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Πως να εγγραφείτε στο Εµπορικό Επιµελητήριο  
 
Πριν την Αίτηση Εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου, προηγείται η Αίτηση 
Έγκρισης Ονόµατος. Μετά την έγκριση του ονόµατος για να γίνει δυνατή η εγγραφή µιας 
εταιρείας τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών, δια χειρός, 
δια ταχυδροµείου µέσω εγγεγραµµένου δικηγόρου  που ασκεί το επάγγελµα στην Κύπρο ή 
µέσω διαδικτύου: 
 
1) Κατά Νόµο Δήλωση Συµµόρφωσης (ΗΕ1),  
2) Κοινοποίηση της Διεύθυνσης του Εγγεγραµµένου Γραφείου Εταιρείας (ΗΕ2), 
3) Στοιχεία σε σχέση µε τους Πρώτους Διευθυντές και Γραµµατείς (ΗΕ3), 
4) Πρωτότυπο Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό,  
5)Τέλος €102,52, συν εισφορά 0, 6% επί του ονοµαστικού κεφαλαίου συν €51,27 για την 
υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων (πληρωτέα τοις µετρητοίς, µε επιταγή ή µε τραπεζική 
εντολή). 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/company_docs_gr/company_docs_gr?OpenDocument 
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Φόρος για τους αυτοαπασχολούµενους 
 
Δεν υπάρχει πρόβλεψη από την Κυπριακή Νοµοθεσία για την ύπαρξη Πιστοποιητικού 
Κατάστασης Αυτοτελώς Εργαζοµένου  (Ελεύθερου Επαγγελµατία). Ο έλεγχος σχετικά µε την 
φορολογική κατάσταση κάθε αυτοτελώς εργαζοµένου γίνεται µέσω του Εντύπου Αίτησης 
Αυτοτελώς Εργαζοµένου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης (Υ.Κ.Α 1-013)_7/2011 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/All/C43791F32F11E996C2257A0900335957?OpenDocument 
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Πως να εγγραφείτε στο Φ.Π.Α. 
 
Υποβάλλεται «Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ» (Έντυπο ΦΠΑ 101) στο αρµόδιο 
Επαρχιακό Γραφείο ΦΠΑ, εντός τριάντα ηµερών από το τέλος του σχετικού µήνα και η 
εγγραφή του ισχύει από το τέλος του µήνα που ακολουθεί το σχετικό µήνα ή από µια 
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προηγούµενη ηµεροµηνία που θα συµφωνηθεί µεταξύ του επιχειρηµατία και του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού. 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
http://www.mof.gov.cy/mof/vat/vat.nsf/0/2E74B8C8563F07DFC2257289003A04CE?OpenDocument 
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Πώς να ανοίξετε έναν τραπεζικό λογαριασµό 
  
Για άνοιγµα εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού από επιχείρηση µε έδρα την Κύπρο, θα 
χρειαστεί να υποβληθούν τα παρακάτω έγγραφα: 
1)Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας, 2)Πιστοποιητικό Σύστασης, 
3)Πιστοποιητικό των Μετόχων, 4)Πιστοποιητικό των Διευθυντών και του Γραµµατέα, 
5)Πιστοποιητικό Εγγεγραµµένης Διεύθυνσης  Εταιρείας. 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
http://www.laiki.com/EN/International/InternationalBusinessBanking/Pages/ApplyingForACompanyAcco
unt.aspx 
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Πώς να εγγραφείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
 
Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Εργοδότη σε ένα από τα 
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.  
Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 
 
1) αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού εγγραφής αλλοδαπού 
του εργοδότη,  
2) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Σύστασης Εταιρείας, αντίγραφο του Πιστοποιητικού 
Διευθυντών και Γραµµατέα (σε περίπτωση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης),  
3) αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συνεταίρων, αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εγγραφής 
Συνεταιρισµού (σε περίπτωση συνεταιρισµού),  
4) δήλωση Εγγραφής Εργοδότη για την απασχόληση µισθωτών. 
 
Περισσότερες Πληροφορίες:  
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/page32_en/page32_en?OpenDocument 

 

   
	  


