Λευκωσία, 22 Δεκεμβρίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΘΕΜΑ:

Ανακοινώσεις Εφόρου Εταιρειών

Κυρία/ε,
Σας αποστέλλουμε σημαντικές ανακοινώσεις του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη για δικές σας ενέργειες.
Ανακοίνωση Α
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος ημερομηνίας 16/04/2020 και τη δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.4)
Νόμου του 2020 που δημοσιεύτηκε στις 17/12/2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας (Παρ.Ι (Ι), Αρ. 4794), το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ανακοινώνει ότι με βάση τον πιο πάνω Νόμο:
Η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου που αφορά στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης
για την εκπρόθεσμη υποβολή στο Τμήμα του θεσμοθετημένου εντύπου ΗΕ32, μετατίθεται
για την 01 Απριλίου 2021.
Για όλα τα υπόλοιπα θεσμοθετημένα έντυπα που αναφέρονται στον περί Εταιρειών
Τροποποιητικό Νόμο Ν149(Ι)/2018 ήτοι ΗΕ2, ΗΕ4, ΗΕ12, HE57, AE5, AE6, AE8, η
χρηματική επιβάρυνση τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα 18.12.2020.
Η μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του μέτρου επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης
για εκπρόθεσμη καταχώριση του εντύπου ΗΕ32 στο Τμήμα έχει επιτευχθεί μετά από
αίτημα του ΚΕΒΕ.
Το Τμήμα ανακοινώνει επίσης, ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα
ηλεκτρονικά συστήματα του Κλάδου, προκειμένου η υποβολή των σχετικών εγγράφων
και ο υπολογισμός της χρηματικής επιβάρυνσης να γίνεται έγκαιρα και απρόσκοπτα.
Το κοινό προτρέπεται να κάνει χρήση του εργαλείου υπολογισμού της χρηματικής
επιβάρυνσης πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: Υπολογισμός χρηματικής επιβάρυνσης
εκπρόθεσμης καταχώρισης.
Ανακοίνωση Β
Ετήσιο Τέλος Εταιρειών 2020
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-2Το ΤΕΕΕΠ σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 01/07/2020 υπενθυμίζει ότι το
Eτήσιο Tέλος Εταιρειών του 2020 είναι πληρωτέο μέχρι τις 31/12/2020.
Σημειώνεται ότι από την 01/01/2021 το ετήσιο τέλος του 2020 θα ανέλθει στα
490 ευρώ.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι πληρωμές των ετήσιων τελών για τα έτη 2018 – 2019 –
2020
θα
πραγματοποιούνται
είτε
μέσω
της
ιστοσελίδας
της
JCCSMART https://www.jccsmart.com είτε στο Ταμείο του Τμήματος.
Όσον αφορά τις προηγούμενες χρονιές 2012-2017 οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται
είτε
μέσω
της
ιστοσελίδας
του
Τμήματος
Εφόρου
Εταιρειών https://www.companies.gov.cy/gr/8-ηλεκτρονικές-υπηρεσίες/άλλεςηλεκτρονικές-υπηρεσίες αφού πραγματοποιηθεί πρώτα σύνδεση με την Κυβερνητική
Πύλη «Αριάδνη», είτε στο Ταμείο του Τμήματος.
Ανακοίνωση Γ
Υποβολή στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Ετήσιας Έκθεσης του 2020.
Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Τμήματος ημερομηνίας 23-24/03/2020 που αφορούν
στα “Μέτρα για υποβοήθηση των εταιρειών που έχουν υποστεί συνέπειες λόγω των
περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας
του Κορωνοϊού, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το μέτρο για την Υποβολή στο Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών της Ετήσιας Έκθεσης του 2020, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι η
Ετήσια
Έκθεση
με
ημερομηνία
σύνταξης
από 01/01/2020
μέχρι
και
31/12/2020 πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τις 28/01/2021.
Μετά από την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται τέλος €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση.
Το κοινό προτρέπεται να κάνει χρήση του εργαλείου υπολογισμού της ημερομηνίας
αναφοράς της ετήσιας έκθεσης πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο (Yπολογισμός
ημερομηνίας αναφοράς της ετήσιας έκθεσης), στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών
κάτω από την ενότητα «Βάση Πληροφοριών».
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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