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ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 

Λευκωσία, 10 Ιουνίου 2019 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2019 για το ίδιο 
θέμα, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι το ετήσιο τέλος εταιρειών (€350) πληρώνεται 
προς το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών (και όχι στο ΚΕΒΕ). 
 
Το τέλος καταβάλλεται σύμφωνα με τη νομοθεσία «Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2011 – Ν117 (Ι)/2011 και όλες οι εγγεγραμμένες εταιρείες 
υποχρεούνται στην καταβολή του το αργότερο μέχρι την 30ην Ιουνίου του κάθε έτους.  
Ο νόμος ισχύει από το 2011. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής του τέλους εταιρείες ή συγκροτήματα που είναι 
αδρανή ήτοι δεν έχουν κύκλο εργασιών το συγκεκριμένο έτος ή που δεν διαθέτουν 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που 
βρίσκονται σε μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας. 
 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής οι εταιρείες υπόκεινται σε επιπλέον επιβαρύνσεις 
που καθορίζονται ανάλογα με την καθυστέρηση της πληρωμής ως εξής: 
 
€350 +   €35 = €385 για το τέλος που καταβάλλεται μεταξύ 1/7/2019 – 31/8/2019 
€350 +  €140 = €490 για το τέλος που καταβάλλεται μεταξύ 1/9/2019  – 30/11/2019 
 
Τονίζεται ότι το ΚΕΒΕ έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες παραστάσεις για 
κατάργηση του τέλους το συντομότερο δυνατό. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε 
απευθείας με τα γραφεία του Εφόρου Εταιρειών στα τηλέφωνα 22404480 
/22404323 /22404325. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
/ΜΚ. 
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Λευκωσία, 4 Ιουνίου 2019 

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 

ΘΕΜΑ: Ετήσιο τέλος εταιρειών για το 2019 

 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ετήσιο τέλος εταιρειών για το έτος 2019 που 
ανέρχεται στα €350 ανά εταιρεία πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2019. 

Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν προχωρήσει σε πληρωμή του τέλους μέχρι την πιο 
πάνω ημερομηνία, τότε επιβάλλεται ποινή 10% εάν η πληρωμή γίνει 2 μήνες από την 
ημερομηνία λήξης και εάν η πληρωμή γίνει μέχρι 5 μήνες από την ημερομηνία λήξης, 
επιβάλλεται πρόσθετη ποινή 30%. 

Εκτός από τα πιο πάνω, σε περίπτωση μη πληρωμής σας, το Τμήμα του Εφόρου 
Εταιρειών μπορεί να προχωρήσει στη διαγραφή της εταιρείας σας από το μητρώο του 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. 

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της JCC Smart 
(www.jccsmart.com) ή στα ταμεία του Εφόρου. 

Με εκτίμηση, 

 

 
Μιχάλης Κούλλουρος 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα. 

 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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