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Cyprus Business Process Solutions News 
Επιβολή ετήσιου δικαιώματος σε νομικά 
πρόσωπα από τους Δήμους από το 2021 

 

 

Στις 13 Οκτωβρίου 2020, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
αποφάσισε την υιοθέτηση μίας ενιαίας πολιτικής για την επιβολή ετήσιου 
δικαιώματος για άσκηση επιχείρησης σε νομικά πρόσωπα που ασκούν 
οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπόριο ή επάγγελμα εντός των ορίων κάθε δήμου. 
Το δικαίωμα επιβολής του ετήσιου δικαιώματος για άσκηση επιχείρησης 
παρέχεται από τα άρθρα 104-109 του περί Δήμων Νόμου (Ν. 111/1985). 
 
Για το σκοπό αυτό, τα νομικά πρόσωπα έχουν καταταχθεί στις ακόλουθες 
κατηγορίες: 

 Ενεργά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών, 
 Ενεργά νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν σε όμιλο εταιρειών 

(μεμονωμένα), 
 Αδρανή νομικά πρόσωπα - ανεξάρτητα από το αν ανήκουν σε όμιλο 

εταιρειών ή όχι. 

Παραθέτουμε πιο κάτω το πλαίσιο που θα διέπει την ενιαία πολιτική: 
 
1. Ύψος δικαιωμάτων 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το ετήσιο δικαίωμα ανα κατηγορία 
νομικού προσώπου: 
 

Κατηγορία Νομικού Προσώπου 
Δικαιώματα (ανά νομικό 

πρόσωπο) 

Ενεργά νομικά πρόσωπα που ανήκουν 
σε όμιλο εταιρειών 

€150 

Ενεργά νομικά πρόσωπα που δεν 
ανήκουν σε όμιλο εταιρειών 

€250 

Αδρανή νομικά πρόσωπα  Δεν επιβάλλεται 
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Σημειώνεται πως για να καταταχθεί ένα νομικό πρόσωπο ότι ανήκει σε 
όμιλο εταιρειών, θα πρέπει να προσκομιστεί Βεβαίωση από εγκεκριμένο 
λογιστή/ελεγκτή για τη μετοχική δομή του ομίλου, στην οποία να 
δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής της κάθε εταιρείας στον όμιλο. 

 

2. Αδρανείς εταιρείες 
 
Αδρανής εταιρεία θεωρείται εταιρεία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις 
της Εγκυκλίου 2014/2. Για να χαρακτηριστεί ως αδρανής και να απαλλαγεί 
από το ετήσιο δικαίωμα, η εν λόγω εταιρεία πρέπει να υποβάλει 
συγκεκριμένες πληροφορίες στον αντίστοιχο δήμο. 
 

3. Ειδικές περιπτώσεις απαλλαγών 
 
Σε περιπτώσεις όπου το καθεστώς ενεργής εταιρείας όπως είναι 
δηλωμένο στον Έφορο Εταιρειών ή αλλού δεν είναι ορθό, θα δίνεται η 
δυνατότητα υποβολής ένστασης για απαλλαγή από την πληρωμή ετήσιου 
δικαιώματος, για τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 

 Εκούσια / Ακούσια εκκαθάριση, 

 Διαγραφή / Αίτηση για διαγραφή. 
 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε; 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις πιο πάνω εξελίξεις. 
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Για να μην λαμβάνετε πλέον ηλεκτρονικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε όπως απαντήσετε σε αυτό 
το μήνυμα, με τη λέξη "Unsubscribe" στο πεδίο του θέματος. 
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