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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2718 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 46(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών 
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του βασικού νόμου 
ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, το Παράρτημα που 
επισυνάπτεται στους περί Εταιρειών (Πληρωτέα Τέλη και Δικαιώματα) 
Κανονισμούς του 1992 αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Παράρτημα: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Κανονισμός 2) 

Θέμα για το οποίο είναι πληρωτέο τέλος 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 113. 
9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 
103 του 1985 
198 του 1986 

19 του 1990. 
Καθορισμός 
πληρωτέων 
τελών και 
δικαιωμάτων. 
Επίσημη. 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
8.5.1992. 
Παράρτημα. 

Ποσό τέλους 

1. Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών ή 
εγγυήσεως η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο: 

(α) Ονομαστικό κεφάλαιο μέχρι £5.000 
(β) Ονομαστικό κεφάλαιο από £5.001 μέχρι £10.000 . . . 
(γ) Ονομαστικό κεφάλαιο το οποίο υπερβαίνει τις £10.001 . . 

£75 
£125 

£125,00 για τις 
πρώτες £10.000, 
συν 30 σεντ για 
κάθε £100 ή κλά
σμα αυτών. 
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Ποσό τέλους 

2. Εγγραφή εταιρείας η οποία δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο 
3. Εγγραφή αύξησης στο μετοχικό κεφάλαιο οποιασδήποτε 

εταιρείας 

Καταχώρηση στον Έφορο των ακόλουθων εγγράφων: 
(αχϊ) Ετήσιας έκθεσης 

(ϋ) Ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται εκπρόθεσμα 
(β) Κοινοποίησης για το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή . .. . 
(γ) Έκθεσης παραχώρησης, μετοχών όπου η αξία των 

μετοχών που παραχωρήθηκαν είναι πληρωτέα σε χρήμα 
ή μη— 

Για ποσό μέχρι £5.000 
Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις £5.000 

(δ) Δήλωσης φερεγγυότητας για την έναρξη δια

δικασίας εκούσιας εκκαθάρισης 
(ε) Τροποποίησης του ιδρυτικού εγγράφου . . 

(στ) Τροποποίησης του καταστατικού . . 
(ζ) Αλλαγής ονόματος εταιρείας . . 
(η) Οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται 

για το οποίο παρέχεται εξουσία όπως 
χωρηθεί, αποσταλεί ή διαβιβαστεί στον 
οποίο δε γίνεται άλλη πρόνοια στους παρόντες Κανονισμούς) 

(θ) Εγγραφής αλλοδαπής, εταιρείςς η οποία εγκατέστησε την 
. έδρα εργασιών της στην Κύπρο 

(ι) Ετήσιων λογαριασμών αλλοδαπής εταιρείας 
(ια) Έκθεσης αλλαγής στο καταστατικό ή τους κανονισμούς 

ή σε άλλο έγγραφο, συστατικό ή ενδεικτικό σύστασης 
αλλοδαπής εταιρείας 

. (ιβ) Πρόσκλησης προς το κοινό για την απόκτηση μετοχών ή 
έκθεσης αντί πρόσκλησης . . . . . 

(ιγ) Της έκθεσης που προβλέπεται δυνάμει του εδαφίου (2) 
του άρθρου 124 του Νόμου . . . . 

5. Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 
(α) Επαναφορά του ονόματος εταιρείας στο αρχείο δυνάμει του 

άρθρου 327 τρυ Νόμου · · · · 
(β) Έκδοση ακριβούς αντιγράφου του πιστοποιητικού σύστασης, ή 

οποιουδήποτε άλλου ακριβούς αντιγράφου ή αποσπάσματος 
οποιουδήποτε εγγράφου (ασχέτως σελίδων) (εκτός τρυ Ιδρυ

τικού/Καταστατικού Εγγράφου) 

£50 

Τέλος ίσο προς 
τη διαφορά μετα

ξύ του τέλους επί 
του ήδη εγγεγραμ

μένου ονομαστι

κού κεφαλαίου της 
εταιρείας και του 
τέλους επί του 
επαυξημένου κε

φαλαίου αυτής. 

£7 
£15 
£10 

£7 

από το Νόμο ή 
παραδοθεί, κατα

Έφορο (για το 

£7 για 
£5.000 . 

τις 
συν 

για κάθε 
κλάσμα 

πρώτες 
10 σεντ 
£100 ή 

ι αυτών 

£75 
£20 
£10 
£10 

£5 

£100 
£20 

£10 

£1.000 

£100 

£50 

£5 
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Ποσό τέλους 

(γ) Έκδοση ακριβούς αντιγράφου Ιδρυτικού/Καταστατικού (ανε

ξαρτήτως σελίδων) 
(δ) Επιθεώρηση οποιουδήποτε εγγράφου 
(ε) Αίτηση για έγκριση ονόματος ή ένσταση για απόρριψη ονόματος 

6. Άδεια του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας η οποία 
απαλλάσσει εταιρεία η οποία θα συσταθεί ή έχει συσταθεί από την 
υποχρέωση να προσθέσει στο όνομα της τη λέξη «λίμιτεδ» 

7. Εγγραφή επιβάρυνσης, εκτός από την επιβάρυνση ή υποθήκη 
επί πλοίου ή άλλη επιβάρυνση σχετιζόμενη με πλοίο ή υποθήκη επί 
ακίνητης ιδιοκτησίας ή επί περιουσίας εταιρείας η οποία διεξάγει 
τις εργασίες της αποκλειστικά εκτός Κύπρου ύστερα από άδεια της 
Κεντρικής Τράπεζας— 

(α) Επί του τύπου κοινοποίησης της επιβάρυνσης 
(β) Επί του διά του εγγράφου επιβάρυνσης διασφαλιζόμενου 

μέγιστου ποσού 

8. Εγγραφή 
το ποσό 

9. Εγγραφή υποθήκης ή επιβάρυνσης 
βάρυνσης σχετιζόμενης με πλοίο— 

(α) Για ποσό μέχρι £50.000 . . 
(β) Για ποσό το οποίο 

υπερβαίνει τις £100.000 
(γ) Για ποσό το οποίο 

υπερβαίνει τις £250.000 
(δ) Για ποσό το οποίο 

υπερβαίνει τις £500.000 
(ε) Για ποσό πέραν των £500.000 ή όπου δεν αναφέρεται ποσό . . 

10. Εγγραφή επιβάρυνσης ή υποθήκης επί αεροσκάφους ή άλλης 
επιβάρυνσης σχετιζόμενης με αεροσκάφος 

11. Εγγραφή επιβάρυνσης επί περιουσίας εταιρείας (εκτός πλοίου 
και αεροσκάφους) η οποία διεξάγει τις εργασίες της αποκλειστικά 
εκτός Κύπρου, ύστερα από άδεια της Κεντρικής Τράπεζας: 

(α) Για ποσό μέχρι £1.000.000 . . 
(β) Για ποσό το οποίο υπερβαίνει το £1.000.000 

υποθήκης επί ακίνητης ιδιοκτησίας ανεξάρτητα από 

επί πλοίου ή άλλης επι

υπερβαίνει τις £50.000, αλλά δεν 

υπερβαίνει τις £100.000, αλλά δεν 

υπερβαίνει τις £250.000, αλλά δεν 

£20 
£1 
£2 

£30 

£10 

30 σεντ για κάθε 
£100 ή κλάσμα 
αυτών. 

£5 

£45 

£97,50 

£142,50 

£187,50 
£300 

£1.000 

£500 
£1.000.». 


