
Η 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.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΔΩΡΕΑΝ!

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

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

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.

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

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2021
Η προθεσμία έχει παραταθεί από 31 Δεκεμβρίου 2021  
έως 31 Μαρτίου 2022

Μετά από Διάταγμα της 21ης Δεκεμβρίου 2021 του 
Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
έχει ανακοινωθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών 
η παράταση της προθεσμίας καταβολής της 
ετήσιας εισφοράς για το έτος 2021.

Η προθεσμία για την καταβολή της ετήσιας 
εισφοράς ήταν προηγουμένως η 31η Δεκεμβρίου 

2021 και η νέα προθεσμία είναι η 31η Μαρτίου 
2022. 

Οποιαδήποτε εταιρεία δεν καταβάλει την ετήσια 
εισφορά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα 
υπόκειται στις τυπικές κυρώσεις που ισχύουν .

Όταν πρόκειται για μια επιτυχημένη επιχείρηση, 
είναι σημαντικό να παραμένετε στην κορυφή των 
οικονομικών σας δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό στην 
A & C CHRISTOFI LTD, προσφέρουμε ένα ευρύ 
φάσμα λογιστικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες σας. Από την εξισορρόπηση των 

βιβλίων κάθε μήνα μέχρι την προετοιμασία για 
φορολογικές δηλώσεις στο τέλος του έτους, 
θα σας βοηθήσουμε να παρακολουθείτε την 
απόδοση της επιχείρησης, ώστε να μπορείτε να 
εστιάσετε σε άλλες σημαντικές εργασίες.

Ως λογιστικός και ελεγκτικός οίκος, κατανοούμε 
τη σημασία της λέξεις “εμπιστοσύνη”. Η 
επαγγελματική μας προσέγγιση μας επιτρέπει 
να αναπτύξουμε ισχυρούς δεσμούς με τους 
πελάτες, ενώ η διαφανής επικοινωνία παρέχει 
απόλυτη ηρεμία. Είμαστε εδώ για να κάνουμε την 
καθημερινή λειτουργία της εταιρείας σας πολύ  

πιο εύκολη, προσφέροντας ελεγκτικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες μισθοδοσίας που θα 
απελευθερώσουν χρόνο και θα μειώσουν το 
άγχος. Η οργάνωση είναι το κλειδί και με εμάς 
δίπλα σας, θα έχετε τα πάντα, από προβλέψεις 
ταμειακών ροών έως ηλεκτρονικά αρχεία στα 
χέρια σας.

Με σχέδιο νόμου της Επιτροπής Εμπορίου της 
Βουλής, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της 
Βουλής, ενόψει βελτιώσεων της διαδικασίας, 
ορίζεται η μεταβατική περίοδος εγγραφής 
καταλυμάτων με δυνατότητα προετοιμασίας 
γευμάτων (βίλες, κατοικίες, διαμερίσματα) στο 
μητρώο αυτοτελών. καταλύματα εστίασης, 
παρατείνεται για ένα χρόνο έως 7/2/2023.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ «AIRBNB»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 
• Πληρωμή της ετήσιας εταιρικής εισφοράς 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2022

• Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διανομής μερίσματος ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ 603 & 623

• Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας επιχειρήσεων ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.4.

• Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συντάσσουν  
 ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.1.

•  Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων για την παρακράτηση Ειδικών Αμυντικών Εισφορών (ΕΑΑ) και Κύπρου 
 Γενικό Σύστημα Υγείας επί τόκων για την περίοδο 01/01/2019 – 28/02/2022 (IR602).

 
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.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ 
ΒΙΒΛΙΩΝ

Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα

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

Κατεβάστε την εφαρμογή μας:

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΑΡΤΗΣ 2022

*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)

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

