Νόµος 1905/1990
Για τη σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
1. Η σύµβαση πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων καταρτίζεται εγγράφως µεταξύ
ενός κατά κύριο επάγγελµα προµηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών και ενός πράκτορα
επιχειρηµατικών απαιτήσεων, ο οποίος αναλαµβάνει να παρέχει στον προµηθευτή, για
το διάστηµα που συµφωνείται, έναντι αµοιβής, υπηρεσίες σχετικές µε την
παρακολούθηση και είσπραξη µιας ή µέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του
προµηθευτή, ιδίως από συµβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή
εκτέλεση έργων. Περιεχόµενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως η εκχώρηση απαιτήσεων
στον πράκτορα µε ή χωρίς δικαίωµα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους,
η χρηµατοδότηση του προµηθευτή µε προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή
νοµική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείρισή τους, η ολική ή µερική κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου του προµηθευτή.
2. Η σύµβαση πρακτορείας είναι δυνατό να αφορά και σε µη γεννηµένες κατά το χρόνο
σύναψης της σύµβασης απαιτήσεις, όπως επίσης και στον καθορισµό, µε µορφή ειδικού
ανοικτού λογαριασµού, του ύψους του πιστωτικού κινδύνου, που ο πράκτορας
αναλαµβάνει κάθε φορά να καλύψει.
"3. Αντικείµενο της σύµβασης του άρθρου αυτού µπορεί να είναι και απαιτήσεις έναντι
πελατών στο εξωτερικό, από επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξωτερικό οίκων
εγκατεστηµένων στην Ελλάδα, όπως επίσης και απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι
πελατών τους στην Ελλάδα."
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 2367/1995 (Α
261).
"4. Αντικείµενο της σύµβασης του άρθρου αυτού µπορεί να είναι και απαιτήσεις ιδρυτών
ή µετόχων του φορέα του άρθρου 4 του παρόντος έναντι πελατών τους στο εσωτερικό ή
και στο εξωτερικό, εφόσον οι συµβάσεις αυτές δεν εξέρχονται από τα όρια της
τρέχουσας συναλλαγής του φορέα µε τους πελάτες του."
***Η παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν. 2367/1995 (Α 261), οι δε
επόµενες παρ.4 και 5 αριθµήθηκαν αντίστοιχα σε παρ.5 και 6 µε την παρ.3 του άρθρου
10 του ιδίου Νόµου.
5(4). Αντικείµενο των διατάξεων του παρόντος νόµου είναι και οι συµβάσεις που
συνάπτονται µεταξύ πρακτόρων επιχειρηµατικών απαιτήσεων, για την εκτέλεση των
συµβάσεων των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και την άσκηση
των εξ' αυτών δικαιωµάτων.
6(5). Η νοµική παρακολούθηση ή επιδίωξη είσπραξης των απαιτήσεων, όπως
περιγράφονται στο άρθρο αυτό, θα διενεργούνται δικαστικώς ή εξωδίκως σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
***Οι παρ.4 και 5 αναριθµήθηκαν αντίστοιχα σε παρ.5 και 6 µε την παρ.3 του άρθρου 10
του Ν. 2367/1995 (Α 261)
Άρθρο 2
1. Η κατά το προηγούµενο άρθρο πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων
αναγγέλλεται εγγράφως από τον πράκτορα ή τον προµηθευτή στον οφειλέτη. Με την
αναγγελία πρέπει να προσδιορίζονται επαρκώς οι απαιτήσεις, στις οποίες η πρακτορεία
αφορά και η ταυτότητα του πράκτορα.
2. Αναγγελία θεωρείται και η έγγραφη γνωστοποίηση στον οφειλέτη της ύπαρξης της
σύµβασης µεταξύ του πράκτορα και του προµηθευτή, καθώς και η αναγραφή στα προς
εξόφληση παραστατικά της ταυτότητας του πράκτορα.
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3. Η αναγγελία του άρθρου αυτού µπορεί, επίσης, να γίνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο,
κατά τις συναλλαγές, έγγραφο τρόπο, αρκεί να αποδεικνύεται παραχρήµα.
4. Ο πράκτορας δεν αποκτά τα συµφωνηθέντα δικαιώµατα απέναντι στον οφειλέτη και
τους τρίτους πριν από την, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναγγελία.
Παροχή του οφειλέτη προς τον πράκτορα πριν από την αγγελία ελευθερώνει τον
οφειλέτη έναντι του προµηθευτή.
5. Οι συµβάσεις του άρθρου 1 του νόµου αυτού κατισχύουν των τυχόν συµφωνιών
µεταξύ προµηθευτή και οφειλέτη περί ανεκχωρήτου των µεταξύ τους απαιτήσεων.
Άρθρο 3
1. Ο προµηθευτής ευθύνεται απέναντι στον πράκτορα για την ύπαρξη και το ύψος των
απαιτήσεων, που αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου.
2. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του πράκτορα τις σχετικές
µε τις απαιτήσεις, που αποτελούν αντικείµενο της µεταξύ τους σύµβασης, πληροφορίες
και τα παραστατικά, κατά το άρθρο 456 Α.Κ., το αργότερο µέχρι το χρόνο, κατά τον
οποίο ο πράκτορας δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώµατά του από τη σύµβαση.
3. ∆εν επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων του άρθρου 1 του παρόντος νόµου µε
περισσότερους του ενός πράκτορες, επιχειρηµατικών απαιτήσεων για την ίδια απαίτηση.
Η εκ δόλου παράβαση της διάταξης αυτής τιµωρείται µε τις περί απάτης διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης δεν υφίσταται εάν οι, κατά τα
παραπάνω, πράκτορες συναίνεσαν στη σύναψη των συµβάσεων αυτών.
Άρθρο 4
1. Η δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 1 του νόµου αυτού, µπορεί να ασκηθεί µόνο από:
α) τράπεζες, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και
β) ανώνυµες Εταιρείες, µε αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
2. Για τη σύσταση των ανωνύµων Εταιρειών του εδαφίου β' της προηγουµένης
παραγράφου του παρόντος άρθρου, απαιτείται ειδική άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,
η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Όµοια άδεια απαιτείται και για
τη µετατροπή υφιστάµενης Εταιρείας σε Ανώνυµη Εταιρεία µε αποκλειστικό σκοπό την
πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων, όπως και για την εγκατάσταση και
λειτουργία στην Ελλάδα αλλοδαπών Εταιρειών του αυτού σκοπού. Με πράξεις του
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για
την παροχή της άδειας της διάταξης αυτής.
"3. Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο των ανωνύµων εταιριών του εδαφίου β' της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ένα τέταρτο
(1/4) του ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για τη σύσταση ανωνύµων
τραπεζικών εταιρειών. Η καταβολή του παραπάνω κεφαλαίου απαιτείται και για τη
χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών
πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων".
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 10 του Ν. 2232/1994 (Α 140).
4. Το κατά την προηγούµενη παράγραφο ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι
ολόκληρο καταβεβληµένο σε µετρητά. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κάλυψη µέχρι του
ηµίσεως του µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος, εφ' όσον αυτό θα χρησιµοποιηθεί
από την ίδια την εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της.
"5. Οι µετοχές των ανωνύµων εταιριών του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου είναι ονοµαστικές. Η µεταβίβασή τους για οποιαδήποτε νοµική αιτία, µε εξαίρεση
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την κληρονοµική διαδοχή και τη γονική παροχή, χωρίς προηγούµενη άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος είναι άκυρη, εάν µε τη µεταβίβαση ο αποκτών συγκεντρώνει
µετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος των εταιριών αυτών διεξάγεται από
ορκωτούς ελεγκτές."
***Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν. 2367/1995 (Α
261)
Άρθρο 5
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις Εταιρείες του εδαφίου β' της
παραγράφου 1 του προηγούµενου άρθρου 4 και µπορεί να ζητεί από αυτές
οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία.
2. Με πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται συντελεστές
φερεγγυότητας, ρευστότητας και συγκέντρωσης κινδύνων, που είναι υποχρεωτικοί για
τις Εταιρείες του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
3. Σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόµου αυτού, η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να επιβάλλει όλα τα προβλεπόµενα για τις ανώνυµες Εταιρείες µέτρα,
εφαρµοζοµένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων του νόµου για τον έλεγχο και την
εποπτεία των τραπεζών.
Άρθρο 6
1. Το αντικείµενο των συµβάσεων του άρθρου 1 του νόµου αυτού, καθώς και των
παρεπόµενων αυτών συµφώνων, ασκούµενο από Εταιρείες της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου, υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1642/1986 για την
επιβολή του φόρου προστιθέµενης αξίας.
2. Ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του φόρου της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως ακαθάριστα έσοδα των φορέων της παραγράφου
1 του άρθρου 4 του νόµου αυτού, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα του άρθρου 1
του ίδιου νόµου, χωρίς καµία έκπτωση, µε εξαίρεση το φόρο του παρόντος άρθρου, τα
οποία υπόκεινται στον εκάστοτε σε ισχύ συντελεστή του πίνακα Β' του Παραρτήµατος ΙΙ
του άρθρου 67 του ν. 1642/1986.
"3. Για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών των φορέων του άρθρου 4 του νόµου
αυτού επιτρέπεται να ενεργείται έκπτωση, για την κάλυψη του κινδύνου από τη
δραστηριότητα αυτή, ως εξής :
- έως 1,5% επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών που ο φορέας έχει προεξοφλήσει,
έναντι απαιτήσεων που έχει αναλάβει να εισπράξει από εξαγωγική δραστηριότητα χωρίς
δικαίωµα συναγωγής.
- έως 1% επί του µέσου ετήσιου ύψους των ποσών των προεξοφλήσεων απαιτήσεων µε
δικαίωµα αναγωγής. Η έκπτωση αυτή φέρεται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό, το
ύψος του οποίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το ήµισυ του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόµου
αυτού ή το τέταρτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου των φορέων του εδαφίου
α' της ίδιας παραγράφου."
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.5 του άρθρου 10 του Ν. 2367/1995 (Α
261).
"4. Οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων προς εταιρείες αυτού του νόµου από ανώνυµες
τραπεζικές εταιρίες ή πιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα παρεπόµενα
αυτών σύµφωνα, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και των σχετικών τόκων,
προµηθειών και λοιπών επιβαρύνσεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά,
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κράτηση, δικαίωµα ή γενικότερα επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και τρίτων, ανεξάρτητα αν οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό."
***Η παρ.4 προστέθηκε µε την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν. 2367/1995 (Α 261)
Άρθρο 7
Λεπτοµέρειες της εφαρµογής του παρόντος νόµου ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Εµπορίου.
Άρθρο 8
Τροποποίηση του ν. 1642/1986. Το εδάφιο κστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του
ν. 1642/1986 αντικαθίσταται ως εξής: "κστ. Οι εργασίες, στις οποίες περιλαµβάνεται και
η διαπραγµάτευση, που αφορούν καταθέσεις, τρεχούµενους λογαριασµούς, πληρωµές,
µεταφορές, καταθέσεων και εµβάσµατα, απαιτήσεις, πιστωτικούς τίτλους, επιταγές και
λοιπά αξιόγραφα, µε εξαίρεση την είσπραξη απαιτήσεων τρίτων, καθώς και τις εργασίες
που αφορούν την πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων που ενεργείται από τις
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις εργασίες αυτές".
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