
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.

Από τους άμεσους φόρους που καταβάλλονται απευθείας στην κυβέρνηση έως τους έμμεσους φόρους που 
συχνά ενσωματώνονται στην τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, δεν υπάρχει διαφυγή από αυτές τις 
βασικές χρεώσεις.

Έμεις στην A & C CHRISTOFI LTD, γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να παραμένετε στην κορυφή του 
φορολογικού σχεδιασμού και οργάνωσης. Αυτός είναι ο λόγος που προσφέρουμε μια σειρά φορολογικών 
υπηρεσιών που θα βοηθήσουν στη συμμόρφωση και θα διασφαλίσουν ότι δεν πληρώνετε περισσότερα από 
όσα πρέπει.

ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι άμεσοι και οι έμμεσοι φόροι είναι μέρος της επιχειρήσης 
σας, είτε σας αρέσει είτε όχι

•  Φορολογικός σχεδιασμός για επιχειρήσεις  
 και ιδιώτες

•  Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

•  Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων κεφαλαίου

•  Συμβουλές για αποφυγή διπλής φορολογίας

•  Διαπραγμάτευση φορολογικών υποθέσεων  
 με εφορίες

•  Αίτημα για εκκαθαριστικά εφορίας

•  Πληρωμή φόρων

•  Υπηρεσίες φόρου κεφαλαιουχικών κερδών

•  Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός

•  Υπηρεσίες εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

•  Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

•  Βοήθεια για τη συμμόρφωση με τους    
 κανονισμούς ΦΠΑ

•  Διεθνής σχεδιασμός ΦΠΑ

Μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε διάφορα φορολογικά ζητήματα. Αυτά περιλαμβάνουν:

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022
Σύμφωνα με το νόμο, οι εγγεγραμμένες εταιρείες 
της Κύπρου πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο 
τέλος εταιρείας στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών 
(το «RoC») κάθε χρόνο. Για το έτος 2022, θα πρέπει 
να καταβληθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 
2022.

Το ετήσιο τέλος, όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια, ορίζεται στα 350,00€ / εταιρεία.

Εάν επιθυμείτε να πληρώσετε απευθείας για την 
εταιρεία σας, μπορείτε να επισκεφθείτε το JCC 
Smart.

Διαφορετικά, εάν επιθυμείτε η εταιρεία μας A 
& C CHRISTOFI LTD να προχωρήσει στην πιο 
πάνω πληρωμή δια λογαριασμό σας, θα υπάρχει 
επιπλέον χρέωση.

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ  
TAX FOR ALL (TFA)

Κατά τη διάρκεια συνάντησης του Zoom, 
Άννα Φαντάρου, Διευθύντρια Αξιολογητής 
και Υπεύθυνος Εξωτερικής Επικοινωνίας, 
Αντιπρόσωπος αλλαγής στα Κεντρικά Γραφεία 
της Υπουργείο Οικονομικών και Νικόλα Παύλου, 
Εργ Διευθυντής Ολοκληρωμένης Φορολογικής 
Διοίκησης Σύστημα (ITAS), έριξε μια πρώτη 
ματιά στο νέο σύστημα που πρόκειται να  
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες φορολογικές 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του TAXISnet, 
ξεκινώντας πριν από το τέλος του έτους.

Η Άννα Φαντάρου υποστήριξε ότι το νέο σύστημα 
θα είναι «καλύτερο, απλούστερο, ασφαλέστερο 
και πιο διαφανές» από το προηγούμενο, 

προσθέτοντας: «Με το νέο σύστημα θα 
προσφέρεται στους φορολογούμενους μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα των φορολογικών τους 
υποθέσεων».

Ο Νικόλας Παύλου είπε ότι η νέα διαδικτυακή 
πλατφόρμα αναπτύσσεται σε τρία στάδια. Το 
πρώτο στάδιο αφορά αποκλειστικά τον Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και θα κυκλοφορήσει 
τον Νοέμβριο του 2022. Τα άλλα δύο στάδια, τα 
οποία θα διεκπεραιωθούν απευθείας και οι άλλοι 
φόροι έχουν προγραμματιστεί να παραδωθεί έως 
το τέλος του 2023.

Το Τμήμα Φορολογίας Κύπρου παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα Tax For All (TFA).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε 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.

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».

Παρουσιάστηκε, στην παρουσία του Υφυπουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
Κυριάκου Κόκκινου, και του Υπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης της Ελλάδος, Κυριάκου 
Πιερρακάκη, στο ΚΕΠ Μακαρίου, η υπηρεσία 
MyGovLive. Η νέα αυτή υπηρεσία στοχεύει στην 
αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας 
για διαδικτυακή ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
πολιτών από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
(ΚΕΠ), διευκολύνοντας και διασφαλίζοντας την 
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων από το κράτος, με ευελιξία, 
ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια.

Μέσω της υπηρεσίας MyGovLive, οι πολίτες 
έχουν τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού 
βιντεοκλήσης/τηλεδιάσκεψης με εκπρόσωπο 
των ΚΕΠ, την ημέρα και την ώρα της προτίμησής 
τους, ακολουθώντας τρία (3) απλά βήματα, που 
περιγράφονται στο σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης. 
Στο παρόν στάδιο, το MyGovLive περιλαμβάνει 
μόνο μια υπηρεσία Ταυτοποίησης Προφίλ CY  

Login για Κύπριους Πολίτες - απαραίτητη 
προϋπόθεση για πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας-, σκοπό για τον οποίο μέχρι σήμερα 
ήταν απαραίτητη η φυσική επίσκεψη στα ΚΕΠ.

Στόχος  ο συνεχής εμπλουτισμός των υπηρεσιών 
η διεκπεραίωση των οποίων θα διενεργείται με 
χρήση του νέου αυτού εργαλείου, η περαιτέρω 
διευκόλυνση και προώθηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και πρωτίστως, η συνεχής 
αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης που 
παρέχεται σε πολίτες και επιχειρήσεις από το 
κράτος.

Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη, 
20 Απριλίου 2022, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
mygovlive.gov.cy, όπου οι πολίτες θα μπορούν 
να διευθετήσουν το ψηφιακό τους ραντεβού. 
Τα πρώτα διαθέσιμα ραντεβού θα μπορούν να 
διεκπεραιωθούν από 2 Μαΐου 2022.

MyGovLive: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΑ ΚΕΠ

ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ελέγξτε την υπηρεσία εδώ: https://mygovlive.gov.cy

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΑΪΟΣ 2022

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.

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!

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)
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