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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)

Το ACC CY είναι μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή 
για κινητά που σας βοηθά να υπολογίσετε το 
εισόδημα και τους φόρους σας και να 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 οικονομικές προθεσμίες, 
ημερομηνίες και να ορίζετε σημαντικές 
υπενθυμίσεις στο ημερολόγιό σας για τις 
προθεσμίες φόρων, ΦΠΑ και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Υπάρχει επίσης περιγραφή των 
κυρώσεων και των τόκων σχετικά με τον ΦΟΡΟ 
Εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
και την Ετήσια Εισφορά για εταιρείες στην Κύπρο.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε 
πληροφορία για την A & C CHRISTOFI LTD, 
μια εταιρεία Λογιστών και Εγγεγραμμένων 
Ελεγκτών, η οποία προσφέρει μια σειρά από 
χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές 
υπηρεσίες που βρίσκεται στη Λεμεσό, Κύπρος.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα παρακάτω 
• Υπολογιστής ΦΠΑ
•  Απλός Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος
•  Προηγμένος Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος
•  Υπολογιστής Δανείου
•  Υπολογιστής Κόστους Μισθοδοσίας  
 (Ετήσια / Μηνιαία)
•  Υπολογιστής φόρου κεφαλαιουχικών κερδών
•  Υπολογιστής μισθών
•  Μετατροπέας Συναλλάγματος

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΩΡΕΑΝ!

Εδώ στην A & C CHRISTOFI LTD, παρέχουμε 
υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σας βοηθήσουν 
να αντεπεξέλθετε στην πολυπλοκότητα των 
κανονισμών. Η αντικειμενική μας προσέγγιση 
παρέχει στους λήπτες αποφάσεων τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για να οδηγήσουν 
τις επιχειρήσεις στο επόμενο επίπεδο, ενώ η 
διαφανής επικοινωνία ενισχύει την εμπιστοσύνη 
των ενδιαφερομένων και των επενδυτών.

Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες μας;

Ενώ ο σκοπός ενός οικονομικού ελέγχου είναι να 
διασφαλίσει ότι τα οικονομικά αρχεία παρέχουν 
μια σαφή, δίκαιη και ακριβή αναπαράσταση 
ενός οργανισμού, οι υπηρεσίες διασφάλισης 
διαχειρίζονται και παρακολουθούν προληπτικά 
τους κινδύνους και τις ευκαιρίες μέσα σε ένα 
δίκτυο συνεργατών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
• Καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών για το 2022 
 
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.

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ο έλεγχος έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι τα οικονομικά αρχεία είναι δίκαια και ακριβή. Οι έλεγχοι 
μπορεί να απαιτούνται από το νόμο ή να ζητηθούν από πιθανούς επενδυτές ή ενδιαφερόμενους φορείς. 
Η διαδικασία δεν χρειάζεται να είναι αγχωτική, αρνητική ή χρονοβόρα. Στην πραγματικότητα, οι έλεγχοι 
έχουν σχεδιαστεί απλώς για να προσφέρουν στους μετόχους και τους διευθυντές ηρεμία. Μπορούν επίσης 
να εντοπίσουν τις αδυναμίες του λογιστικού συστήματος που θα επωφεληθούν από τις βελτιώσεις και θα 
εξορθολογίσουν την επιχείρησή σας

Υπηρεσίες Διασφάλισης

Οι ανεξάρτητες υπηρεσίες διασφάλισης που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την 
ποιότητα και το πλαίσιο των πληροφοριών

ώστε οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να μπορούν να προοδεύουν στην επιχείρηση με σιγουριά. 
Εστιάζουμε στις διαδικασίες, τους ελέγχους και τις λειτουργίες ενός οργανισμού για να βεβαιωθούμε 
ότι όλα διεξάγονται σωστά. Διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για ουσιώδη ανακρίβεια και 
χρησιμοποιούμε ακριβή κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο έλεγχος είναι ένας τύπος διασφάλισης καθώς παρουσιάζει ξεκάθαρα τις λεπτομέρειες μιας επιχείρησης. 
Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι πολύτιμες για όσους θέλουν να συνεργαστούν ή να επενδύσουν με 
μια συγκεκριμένη εταιρεία. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών συστημάτων είναι ένα μέρος των υπηρεσιών 
διασφάλισης, αλλά μπορούμε επίσης να εξετάσουμε άλλους τομείς όπως τα συστήματα πληροφορικής.

Η προθεσμία παρατάθηκε από τις 12 
Μαρτίου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2022

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μετά την έγκριση της τροποποίησης περί 
Πρόληψης και Καταστολής του Νόμου για 
Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της 
Τρομοκρατίας τον Φεβρουάριο του 2021, ο 
Έφορος Εταιρειών ανακοίνωσε την εφαρμογή 
κεντρικού μητρώου Τελικών Δικαιούχων 
Ιδιοκτητών εταιρειών και άλλων νομικών 
προσώπων (UBO Register) ως ενδιάμεση 
λύση με τον τρόπο συλλογής δεδομένων για 
κυπριακές εταιρείες.

Η συλλογή δεδομένων για εταιρείες ξεκίνησε 
στις 16 Μαρτίου 2021 και οι εταιρείες θα πρέπει 
να υποβάλλουν όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τους πραγματικούς δικαιούχους στο σχετικό 
σύστημα ενδιάμεσης λύσης έως τις 31 Ιουλίου 
2022.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GOV.CY 
Το έργο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Κύπρος», στοχεύει στη δημιουργία ενός ψηφιακού 
πλατφόρμα που βασίζεται στο βρετανικό Gov.uk, όπου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με ευκολία και ασφάλεια.

Στην ομιλία του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος 
Κόκκινος είπε ότι είναι μια ημερομηνία κλειδί γιατί είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το Digital 
Services Factory (DSF). «Μια μίμηση που αλλάζει το παιχνίδι», που είναι, είπε, ένα από τα έργα ορόσημο 
της Κύπρου όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ο Κόκκινος τόνισε ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι ψηφιακές δυνατότητες της χώρας για να 
συμβαδίσει με τη συνεχιζόμενη ταχεία μετάβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και να επιτευχθεί μια 
γρήγορη μετάβαση.

Ο Κόκκινος είπε ότι η νέα ψηφιακή πύλη θα φιλοξενεί τόσο ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες όσο και όλους 
τους κυβερνητικούς ιστότοπους σε έναν ενιαίο τομέα, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να πλοηγούνται και 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες με βάση τη ζωή ή τις επιχειρηματικές καταστάσεις.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ  
CYBER ATTACKS ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ
Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι πολύ 
σημαντική για το μέλλον κάθε εταιρείας! 
Είναι η εφαρμογή τεχνολογιών, διαδικασιών 
και ελέγχων για την προστασία συστημάτων, 
δικτύων, προγραμμάτων, συσκευών και 
δεδομένων από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δείτε πώς 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι ενόψει των 
αργιών του Πάσχα του 2022, έχουν εφαρμοστεί 
όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την έγκαιρη 
καταβολή όλων των συντάξεων και επιδομάτων 
ως εξής:

•  Τμήμα Κοινωνικής Συνταξης για Άτομα με  
 Αναπηρία έως 13.4.2022.

•  Μηνιαίες ειδικές συντάξεις και επιδόματα  
 στους δικαιούχους του Ταμείου Αρωγής  
 Θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του   
 Επιδόματος Πάσχα έως 14.4.2022.

•  Συντάξεις καθώς και Ειδικό Επίδομα 
 σε Άτομα με Θαλασσαιμία του Ταμείου  
 Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινωνικής  
 Σύνταξης και της Ειδικής Αύξησης Θεσμικής  
 Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) έως 14.4.2022.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΣΧΑ 

Νέα προθεσμία υποβολής για το 2020 Εταιρική
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (ΤΦ4) και 
Προσωπικά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 
(ΤΦ1) φυσικών προσώπων των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις €70.000 και 
έχουν υποχρέωση να συντάξουν ελεγμένες
οικονομικές δηλώσεις.

Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε διάταγμα για 
την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των ανωτέρω από 24 Μαρτίου 2022 
έως 31 Ιουλίου 2022.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΡΙΛΗΣ 2022
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