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A & C CHRISTOFI LTD

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 Αυγούστου
• Πληρωμή τελικού εταιρικού φόρου προηγούμενου έτους με τη μέθοδο αυτοαξιολόγησης  
 ΕΝΤΥΠΟ ΤΦ158.

• Πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προηγούμενου έτους με τη μέθοδο της   
 αυτοαξιολόγησης από φυσικά πρόσωπα σύνταξη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων  
 ΕΝΤΥΠΟ ΤΦ158.

• Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Προσωπικού Εισοδήματος 2021 (ΤΦ1) έως  
 και έως 31 Αυγούστου 2022

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.

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

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε στο ΦΕΚ 315/2022 Διάταγμα με το οποίο παρατείνεται η προθεσμία 
ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2021 (ΤΔ1) έως τις 
31 Αυγούστου 2022 καθώς και για την καταβολή του τελικού οφειλόμενου φόρου.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
φορολογικού έτους 2021 βαρύνουν μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους χωρίς 
Οικονομικές Καταστάσεις, των οποίων το ακαθάριστο συνολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 
υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων 2021 (ΤΦ1)

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

Η έναρξη λειτουργίας της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης gov.cy, που αποτελεί «ανασχεδιασμό του 
τρόπου με τον οποίο συναλλάσσεται ο πολίτης και οι επιχειρήσεις με το δημόσιο» έχει ανακοινωθεί 
επίσημα. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες συγκεντρώνονται σε μια ενιαία πύλη “gov.cy”. 

Μέσα από την πύλη gov.cy ο πολίτης θα μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές του με το δημόσιο.

Η νέα κυβερνητική πύλη αποτελείται από 15 κατηγορίες οι οποίες διαθέτουν σειρά υποκατηγοριών. 
Οι κατηγορίες είναι: 

Όπως έχει αναφέρει ο κ. Κόκκινος, περισσότερες από 350 υπηρεσίες θα στεγαστούν στην πύλη gov.cy, η 
οποία λειτουργεί παράλληλα με την κυβερνητική διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη», η λειτουργία της οποίας 
θα τερματιστεί σε περίπου δύο μήνες.

• Υγεία και Φροντίδα

• Κοινωνική Πρόνοια και   
 κρατική ενίσχυση

• Υπηκοότητα και Δικαιώματα  
 του Πολίτη

• Οικογένεια

• Εργασία και Ασφάλιση

• Ταξίδια από και προς Κύπρο

• Μεταφορές

• Εκπαίδευση και κατάρτιση

• Επιχειρηματική δραστηριότητα

• Περιουσία και Φορολογία

• Γη και κατοικία

• Δικαιοσύνη

• Ασφάλεια και Άμυνα

• Περιβάλλον και ενέργεια

• Στατιστικά Στοιχεία

• Εισηγήσεις και Παράπονα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ GOV.CY

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε βοήθεια! +35725332177  |  support@acccyp.com

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά από 15 Αυγούστου έως 19 
Αυγούστου 2022 συμπεριλαμβανομένης, για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υποστήριξής μας θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, επομένως προωθήστε τυχόν επείγοντα ερωτήματα στο support@acccyp.com που θα 
απαντούμε το συντομότερο δυνατό.

Ελπίζουμε να περάσετε ευχάριστες και ξεκούραστες διακοπές.

Καλοκαιρινές Διακοπές 2022

Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Τα πάντα, από τις τεχνολογικές εξελίξεις και την 
αυξημένη εταιρική ψηφιοποίηση έως τις υψηλότερες προσδοκίες των πελατών καθιστούν σημαντικό να 
παραμείνετε σε κορυφαία φόρμα ανά πάσα στιγμή. Αλλά με τόσα πολλά να κάνετε σε καθημερινή βάση, μπορεί 
να είναι εύκολο να αφήσετε την καινοτομία και την πρόοδο να διολισθήσουν. Η συμπλήρωση της λίστας 
υποχρεώσεων μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, γι’ αυτό είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να προσφέρετε 
την καλύτερη δυνατή απόδοση της εταιρείας.

Οι επιχειρηματικές συμβουλευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες μας σάς βοηθούν να δείτε την επιχείρησή 
σας από μια εξωτερική οπτική. Παραλαμβάνουμε λεπτομέρειες και προσφέρουμε λύσεις που ίσως δεν 
είχατε σκεφτεί, δίνοντάς σας την ευκαιρία να προσαρμοστείτε, να αναπτυχθείτε και να αναπτυχθείτε προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά, έχετε τον τελευταίο λόγο, αλλά συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας 
για να προωθήσουμε τη διαφανή επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών. Η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα και 
ο επαγγελματισμός βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού που κάνουμε. Όταν λοιπόν συνεργάζεστε με την A & C 
Christofi Ltd, μπορείτε να μας μιλήσετε με σιγουριά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η επαγγελματική διαβούλευση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή 
φιλική συμβουλή. Ένας αποτελεσματικός πάροχος συμβουλών μπορεί 
να οδηγήσει την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί πέρα από τους αρχικούς 
σας στόχους και να κάνει το μεγάλο σας σχέδιο πραγματικότητα.
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