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                 Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2022  
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
Θέμα: Ετήσιο Τέλος Εταιρειών 2022  
 
 
Κυρίες/οι,  
 

 

Ετήσιο τέλος εταιρειών 2022 
 

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης του ΚΕΒΕ σε σχέση με 
τον Έφορο Εταιρειών και μετά από ενέργειες και του Κυπριακού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η Ολομέλεια της Βουλής προχώρησε στην υπερψήφιση 
του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2022 (Ν.96(Ι)/2022), πρόταση 
που αφορούσε στην παράταση προθεσμίας καταβολής του ετήσιου τέλους 
εγγεγραμμένων εταιρειών ύψους €350, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την 
επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης. 
 
(Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και 
Βιομηχανίας).  
 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
Ζακ Μανιταράς,  
Λειτουργός Τμήματος Εμπορίου, Υπηρεσιών,  
Ψηφιοποιήσεις   
 

για Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ          
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Παράταση προθεσμίας καταβολής Ετήσιου Τέλους Εταιρειών για το έτος 2022 

 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει τη ψήφιση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) 

(Αρ.3) Νόμου του 2022 (Ν.96(Ι)/2022), σύμφωνα με τον οποίο η προθεσμία καταβολής από 

τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2022 παρατείνεται μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2022, χωρίς την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης.    

Η ισχύς του πιο πάνω Νόμου λογίζεται ότι άρχισε την 30ην Ιουνίου 2022. 

Από σήμερα και μέχρι τις 11 Ιουλίου 2022 (περιλαμβανομένης), το Ετήσιο Τέλος για το έτος 

2022 θα καταβάλλεται στα Ταμεία του Τμήματος μόνο, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τις 

ανάλογες αλλαγές στο σύστημα. 

Από τις 12 Ιουλίου 2022 η πληρωμή του θα είναι δυνατή και ηλεκτρονικά μέσω της 

πλατφόρμας  JCCSMART https://www.jccsmart.com.    

Σημειώνεται ότι, για επιστροφή οποιασδήποτε επιβάρυνσης η οποία επιβλήθηκε από 1η 

Ιουλίου 2022 μέχρι και 04 Ιουλίου 2022 λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του Ετήσιου Τέλους 

για το 2022, ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει στα Ταμεία του Τμήματος το έντυπο ΚΕ1 

(Επιστροφή Τελών). 
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