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Θέμα για το οποιο είναι πληρωτέο το τέλος
Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών ή
1
εγγυήσεως, η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο
2 Εγγραφή εταιρείας, η οποία δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο

€
€105,00
175,00

3 Καταχώρηση στον ΄Εφορο των ακόλουθων εγγράφων:
(α) - Ετήσιας έκθεσης
- Ετήσιας ΄Εκθεσης που κατατίθεται εκπρόθεσμα

20
40

(β) Κοινοποίησης για το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή

20

(γ) ΄Εκθεσης παραχώρησης μετοχών όπου η αξία των
μετοχών που παραχωρήθηκαν είναι πληρωτέα σε χρήμα ή
μη
(δ) Δήλωσης φερεγγυότητας για την έναρξη διαδικασίας
εκούσιας εκκαθάρισης
(ε) Τροποποίησης του Ιδρυτικού εγγράφου
(στ) Τροποποίησης του καταστατικού
(ζ) Αλλαγής ονόματος της εταιρείας
(η) Μείωσης Κεφαλαίου
(θ) Θέσμιας Δήλωσης
(ι) Οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται από το Νόμο ή
για το οποίο παρέχεται εξουσία όπως παραδοθεί,
καταχωρηθεί, αποσταλεί ή διαβιβαστεί στον ΄Εφορο (για το
οποίο δε γίνεται άλλη πρόνοια στους παρόντες
Κανονισμούς)
(κ) Εγγραφής αλλοδαπής εταιρείας η οποία εγκατέστησε την
έδρα εργασιών της στην Κύπρο
(λ) Ετήσιων λογαριασμών αλλοδαπής εταιρείας
(μ)΄Εκθεσης αλλαγής στο καταστατικό ή τους κανονισμούς
ή σε άλλο έγγραφο, συστατικό ή ενδεικτικό σύστασης
αλλοδαπής εταιρείας
(ν) Πρόσκλησης προς το κοινό για την απόκτηση μετoχών ή
έκθεσης αντί πρόσκλησης
(ξ) Της έκθεσης που προβλέπεται δυνάμει του εδαφίου (2)
του άρθρου 124 του Νόμου
(ο) Καταχώρησης μετάφρασης οποιουδήποτε ιδρυτικού
καταστατικού εγγράφου σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα
4 Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
(α) Επαναφορά του ονόματος εταιρείας στο αρχείο δυνάμει
του άρθρου 327 του Νόμου
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Θέμα για το οποιο είναι πληρωτέο το τέλος
(β) ΄Εκδοση ακριβούς αντιγράφου του πιστοποιητικού
σύστασης ή οποιουδήποτε άλλου ακριβούς αντιγράφου ή
αποσπάσματος οποιουδήποτε εγγράφου (ασχέτως σελίδων)
(εκτός του Ιδρυτικού/Καταστατικού Εγγράφου)
(γ)΄Εκδοση ακριβούς αντιγράφου Ιδρυτικού/Καταστατικού
Εγγράφου (ανεξαρτήτως σελίδων) όταν:
(i) προσκομίζεται αυτό
(ii) δεν προσκομίζεται
(δ) Επιθεώρηση οποιουδήποτε εγγράφου
(ε) Αίτηση για έγκριση ονόματος ή ένσταση για απόρριψη
ονόματος
΄Αδεια του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και
5 Τουρισμού, η οποία απαλλάσει Εταιρεία, η οποία θα
συσταθεί ή έχει συσταθεί, από την υποχρέωση να προσθέσει
στο όνομά της τη λέξη «λίμιτεδ» ή «limited» ή «λτδ» ή «ltd»
(α) Κοινοποίηση εγγεγραμμένης υποθήκης επί ακίνητης
6 ιδιοκτησίας, εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ανεξάρτητα
από το ποσό
(β) Εγγραφή επιβάρυνσης, εκτός από την υποθήκη επί
ακίνητης ιδιοκτησίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας:
Επί του τύπου κοινοποίησης της επιβάρυνσης
Επί του διά του εγγράφου επιβάρυνσης διασφαλιζόμενου
μέγιστου ποσού:
i. Για ποσό μέχρι £10.000 €17086,01
ii.Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις £10.000 €17086,01
αλλά δεν υπερβαίνει τις £20.000 €34172,03
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iii. Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις £20.000 €34172,03
αλλά δεν υπερβαίνει τις £50.000 €85430,07

340

iv. Για ποσό το οποίο υπερβαίνει τις £50.000 €85430,07,
αλλά δεν υπερβαίνει τις £100.000 €170860,14

500

v. Για ποσό πέραν των £100.000 €170860,14 ή όπου δεν
αναφέρεται ποσό
(α) Για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτός της
7 κανονικής της σειράς προτεραιότητας για ταχεία
διεκπεραίωση (εκτός της εγγραφής εταιρείας), επιπλέον
Νοείται ότι στην περίπτωση μη πιστοποιημένων
αντιγράφων, δεν ισχύει η υπηρεσία εκτός της κανονικής
σειράς προτεραιότητας.

600
20

Θέμα για το οποιο είναι πληρωτέο το τέλος
(β)Για την εγγραφή εταιρείας εκτός της κανονικής της
σειράς προτεραιότητας για ταχεία διεκπεραίωση, επιπλέον
(α) Για κάθε υποβολή αίτησης εγγραφής αλλοδαπής
8
εταιρείας ως συνεχίζουσα στη Δημοκρατία
(β) Για κάθε υποβολή αίτησης εγγραφής Κυπριακής
Εταιρείας ως συνεχίζουσα εκτός της Δημοκρατίας
Για την υποβολή ένορκης δήλωσης εντεταλμένου
9
εκπροσώπου της αλλοδαπής εταιρείας
Για την υποβολή δήλωσης φερεγγυότητας Κυπριακής
10
Εταιρείας
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