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Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 83(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(I) του 1994
15(I) του 1995
21(I) του 1997
82(I) του 1999
149(I) του 1999
2(I) του 2000
135(I) του 2000
151(I) του 2000
76(I) του 2001
70 (I) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος»).
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70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(I) του 2007
87(Ι) του 2008
49(Ι) του 2009
99(I) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
41(Ι) του 2009
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(I) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(I) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(I) του2015
120(I) του 2015
40(I) του 2016
90(I) του 2016
97(I) του 2016
17(I) του 2017
33(I) του 2017
51(I) του 2017
37(I) του 2018.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού του:
«“χρέος προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής διοίκησης” σημαίνει:
(α)

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991

οποιαδήποτε χρηματοοικονομική υποχρέωση του χρεώστη που
προκύπτει από φόρο, τέλος ή άλλη χρέωση παρόμοιας φύσης ή
δικαιώματα οφειλόμενα ή καταβλητέα στη Δημοκρατία∙

(β) οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των
διατάξεων του περί Δήμων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων κανονισμών∙

435
40(I) του 1992
54(I) του 1992
87(I) του 1992
23(I) του 1994
37(I) του 1995
8(I) του 1996
65(I) του 1996
85(I) του 1996
20(I) του 1997
112(I) του 2001
127(I) του 2001
128(I) του 2001
139(I) του 2001
153(I) του 2001
23(I) του 2002
227(I) του 2002
47(I) του 2003
236(I) του 2004
53(I) του 2005
86(I) του 2005
118(I) του 2005
127(I) του 2005
137(I) του 2006
157(I) του 2006
25(I) του 2007
147(I) του 2007
153(I) του 2007
19(I) του 2008
73(I) του 2008
51(I) του 2009
97(I) του 2009
48(I) του 2010
121(I) του 2010
30(I) του 2011
137(I) του 2011
217(Ι) του 2012
95(I) του 2013
143(I) του 2013
54(Ι) του 2014
119(Ι) του 2014
49(Ι) του 2015
78(Ι) του 2015
103(I) του 2015
115(I) του 2016
128(I) του 2016
79(I) του 2017
161(I) του 2017
25(I) του 2018.
(γ)
86(I) του 1999
51(I) του 2000
5(I) του 2001
131(I) του 2001
199(I) του 2002
228(I) του 2002
52(I) του 2005
128(I) του 2005
148(I) του 2006
156(I) του 2006
27(I) του 2007
154(I) του 2007
166(I) του 2007
2(I) του 2009
50(I) του 2009
98(I) του 2009
47(I) του 2010
120(I) του 2010

οποιοδήποτε ποσό καταβλητέο από τον χρεώστη δυνάμει των
διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου και οποιωνδήποτε δυνάμει
αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.
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29(I) του 2011
136(I) του 2011
218(Ι) του 2012
94(I) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(I) του 2015
104(I) του 2015
129(I) του 2016
162(I) του 2017
22(I) του 2018
45(I) του 2018.».
Τροποποίηση
3. Το άρθρο 202ΚΕ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας, στο
του άρθρου 202ΚΕ τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού, με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αμέσως
του βασικού
μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
νόμου.
«Νοείται περαιτέρω ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, δεν εφαρμόζεται και δεν
λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα πληρωμής χρέους προς τη Δημοκρατία ή τις αρχές τοπικής
διοίκησης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 300.».
Τροποποίηση του
άρθρου 202ΚΖ
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 202ΚΖ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με τη διαγραφή της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του
εδαφίου (12) αυτού και την αντικατάσταση, στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου της
υποπαραγράφου (ii), της άνω και κάτω τελείας, με τελεία· και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (13) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

83(Ι) του 2018.
62(Ι) του 2015.
Τροποποίηση του
άρθρου 202ΚΘ
του βασικού
νόμου.

«(13) Οι διατάξεις του εδαφίου (12) έχουν εφαρμογή μόνο σε
σχέση με συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού το οποίο καταρτίζεται
για σκοπούς αναδιάρθρωσης χρεών για τα οποία συνήφθησαν
συμβάσεις εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και
εφαρμόζονται καθ᾽ όλη τη διάρκεια της περιόδου καταβολής των
καθορισμένων μηνιαίων δόσεων η οποία άρχισε κατά ή μετά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού)
(Αρ. 2) Νόμου του 2015.».

5. Το άρθρο 202ΚΘ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:
«Παύση προστασίας εταιρείας και τερματισμός διορισμού εξεταστή, καθώς και
τερματισμός προστασίας σε εταιρεία που καθυστερεί πληρωμές, ενώ λαμβάνει κρατική
χορηγία.»· και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε
ισχύ νόμου, σε περίπτωση που εταιρεία η οποία λαμβάνει κρατική χορηγία ως
συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών της παρουσιάσει καθυστέρηση στις
πληρωμές της προς οποιονδήποτε πιστωτή για περίοδο τριών (3) μηνών, τερματίζεται
οποιαδήποτε προστασία από τους πιστωτές της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή
οποιονδήποτε άλλο νόμο, και υπόκειται σε μέτρα εκτέλεσης από τους πιστωτές για
είσπραξη των χρεών της.
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), εταιρεία θεωρείται ότι παρουσιάζει
καθυστέρηση στις πληρωμές της για περίοδο τριών (3) μηνών, σε οποιαδήποτε
ημερομηνία, εάν κατά την αρχή της περιόδου των τριών (3) μηνών η οποία λήγει
αμέσως πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μία ή περισσότερες πληρωμές σε σχέση με
το χρέος καθίστανται απαιτητές από την εταιρεία.».
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