αντάλλαγμα στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας. Ο δανικός τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από υψηλό βιοτικό επίπεδο, ενώ η οικονομία της χώρας επιδοτείται από εκτεταμένα κρατικά μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και δίκαιη κατανομή εισοδήματος. Η Δανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διακρατικές της συναλλαγές με άλλους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες λόγω της διαδοχής των κυβερνήσεων που υποστήριξαν ολόψυχα την ελευθέρωση του εμπορίου. Η Δανία συμβάλλει καθοριστικά στις παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων, όπως πρώτων υλών (αέριο και πετρέλαιο) στον μεταποιητικό τομέα. Επιπλέον, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία απολαμβάνει μόνιμη έδρα στο κοινοβούλιο της ΕΕ στις Βρυξέλλες (αν και αυτό έρχεται χωρίς μικρή διαμάχη λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση της Δανίας να συναινέσει στην ΕΕ για την πολιτική της νομισματικής ένωσης). Η Δανία σημείωσε ήπια οικονομική επέκταση 1,1% τους τρεις μήνες πριν από τον Σεπτέμβριο του 2021. αποτέλεσμα που επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια πανδημία Covid. Ωστόσο, η οικονομία της Δανίας αναπτύχθηκε κατά 3,9% σε εκτίμηση το 2021.
Η ανεργία διαμορφώθηκε στο 5,5% το 2017, με βάση την εθνική έρευνα για την εργασία. Η αγορά εργασίας ήταν σφιχτή το 2017, με τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία να βρουν κατάλληλα καταρτισμένους εργαζομένους για να γεμίσουν μπιγιέτες. Η κυβέρνηση της Δανίας προσφέρει εκτεταμένα προγράμματα για την εκπαίδευση των ανέργων να εργαστούν σε τομείς που χρειάζονται ειδικευμένους εργαζομένους. Η Δανία διατήρησε ένα υγιές δημοσιονομικό πλεόνασμα για πολλά χρόνια μέχρι το 2008, αλλά η παγκόσμια οικονομική κρίση μετέτρεψε το δημοσιονομικό ισοζύγιο σε έλλειμμα. Από το 2014 η ισορροπία έχει μετατοπιστεί μεταξύ πλεονάσματος και ελλείμματος. Το 2017 υπήρξε πλεόνασμα 1,0%. Η κυβέρνηση προβλέπει χαμηλότερο έλλειμμα 0,7% το 2018 και το 2019 και το δημόσιο χρέος (χρέος ΟΝΕ) ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σε 35,6% το 2018 και 34,8% το 2019. Η δανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την αύξηση των δημοτικών, δημόσια στέγαση και δαπάνες ένταξης το 2018.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του φημισμένου μοντέλου της δανικής αγοράς εργασίας προέρχεται από την ευελιξία που παρέχεται στους εργοδότες για τη διαχείριση της εργασιακής κατάστασης των εργαζομένων τους. Αυτό συνεπάγεται ότι δίνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις η ευκαιρία να διαστασιολογήσουν το εργατικό δυναμικό τους σύμφωνα με το ατομικό τους αίτημα για παραγωγή της αγοράς, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να προσλάβουν και να απολύσουν προκειμένου να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους στην αγορά. Ταυτόχρονα, προσφέρεται στο εργατικό δυναμικό στη Δανία ένα ασφαλές δίχτυ ασφαλείας κατά τη μετάβαση από τη μια θέση εργασίας στην άλλη και σταδιακή εκπαίδευση ώστε να έχει μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε μια νέα βιομηχανία. Από αυτή την άποψη, είναι ασφαλές να επιβεβαιωθεί ότι το αξιοσημείωτο μοντέλο της αγοράς εργασίας της Δανίας - Flexicurity - επαινείται ευρέως για την ικανότητά του να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των εργοδοτών ενώ, ταυτόχρονα, προστατεύει την ευημερία των εργαζομένων. 
Η ευελιξία με ασφάλεια έχει στον πυρήνα της τρία βασικά στοιχεία:

Επιχειρήσεις
1. Αχαλίνωτη διαδικασία πυροδότησης
2. Όχι υπερβολικές δαπάνες εργαζομένων απόλυσης
3. Ασυνήθιστη δικαστική απόλυση

Υπαλλήλους
1 Συνδρομή A-kasse (ταμείο ασφάλισης ανεργίας)
2. Dagpenge (επίδομα ανεργίας έως και δύο ετών)
3. Εκπαίδευση (για απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο χώρο εργασίας)

Πέραν του τελευταίου σημείου, η δανική κυβέρνηση όχι μόνο εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης για την ομαλή μετάβαση μεταξύ των θέσεων εργασίας, αλλά παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για να διασφαλίσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της ανεργίας του δανικού εργατικού δυναμικού. 
Η επιτυχία του δανικού μοντέλου απασχόλησης έχει εμπνεύσει πολλούς. 
Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενσωματώσει την ευελιξία με ασφάλεια στις στρατηγικές της για την απασχόληση.

video (Sustainability in Denmark | The pioneer in promoting sustainability)
βίντεο (Αειφορία στη Δανία | Ο πρωτοπόρος στην προώθηση της βιωσιμότητας)
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Italy 

Country Overview
 Ιταλία

Επισκόπηση χώρας
Η οικονομική κρίση λόγω της πρόσφατης πανδημίας ενίσχυσε μόνο την πεποίθηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής ότι η οικολογική μετάβαση πρέπει να είναι, μαζί με την ψηφιακή μετάβαση, ένας από τους πυλώνες του νέου μοντέλου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που πρόκειται να προωθηθεί για ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR) βασίζονται σε αυτήν την πεποίθηση, διαθέτοντας σημαντικούς πόρους για την οικολογική και ψηφιακή μετάβαση. Ταυτόχρονα, η προσοχή των καταναλωτών για βιώσιμα προϊόντα και διαδικασίες αυξάνεται. Πιο περιβαλλοντικά συνειδητά πρότυπα κατανάλωσης εξαπλώνονται και, σε έναν αυξανόμενο αριθμό τομέων, οι επιλογές των καταναλωτών δεν προσανατολίζονται μόνο από το διώνυμο τιμής/ποιότητας, αλλά και από παράγοντες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του προϊόντος ή της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων καθίσταται υποχρεωτική επιλογή για τις εταιρείες, αφενός απαραίτητη για να ανταποκριθούν στις εισροές, καθώς και στις ευκαιρίες που προσφέρονται, από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και αφετέρου για την κάλυψη των νέων αναγκών των καταναλωτών.
Η ιταλική εθνική παρακμή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας διαμορφώθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (PNRR) που έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο τις δράσεις για οικολογική μετάβαση. Το PNRR θα πρέπει να εφαρμόσει, στη χώρα μας, το πρόγραμμα της ΕΕ Next Generation, που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενσωμάτωση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 υπό το φως των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Οι συνολικοί πόροι που διατίθενται για τις έξι αποστολές του PNRR ισούνται με 191,52 δισεκατομμύρια ευρώ, στα οποία πρέπει να προστεθούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ του λεγόμενου Συμπληρωματικού Ταμείου, δηλαδή συμπληρωματικοί εθνικοί πόροι (που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που ευρωπαϊκές).
Η πλειονότητα των πόρων θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση νέων έργων, ενώ οι υπόλοιποι θα διατεθούν σε υφιστάμενα έργα που θα λάβουν, χάρη στην τοποθέτησή τους στο PNRR, σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με την υλοποίηση και άρα τις δαπάνες.

Ξεκινώντας μια επιχείρηση
Το άνοιγμα μιας επιχείρησης γενικά απαιτεί μια έγκυρη επιχειρηματική ιδέα, εύρεση συνεργάτη ή συνιδρυτή (όχι υποχρεωτικό αλλά συχνά συνιστάται), ομάδα και επιχειρηματικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής απόκτησης πελατών.
Στην Ιταλία, το άνοιγμα μιας εταιρείας δεν διαφέρει πολύ από το άνοιγμα μιας νεοφυούς επιχείρησης. Πράγματι, ο στόχος και των δύο είναι να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο και εφικτό έργο, αλλά μια νεοφυής επιχείρηση χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Μόλις διαμορφωθεί η ιδέα, για να ανοίξετε μια εταιρεία χρειάζεστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την πρόβλεψη της ανάπτυξής της και μια στρατηγική απόκτησης πελατών, στην οποία θα πουλήσετε το προϊόν ή την υπηρεσία σας.
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα περιέχει βασικές πληροφορίες για την εκκίνηση, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, την ανάλυση ανταγωνισμού και το επιχειρηματικό σχέδιο για τους επόμενους μήνες και χρόνια (το Οικονομικό Σχέδιο).
Η στρατηγική απόκτησης πελατών, από την άλλη πλευρά, πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά σύμφωνα με τον στόχο πωλήσεών σας, για να κατανοήσετε ποια κανάλια και ποια γλώσσα είναι πιο αποτελεσματικά στην επικοινωνία των αξιών της εκκίνησης σας.
Ανάλογα με τη νομική μορφή που έχετε επιλέξει για να ανοίξετε την εκκίνησή σας, υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις και διαδικασίες.
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα μια παραδοσιακή εμπορική επιχείρηση, η γραφειοκρατική διαδικασία για το άνοιγμα της θα είναι η εξής:
- άνοιγμα ΑΦΜ.
- εγγραφή στο "Registro delle Imprese"
- κοινοποιεί τις πράξεις στο Εμπορικό Επιμελητήριο·
- αποστολή της ειδοποίησης έναρξης στο δήμο.
- στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, άνοιγμα θέσεων στο INPS (εθνικό ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης) και στο INAIL (Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλισης Βιομηχανικών Ατυχημάτων).
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες για το άνοιγμα μιας νέας εταιρείας διαφέρουν όχι μόνο σε σχέση με τον τύπο επιχείρησης που θέλετε να δημιουργήσετε, αλλά η διαδικασία εξαρτάται επίσης από τον κλάδο, το είδος της δραστηριότητας και τον τόπο. Επομένως, η συμβουλή είναι να ελέγξετε τις απαιτήσεις μέσω κυβερνητικών πυλών ή αναζητώντας βοήθεια από συμβούλους.

Τύποι Επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων
Υπάρχουν διάφορες νομικές μορφές με τις οποίες διακρίνονται οι ιταλικές εταιρείες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να ανοίξετε μια νέα εταιρεία.
Υπάρχουν συνεταιρισμοί (s.n.c. και s.a.s.) και εταιρείες (s.r.l. και s.p.a.) και συνεταιρισμοί. Αναλυτικότερα:
Συνεταιρισμός
- S.N.C., "Società in Nome Collettivo": στο ιταλικό νομικό σύστημα, η ομόρρυθμη εταιρεία (ή S.n.c.) είναι ένας τύπος εταιρικής σχέσης που διέπεται από τα άρθρα 2291-2312 του Αστικού Κώδικα στην οποία όλοι οι εταίροι ευθύνονται από κοινού και απεριόριστα για υποχρεώσεις της εταιρείας (άρθρ. 2291 ΑΚ).
Εάν αναρωτιέστε πώς να δημιουργήσετε μια εταιρεία SNC, ορίστε η απάντηση: η εγγραφή της εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί με την έγγραφη κατάθεση της πράξης σύστασης στο εμπορικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2295 του Αστικού Κώδικα. Εάν ένα S.n.c. έχει συσταθεί χωρίς την έγγραφη πράξη, ή αν η πράξη δεν έχει κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο, μιλάμε για παράτυπη εταιρεία, για την οποία ισχύουν οι κανόνες της απλής εταιρείας, όπως de facto εταιρείες ή συγκαλυμμένες εταιρείες. Για να είναι έγκυρο, το καταστατικό πρέπει να περιέχει:
Γενικότητες των εταίρων. Επωνυμία εταιρείας, που αποτελείται από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων και ένδειξη της εταιρικής σχέσης (Αστικός Κώδικας 2292). Αναφορά των μετόχων που έχουν τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας. Έδρα της εταιρείας και τυχόν δευτερεύοντα γραφεία. Αντικείμενο της εταιρείας, δηλαδή η δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί· Οι εισφορές κάθε μετόχου και η αξία που τους αποδίδεται· Το μερίδιο κάθε μετόχου στα κέρδη ή τις ζημίες. Κριτήρια κατανομής κερδών ή ζημιών. Διάρκεια της εταιρείας.

S.A.S: Μια εταιρεία σ.α.σ. (Società στην Accomandita Semplice) έχει δύο διαφορετικούς τύπους εταίρων: ομόρρυθμους εταίρους και ετερόρρυθμους εταίρους.
Η παρουσία δύο διαφορετικών κατηγοριών εταίρων αντιπροσωπεύει την πιο εμφανή ιδιαιτερότητα στη ζωή της ετερόρρυθμης εταιρείας:
- τους ομόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διοίκηση της εταιρείας και, κατά συνέπεια, τη διαχείριση της εταιρείας. Οι ομόρρυθμοι εταίροι έχουν απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας, όντας επομένως όμοιοι στην ουσία με τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας (S.n.c.).
- ετερόρρυθμους εταίρους, οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση. Αυτοί ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας στο ύψος της παραχωρούμενης μετοχής (εκτός από ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος).

Εταιρείες
- S.R.L. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι μια κεφαλαιουχική εταιρεία που ανταποκρίνεται στις εταιρικές υποχρεώσεις με δικά της περιουσιακά στοιχεία. Για το άνοιγμα μιας τέτοιας εταιρείας απαιτείται κεφάλαιο τουλάχιστον 10.000 €.
- Σ.Π.Α. (joint-stock company) είναι ένας άλλος τύπος μετοχικής εταιρείας, αλλά με πατρογονική αυτονομία. Οι μέτοχοι γίνονται τέτοιοι με την απόκτηση μετοχών αλλά δεν έχουν διοικητική εξουσία.
Εάν μια απώλεια κεφαλαίου δεν επιλυθεί ή μειωθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο εντός του επόμενου οικονομικού έτους, το κεφάλαιο πρέπει να μειωθεί. Εάν η μείωση φτάσει το ελάχιστο όριο των 120.000 ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να μετατραπεί σε «κατώτερη» εταιρεία όπως η s.r.l..

Συνεργατική
Ο συνεταιρισμός είναι ένας ειδικός τύπος εταιρείας με μεταβλητό κεφάλαιο, στον οποίο τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν ανοιχτά στο κεφάλαιο. Είναι μη κερδοσκοπικές οντότητες, αλλά προσφέρουν στα μέλη τους προνόμια ή υπηρεσίες σε ευνοϊκές τιμές. Για να ανοίξετε αυτό το είδος επιχείρησης, απαιτούνται τουλάχιστον 9 μέλη και πρέπει να γίνει δημόσια πράξη.

Εγγραφή Επιχείρησης
Το άνοιγμα ενός ΑΦΜ είναι πολύ απλό και εντελώς δωρεάν. Ο ΑΦΜ αποτελείται από 11 αριθμούς: οι πρώτοι 7 δηλώνουν τον φορολογούμενο, ενώ οι ακόλουθοι 3 προσδιορίζουν τον Κώδικα Agenzia delle Entrate και ο τελευταίος είναι για λόγους ελέγχου.
Για να ανοίξετε ΑΦΜ, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσετε στο Agenzia delle Entrate Office την έναρξη της δραστηριότητας, εντός 30 ημερών από την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας, με δήλωση, που συντάσσεται στο έντυπο ΑΑ9/12 (ατομική επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι) ή έντυπο AA7/10 (εταιρείες): και τα δύο έντυπα μπορούν να ληφθούν από τον ιστότοπο της Agenzia delle Entrate.

Τα έντυπα μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:
- πηγαίνοντας στο γραφείο της Agenzia delle Entrate με ένα κατάλληλο έγγραφο ταυτοποίησης·
- αποστολή με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής, με συνημμένο φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας.
- αποστολή του ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό που μπορείτε να κατεβάσετε από τον ιστότοπο της Agenzia delle Entrate.
Όταν ανοίγετε έναν ΑΦΜ, θα πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό ATECO που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας.
Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τον τύπο λογιστικού καθεστώτος μεταξύ: κατ' αποκοπή ή συνήθους λογιστικής.
Αφού εκδοθεί ή αποσταλεί η υπογεγραμμένη δήλωση, μας εκχωρείται ΑΦΜ, ο οποίος θα παραμείνει ίδιος μέχρι το τέλος της δραστηριότητας.
Το τελευταίο βήμα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι το INPS, όπου πηγαίνετε για να ανοίξετε τη θέση κοινωνικής ασφάλισης. Εάν πρέπει να εγγράψετε ατομική επιχείρηση, θα πρέπει επίσης να εγγράψετε την εταιρεία στο Εμπορικό Επιμελητήριο, και να ενημερώσετε τον δήμο για την έναρξη της δραστηριότητάς σας. 

Φορολογική Εγγραφή
Κανονικό λογιστικό καθεστώς: Όσοι ανοίγουν μια επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ υπό το συνηθισμένο λογιστικό καθεστώς πρέπει να κερδίζουν αρκετά γενικά για να καλύπτουν άνετα τα λειτουργικά τους έξοδα.
Εάν πρέπει να εγγράψετε μια εταιρεία στο Εμπορικό Επιμελητήριο, θα πληρώσετε στο ινστιτούτο μια αμοιβή περίπου 80 έως 100 ευρώ ετησίως. σε αυτή τη δαπάνη πρέπει φυσικά να προστεθεί το κόστος του λογιστή (γύρω στα 1.000 ευρώ ετησίως), και οι εισφορές INPS. Επίσης, δεν πρέπει να υποτιμάται η πληρωμή των φόρων Irpef και Irap, που υπολογίζονται αντίστοιχα επί του εισοδήματος και της προστιθέμενης αξίας που παράγεται.
Καθεστώς κατ' αποκοπήν συντελεστή: αυτό το διευκολυνόμενο καθεστώς, που απευθύνεται σε κατόχους ΦΠΑ με έσοδα έως 65.000 ευρώ, προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ και φορολογία με πολύ μειωμένους συντελεστές σε σύγκριση με το κανονικό Irpef, ίσο με 15% και 5% για τα πρώτα πέντε χρόνια δραστηριότητας. Από την άλλη, δεν είναι δυνατή η έκπτωση ή η έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, με εξαίρεση τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Εργασία
Η πρόσληψη εργάτη της ΕΕ στην Ιταλία ακολουθεί τις ίδιες συνήθεις απαιτήσεις με την πρόσληψη Ιταλού εργάτη. Ένας εργοδότης μπορεί να συνάψει διαφορετικού τύπου σχέση εργασίας με έναν εργαζόμενο στην ΕΕ:
- εποχιακά
- οικιακό
- εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου
- εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου
Έγγραφα απασχόλησης: Σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, για να προσληφθούν, οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν έγκυρο έγγραφο ταυτότητας (Δελτίο Ταυτότητας που ισχύει για εκπατρισμό ή διαβατήριο) και τον ιταλικό φορολογικό κώδικα (CF), το οποίο μπορεί να ζητηθεί στο πρόσωπο στο αρμόδιο εδαφικό γραφείο της Agenzia delle Entrate επιδεικνύοντας το έγγραφο ταυτότητάς του.
Ελάχιστη προϋπόθεση ηλικίας: Εάν θέλετε να εργαστείτε στην Ιταλία, πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών και να έχετε παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 χρόνια σχολείο (υποχρεωτική εκπαίδευση). Εάν είστε ήδη 15 αλλά όχι ακόμα 16, μπορείτε να προσληφθείτε με σύμβαση μαθητείας για επαγγελματικά προσόντα και δίπλωμα.
Το πρώτο βήμα για την πρόσληψη εργαζομένου είναι η σύναψη σύμβασης εργασίας. Το τελευταίο πρέπει να έχει τις εξής βασικές προϋποθέσεις: τη συναίνεση των μερών, τη μορφή, την αιτία και το αντικείμενο.
Εάν αυτά τα στοιχεία λείπουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη. εάν λείπουν όταν η εργασιακή σχέση είναι σε εξέλιξη, μπορεί να ανασταλεί ή να λυθεί.
Η σύμβαση εργασίας πρέπει να υπογράφεται από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο και να τηρείται και από τα δύο μέρη. δεν χρειάζεται να σταλεί ή να καταχωρηθεί. Ωστόσο, είναι υποχρεωτικό να ενημερώσετε τις υπηρεσίες απασχόλησης της περιοχής σας για την έναρξη της εργασιακής σχέσης, μαζί με τα βασικά της στοιχεία. Η επικοινωνία πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας το μοντέλο Co Unilav.
Όταν προσλαμβάνετε έναν εργαζόμενο, είναι πάντα σκόπιμο να συμβουλευτείτε έναν σύμβουλο εργασίας για να αποφύγετε λάθη και κυρώσεις. 


Εσθονία

Η οικονομία της Εσθονίας επιδιώκει μια συνεπή και βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία δυνητικά επιτρέπει στη χώρα να τοποθετηθεί σε ένα πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων με προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Εσθονία κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών (κατατάχθηκε στην 10η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2021). Η Εσθονία ανέλαβε ισχυρή και συνεπή πολιτική και οικονομική βούληση να λάβει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της καινοτομίας. Κυρίως, η στρατηγική επικεντρώνεται στην οικολογική καινοτομία και την κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, η κυκλική οικονομία έχει κερδίσει την προσοχή μέσω της ανάπτυξης 3 σταδίων του εθνικού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και του μέτρου οικολογικής καινοτομίας που αντιμετωπίζεται και αναπτύσσεται εντατικά, μαζί με την εθνική στρατηγική βιοοικονομίας που το Υπουργείο Περιβάλλοντος σκοπεύει να οριστικοποιήσει και να προωθήσει έξω προς το παρόν.

Η ψηφιοποίηση της χώρας χρησιμοποιείται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προώθηση της περαιτέρω οικολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη του τομέα καθαρισμού καθώς και για τη συμβολή στην εθνική οικονομία στο σύνολό της. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πράσινες αξίες και συμπεριφορές έχουν τις ρίζες τους στην εσθονική κουλτούρα, καθώς ο εσθονικός πληθυσμός είναι βαθιά συνδεδεμένος με τη φύση, ωστόσο υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην υιοθέτηση πιο βιώσιμων τρόπων ζωής (Πρωτοβουλία Climate Bonds).
Στις αρχές του 2021, η κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε σχέδια για επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2050 και να σταματήσει την παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου το 2035. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την αποτελεσματική συμπαραγωγή στην Εσθονία. Αυτό θα αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη διανομή της εσθονικής ενέργειας και θα βοηθήσει την Εσθονία στη μετάβασή της σε χαμηλές εκπομπές CO2 και μια πράσινη οικονομία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Ωστόσο, η οικονομία της εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργοβόρα και επιπλέον οι μεταφορές αποτελούν σημαντική πηγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στον τομέα του περιβάλλοντος, η κυβέρνηση επισημαίνει ως τις σημαντικότερες προς χρηματοδότηση δραστηριότητες: στον ενεργειακό τομέα, τα μέτρα περιλαμβάνουν βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης για διαμερίσματα και φωτισμό δρόμων, ορισμένες από τις οποίες θα υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

Το 2022, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τη δημιουργία μιας πράσινης επιχείρησης στην Εσθονία, καθώς ξεκίνησε ένα νέο ταμείο δημόσιων επενδύσεων, που στοχεύει να επενδύσει σε επιχειρήσεις που δημιουργούν πράσινες τεχνολογίες για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων και την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας . Μεταξύ 2022-2026, προγραμματίζεται η παροχή μετοχικών επενδύσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ μέσω του SmartCap Green Fund. Η χρηματοδότηση των επενδύσεων προέρχεται από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επόμενης Γενιάς της ΕΕ, στο οποίο θα προστεθεί και η συμβολή των ιδιωτών επενδυτών.

Η διαδικασία ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι αρκετά γρήγορη και φθηνή, και μόλις δημιουργηθούν, οι εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες πρόσβασης σε παγκόσμιες οικονομίες και να επωφεληθούν από ευκαιρίες χρηματοδότησης που υποστηρίζουν την πράσινη καινοτομία.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ

Η Εσθονία είναι μία από τις χώρες στις οποίες η απλή εγγραφή μιας εταιρείας διαρκεί λιγότερο από μία ημέρα. Το Ταλίν είναι ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους start-up στην Ευρώπη, προσελκύοντας επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο. 
Η Εσθονία είναι ένας τέλειος προορισμός για καινοτόμες επιχειρήσεις καθώς είναι μια από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες στον κόσμο και η δημόσια διοίκηση της χώρας έχει ψηφιοποιήσει τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον γενικό πληθυσμό και τις εταιρείες. Συγκεκριμένα, το 98% των εταιρειών που δημιουργήθηκαν στην Εσθονία έχουν συσταθεί διαδικτυακά, το 99% των οικονομικών συναλλαγών ολοκληρώνονται διαδικτυακά και το 98% του φόρου οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (Επενδύστε στην Εσθονία).


Η διαδικασία σύστασης μιας εταιρείας είναι πολύ γρήγορη και απλή και πραγματοποιείται πλήρως διαδικτυακά. Επίσης, η Εσθονία είναι η πρώτη χώρα που προσφέρει e-Residency, μια ψηφιακή ταυτότητα και καθεστώς που εκδίδεται από την κυβέρνηση που παρέχει πρόσβαση στο διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον της Εσθονίας: ένα νέο ψηφιακό έθνος για τον κόσμο. Οι ηλεκτρονικοί επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο μπορούν να ξεκινήσουν μια εταιρεία με έδρα την ΕΕ και να διαχειρίζονται επιχειρήσεις από οπουδήποτε, εντελώς διαδικτυακά. Ενώ η έναρξη μιας επιχείρησης στην Εσθονία είναι εύκολη και γρήγορη, υπάρχουν μερικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ξεκινήσει με επιτυχία τη δική του επιχείρηση στη χώρα.

ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Εσθονία, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων που μπορεί να δημιουργήσει κανείς, ώστε να λάβει μια τεκμηριωμένη απόφαση. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες επιλέγουν μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Εσθονία, καθώς είναι το είδος της επιχείρησης που παρέχει τη μέγιστη προστασία από την πτώχευση. Οι διάφοροι τύποι τύπων εταιρειών που μπορεί κανείς να ξεκινήσει είναι οι εξής:
Private Limited Company: Επίσης γνωστή ως OÜ (Osaühing), μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Εσθονία μπορεί να ξεκινήσει με έναν μόνο μέτοχο. Ωστόσο, υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία είναι 2.500 ευρώ. η οποία μπορεί να αναβληθεί για έως και δέκα χρόνια εάν χρειαστεί. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που επενδύουν στην εταιρεία. Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της με το σύνολο της περιουσίας της. Όταν η εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου δεν έχει ακόμη καταβληθεί, ο μέτοχος ευθύνεται έναντι της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις οικονομικές της υποχρεώσεις στο ύψος της μη καταβληθείσας εισφοράς. Υποχρεωτικό όργανο διαχείρισης της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το διοικητικό συμβούλιο. Το εποπτικό συμβούλιο είναι υποχρεωτικό μόνο εφόσον ορίζεται στο καταστατικό. Το υψηλότερο επίπεδο διοίκησης μιας ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι η συνέλευση των μετόχων. Ένα διοικητικό συμβούλιο διευθύνει το OÜ και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος.
 Public limited liability company: Ανώνυμη εταιρεία: Επίσης, γνωστή ως AS (Aktsiaselts), μια ανώνυμη εταιρεία στην Εσθονία μπορεί να ξεκινήσει με έναν μόνο μέτοχο. Ωστόσο, υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 € με την υποχρέωση για κάθε μέτοχο να εξαρτάται από το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταθέσει. Μια ανώνυμη εταιρεία πρέπει να έχει διοικητικό συμβούλιο και εποπτικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί το ίδιο με ένα OÜ, λειτουργώντας ως στέλεχος της εταιρείας, διαχειριζόμενος τις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας. Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη και εκλέγεται από τους μετόχους για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους και να διασφαλίζει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μετόχων. Ένας ελεγκτής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας αντηχούν τους κανονισμούς συμμόρφωσης με τις οικονομικές αναφορές και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με τους μετόχους. Ως τύπος επιχείρησης, συνιστάται να θεωρείται ως κατάλληλος τύπος επιχείρησης σε περίπτωση επιχειρηματικού έργου μεγάλης κλίμακας ή για να γίνεις εταιρεία.
General Partnership: Γενική Συνεργασία: Επίσης, γνωστή ως TÜ (Täis Ühing) είναι ένας συγκεκριμένος τύπος εταιρείας που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση μιας επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο επιχειρηματικών εταίρων. Το TÜ λειτουργεί πολύ παρόμοια με ένα OÜ όπου τα μέλη της εταιρείας ενεργούν ως ατομικοί επιχειρηματίες. Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα OÜ, τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Όλοι οι εταίροι που αποτελούν το TÜ μοιράζονται την ίδια και πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Τα μερίσματα μπορούν να καταβληθούν ανάλογα με το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται εντός της εταιρικής σχέσης. Σε αντίθεση με ένα OÜ ή AS, δεν υπάρχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, καθιστώντας το ελκυστικό για όσους έχουν ελάχιστο έως καθόλου μετοχικό κεφάλαιο να επενδύσουν.
Limited Partnership Επίσης, γνωστή ως UÜ (Usaldus Ühing) είναι ένα άλλο εταιρικό πλαίσιο εταιρικής σχέσης. Ωστόσο, σε αντίθεση με ένα TÜ, όπου οι εταίροι μοιράζονται ίσες ευθύνες κεφαλαίου και εταιρείας, το UÜ οριοθετεί την ευθύνη κάθε εταίρου. Μέσα σε ένα UÜ υπάρχουν δύο τύποι συνεργατών. ένας ομόρρυθμος εταίρος που έχει πλήρη ευθύνη για τυχόν εταιρικές νομικές υποχρεώσεις και ένας ετερόρρυθμος εταίρος που περιορίζεται μόνο στην κατάθεση του μετοχικού κεφαλαίου του. Εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις μετοχικού κεφαλαίου και ευθύνης που απαιτούν οι επιχειρηματικοί εταίροι, είναι πιο λογικό να ανοίξετε ένα OÜ έναντι ενός TÜ ή UÜ.
Sole Proprietorship (FIE) Ατομική επιχείρηση (FIE): επίσης, γνωστή ως FIE (Füüsilisest isikust ettevõtjale). Αυτός ο τύπος επιχείρησης μπορεί να δημιουργηθεί από ένα μόνο άτομο. νομικό πρόσωπο που δεν απαιτεί γραπτό καταστατικό ή σύσταση μετόχων ή μελών του διοικητικού συμβουλίου. Εξαιτίας αυτού, δεν υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο για εισφορά. Το κρατικό τέλος εγγραφής είναι 13€. Ένας αυτοαπασχολούμενος, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο και χρειάζεται επίσης μια εγγεγραμμένη διεύθυνση εντός της Εσθονίας και να έχει φορολογική κατοικία εντός της χώρας. Το να είσαι αυτοαπασχολούμενος δεν αποκλείει την εργασία σε εργοδότη. Καθώς ένας αυτοαπασχολούμενος και ένα φυσικό πρόσωπο είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει εισόδημα με διάφορους τρόπους (π.χ. εισόδημα από μισθούς, εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων, εισόδημα από επιχείρηση κ.λπ.), αλλά πρέπει διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων εισοδήματος σε μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ως ατομικός ιδιοκτήτης, χρησιμοποιείται λογιστική που βασίζεται σε μετρητά και απεριόριστη προσωπική ευθύνη για χρέη, προβλήματα ή πρόστιμα που επιβαρύνουν το FIE σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν φορείς διαχείρισης σε αυτόν τον τύπο επιχείρησης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εγγραφή μιας εταιρείας στην Εσθονία, είναι πολύ εύκολη καθώς μπορεί να γίνει πλήρως διαδικτυακά σε λίγες μόνο ώρες και σχεδόν από οπουδήποτε στον κόσμο. Οι κάτοχοι εσθονικής ταυτότητας ή δελτίου ηλεκτρονικής διαμονής και ένας αυξανόμενος αριθμός κατόχων δελτίων ταυτότητας κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να ιδρύσουν μια εταιρεία πλήρως διαδικτυακά. Εάν δεν διατίθεται ταυτότητα ή κάρτα e-Residency, απαιτείται επίσκεψη σε συμβολαιογράφο στην Εσθονία για την επαλήθευση των εγγράφων του ιδρύματος. Θα πρέπει να εγγράψετε την εταιρεία μέσω συμβολαιογράφου εάν: η εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δεν είναι χρηματική, αλλά μάλλον ένα χρηματικά αξιόλογο πράγμα ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα που μεταβιβάζεται στην ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (όπως εξοπλισμός, λογισμικό κ.λπ.), ή οι ιδρυτές της εταιρείας δεν μπορούν να υπογράψουν ψηφιακά έγγραφα.

Αφού επιλέξετε την επωνυμία της εταιρείας, το κύριο πεδίο δραστηριότητας και αποκτήσετε μια νόμιμη διεύθυνση, θα πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά στην πύλη εγγραφής της εταιρείας σας. Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεστε μια ταυτότητα (ή μια ηλεκτρονική κατοικία) και το λογισμικό ψηφιακής υπογραφής για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία (η εγγραφή μέσω της πύλης εγγραφής της εταιρείας μπορεί να γίνει έχοντας μια λετονική, βελγική ή φινλανδική ταυτότητα ή λιθουανικό κινητό ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί ως υπόχρεος ΦΠΑ εάν ο φορολογητέος κύκλος εργασιών της εταιρείας, εξαιρουμένων των εισαγωγών αγαθών, υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, όπως υπολογίζεται από την αρχή του ημερολογιακού έτους. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής εταιρείας, καθιστώντας την εταιρεία υπόχρεη για ΦΠΑ στο Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο, εντός 3 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογητέος κύκλος εργασιών της εταιρείας. Η φορολογική αρχή εγγράφει ένα πρόσωπο ως υποκείμενο στο φόρο εισάγοντας τα στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο στο μητρώο υποκείμενων στο φόρο κατά την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε η υποχρέωση εγγραφής, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Η εγγραφή μπορεί να επηρεαστεί (και στην πράξη, συχνά επηρεάζεται) αμέσως μετά την εγκατάσταση. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχει υποχρέωση εγγραφής της εταιρείας σας για ΦΠΑ στη χώρα όπου βρίσκονται οι τελικοί καταναλωτές και να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανόνες ΦΠΑ.

Εάν η εταιρεία σας προσφέρει υπηρεσίες σε ευρωπαίους επιχειρηματικούς πελάτες και κερδίζει περισσότερα από 40.000 € ετησίως ή εάν προσφέρετε ψηφιακές υπηρεσίες ή προϊόντα στο κοινό απευθείας (και κερδίζετε οποιοδήποτε μη μηδενικό ποσό), τότε χρειάζεστε έναν ενδοκοινοτικό ΑΦΜ. Το να έχετε έναν αριθμό ΦΠΑ όχι μόνο προσθέτει αξιοπιστία στην παρουσία της επιχείρησής σας, αλλά και για την εγγραφή της εταιρείας σας στη βάση δεδομένων VIES, σημαίνει ότι μπορείτε να τιμολογήσετε μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εταιρειών με συντελεστή 0% χάρη σε αμοιβαίες αντισταθμίσεις συνθήκης (υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης σας έχει επαληθευμένο ΦΠΑ Επίσης, ο λογιστής σας θα ζητήσει πίσω τον εσθονικό ΦΠΑ για μια σειρά δαπανών, έναντι του μηνιαίου λογαριασμού σας. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όταν εργάζεστε για πελάτες στην Εσθονία, θα εισπράττετε τον ΦΠΑ από αυτούς στα τιμολόγιά σας — αλλά το λογισμικό που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών της επιχείρησής σας θα πρέπει να φροντίζει για όλα αυτά για εσάς.
Η φορολογητέα περίοδος για τον ΦΠΑ είναι ένας μήνας και πρέπει να δηλώσετε και να πληρώσετε ΦΠΑ στις Εφορίες έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα — αυτός αποτελείται από όλο τον ΦΠΑ που εισπράξατε κατά τον προηγούμενο μήνα, μείον τον ΦΠΑ που έχετε καταβάλει σε άλλες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις σε επιτρεπόμενες δαπάνες. Εάν στο τέλος του μήνα αποδειχθεί ότι έχετε πληρώσει περισσότερο ΦΠΑ εισροών από ό, τι έχετε προσθέσει στη φορολογητέα παροχή σας, τότε μετά από επίσημη έγκριση από τις φορολογικές αρχές αυτά τα χρήματα θα αποδεσμευτούν στον λογαριασμό προπληρωμής σας (έτσι θα το χρησιμοποιήσετε για καλύπτουν άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή υποβάλουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων). Μπορείτε να υποβάλετε φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον e-Tax/e-Customs emta.ee.

Εργαζομενοι / ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εργάζονται υποχρεούνται να εγγράφουν τα πρόσωπα που απασχολούνται από αυτά στο Εσθονικό Φορολογικό και Τελωνειακό Συμβούλιο, τέθηκε σε ισχύ. Για την εγγραφή της απασχόλησης κάποιου, χρησιμοποιείται ο προσωπικός κωδικός αναγνώρισης του εργαζομένου. Εάν ένας εργαζόμενος αλλοδαπός πολίτης δεν διαθέτει Εσθονικό προσωπικό κωδικό αναγνώρισης και δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για αυτόν πριν από την έναρξη της απασχόλησης για αντικειμενικούς λόγους, ο εργοδότης μπορεί να εγγράψει την απασχόληση για περίοδο έως πέντε ημερών χρησιμοποιώντας την ημερομηνία γέννησης του εργαζομένου. Μόλις εκχωρηθεί στο άτομο ένας προσωπικός κωδικός αναγνώρισης, είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της καταχώρισης – δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια νέα καταχώριση. Αντίθετα, η ημερομηνία γέννησης θα τροποποιηθεί σε καταχώριση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης. Όλοι οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο απασχόλησης, την ημέρα έναρξης της εργασίας. Για άτομα από χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, που θα ήθελαν να προσληφθούν στην Εσθονία, μπορούν να εγγραφούν για βραχυπρόθεσμη απασχόληση ή να λάβουν άδεια διαμονής για απασχόληση.


Όλες οι διαφορετικές συμφωνίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για τη δημιουργία της επιχείρησης και την πρόσληψη ατόμων, μπορείτε να βρείτε εδώ. https://startupestonia.ee/resources" https://startupestonia.ee/resources 

E-RESIDENCY / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Η Εσθονία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που προσφέρει ηλεκτρονική διαμονή, μια ψηφιακή ταυτότητα και καθεστώς που εκδίδεται από την κυβέρνηση που παρέχει πρόσβαση στο διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον της Εσθονίας: ένα νέο ψηφιακό έθνος για τον κόσμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τους επιχειρηματίες, καθώς μπορούν να ξεκινήσουν και να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους πλήρως διαδικτυακά από οπουδήποτε στον κόσμο.
Οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί κάτοικοι είναι επιχειρηματίες που εργάζονται ψηφιακά, είναι ανεξάρτητοι από την τοποθεσία και θέλουν να ξεκινήσουν και να διευθύνουν μια εταιρεία της ΕΕ. Η ηλεκτρονική κατοικία δίνει τη δυνατότητα να κάνετε χρήση χωρίς χαρτί και επίσης να έχετε πρόσβαση στην αγορά, το κεφάλαιο ή τις λύσεις πληρωμών της ΕΕ.
Όσον αφορά τους φόρους, η εταιρεία πληρώνει φόρους στην Εσθονία, αλλά τα άτομα που αποτελούν μέρος της εταιρείας, δεν πληρώνουν απαραίτητα φόρους στην Εσθονία, αλλά στις χώρες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.
βίντεο (Εσθονία - φέρνοντας το βιώσιμο μέλλον ένα βήμα πιο κοντά)
video (Estonia - bringing sustainable future one step closer)

Ελλάδα

Επισκόπηση χώρας

Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με οικονομία που βασίζεται στον τομέα των υπηρεσιών (80%) και στη βιομηχανία (16%), με τον αγροτικό τομέα να συνεισφέρει περίπου στο 4% της εθνικής οικονομίας. Σημαντικές ελληνικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Η Ελλάδα ήταν η 7η χώρα με τις περισσότερες επισκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 16η στον κόσμο. Το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, με ελληνόκτητα πλοία να αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας νεκρού βάρους. Η αυξημένη ζήτηση για διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ελλάδας και Ασίας είχε ως αποτέλεσμα άνευ προηγουμένου επενδύσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η χώρα είναι σημαντικός παραγωγός γεωργικών προϊόντων εντός της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη οικονομία στα Βαλκάνια και είναι σημαντικός περιφερειακός επενδυτής.

Νέες επιχειρήσεις, εταιρείες και οργανισμοί δημιουργούνται στην πρωτεύουσα της Αθήνας, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετική αγορά για επενδύσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά στο γιατί περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν τις επιχειρήσεις τους στην Ελλάδα σήμερα και πέντε σπουδαίους λόγους για να ξεκινήσετε αν δεν το έχετε κάνει ήδη.

Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για την πρόσβαση σε άλλες ξένες αγορές, όπως το διεθνές εμπόριο με πολλές ευρωπαϊκές, ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Εάν η εταιρεία σας χρειάζεται κάποια καλή μεταφορά για να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, η γνωριμία με τα ελληνικά λιμάνια και τις συνδέσεις τους με την παγκόσμια αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τον κλάδο και να γίνετε μέρος του. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και της ΟΝΕ, γεγονός που εμφανίζεται ως μια μεγάλη ευκαιρία για επιχειρήσεις.

Το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή της Βόρειας Αμερικής και, παρόλο που ο μέσος μισθός εδώ είναι χαμηλότερος, μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ζωής με λιγότερα χρήματα. Επίσης, η ελληνική διατροφή είναι από τις πιο διάσημες στον κόσμο, με βιολογικά τρόφιμα χαμηλών λιπαρών και πολλά φρούτα και λαχανικά να την καθιστούν υγιεινή και φθηνή. Μπορείτε επίσης να βρείτε ποιοτικά τρόφιμα και κρασί που κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι σε άλλες χώρες (25 έως 50% χαμηλότερα από ό,τι σε πολλές χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής).

Ξεκινώντας μια επιχείρηση

Για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα, χρειάζεται μόνο να έχετε ενεργό Ελληνικό ΑΦΜ και να χρησιμοποιήσετε τα διαπιστευτήρια του συστήματος TAXIS (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα διαπιστευτήρια αναγνωρίζονται ως ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου. Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί πλήρως και πραγματοποιείται πλήρως διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο.
Οι ιδρυτές πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα διαπιστευτήρια που τους έχουν εκχωρηθεί. Δεν απαιτείται καμία άλλη διατύπωση, έγγραφο, πιστοποιητικό ή άλλη πληροφορία.
Ωστόσο, εάν είστε Ευρωπαίοι πολίτες, θα χρειαστεί να αποκτήσετε ελληνικό ΑΦΜ εξ αποστάσεως και θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική ψηφιακή φόρμα και να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού με εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μόλις λάβετε ένα ΑΦΜ και λάβετε τα διαπιστευτήριά σας, είστε έτοιμοι to set up your business in Greece.


Business Types
The available legal forms of a business that a person can set up in Greece are:
	a public limited company (PLC) under Law 4548/2018 (Government Gazette, Series I, Issue 104);

a Limited Liability Company (LLC) under Law 3190/1955 (Government Gazette, Series I, Issue 91);
a Private Company (PC) under Law 4072/2012 (Government Gazette, Series I, Issue 86);
a General and Limited Partnership (ordinary or by shares) under Law 4072/2012 (Government Gazette, Series I, Issue 86);
a Civil-Law Cooperative under Law 1667/1986 (Government Gazette, Series I, Issue 196);
a Civil-Law Association pursuing economic objects under Article 784 of the Hellenic Civil Code and Article 270 of Law 4072/2012;
a European Economic Interest Grouping under Council Regulation (EEC) No 2137/1985 of 25 July 1985;
a European Company under Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001,
a European Cooperative Society under Council Regulation (EC) No 1435/2003;
	a Joint Venture under Article 293 of Law 4072/2012
on the Statute for a European company (SE) (L 294) with its registered office in Greece. 

Εγγραφή Επιχείρησης
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής στην Ελλάδα, χρειάζεται μόνο να έχετε ενεργό Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και να χρησιμοποιείτε τα διαπιστευτήρια του συστήματος TAXIS. Για τη ρύθμιση της νομικής μορφής που επιλέγετε, η διαδικασία είναι πλήρως διαδικτυακή χρησιμοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα HYPERLINK "https://eyms.businessportal.gr/auth" https://eyms.businessportal.gr/auth  όπου οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) πιστοποιούνται με τα διαπιστευτήρια του συστήματος TAXIS. Οι ιδρυτές συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία τους και χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές τους υπογραφές (διαπιστευτήρια) για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού ή καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό ή το καταστατικό δημιουργούνται δυναμικά από τα στοιχεία που εισάγουν οι ιδρυτές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύστημα παραδίδει ψηφιακό καταστατικό ή καταστατικό και δημιουργεί την αρχική πράξη εγγραφής (σύσταση εταιρείας) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), όπως ονομάζεται το Μητρώο Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής εταιρειών ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Εταιρειών (email: HYPERLINK "mailto:companylaw@mindev.gov.gr" companylaw@mindev.gov.gr ). Ανάλογα με το πού θα επιλέξει η κάθε εταιρεία να έχει την έδρα της, θα ανατίθεται ηλεκτρονικά σε αρμόδιο Τμήμα ΓΕΜΗ.
Η διαδικασία εγγραφής επιχείρησης διαρκεί: όταν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, η ενσωμάτωση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Ωστόσο, όταν γίνεται από συμβολαιογράφο ή τμήμα ΓΕΜΗ, η σύσταση θα διαρκέσει 30 έως 60 λεπτά, ανάλογα με τη νομική μορφή και τον αριθμό των ιδρυτών.
Υπάρχουν χρεώσεις για τη σύσταση εταιρείας. Το κόστος σύστασης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το αν πραγματοποιείται διαδικτυακά ή σε τμήμα ΓΕΜΗ ή συμβολαιογράφο. Το κόστος ένταξης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κυμαίνεται μεταξύ 18 και 24 ευρώ, ενώ στα τμήματα ΓΕΜΗ από 60 έως 80 ευρώ.

Φορολογική Εγγραφή

Εκτός από την εγγραφή στο ΓΕΜΗ – και τη λήψη αριθμού ΓΕΜΗ – η νεοσύστατη εταιρεία εγγράφεται αυτόματα στις εφορίες και λαμβάνει φορολογικό μητρώο (η αρχή αυτή είναι η ΑΑΔΕ στην Ελλάδα) και στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ( e-ΕΦΚΑ) και λαμβάνει Αριθμό Μητρώου Εργοδότη. Η εταιρεία είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη λειτουργία της στην Ελλάδα χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Εργασία
Η απασχόληση στην Ελλάδα μειώνεται συνεχώς από τον Ιανουάριο του 2015 στο 24,47%.
Το πιο διαδεδομένο είδος σύμβασης εργασίας στην Ελλάδα είναι η σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου. Η μερική απασχόληση δεν είναι συνηθισμένη και η μέγιστη διάρκεια μιας ενιαίας σύμβασης ορισμένου χρόνου είναι 36 μήνες.
Παιδιά κάτω των 15 ετών επιτρέπεται να εργάζονται σε βιομηχανική επιχείρηση μόνο εάν οι άλλοι εργαζόμενοι είναι μόνο η οικογένεια του εργοδότη και εάν η υγεία του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο. Στην Ελλάδα, οι γραπτές συμβάσεις εργασίας δεν είναι συνήθης πρακτική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα (Π.Δ. 156/1994), οι εργοδότες οφείλουν να κοινοποιούν γραπτώς στους εργοδότες τους τους ουσιαστικούς όρους της σύμβασης. Αυτό ισχύει τόσο για συμβάσεις αορίστου όσο και ορισμένου χρόνου, καθώς και για εργασιακές σχέσεις διάρκειας άνω του 1 μήνα. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στον εργαζόμενο το αργότερο 2 μήνες μετά την έναρξη της εργασίας του, με έναν από τους παρακάτω τρόπους (επιλέγεται από τον εργοδότη):
	Σε σύμβαση εργασίας

Σε άλλο έγγραφο

Good to know /Καλό να ξέρω
Τα άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ελλάδα
Όταν συναντάτε κάποιον ασυνήθιστο, σφίξτε δυνατά τα χέρια, χαμογελάστε και κοιτάξτε. Δεν υπάρχει επίσημο έθιμο σχετικά με τις συναλλαγές επαγγελματικών καρτών στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι έξυπνη σκέψη να μετατραπεί η μία πλευρά σε ελληνική και να παρουσιάζεται η επαγγελματική κάρτα με αυτή την πλευρά να κοιτάζει προς τα πάνω.
Το ωράριο λειτουργίας στην Ελλάδα είναι τακτικά από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα είτε από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ορισμένοι οργανισμοί παραμένουν ανοιχτοί και τα Σάββατα. Ωστόσο, οι τράπεζες είναι συνήθως ανοιχτές από τις 8.30 π.μ. έως τις 2 μ.μ. (1.30 μ.μ. την Παρασκευή), και οι εκπατρισμένοι μπορούν να προβλέψουν ότι τα καταστήματα θα πρέπει να είναι ανοιχτά από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., ως γενική αρχή.
Παρά το γεγονός ότι ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές θα πρέπει να έχετε ένα πλεονέκτημα στις επιχειρηματικές σας συναλλαγές, υπάρχει ένα τελευταίο πράγμα που θα έχει πραγματικά αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες μιλούν άψογα αγγλικά, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας θα υποδηλώνει υπευθυνότητα και θαυμασμό για τον τρόπο ζωής των νέων συνεργατών σας
Έτσι, εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας στην Ελλάδα, σκεφτείτε τα παραπάνω και προετοιμαστείτε επίσης με τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται.

Ουγγαρία
Επισκόπηση χώρας

Η Ουγγαρία θεωρείται για πολλούς ως η καρδιά της Ευρώπης. Η γεωγραφική του θέση και οι καλές του σχέσεις τόσο με τη Δυτική όσο και με την Ανατολική Ευρώπη το καθιστούν ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Όχι μόνο είχε μια υψηλή βιομηχανική επανάσταση τα τελευταία χρόνια, αλλά θεωρεί επίσης τη Βουδαπέστη, την Πρωτεύουσα, ως ένα ιδιαίτερα συνιστώμενο επιχειρηματικό κέντρο με μια πολύ διεθνή και διαπολιτισμική ατμόσφαιρα στην οποία είναι εύκολο να αναπτυχθεί κανείς.
Όπως θα δούμε αργότερα σε αυτό το κεφάλαιο, η κυβέρνηση παρέχει επίσης υποστηρικτικές πολιτικές για τον καθορισμό ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, έχει πολλή γραφειοκρατία που θα χρειαστεί να γεμίσετε, ακόμα περισσότερο εάν θέλετε κάποιο από τα δάνεια που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση για επιχειρηματίες ή νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας μια επιχείρηση
Η κύρια νομική πράξη στο ουγγρικό εταιρικό δίκαιο είναι ο νόμος 4 του 2006 για τις ενώσεις επιχειρήσεων (Companies Act). Οι κύριοι τύποι επιχειρηματικών ενώσεων βάσει του νόμου περί εταιρειών είναι πανομοιότυποι με εκείνους που ρυθμίζονται στις χώρες της ΕΕ. Οι διαδικασίες για την ίδρυση, την εφαρμογή αλλαγών στα δεδομένα και την εκκαθάριση ουγγρικών ενώσεων διέπονται κυρίως από τον νόμο V του 2006 σχετικά με τις πληροφορίες δημόσιας εταιρείας, την εγγραφή εταιρειών και τις διαδικασίες εκκαθάρισης (Company Procedures Act).
Ο νόμος μπορεί να απαιτεί ειδική άδεια από την αρχή για την ίδρυση επιχειρηματικής ένωσης (άδεια ίδρυσης), όπως, για παράδειγμα, εταιρείες που ενδιαφέρονται για δραστηριότητες χρηματοδότησης, ασφάλισης ή κεφαλαιαγοράς, οι οποίες μπορούν να ιδρυθούν μόνο με έγκριση από το Ουγγρική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (PSZÁF). Όταν η εξουσιοδότηση από την αρχή ορίζεται ως υποχρεωτική από το νόμο για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, η επιχειρηματική ένωση μπορεί να ιδρυθεί και να εγγραφεί, αλλά μπορεί να αρχίσει και να ασκεί την εν λόγω δραστηριότητα μόνο όταν διαθέτει τέτοια άδεια.

Τύποι Επιχειρήσεων
General Partnership Γενική Εταιρία (Közkereseti Társaság ή Kkt)
Οι εταίροι μιας Kkt συμφωνούν να φέρουν το κεφάλαιο που απαιτείται για τις δραστηριότητές της. Έχουν από κοινού και πολυάριθμες υποχρεώσεις για τις υποχρεώσεις του Kkt που δεν καλύπτονται από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρικής σχέσης. Η δημιουργία ενός Kkt είναι χωρίς τέλη εγγραφής και δημοσίευσης.

Limited Partnership Ετερόρρυθμη εταιρεία (Betéti Társaság ή Bt)
Οι εταίροι μιας Bt συμφωνούν να φέρουν από κοινού το κεφάλαιο που απαιτείται για τις δραστηριότητές της. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος σε ένα Bt. Οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις της Bt που δεν καλύπτονται από τα περιουσιακά της στοιχεία. Οι ετερόρρυθμοι εταίροι δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Bt εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τα Bts χρησιμοποιούνται γενικά για μικρές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις. Η δημιουργία ενός Bt είναι χωρίς τέλη εγγραφής και δημοσίευσης.

Limited Liability Company .Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Korlátolt Felelősségű Társaság ή Kft)
Ιδρύονται με αρχικό κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων εισφορών κεφαλαίου προκαθορισμένης αξίας. Η ευθύνη των μελών περιορίζεται στην παροχή της αρχικής εισφοράς κεφαλαίου τους, καθώς και άλλων εισφορών που αναφέρονται στο καταστατικό. Τα μέλη ενός Kft δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις του Kft εκτός εάν ο Αστικός Κώδικας ορίζει διαφορετικά.
Είναι τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά οχήματα στην Ουγγαρία, καθώς η οργανωτική τους δομή είναι απλή και η ευθύνη του μέλους είναι περιορισμένη. 
Η δημιουργία ενός Kft είναι χωρίς τέλη εγγραφής και δημοσίευσης.

Private Company Limited by Shares (Zártkörűen Müködő Részvénytársaság ή Zrt)
Ιδρύονται με μετοχικό κεφάλαιο που αποτελείται από μετοχές προκαθορισμένου αριθμού και αξίας μετοχών. Οι ευθύνες των μετόχων περιορίζονται στην παροχή της αξίας της μετοχής ή της λογιστικής αξίας των μετοχών τους. Τα μέλη ενός Zrt δεν είναι υπόλογα για τις υποχρεώσεις του Zrt εκτός εάν ο Αστικός Κώδικας ορίζει διαφορετικά. Οι μετοχές μιας Zrt δεν μπορούν να εισαχθούν σε κανένα χρηματιστήριο. Το Zrt είναι ιδανικό για μεγάλες επιχειρήσεις.

Public Company Limited by Shares Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης από μετοχές (Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ή Nyrt)
Αυτός ο τύπος είναι παρόμοιος με το Zrt με τη διαφορά ότι οι μετοχές μιας Nyrt είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Για να δημιουργήσει ένα Nyrt, ένα Zrt πρέπει να τροποποιήσει την εταιρική του μορφή από ιδιωτική σε δημόσια. Οι οργανωτικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης που ισχύουν για τη Nyrts είναι πιο αυταρχικές από αυτές που ισχύουν για τη Zrts.

Όλα τα προαναφερθέντα έντυπα έχουν από μόνα τους νομική προσωπικότητα, αλλά ένας ατομικός έμπορος μπορεί να ιδρύσει ατομική επιχείρηση, η οποία είναι φορολογούμενος χωρίς νομική προσωπικότητα και η οποία δημιουργείται κατά την εγγραφή στο μητρώο εταιρειών σύμφωνα με τους κανόνες εγγραφής εταιρειών. Οι ατομικές εταιρείες έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και μπορούν να αποκτούν δικαιώματα και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, και ιδίως να αποκτούν περιουσία, να συνάπτουν συμφωνίες, να κινούν δικαστικές διαδικασίες και να μηνύονται. Μια εταιρεία ατομικής εμπορίας μπορεί να έχει μόνο ένα μέλος και ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να είναι μόνο μέλος μιας εταιρείας ατομικής εμπορίας. 


Εγγραφή Επιχείρησης
1. Οι ιδρυτές της εταιρείας πρέπει να υπογράψουν το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο, μαζί με κάποια άλλα έγγραφα, πρέπει να προσυπογράφεται από Ούγγρο πληρεξούσιο.
2. Ανοίξτε έναν τραπεζικό λογαριασμό
3. Εγγραφή της εταιρείας στο Ουγγρικό Πρωτοδικείο και απόκτηση ΑΦΜ. Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω νόμιμου εκπροσώπου και να καταβληθούν τα τέλη ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
	Συνταγματική πράξη σε τυποποιημένο έντυπο

Δήλωση στην Εφορία για να πάρει η εταιρεία ΑΦΜ
Εξουσιοδοτήσεις του νόμιμου εκπροσώπου (του δικηγόρου), ή η πιστοποίηση του δικαιώματος εκπροσώπησης
Πιστοποιητικό καταβολής τελών διοίκησης και τελών δημοσιοποίησης
Κατάλογος μελών
Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου ότι δεν υπόκειται σε απαγόρευση σύμφωνα με το Γτ. 23.§ Πιστοποιητικό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την κατάθεση της εισφοράς σε μετρητά, όπως αναφέρεται στο καταστατικό ή στην επίσημη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου για δωρεάν εκτέλεση της δεσμευμένης εισφοράς σε μετρητά.
Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου για δωρεάν εκτέλεση εισφοράς σε είδος καθώς και δήλωση αξιολόγησης των μελών σχετικά με την εισφορά σε είδος.
Το κόστος αυτής της εγγραφής εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησης, αν και αν θυμόμαστε τον μοναδικό έμπορο που αναφέραμε παραπάνω, σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να περάσετε όλη αυτή τη γραφειοκρατία.

Φορολογική Εγγραφή
Στην Ουγγαρία, οι εταιρείες υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο εισοδήματος εταιρειών για το εισόδημά τους που αποκτάται από οικονομικές δραστηριότητες που εκτελούνται με σκοπό το κέρδος και άλλες παρόμοιες κερδοφόρες δραστηριότητες.
1. Εγγραφή στην ουγγρική φορολογική αρχή, τον δήμο, το εμπορικό επιμελητήριο, την Κεντρική Διοίκηση της Εθνικής Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης.
Οι φορολογούμενοι που υποχρεούνται να εγγράψουν την εταιρεία τους υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν στην κρατική φορολογική αρχή εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής εταιρείας σχετικά με στοιχεία που δεν εμφανίζονται στην αίτηση εγγραφής εταιρείας. Ομοίως, όλοι οι φορολογούμενοι έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στις κατά τόπους φορολογικές αρχές, εντός 15 ημερών από την έναρξη των δραστηριοτήτων εκεί από τον φορολογούμενο.
2. Παροχή στοιχείων εργαζομένων στη φορολογική αρχή. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Κυβερνητική Πύλη τα δεδομένα που ορίζει ο νόμος σχετικά με τους εργαζομένους τους το αργότερο την πρώτη ημέρα της έννομης ασφαλιστικής σχέσης πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

Φόρος μικρών φορολογουμένων - ΚΑΤΑ
Το KATA είναι μια προβλέψιμη και προβλέψιμη εναλλακτική μορφή αναλυτικής φορολογίας που περιλαμβάνει περιορισμένη διαχείριση. Με την καταβολή του φόρου, η εταιρεία απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρο κοινωνικής εισφοράς, εισφορά ασφάλισης υγείας, συνταξιοδοτική εισφορά, εισφορά στην αγορά εργασίας και υποχρεώσεις από εισφορές επαγγελματικής κατάρτισης.
Για μικρές επιχειρήσεις έχουν και ΚΙΤΑ, παρόμοιο φόρο που είναι εύκολος και προβλέψιμος, οπότε θα ξέρεις πόσα θα πρέπει να πληρώσεις από πριν.

Εργασία
Η εργασιακή σχέση στην Ουγγαρία μπορεί να συναφθεί για:
Απασχόληση ορισμένου χρόνου
Αόριστο χρονικό διάστημα
Στην Ουγγαρία, η σύναψη γραπτής σύμβασης εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη εργασιακής σχέσης. Είναι υποχρέωση του εργοδότη να συνάψει γραπτώς οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας.
Υπάρχουν βασικά στοιχεία στη σύμβαση, τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν. Τα μέρη της σύμβασης εργασίας πρέπει να συμφωνήσουν, με κάθε τρόπο, τόσο για τον προσωπικό βασικό μισθό όσο και για τη θέση του εργαζομένου – αυτοί οι όροι είναι ουσιαστικοί σύμφωνα με την ουγγρική εργατική νομοθεσία.
Δεν είναι απαραίτητο για τα μέρη να ορίσουν τον τόπο εργασίας και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας καθώς και την ημερομηνία έναρξης της εργασιακής σχέσης (η έλλειψη συμφωνίας σε αυτά τα θέματα δεν θα επηρεάσει την ισχύ της σύμβασης εργασίας και της σχέσης). Ο τόπος εργασίας ίσως μια πόλη, μια περιοχή ή μια χώρα επίσης. 


πρόσθετες πληροφορίες
Όπως μπορούμε να δούμε από αυτό το κεφάλαιο, η έναρξη μιας επιχείρησης στην Ουγγαρία δεν είναι μόνο μια καλή ευκαιρία, αλλά και κάτι εύκολο να γίνει με τη βοήθεια ενός δικηγόρου που μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη τη γραφειοκρατία.
Μόλις υποβάλουμε τα έγγραφα μας και ξεκαθαρίσουμε επίσης πώς θα πληρώσουμε τους φόρους της επιχείρησής μας, είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσουμε την επιχειρηματική μας ιδέα στην Ουγγαρία και απλά πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να την δούμε να αναπτύσσεται. Εάν είστε πρόθυμοι να δημιουργήσετε την start-up σας στην Ουγγαρία, σας ευχόμαστε καλή τύχη και ελπίζουμε ότι αυτές οι μικρές συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν.
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	Doing business in Hungary: Pros and cons https://thenextfind.com/pros-cons-doing-business-hungary/

Doing business in Hungary: Taxation https://doingbusinessinhungary.com/taxation
Main types of corporations to start your business in Hungary https://www.damalion.com/2022/10/21/main-types-of-corporations-to-start-your-business-in-hungary/
Doing business in Hungary http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary


Bibliography
Capterra. (2022). Best Purchasing Software 2022 Review. Retrieved from https://www.capterra.com/purchasing-software/
European Commission. (2022). Green Taxation – in support of a more sustainable future. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0_en
European Commission. (2022). Eco-Innovation. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes_en
Indeed Editorial Team. (2021, July 23). Guide To Budgeting in Business. Retrieved from https://www.indeed.com/career-advice/career-development/budgeting-in-business
NerdWallet. (2020, October 16). Important Legal Requirements for Starting a Small Business. Retrieved from https://www.nerdwallet.com/article/small-business/startup-legal-checklist
Cassegård, C., Soneryd, L., Thörn, H., & Wettergren, Å. (Eds.). (2017). Climate Action in a Globalizing World: Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315618975
Climate Bonds Initiative. (2018) Nordic and Baltic Public Sector Green Bonds. Retrieved from: https://www.climatebonds.net/resources/reports/nordic-and-baltic-public-sector-green-bonds
Copenhagen Tops List as Green Finance Centre (finansforbundet.dk)
Denmark GDP Growth Rate - 2021 Data - 2022 Forecast - 1991-2020 Historical - Calendar (tradingeconomics.com)
Forbes.com - Denmark | One of the best countries for doing business worldwide Denmark 
Green Economy | UNEP - UN Environment Programme
Green Economy | UNEP - UN Environment Programme (https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy)
Green production in Denmark contributes significantly to the Danish economy | Danish Energy Agency (ens.dk)

How do i pay taxes for my e-resident estonian company? the ultimate guide! https://blog.xolo.io/how-do-i-pay-taxes-for-my-e-resident-estonian-company-the-ultimate-guide

How to start a business in Denmark (ret-raad.dk)

Invest in Estonia (https://investinestonia.com/)


Purchasing Management for NetSuite - Approve.com
Skat.dk: Starting a business
Sommer, A., Managing Green Business Model Transformations. 1st ed. 2012. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. Web.
SoftwareWorld. (2022). Top 10+ Accounting Software of 2022. Retrieved from https://www.softwareworld.co/best-accounting-software/

Starting a business in Denmark | Nordic cooperation (norden.org)
Starting a Business in Denmark » The Complete How To Guide (loandenmark.dk)
State of Green, https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/talent-attraction-website-for-danish-cleantech-rd/
Tax Authority. (2022). Bookkeeping, accounts and invoices. Retrieved from https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244381
Top 10 challenges of doing business in Denmark | TMF Group (tmf-group.com)
Understanding and Operationalizing the Green Economy into National Development Planning in the Caribbean Context (un-page.org)
UNEP. (n.d.). Green Economy. Retrieved from 2022: https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy




