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Ημερίδα με θέμα «Η νέα εποχή του επιχειρείν -doing business- στις ΗΠΑ»,  

Παλάτι Σαντόνια, Μαδρίτη, 07.11.2019  

 

Στις 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα σχετικά με τη νέα εποχή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στις ΗΠΑ, η οποία διοργανώθηκε από το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Μαδρίτης και από τις νομικές εταιρίες Monero Meyer Abogados 

και Harris Bricken. Την ημερίδα άνοιξαν ο κ. Juan José Sánchez Puig, δικηγόρος και επίσημο 

μέλος του Επιμελητηρίου και ο κ. Andrés Monereo, ιδρυτικός εταίρος και δικηγόρος της Monero 

Meyer Abogados. Και οι δύο αναφέρθηκαν στη γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί, λόγω των 

δασμών που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εμπορικού 

πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. 

 

Στη συνέχεια, ακολούθησαν εισηγήσεις από τους κ.κ. Dan Harris, Andrés Monerero, Andrés 

Monerero και την κα. Nadja Vietz, σχετικά με τις νομικές πτυχές και εξελίξεις που αντιμετωπίζουν 

οι εταιρίες όταν δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και σε συνεργασία με άλλες εταιρίες των ΗΠΑ. 

Ειδικότερα, ο κ. Dan Haris, δικηγόρος της Harris Bricken, αφού έκανε μία σύντομη παρουσίαση 

της Harris Bricken, εστίασε στις καίριες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ισπανίας και ΗΠΑ, σε 

τομείς όπως η ίδρυση εταιριών, η νομική κουλτούρα, το νομικό πλαίσιο, το εργατικό δίκαιο, οι 

συμβάσεις, οι διαφορές των μισθών ανάλογα την πολιτεία (λ.χ. ο κατώτατος μισθός στην 

Ουάσιγκτον είναι 12$/ώρα, ενώ στην πόλη του Σιάτλ 16$/ώρα), το φορολογικό σύστημα και τη 

δικαστική επίλυση των διαφορών, καταλήγοντας στο ότι οι αμερικανικές εταιρίες ξοδεύουν 166% 

περισσότερο στις νομικές υπηρεσίες από ότι οι ομόλογοί τους σε άλλες χώρες, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων του συστήματος, και έτσι είναι αναγκαία η νομική συνδρομή για οποιαδήποτε νέα 

επιχείρηση στην αμερικανική αγορά. Επιπλέον, η κα Nadja Vietz μίλησε για το διαδικαστικό 

επίπεδο της σύστασης μίας εταιρίας στις ΗΠΑ και κυρίως για τον προσδιορισμό του είδους της 

επιχείρησης, το εταιρικό δίκαιο, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και για τις άδειες κρατικής ή 

τοπικής επιχείρησης. Τέλος, ο κ. Andrés Monerero αναφέρθηκε στις κυρώσεις και τις εκτελεστικές 

εντολές του OFAC, στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και σε κινδύνους, όπως η περίπτωση της 

Βενεζουέλας. 

 

Στο δεύτερο πάνελ ομιλητών συμμετείχαν οι κ.κ. Fred Rocaford και κ. Adams Lee με θέμα τον 

αντίκτυπο του προστατευτισμού των ΗΠΑ και την εμπορική αβεβαιότητα και τις προοπτικές 

μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αρχικά ο κ. Fred Rocaford, δικηγόρος της Harris Bricken, ανέλυσε τους 

δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά προϊόντα και έκανε αναφορά στη 

φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει νομοθεσία για την απασχόληση και 

φορολογικές περικοπές, στις προσαρμογές των εταιρικών συντελεστών στο 21% (από το 35%), 
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και στην εξάλειψη του ελάχιστου εταιρικού φόρου (ΑΤΜ). Ακόμη, ο κ. Adams Lee, επίσης 

δικηγόρος της Harris Bricken, μίλησε για το σύνολο των δασμών του Τραμπ και συγκεκριμένα για 

το τμήμα 201- δασμολογικές ποσοστώσεις "διασφάλισης", το τμήμα 232 - "εθνική ασφάλεια" που 

καθιέρωσε δασμούς ύψους 25% για το χάλυβα και 10% για το αλουμίνιο, το τμήμα 301 για την 

πνευματική ιδιοκτησία (Κίνα) και τον ετήσιο φόρο 3% για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Γαλλία) και 

τέλος για τους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εταιρία Airbus και σε περισσότερα από 

150 προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα κυριότερα ισπανικά παραδοσιακά που εξάγονται στις ΗΠΑ, 

όπως το ελαιόλαδο, τα φρούτα, το τυρί, το κρασί και το jamón, για τα οποία, σύμφωνα με τον 

ΠΟΕ, οι δασμοί θα φθάσουν την αξία των 7,5 δις δολ. ΗΠΑ. 

 

Στο τελευταίο πάνελ εισηγητές ήταν οι κ.κ. Gustavo Yanes και Akshat Divatia. Ο πρώτος 

εισηγήθηκε για το ζήτημα της νέας συμφωνίας περί διπλής φορολογίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας 

και τις συνέπειες για τις εταιρίες αλλά και για τα φορολογικά πλεονεκτήματα για τις εταιρίες 

διανομής παροχών. Τέλος, ο κ. Akshat Divatia ανέλυσε το θέμα της οικονομικής μετανάστευσης 

στις ΗΠΑ, η οποία έχει ομοσπονδιακό και όχι κρατικό καθεστώς, και ανέλυσε λεπτομερώς τα είδη 

των ταξιδιωτικών θεωρήσεων και τα χαρακτηριστικά τους στο πλαίσιο του συστήματος ESTA. 

Ακόμη, παρουσίασε 3 περιπτωσιολογικές μελέτες ατόμων που επιθυμούν να εργαστούν ή να 

συστήσουν μία επιχείρηση, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο τις ιδιαιτερότητες των εγγράφων και 

της γραφειοκρατικής διαδικασίας.  
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