Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015

Ν. 79(Ι)/2015

79(Ι)2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινοτήτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με

86(Ι) του 1999 τους περί Κοινοτήτων Νόμους του 1999 έως 2015 (που στο εξής θα
51(Ι) του 2000 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
5(Ι) του 2001 Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινοτήτων Νόμοι του 1999 έως
131(Ι) του 2001 (Αρ. 2) του 2015.
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
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172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 85
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον ακόλουθο
νέο πλαγιότιτλο:
«Άδεια διεξαγωγής επιχειρήσεων»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί μέσα στα όρια οποιασδήποτε
κοινότητας, οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο καλυμμένο ή
ακάλυπτο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση,
βιοτεχνία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει
προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Συμβούλιο,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο
93.».
Τροποποίηση

3.

Το

άρθρο

85A του

βασικού

νόμου

τροποποιείται

με την

του άρθρου 85Α

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τα οποία το Συμβούλιο δύναται

του βασικού

να καθορίσει για το σκοπό αυτό με Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει

νόμου.

του άρθρου 116» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή), με τη φράση «τα οποία
δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:» και
με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, της ακόλουθης αναφοράς:
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«Πέμπτος
Πίνακας.».
Τροποποίηση

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον

του βασικού

Τέταρτο Πίνακα αυτού, του ακόλουθου Πίνακα:

νόμου με την
προσθήκη νέου
Πίνακα.

«ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 85A)
Δικαιώματα για τη διατήρηση ή χρήση
επαγγελματικών υποστατικών
Ετήσιο δικαίωμα
μη υπερβαίνον τα:
1.
1. Κατηγορίες:
(α) Βιοτέχνες εργαζόμενοι δι’ ίδιο λογαριασμό.
(β) Επαγγελματίες

ασκούντες

ελεύθερο

€34
επάγγελμα,

δηλαδή ιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, έμποροι,
βιομήχανοι και επιχειρηματίες, εργαζόμενοι ως άτομα.
(γ) Εταιρείες

περιορισμένης

ευθύνης

που

€51

ασκούν

ασφαλιστικές, ατμοπλοϊκές, αεροπορικές ή τραπεζικές
εργασίες, καθώς και οργανισμοί χρηματοδοτήσεως.
(δ) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν εμπίπτουν
στην παράγραφο (γ) ανωτέρω, ως ακολούθως:

€770
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(i) Ιδιωτικές εταιρείες, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές
είτε ελεγχόμενες από αλλοδαπούς είτε όχι, οι
οποίες(αα) έχουν εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο που δεν
υπερβαίνει τις €8.550 ή αριθμό υπαλλήλων που δεν
υπερβαίνει τους πέντε (5)·
(ββ)

έχουν

εκδοθέν

€120

μετοχικό

κεφάλαιο

που

υπερβαίνει τις €8.550 αλλά δεν υπερβαίνει τις
€17.100 ή αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους
πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δέκα (10)·
(γγ)

έχουν

εκδοθέν

μετοχικό

κεφάλαιο

€154
που

υπερβαίνει τις €17.100 ή αριθμό υπαλλήλων που
υπερβαίνει τους δέκα (10):

€222

Νοείται ότι, εάν οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία
εμπίπτει σε περισσότερες της μίας κατηγοριών, αυτή
κατατάσσεται

στην

κατηγορία

ως

προς

την

οποία

καταβάλλεται το υψηλότερο δικαίωμα.
(ii) Δημόσιες εταιρείες, είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές
είτε ελεγχόμενες από αλλοδαπούς είτε όχι.
Για τους σκοπούς του παρόντος Πίνακα η Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου, η Επιτροπή Σιτηρών, η Αρχή Λιμένων
Κύπρου και τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας στην

€770
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έδρα τους, καθώς και κάθε γραφείο αυτών το οποίο
βρίσκεται

στις

άλλες

πόλεις,

θεωρούνται

και

ταξινομούνται ως δημόσιες εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης.
(ε) Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι οποίες(i) έχουν αριθμό υπαλλήλων που δεν υπερβαίνει τους
πέντε (5)·

€120

(ii) έχουν αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους
πέντε (5) αλλά δεν υπερβαίνει τους δέκα (10)·

€154

(iii) έχουν αριθμό υπαλλήλων που υπερβαίνει τους
δέκα (10).

€222

(στ)

Υπεράκτιες (offshore) εταιρείες.

€462

(ζ)

Συνεργατικά ιδρύματα.

€770

(η)

Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν

σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες.

€137

2. Για υποστατικά που αρχίζουν να λειτουργούν μέσα στο
δεύτερο εξάμηνο του έτους επιβάλλονται

εξαμηνιαία

δικαιώματα, τα οποία καθορίζονται στο ήμισυ των ως άνω
δικαιωμάτων.».

