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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι διαδικασίες για τη δημιουργία μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ισπανία
Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν επιχείρηση στην Ισπανία, αρκεί να πληρούνται τα
απαιτούμενα κριτήρια, βάσει της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Αρχικά, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι ενήλικας και να κατοικεί στην Ισπανία. Η επιχείρησή που
ενδιαφέρεται να ανοίξει οφείλει να εξασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ισπανίας καθώς και
να έχει τη δυνατότητα για πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας υποχρεούται
να μην έχει παραπτώματα στο ποινικό του μητρώο, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη.
Επιπλέον, η ασφάλεια υγείας στην Ισπανία είναι αναγκαία προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία
καθώς επίσης και η κατοχή του απαραίτητου κεφαλαίου για το άνοιγμα και το ξεκίνημα της
επιχείρησης. Τέλος, η σχετική εμπειρία του αντικειμένου με το οποίο η επιχείρηση
δραστηριοποιείται αποτελεί βασική προϋπόθεση. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας έχει την
υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή
της Ιρλανδίας, Ελβετίας, Νορβηγίας ή Λιχτενστάιν, πέραν των ανωτέρω, δεν είναι απαραίτητες
επιπλέον απαιτήσεις. Σε περίπτωση που η παραμονή τους ξεπερνά τους τρεις μήνες, μπορούν
να εγγραφούν στο Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών (Registro Central de Extranjeros). Αντιθέτως,
για τους υπόλοιπους πολίτες, είναι αναγκαία η έκδοση επιχειρηματικής θεώρησης και η άδεια
παραμονής για επιχειρηματίες.
Στην περίπτωση που οι προαναφερθείσες απαιτήσεις εκπληρώνονται, η επόμενη διαδικασία είναι
η κατοχή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να μεταφράζονται στην Ισπανική,
στην εκάστοτε ισπανική προξενική Αρχή. Τα βήματα αυτά είναι:
- Η δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Ισπανία.
- Κατόπιν, πρέπει να δημιουργηθεί το σχέδιο της εταιρίας, προκειμένου να μελετηθεί από τις
ισπανικές αρχές εάν συνάδει με τα οικονομικά συμφέροντα της Ισπανίας.
- Ακολουθεί η παράδοση της επίσημης φόρμας EX-07 (Modelo EX-07), συμπληρωμένη και
υπογεγραμμένη. Ακολουθεί η εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών (Hacienda) και η
καταχώρηση της επιχείρησης στο Εμπορικό Μητρώο (Registro Mercantil). Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί και τηλεματικά μέσω του συστήματος Circe.
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- Στην περίπτωση που η επιχείρηση αφορά τη λιανική και απαιτείται έκταση μικρότερης ή ίσης
έκτασης των 300 τ.μ., πρέπει να πληρωθεί ο αντίστοιχος φόρος.
- Διαφορετικά, είναι υποχρεωτικό να πιστοποιηθούν οι άδειες για την ανάπτυξη της
δραστηριότητας μέσω των απαραίτητων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών.
- Επιπλέον, απαιτείται η παρουσίαση του διαβατηρίου του επιχειρηματία σε πρωτότυπο.
- Η πληρωμή των εργατικών εξόδων και της διαμονής,
- Κατάθεση της φόρμας 790 (Modelo 790), κωδικός 052, παράγραφος 2.1 για την προσωρινή
άδεια διαμονής (Autorización Inicial de Residencia Temporal). Επιπλέον, κωδικός 062,
παράγραφος 1.5 της ίδιας φόρμας, άδεια εργασίας (Autorizaciones de trabajo por cuenta propia).
- Τέλος, η κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύει ότι πληρούνται οι αναγκαίες
προϋποθέσεις όπως πιστοποιητικό υγείας, ποινικό μητρώο, αιτιολόγηση της χρηματοδότησης
της επένδυσης κοκε.
Η αρχική άδεια είναι διάρκειας ενός έτους. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να
σταματήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να εργαστεί ως μισθωτός, απαιτείται μία σειρά
άλλων ενεργειών. Εφόσον όμως επιθυμεί να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης, μπορεί να
ανανεώσει την άδεια για δύο επιπλέον έτη και, εφόσον επέλθει αυτό το διάστημα έχει τη
δυνατότητα να ανανεώσει, εκ νέου, για δύο επιπλέον χρόνια την άδεια λειτουργίας. Από τη στιγμή
που παρέλθει η τετραετία, η επιχείρηση αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

‘Αλια Ν. Παπαναστασίου
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης
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