
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Προοίμιο. Επειδή καθίσταται αναγκαίο όπως μέσα στα πλαίσια της 

αναληφθείσας προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, μεταξύ 

άλλων μέτρων, επιβληθεί στις εγγεγραμμένες εταιρείες τέλος, 

καταβλητέο προς τη Δημοκρατία.  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  
τίτλος. 
Κεφ.113. 
 
       9 του 1968 
     76 του 1977 
     17 του 1979 
   105 του 1985 
   198 του 1986 
     19 του 1990 
  46(Ι) του 1992 
  96(Ι) του 1992 
  41(Ι) του 1994 
  15(Ι) του 1995 
  21(Ι) του 1997 
  82(Ι) του 1999 
149(Ι) του 1999 
    2(Ι) του 2000 
135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
  76(Ι) του 2001 
  70(Ι) του 2003 
167(Ι) του 2003 
  92(Ι) του 2004 
  24(Ι) του 2005 
129(Ι) του 2005 
130(Ι) του 2005 
  98(Ι) του 2006 
124(Ι) του 2006 
  70(Ι) του 2007 
  71(Ι) του 2007 
131(Ι) του 2007 
186(Ι) του 2007 
  87(Ι) του 2008 
  41(Ι) του 2009 
  49(Ι) του 2009 
  99(Ι) του 2009 
  42(Ι) του 2010 
  53(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εταιρειών Νόμο. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 391. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 390 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

   

 «Επιβολή τέλους. 

 

391. (1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου ή  οποιουδήποτε άλλου Νόμου 

ή Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτών, όλες οι 

εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται στην 

καταβολή ετήσιου τέλους ύψους τριακόσιων 

πενήντα ευρώ (€350,00), το οποίο καταβάλλεται 

σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

   

  (α)  Υφιστάμενες εγγεγραμμένες εταιρείες, οι 

οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου υπόκεινται σε 

υποχρέωση καταβολής τέλους,  

υποχρεούνται αναφορικά με το έτος 

2011 σε καταβολή του εν λόγω τέλους, 

το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2011. 

    

  (β) Υφιστάμενες εγγεγραμμένες εταιρείες, 

αναφορικά με κάθε έτος που ακολουθεί 

το έτος 2011, υποχρεούνται σε 

καταβολή του εν λόγω τέλους, το 

αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε 

έτους: 

    

    Νοείται ότι, εταιρεία δεν 

υποχρεούται σε καταβολή τέλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, κατά το έτος εγγραφής της και 

αναφορικά με το έτος αυτό: 
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    Νοείται περαιτέρω ότι, σε 

περίπτωση εταιρειών που ανήκουν σε 

συγκρότημα εταιρειών, το σύνολο των 

καταβλητέων από τις εν λόγω εταιρείες 

τελών δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), 

ποσό το οποίο κατανέμεται μεταξύ 

αυτών σε ισόποσα μέρη. 

    

   (2) Σε περίπτωση εταιρείας, η οποία 

καθυστερεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή 

της προς καταβολή του  προβλεπόμενου δυνάμει 

του παρόντος άρθρου ετήσιου τέλους μέχρι την 

30η Ιουνίου εκάστου έτους, αλλά η οποία 

προχωρεί στην καταβολή του εν λόγω τέλους 

εντός δύο μηνών από της πιο πάνω 

καθοριζομένης ημερομηνίας, υπόκειται σε 

επιβάρυνση ύψους δέκα τοις εκατό (10%), ενώ 

εταιρεία που καθυστερεί να προχωρήσει στην 

καταβολή του εν λόγω ετήσιου τέλους, αλλά που 

προχωρεί στην καταβολή του μέσα σε περίοδο 

πέντε μηνών από την παρέλευση της 30ης Ιουνίου 

εκάστου έτους, υπόκειται σε πρόσθετη 

επιβάρυνση ύψους τριάντα τοις εκατό (30%).    

   

  

 

 

 

 

 

 

 (3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε 

περίπτωση που εταιρεία δε συμμορφώνεται με 

την υποχρέωση καταβολής του εν λόγω ετήσιου 

τέλους, εντός των πιο πάνω καθοριζομένων 

προθεσμιών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

στο παρόν άρθρο διαδικασίες, ο Έφορος 

προχωρεί σε αφαίρεσή της από το μητρώο 
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εγγραφής, τηρουμένων κατ’ αναλογίαν των 

διατάξεων του άρθρου 327 του παρόντος Νόμου: 

   

   Νοείται ότι εντός χρονικής περιόδου δύο 

ετών από την αφαίρεση της εταιρείας από το 

μητρώο εγγραφής και εφόσον η εταιρεία 

καταβάλει στον Έφορο τέλος ύψους πεντακοσίων 

ευρώ (€500,00), αυτή θεωρείται ότι επανέρχεται 

αυτοδικαίως στο μητρώο εγγραφής, οπότε σε 

τέτοια περίπτωση ο Έφορος διενεργεί τη σχετική 

διόρθωση:  

   

   Νοείται περαιτέρω ότι μετά την παρέλευση 

δύο ετών από την αφαίρεση εταιρείας από το  

μητρώο εγγραφής και εφόσον η εταιρεία 

καταβάλει στον Έφορο τέλος ύψους επτακοσίων 

πενήντα  ευρώ (€750,00), αυτή θεωρείται ότι 

επανέρχεται αυτοδικαίως στο μητρώο εγγραφής, 

οπότε σε τέτοια περίπτωση ο Έφορος διενεργεί 

τη σχετική διόρθωση.  

   

   (4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται στην περίπτωση αδρανούσας 

εταιρείας ή εταιρειών ή συγκροτήματος εταιρειών 

που δεν διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό 

στοιχείο ή στην περίπτωση εταιρείας που κατέχει 

περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε μη 

ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, κατά τη 

διακριτική εξουσία του Εφόρου.».   

  
Αρ. Φακ: 23.01.052.156-2011     
 
ΤΙ/ΟΠ/ΜΑΧ/ΦΜ 
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