
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Έφορος Εταιρειών
Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης /
διοικητικών προστίμων 

Σκοπός του Δελτίου είναι η ενημέρωση σας αναφορικά με την εισαγωγή χρηματικής επιβάρυνσης (η 
«Επιβάρυνση») από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρησης 
ορισμένων εντύπων εντός χρονικών πλαισίων σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ.113) ( ο 
«Νόμος»). 

Πότε

Ο Νόμος προβλέπει ότι οι Επιβαρύνσεις (οι οποίες είναι επιπρόσθετες των ήδη υφιστάμενων 
επιβαρύνσεων) θα τεθούν σε ισχύ από τις 18 Απριλίου 2020.

Προβλεπόμενο Χρονικό Πλαίσιο και Χρηματικές Επιβαρύνσεις 

Ο πιο κάτω πίνακας επεξηγεί τις περιπτώσεις όπου επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα, τα χρονικά 
πλαίσια στα οποία πρέπει να καταχωρούνται τα σχετικά έντυπα και την αντίστοιχη επιβολή 
επιβάρυνσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Υποχρέωση Καταχώρησης Χρονικό Πλαίσιο
για Καταχώρηση Χρηματική Επιβάρυνση

€50 εφάπαξ και €1 για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μέχρι και το μέγιστο 
συνολικό ποσό των €250

Αλλαγή Διεύθυνσης εγγεγραμμένου 
γραφείου / Τόπου Εργασίας για 
Εταιρεία, Συνεταιρισμό, Εμπορική 
Επωνυμία ή Αλλοδαπή Εταιρεία

Εντός 14 ημερών

€50 εφάπαξ και €1 για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μέχρι και το μέγιστο 
συνολικό ποσό των €250

Αλλαγή αξιωματούχων ή στα στοιχεία 
τους / Συνεταίρων / Ιδιοκτήτη / 
Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για 
Εταιρεία, Συνεταιρισμό, Εμπορική 
Επωνυμία ή Αλλοδαπή Εταιρεία

Εντός 14 ημερών

€50 εφάπαξ και €1 για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μέχρι και το μέγιστο 
συνολικό ποσό των €250

Μία φορά ανά ημερολογιακό έτος εντός 
12 μηνών από την προηγούμενη 
ημερομηνία σύνταξης (με δικαίωμα 
παράτασης μέχρι και 3 μήνες νοουμένου 
ότι εμπίπτει στο ίδιο ημερολογιακό έτος) 

Παραχώρηση Μετοχών Εντός 1 μήνα 

€50 εφάπαξ και €1 για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης μέχρι και το μέγιστο 
συνολικό ποσό των €250

Μεταβίβαση Μετοχών Εντός 14 ημερών

€50 εφάπαξ και €1 για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης κατά τους πρώτους 6 
μήνες και €2 για κάθε ημέρα συνέχισης 
της παράβασης αυτής μέχρι και το 
μέγιστο συνολικό ποσό των €500

Καταχώρηση Ετήσιας 
Έκθεσης (ΗΕ32) 

€



This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2019 PricewaterhouseCoopers Ltd. All rights reserved. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer
to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

Chrysilios Pelekanos
Partner
In charge of Tax Reporting & Strategy 
chrysilios.pelekanos@pwc.com
T: +357 - 22 555 280

Aram Tavitian
Partner
Tax Reporting & Strategy
aram.tavitian@pwc.com
T: +357 - 22 555 322

George Georgiades
Director
Tax Reporting & Strategy
george.georgiades@pwc.com
T: +357 - 22 555 191

Stavroulla Ioannou Kyrou
Senior Manager
Tax Reporting & Strategy
stavroulla.ioannou.kyrou@pwc.com
T: +357 - 22 559 718

Επικοινωνία: 

Οι κανονισμοί του Εφόρου Εταιρειών αναφορικά με την διαδικασία και εκτέλεση της επιβολής των 
Επιβαρύνσεων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα 
σας ενημερώσουμε σχετικά. 

Θα θέλαμε να επισύρουμε την προσοχή σας στην υποχρέωση εταιρείας να καταχωρεί στον 
Έφορο Εταιρειών ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση. Ως εκ τούτου 
είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζονται οι σχετικές οικονομικές καταστάσεις εγκαίρως προς 
αποφυγή της επιβολής προστίμου λόγω εκπρόθεσμης καταχώρησης. 

Τι ακολουθεί 

Εισηγούμαστε όπως διεξάγετε ένα διαγνωστικό έλεγχο της εταιρείας σας προκειμένου να διαπιστώσετε 
κατά πόσο είναι συμμορφωμένη με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της.


