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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!
+35725332177  |  info@acccyp.com  |  www.acccyp.com

Με άδεια από το ICAEW, το ACCA και το ICPAC Κύπρου

Η A & C CHRISTOFI LTD είναι μια πλήρης λογιστική και ελεγκτική εταιρεία που εστιάζει κυρίως στις 
ανάγκες των πελατών. Προσφέρουμε υπηρεσίες λογιστικής, μισθοδοσίας και φορολογικής προετοιμασίας 
για επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού και επιχειρηματικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών των πελατών μας σε ατομική βάση. 
Είμαστε προσβάσιμοι, ευέλικτοι και προσωπικοί και κάνουμε την επιχείρησή σας επιχείρησή μας. Είμαστε 
αφοσιωμένοι στον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την πλήρη ικανοποίηση των πελατών μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κατεβάστε την εφαρμογή μας:

*Η γνωστοποίηση, χρήση, αντιγραφή ή διανομή αυτού του εγγράφου απαγορεύεται αυστηρά. Αυτό το έγγραφο 
δεν είναι εγγυημένο ότι είναι ασφαλές ή χωρίς σφάλματα.

Η A & C CHRISTOFI LTD είναι ιδιωτική εταιρεία και είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Μητρ. 233717)

Τέλος κάθε μήνα
• Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από το μισθό των εργαζομένων του προηγούμενο μήνα.

•  Καταβολή Ειδικής Εισφοράς για Άμυνα και εισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) που   
 παρακρατείται για πληρωμές μερισμάτων, τόκων ή ενοικίων (όταν ο μισθωτής είναι εταιρεία, 
 εταιρική σχέση, το κράτος ή η τοπική αρχή) που έγινε σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου τον   
 προηγούμενο μήνα.

•  Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα για πληρωμές σε μη κατοίκους Κύπρου.

•  Πληρωμή Κοινωνικής Ασφάλισης και εισφοράς στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΣΥ) που αφαιρείται από  
 τις αποδοχές των εργαζομένων ΕΝΤΥΠΟ Υ.Κ.Α. 2-002.

•  Τα έντυπα INTRASTAT υποβάλλονται στις Αρχές ΦΠΑ εντός 10 ημερών από το τέλος του σχετικού  
 μήνα, σε ηλεκτρονική μορφή μόνο εφόσον οι προμήθειες ενός υποκειμένου στο φόρο υπερβαίνουν  
 το όριο εγγραφής για σκοπούς INTRASTAT.

•  Το έντυπο VIES, υποβάλλεται στις Αρχές ΦΠΑ εντός 15 ημερών από το τέλος του σχετικού μήνα μόνο  
 σε ηλεκτρονική μορφή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
Μέχρι 31 Ιουλίου
•  Υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους και καταβολή της πρώτης δόσης  
 (ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.6).

•  Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων του προηγούμενου έτους   
 φυσικών προσώπων των οποίων τα εισοδήματα δεν περιλαμβάνουν εισόδημα από εμπόριο/  
 επιχείρηση, ενοίκια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα ή εισοδήματα που αφορούν για  
 διαπραγμάτευση υπεραξίας (ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.1).

•  Προθεσμία υποβολής για τους Τελικούς Πραγματικούς Ιδιοκτήτες εταιρειών και άλλων νομικών  
 προσώπων (UBO Register) ως η ενδιάμεση λύση με τον τρόπο συλλογής δεδομένων για κυπριακές  
 εταιρείες.

Με τις υπηρεσίες  CFO βοηθούμε την ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η A&C Christofi Lth θα διασφαλίσει τη βελτίωση της λογιστικής αποτελεσματικότητας, τις φορολογικές 
στρατηγικές και τις οικονομικές προκλήσεις της εταιρείας σας. Βοηθούμε την επιχείρησή σας να εφαρμόσει 
ισχυρές λογιστικές και φορολογικές πρακτικές που θα εξορθολογίσουν τα οικονομικά σας και θα βελτιώσουν 
την επιχειρηματική απόδοση. 

Οι υπηρεσίες CFO μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

•  Προσωρινός Οικονομικός Διευθυντής  
 ή Ελεγκτής
•  Υπηρεσίες Οικονομικού Διευθυντή μερικής   
 απασχόλησης
•  Στρατηγικές επιχειρηματικής βελτίωσης
•  Στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός
•  Χρηματοοικονομική ανάλυση και αναφορά
•  Διαχείριση ταμειακών ροών

•  Φορολογικός σχεδιασμός για τη μεγιστοποίηση  
 των κερδών
•  Ανασκόπηση λειτουργιών
•  Εκπαίδευση εσωτερικών λογιστών
 και λογιστές
•  Διαχείριση κινδύνου
•  Επιμέλεια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Βοηθούμε την επιχείρησή σας να εφαρμόσει ισχυρές λογιστικές 
και φορολογικές πρακτικές που θα εξορθολογίσουν τα 
οικονομικά σας και θα βελτιώσουν την επιχείρησή σας.

Η ACC CY είναι απλή και εύχρηστη εφαρμογή  για 
το κινητό σας, που σας βοηθά να υπολογίσετε 
το δικό σας φόρο εισοδήματος και σας κρατά 
ενήμερους για τα τελευταία οικονομικά νέα 
στην Κύπρο. Είτε είστε αυτοαπασχολούμενος 
είτε εργάζεστε σε εταιρεία, αυτή η εφαρμογή 
είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Η εφαρμογή προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 
να παρακολουθείτε τυχόν βασικές ημερομηνίες 
και να ορίζετε σημαντικές υπενθυμίσεις στο 
ημερολόγιό σας για τις προθεσμίες φόρων, 
ΦΠΑ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου. 
Υπάρχει επίσης περιγραφή των κυρώσεων και 
των τόκων σχετικά με τον Φόρο Εισοδήματος, 
τον ΦΠΑ, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και την 
Ετήσια Εισφορά για εταιρείες στην Κύπρο.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΩΡΕΑΝ 
ONLINE!

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).

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της Ετήσιας 
Εταιρικής Εισφοράς για το έτος 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το 
φορολογικό έτος 2021 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 51/2022) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης 
Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2021 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι 
των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021, υπερβαίνει το ποσό των 19,500 ευρώ.

Η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό 
έτος 2021 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις, είναι η 31η Ιουλίου 2022.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό 
για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2021».

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Μετά την έγκριση της τροποποίησης του νόμου για την  Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες τον Φεβρουάριο του 2021, ο Έφορος Εταιρειών 
ανακοίνωσε την εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών και 
άλλων νομικών προσώπων (UBO Register) ως ενδιάμεση λύση με τον τρόπο συλλογής δεδομένων για 
Κυπριακές εταιρείες.

Η συλλογή στοιχείων για τις εταιρείες άρχισε στις 16 Μαρτίου 2021 και στις εταιρείες θα δοθεί περίοδος 
μέχρι 31 Ιουλίου 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταχωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με τους 
πραγματικούς δικαιούχους τους στο σύστημα.

Αίτηση  
Κάθε Κυπριακή Εταιρεία ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, ΚΑΠ.113 
θα πρέπει να διατηρεί όλες τις επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον ή τους πραγματικούς δικαιούχους 
της στο σχετικό μητρώο του Εφόρου.

Η παρούσα Οδηγία δεν εφαρμόζεται σε εταιρεία και άλλη νομική οντότητα – α) που είναι εισηγμένη σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή 755 (β) που υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια 
των πληροφοριών ιδιοκτησίας, ή (γ) για την οποία, πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Οδηγίας, παραδόθηκε στον Έφορο Εταιρειών αίτηση των συμβούλων της για διαγραφή της, δυνάμει 
του άρθρου 327(2Α)(α) του περί Εταιρειών Νόμου, ή (δ) η εκκαθάριση της οποίας έχει αρχίσει πριν την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Οδηγίας.

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται  
Οι πληροφορίες θα υποβληθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας “ΑΡΙΑΔΝΗ” και 
τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν στο μητρώο UBO για κάθε φυσικό πρόσωπο: 1) 
ονοματεπώνυμο, 2) ημερομηνία γέννησης, 3) εθνικότητα, 4) διεύθυνση κατοικίας, 5) φύση και έκταση του 
ευεργετικού συμφέροντος που κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο κάθε πραγματικός δικαιούχος, μεταξύ άλλων 
μέσω ποσοστού μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου ή της φύσης και της έκτασης της σημαντικής επιρροής ή 
ελέγχου με άλλα μέσα που ασκεί κάθε πρόσωπο, 6) Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή) 7) ημερομηνία κατά 
την οποία το φυσικό πρόσωπο έγινε ή/και έπαψε (κατά περίπτωση) να είναι UBO.

Υλοποίηση του Μητρώου Πραγματικών 
Δικαιούχων στην Κύπρο

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο περί Φορολογίας Εισοδήματος, τα νομικά πρόσωπα και οι 
αυτοαπασχολούμενοι έχουν υποχρέωση να εφαρμόσουν προσωρινό φορολογικό προσδιορισμό του 
αναμενόμενου ετήσιου φορολογητέου εισοδήματός τους για το έτος 2022.

Οι προθεσμίες για την υποβολή και την πληρωμή του προσδιορισμού φόρου είναι κατά ή πριν από τις 
ακόλουθες ημερομηνίες:

• 31 Ιουλίου 2022  
• 31 Δεκεμβρίου 2022

Εάν οι προσωρινές πληρωμές φόρου πραγματοποιήθηκαν με βάση ένα εσφαλμένα υπολογισμένο 
ετήσιο φορολογητέο κέρδος, τότε θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση πριν από το τέλος του τρέχοντος 
φορολογικού έτους, 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι οντότητες που δεν σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κέρδη το 2022, ΔΕΝ υποχρεούνται να υποβάλουν 
προσωρινή φορολογική δήλωση.

Ποινές για εκπρόθεσμη υποβολή  
Σύμφωνα με το άρθρο 50Α(ε) του περί Εκτίμησης και Είσπραξης Φόρων Νόμου Αρ. 4 1978, οι οντότητες 
υπόκεινται σε πρόστιμο 5% συν τόκους 1,75% επί του πληρωτέου ποσού εάν πληρώσουν μετά την 
προθεσμία.

Πρώτη δόση του Προσωρινού Φόρου 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε πληροφορίες +35725332177  |  info@acccyp.com

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε πληροφορίες +35725332177  |  info@acccyp.com

mailto:info%40acccyp.com?subject=March%20Newsletter
http://www.acccyp.com
https://apps.apple.com/cy/app/acc-cy/id1464871902
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prowess.accaccountants.accaccount
mailto:info%40acccyp.com?subject=Annual%20Company%20Levy%202022
mailto:info%40acccyp.com?subject=Annual%20Company%20Levy%202022

