
Ο μηνιαίος κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 940 ευρώ και θα εφαρμοστεί στις αρχές του νέου έτους, 
ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Κυριάκος Κούσος.

Η «ιστορική» κίνηση ήρθε μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης, με τον Κουσσό να εξηγεί ότι για 
τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης ο μισθός θα είναι τουλάχιστον 885 ευρώ - αργότερα θα αυξηθεί 
τουλάχιστον στα 940 ευρώ. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουριστικό 
κλάδο, για παράδειγμα, δεν θα είναι επιλέξιμοι για το υψηλότερο ποσό.

Είπε ότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή, από την 1η Ιανουαρίου, είναι για να δοθεί χρόνος στην οικονομία 
να προετοιμαστεί και να προσαρμοστεί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αείμνηστη υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στόχευε για 1.000 ευρώ.

Ωστόσο, ένα βασικό εκκρεμές ζήτημα παραμένει, καθώς ο Κουσσός παραδέχτηκε ότι το θέμα των ανώτατων 
εβδομαδιαίων ωρών που πρέπει να συνδεθούν με τον κατώτατο μισθό, καθώς και των αργιών, δεν έχουν 
ακόμη οριστικοποιηθεί. Αυτό το θέμα θα συζητηθεί από το συμβούλιο εργασίας τον Σεπτέμβριο.

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ έσπευσε να εκφράσει ανησυχίες για την έλλειψη σαφήνειας και ότι 
οι σύντομες ώρες εργασίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν ορισμένους εργοδότες να εκμεταλλευτούν  
κάποιους στο εργατικό δυναμικό. Είπαν επίσης ότι ελπίζουν σε υψηλότερο κατώτατο μισθό,  
επισημαίνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζει το κοινό από τον πληθωρισμό και το κόστος 
ζωής.

Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκεται η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEΒ) που υποστήριξε 
ότι ο κατώτατος μισθός που ορίστηκε είναι πολύ ψηλός. Υποστήριξε ότι η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας κινδυνεύει καθώς τα 940 ευρώ αντιστοιχούν στο 60% περίπου του μέσου μισθού.

Υποστήριξαν περαιτέρω ότι οι διεθνείς οργανισμοί που ερευνούν τον κατώτατο μισθό υποστηρίζουν ότι 
πρέπει να οριστεί κάτω από το 60 τοις εκατό του μέσου όρου και να εφαρμοστεί σταδιακά.

Ωστόσο, επαινώντας την κίνηση, ο Κουσσός είπε ότι περίπου 45.000 άτομα θα να επωφεληθούν από την 
εφαρμογή του κατώτατου μισθού.

ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΑ €940

Οι Εταιρικές και Διοικητικές υπηρεσίες μας εξοικονομούν χρόνο που αφιερώνετε σε διοικητικές εργασίες, 

ώστε να έχετε περισσότερο χρόνο για να ασχοληθείτε με τη διαχείριση και το μέλλον της επιχείρησής σας.

Οι εταιρικές και διοικητικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες, η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει σύσταση υπεράκτιων εταιρειών και 

οποιαδήποτε από τις παραπάνω υπηρεσίες σε περισσότερες από 25 δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο.

•  Σύνταξη και υποβολή Ετήσιων Δηλώσεων και 
 άλλων αιτήσεων

•  Τήρηση Μητρώου Μετόχων

•  Υπηρεσίες γραμματείας σε ετήσια βάση

•   Υπηρεσίες κατάθεσης εταιρικών 
 αλλαγών στον Έφορο Εταιρειών,  
 στο τμήμα εκδόσεων πιστοποιητικών

•  Σύσταση εταιρειών και άλλων μορφών 
 επιχειρήσεων

•  Υπηρεσίες που σχετίζονται με την καταχώριση   
 εμπορικών ονομάτων και λογοτύπων

•  Σύνταξη πρακτικών σε σχέση με την 
 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και  
 των Μετόχων

•  Άνοιγμα και λειτουργία τραπεζικών    
 λογαριασμών

•  Παροχή τραπεζικών υπογραφόντων και   

 διεκπεραίωση τραπεζικών οδηγιών

•  Μέριμνα για οποιαδήποτε τραπεζικά  
 θέματα όπως η έκδοση τραπεζικών πιστωτικών  
 καρτών, αλλαγές τράπεζας κλπ.

•  Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εκ μέρους των 
 πελατών μας

•  Αίτηση και απόκτηση διαφόρων ειδών αδειών   
 από κυβερνητικές αρχές

•  Βοήθεια για την εγγραφή ενός  
 International Trust

•  Βοήθεια για την εγγραφή Ναυτιλιακής    
 Εταιρείας (πλοιοκτήτης και πλοίου διαχείριση)

•  Βοήθεια για την εγγραφή οποιουδήποτε πλοίου  
 (πλοίου, γιοτ κ.λπ.) υπό Κυπριακή σημαία 

•  Υπηρεσίες μετανάστευσης / Άδειες διαμονής

•  Επανεγκατάσταση εταιρειών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι εταιρείες σήμερα δεν έχουν το χρόνο για σωστή διαχείριση. Είμαστε 
εδώ για να σας βοηθήσουμε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ GOV.CY
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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  

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

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
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