
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

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 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)

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει 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 ευρώ.

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».

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μετά από εντατικές προσπάθειες, έχουν αναρτηθεί στο σύστημα 
TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1 
Λογ.), για το Φορολογικό έτος 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή.

Σημειώνεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, έχει επιτευχθεί η τόσο έγκαιρη ανάρτηση των Δηλώσεων, έτσι 
ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στους φορολογούμενους να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω Δηλώσεων 
είναι η 31η Μαρτίου 2023.

Το Τμήμα Φορολογίας παροτρύνει τους φορολογούμενους και τους εκπροσώπους αυτών, να αξιοποιήσουν 
το 10μηνο χρονικό διάστημα που παρέχεται για έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων.

Στόχος του Τμήματος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η αποφυγή παρατάσεων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα 
φορολογικής συμμόρφωσης.

ΥΠΟΒΟΛH ΔHΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔHΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ 
(ΤΦ4) ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟYΜΕΝΟΥ ΜΕ ΛΟΓ/ΣΜΟYΣ 
(ΤΦ1 ΛΟΓ.) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚO EΤΟΣ 2021

Η διαχείριση μισθοδοσίας είναι ένα σύνθετο έργο που απαιτεί πλήρη εστίαση και αφοσίωση. Το προσωπικό 
πρέπει να πληρώνεται εγκαίρως, αλλά, με τις αμοιβές να βασίζονται στον τύπο, την κατάσταση, τον μισθό, 
τους μισθούς και τις κρατήσεις, είναι σημαντικό τα συστήματα να είναι σε τάξη, ώστε να μην χάνετε τίποτα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από μισθολογικές κλίμακες, 
ταξινομήσεις εργαζομένων και προαγωγές, σε απολύσεις εργαζομένων, η μισθοδοσία μπορεί να είναι 
χρονοβόρα – και δεν υπάρχει χώρος για λάθη. Εξάλλου, το προσωπικό θέλει να πληρώνεται με ακρίβεια 
και χωρίς καθυστέρηση. Τα συνεχή λάθη μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικό εταιρικό ηθικό και αυτό θα 
πρέπει να αποφεύγεται

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Στην A & C CHRISTOFI LTD, προσφέρουμε μια πλήρως διαχειριζόμενη 
υπηρεσία μισθοδοσίας, ακολουθώντας πάντα τους κανόνες Εσωτερικών Προσόδων και του Υπουργείου 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να απολαύσετε πλήρως συμβατές υπηρεσίες που θα σας 
ελευθερώσουν να εστιάσετε σε άλλες σημαντικές πτυχές της επιχείρησης που χρειάζονται την ενέργεια σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, 
διασφαλίζουμε ότι η μισθοδοσία σας λειτουργεί πλήρως και 
προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο

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 30 Ιουνίου
• Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν ελεγμένους  
 λογαριασμούς αλλά υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ. ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.1. Παράταση  
 προθεσμίας κατά 3 μήνες σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής.

•  Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους επί   
 ενοικίων εάν ο εν λόγω φόρος δεν παρακρατηθεί στην πηγή από τον ενοικιαστή και σε μερίσματα ή  
 τόκους από πηγές εκτός Κύπρου ΕΝΤΥΠΟ Τ.Φ.601.

•  Πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προηγούμενης χρήσης με τη μέθοδο της   
 αυτοαξιολόγησης από φυσικά πρόσωπα που δεν συντάσσουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

•  Όλες οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου πρέπει να   
 καταβάλλουν ετήσια εισφορά €350. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται από το έτος σύστασης εάν η  
 εταιρεία συσταθεί πριν από τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Στην περίπτωση των εταιρειών  
 ομίλου το συνολικό πληρωτέο ποσό περιορίζεται στις €20.000.
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