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Απιθμόρ 84
Οι πεπί Σηοισημάηων (Δπιβληηέα Τέλη) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό
Σςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 90 ηων πεπί Σηοισημάηων Νόμων ηος 2012, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010).
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012
____________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 90
106(Ι) ηνπ 2012
108(Ι) ηνπ 2012
212(Ι) ηνπ 2012.

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 90 ησλ
πεξί ηνηρεκάησλ Νόκσλ ηνπ 2012 εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:

ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνηρεκάησλ (Δπηβιεηέα Σέιε) Καλνληζκνί
ηνπ 2019.

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα «άδεηα απνδέθηε» ζεκαίλεη άδεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνηρήκαηνο πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην
Μέξνο ΙΙΙ ηνπ Νόκνπ·
«άδεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ» ζεκαίλεη άδεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνηρήκαηνο γηα
ινγαξηαζκό αδεηνύρνπ απνδέθηε Κιάζεο Α πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ Νόκνπ·
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«άδεηα ππνζηαηηθνύ» ζεκαίλεη άδεηα γηα ρξήζε ππνζηαηηθνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνηρήκαηνο
Κιάζεο Α, ζύκθσλα κε ην Μέξνο IV Νόκνπ·
«Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ πνπ δηέπεηαη από ην Μέξνο ΙΙ ηνπ Νόκνπ·
«επηβιεηέν ηέινο» ζεκαίλεη ην ηέινο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ Αξρή γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε
άδεηαο απνδέθηε Κιάζεο Α ή Β ή άδεηαο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ·
106(Ι) ηνπ 2012
108(Ι) ηνπ 2012
212(Ι) ηνπ 2012.

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ηνηρεκάησλ Νόκνπο ηνπ 2012.

(2) Δθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθά, όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο παξόληεο
Καλνληζκνύο θαη δελ εξκελεύνληαη δηαθνξεηηθά από απηνύο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη
από ην Νόκν.
ΜΔΡΟ II
ΔΠΙΒΛΗΣΔΟ ΣΔΛΟ
Δπηβιεηέν
ηέινο.

3.-(1) Η Αξρή ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ Νόκνπ θαη
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 26 θαη 66 ηνπ Νόκνπ, ζπληάζζεη ηνπ παξόληεο Καλνληζκνύο
πνπ θαζνξίδνπλ ην ηέινο γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο απνδέθηε Κιάζεο Α ή Β ή άδεηαο
εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ.
(2) Σν επηβιεηέν ηέινο θαζνξίδεηαη(α)

γηα άδεηα απνδέθηε Κιάζεο Α ή Β ηζρύνο ελόο έηνπο ζε ηξηάληα ρηιηάδεο επξώ (€30.000) θαη
γηα άδεηα ηζρύνο δύν (2) εηώλ ζε ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (€45.000)∙

(β)

γηα άδεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηζρύνο ελόο έηνπο ζε δύν ρηιηάδεο επξώ
(€2.000) θαη γηα άδεηα ηζρύνο δύν (2) εηώλ ζε ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (€3.000)∙θαη

(γ)

ρσξίο επεξεαζκό ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) θαη (β), γηα άδεηα ππνζηαηηθνύ, ζε ζρέζε κε
παξνρή ππεξεζηώλ ζηνηρήκαηνο ζε δύν (2) ή πεξηζζόηεξα ππνζηαηηθά(i)

ζε δύν ρηιηάδεο επξώ (€2.000) γηα έθαζην ππνζηαηηθό, εθηόο ηνπ πξώηνπ
.
ππνζηαηηθνύ, όηαλ ε άδεηα ηζρύεη γηα έλα έηνο ή

(ii)

ζε ηξεηο ρηιηάδεο επξώ (€3.000) γηα έθαζην ππνζηαηηθό, εθηόο ηνπ πξώηνπ
ππνζηαηηθνύ, όηαλ ε άδεηα ηζρύεη γηα δύν (2) έηε,

επηπξόζζεηα ηνπ θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηένπ ηέινπο ζύκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο
(α) θαη (β).
(3) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηώλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ (2), εάλ, θαηά ηνλ ρξόλν
πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ, ε άδεηα ηνπ ζρεηηθνύ απνδέθηε
Κιάζεο Α ιήγεη ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ ελόο έηνπο ή ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ
ελόο έηνπο αιιά κηθξόηεξν ησλ δύν (2) εηώλ, ην επηβιεηέν ηέινο γηα ηελ άδεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ
αληηπξνζώπνπ θαζνξίδεηαη ζε εθαηόλ εβδνκήληα επξώ (€170) γηα θάζε κήλα γηα ηνλ νπνίν ε ηζρύο
ηεο ζα ζπκπίπηεη κε ηελ ηζρύ ηεο άδεηαο απνδέθηε Κιάζεο Α.
(4) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηώλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (2), εάλ, θαηά ηνλ ρξόλν
ζηνλ νπνίν απνδέθηεο Κιάζεο Α ή εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο ππνβάιεη αίηεζε γηα άδεηα
ππνζηαηηθνύ, εθηόο ηνπ πξώηνπ ππνζηαηηθνύ, ε άδεηα ηνπ ζρεηηθνύ απνδέθηε Κιάζεο Α ιήγεη ζε
ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ ελόο έηνπο ή ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ηνπ ελόο έηνπο αιιά
κηθξόηεξν ησλ δύν (2) εηώλ, ην επηβιεηέν ηέινο γηα έθαζην ππνζηαηηθό, εθηόο ηνπ πξώηνπ
ππνζηαηηθνύ, θαζνξίδεηαη ζε εθαηόλ εβδνκήληα επξώ (€170) γηα θάζε κήλα γηα ηνλ νπνίν ε ηζρύο ηεο
άδεηαο ππνζηαηηθνύ ζα ζπκπίπηεη κε ηελ ηζρύ ηεο άδεηαο απνδέθηε Κιάζεο Α, επηπξόζζεηα ηνπ θαηά
πεξίπησζε εθαξκνζηένπ πνζνύ ζύκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ (2).
Δπηζηξνθή
επηβιεηένπ
ηέινπο.

4. Σν επηβιεηέν ηέινο θαηαβάιιεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα έθδνζε ή αλαλέσζε άδεηαο
απνδέθηε Κιάζεο Α ή Β ή άδεηαο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ θαη ζε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο
αίηεζεο επηζηξέθεηαη κεησκέλν θαηά είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%).

________________________________________________________________________________________________
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα.

