ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΗΕ32)

•

βάσει της ερώτησης 1 που απαντήθηκε τώρα για την συνοδευτική επιστολή δεν
πρέπει να αναγράφουμε όλα τα περιεχόμενα στην επιστολή ότι είναι πιστά
αντίγραφα μόνο ότι οικονομικές καταστάσεις γενικά είναι πιστά αντίγραφα To σετ
των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να είναι είναι πιστό αντίγραφο.
Παρακαλώ δέστε άρθρο 121, 152 και 152(Α)

•

χωρίς να κάνω την αναγκαία κοινοποίηση αλλαγής της ημερομηνίας αναφοράς το
σύνστημα με αφηνε να καταχωρήσω ΗΕ32 για το 2020 περαν την ημερομηνίας
αναφοράς θα έχω καποιο πρόβλημα από τον Έφορο? ΕΑΝ αναφέρεστε στους
3μηνες που δόθηκαν από το Τμήμα σε όλες τις εταιρείες λόγω του covid-19 τότε
δεν θα έχετε πρόβλημα

•

Can we submit all the years manually or after 2013 must be online The forms HE32
from 2014 and up must be submitted online

•

Προς κα. Κοντού, ερώτηση διευκρίνισης: Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει ήδη
υποβάλει ηλεκτρονικά ΗΕ32, και υπάρχουν λάθη και/ή παράλειψη καταχώρισης
των προηγούμενων χρονιών, αυτές θα πρέπει να καταχωρηθούν από ταμείο; Σας το
έχει ήδη διευκρινίσει η κ. Κοντού στο σεμινάριο

•

πως μπορούμε να δούμε εάν μια εταιρεία χρωστά ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων
χρόνων χωρίς να πάρουμε επιστολή; Ευχαριστώ Παρακαλώ για απορίες όσον
αφορά ποιες ΗΕ32 έχετε υποβάλει, ποιες οφείλετε ή για την ημερομηνία σύνταξης
να επιλέξετε την ηλεκτρονική έρευνα στην ιστοσελίδα μας
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=0 και αφού
συμπληρώσετε τον αριθμό της εταιρείας που σας ενδιαφέρει να πάτε στην καρτέλα
«Αρχείο ΗΕ32»https://www.companies.gov.cy/gr/βάσηπληροφοριών/υπολογισμός-ημερομηνίας-αναφοράς-της-ετήσιας-έκθεσης

•

αν έχω να καταχωρήσω αλλαγή διευθυντών ή μετόχων ή κάτι άλλο ημερομηνίας
μέσα στο 2019 και καταχωρηθεί μετά τις 18/12/2020 τότε δεν ισχύει η επιπρόσθετη
χρηματική επιβάρυνση σωστά? Το περιεχόμενο του σεμιναρίου δεν έχει να κάνει με
την χρηματική επιβάρυνση αλλά μέσω του εργαλείου που υπάρχει στην ιστοσελίδα
μας μπορείτε να υπολογίσετε πόσα και πότε πρέπει να πληρώσετε
https://www.companies.gov.cy/gr/βάση-πληροφοριών/υπολογισμός-χρηματικήςεπιβάρυνσης-εκπρόθεσμης-καταχώρισης

•

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε καταχωρήσει ΗΕ32 ηλεκτρονικά αλλά ακόμη
φαίνεται να εκκρεμούν στο σύστημα για περισσότερο από ένα χρόνο, τι πρέπει να
κάνουμε σε τέτοια περίπτωση Το εκκρεμείς στο σύστημα μας σημαίνει ότι σας
έχουν επιστραφεί πίσω για διορθώσεις και επομένως θα πρέπει να τις διορθώσετε
ανάλογα με τις παρατηρήσεις που σας έχουν γίνει. Εάν εννοείτε κάτι άλλο
παρακαλώ διευκρινίστε.

•

πως μπορούμε να δούμε εάν μια εταιρεία χρωστά ετήσιες εκθέσεις προηγούμενων
χρόνων χωρίς να πάρουμε επιστολή; Ευχαριστώ Έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω

•

Παλαιότερα καταχωρούσαμε ΗΕ32 2010 με οικονομικούς λογαριασμούς 2010, εάν
για τον επόμενο χρόνο 2011 δεν καταχωρήσαμε την χρονιά αυτή μεσα στα πλαίσια
της χρονιάς 2011 αλλά καταχωρήθηκε ΗΕ32 2011 τη χρονιά 2012 με λογαριασμούς
2011 θεωρείτε ότι η χρονολογία 2011 δεν καταχώρησε ΗΕ32 και οικονομικούς
λογαριασμούς? Ένα έντυπο ΗΕ32 για να είναι ορθό θα πρέπει να συνοδεύεται με
τις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους

•

Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε καταχωρήσει ΗΕ32 ηλεκτρονικά αλλά ακόμη
φαίνεται να εκκρεμούν στο σύστημα για περισσότερο από ένα χρόνο, τι πρέπει να
κάνουμε σε τέτοια περίπτωση Έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω

•

Πότε θα υποβληθεί η χρηματική επιβάρυνση; Δέστε σχετικές ανακοινώσεις στην
ιστοσελίδα μας www.companies.gov.cy

•

Έχω το δικαίωμα να παρατείνω την ημερ. σύνταξης περισσότερες από μία φορά;
Για παράδειγμα αν παρατείνω την ημερ. Σύνταξης για την ΗΕ32 του έτους 2020, θα
μπορώ να παρατείνω ξανά την ημ. σύνταξης για την ΗΕ32 του έτους 2021; Για κάθε
χρονιά μπορείτε να παρατείνετε την ημερομηνία αναφοράς για 3 μήνες νοουμένου
ότι δεν ξεπερνάτε το έτος

•

Please advise again on the proceedure of submission in case where a company has
not prepared Accounts for some consequitive years and is brought up to date
completing all said accounts in the current year A company is obliged to prepare
accounts for every year and they must submitted with the annual return of the next
year meaning the accounts of 2019 must be submitted with the HE32 of 2020 and
the accounts of 2020 must be submitted with the HE32 of 2021 and so on

•

Μπορείτε να μας εξηγήσετε την διαδικασία πώς να ζητήσουμε κωδικούς μιας
εταιρείας για ηλεκτρονική καταχώρηση και πως γίνεται η αλλαγή του κωδικού και
του κωδικού εξουσιοδότησης? Αν και το ερώτημα είναι εκτός σεμιναρίου σας
ενημερώνουμε ότι υπάρχει σχετικό φιλμάκι στην ιστοσελίδα μας
https://www.companies.gov.cy/gr/8-ηλεκτρονικές-υπηρεσίες/ηλεκτρονικήκαταχώριση-εντύπων/τηλεοπτικός-οδηγός-χρήσης/δημιουργία-ή-αλλαγή-κωδικούεξουσιοδότησης

•

Οι προθεσμίες για την χρηματική επιβάρυνση που θα ισχύει από 18/12/20
αφορούν και τους συνεταιρισμούς, αλλοδαπές εταιρείες και για εταιρείες χωρίς
μετοχικό κεφάλαιο ? Δέστε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας
www.companies.gov.cy

•

Έχει δοθεί ήδη κάποια παράταση για την καταχώρηση της ΗΕ32 για το 2020 και
εξετάζεται η περαιτέρω παράταση για τον Μάρτιο του 2021? Ευχαριστώ Δέστε
σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας www.companies.gov.cy

•

otan lete exromes oikonomikes katasataseis enoeite oti oi ipografes den xriazonte
na fenonte exromes? Mporei na einai copy mavroaspri? Το pdf ολόκληρο μπορεί να
είναι μαυρόασπρο απλά και μόνο για να είναι πιο εύκολο το ανέβασμα του στο
σύστημα μας. Οι αυθεντικές οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να φυλάγονται
στο αρχείο σας σε περίπτωση που σας ζητηθούν να είσαστε σε θέση να τις
παρουσιάσετε
prepei na kanoume upload to AGM ton Director & Secretary?

•

αν έχω να καταχωρήσω αλλαγή διευθυντών ή μετόχων ή κάτι άλλο ημερομηνίας
μέσα στο 2019 και καταχωρηθεί μετά τις 18/12/2020 τότε δεν ισχύει η επιπρόσθετη
χρηματική επιβάρυνση σωστά? Έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω

•

αν έχω να καταχωρήσω αλλαγή διευθυντών ή μετόχων ή κάτι άλλο ημερομηνίας
μέσα στο 2019 και καταχωρηθεί μετά τις 18/12/2020 τότε δεν ισχύει η επιπρόσθετη
χρηματική επιβάρυνση σωστά? Έχει ήδη απαντηθεί πιο πάνω

•

ποια είναι ημερομηνία αναφοράς όταν η εταιρεία είναι και δεν έχει υποβάλει
πρώτη ετήσια έκθεση; Εντός 18μηνών και 1μέρας από την ημερομηνία σύστασης.
Υπάρχει σχετικό εργαλείο στην ιστοσελίδα μας το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε https://www.companies.gov.cy/gr/βάσηπληροφοριών/υπολογισμός-ημερομηνίας-αναφοράς-της-ετήσιας-έκθεσης

•

Όταν δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα οι οικονομικές καταστάσεις προηγουμένων
χρονών και αρχίσουμε να καταχωρούμε για παράδειγμα του έτους 2015..ο έφορος
θα προχωρήσει με την διαγραφή εταιρίας Για το θέμα αυτό μπορείτε να
ενημερωθείτε καλύτερα από το Τμήμα Συμμόρφωσης 22404425 + 22404415

