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1
Κίνητρα για μείωση των ενοικίων με την 
παραχώρηση πίστωσης φόρου ίσο με το 50% της 
μείωσης του ενοικίου εντός του 2021

Σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή προτείνει την 

παράταση των κινήτρων για μείωση των ενοικίων εντός του 2021, ως ακολούθως:

- Παραχώρηση φορολογικής πίστωσης φόρου ίσο με 50% της μείωσης του

ενοικίου, όταν ο ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι έξι

μηνών εντός του 2021. Για να καταστεί δικαιούχος της πίστωσης, η μείωση του

μηνιαίου ενοικίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 50%. Με αυτό τον τρόπο

επωφελείται ο ενοικιαστής και δίνεται σημαντικό κίνητρο στον ιδιοκτήτη για να

προχωρήσει στη μείωση, ενώ το μισό ύψος της μείωσης το επιμερίζεται ο

φορολογούμενος.

- Μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα για τα ακαθάριστα ενοίκια της

περιόδου 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Μαρτίου 2021 επί των οποίων καταβάλλεται

έκτακτη εισφορά, με ποσό που ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου

στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου 

δεν υπερβαίνει το 50% και δεν είναι μικρότερη του 30% του μηνιαίου ενοικίου.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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2
Παράδοση διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων in vitro και εμβόλια 
για τη νόσο COVID-19

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
Διάταγμα του 2020, το οποίο τροποποιεί το Έκτο Παράρτημα του περί ΦΠΑ Νόμου
«Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηδενικό 
συντελεστή»

Προστίθεται στο Έκτο Παράρτημα, η παράδοση διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων in vitro και εμβόλια για τη νόσο covid-19. 

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 και ισχύει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2022.

COVID-19 | Μέτρα Έμμεσης Φορολογίας

Περιγραφή 
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1
Παράταση της υποχρέωσης υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων

• Παράταση της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το έτος 

2018 από εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενους με λογαριασμούς μέχρι τις 30

Ιουνίου 2020.

• Παράταση της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το έτος 

2019 από μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους των οποίων 

ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις €70.000 καθώς και της πληρωμής του 

οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020. 

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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2 Μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ

Σύμφωνα με την τροποποίηση του περί ΓεΣΥ Νόμου η οποία ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 2020, η μη 

καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ ισχύει για τρεις μήνες, από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι 

και την 30η Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα 

καλυφθούν από το κράτος. Τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 

Κατηγορία
Μάρτιος 

2020
%

1 Απριλίου 2020 –
30 Ιουνίου 2020

%

1 Ιουλίου 2020 
και μετά 

%

-Μισθωτοί
-Συνταξιούχοι
-Εισοδηματίες
-Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα

2,65 1,70 2,65

Εργοδότες 2,90 1,85 2,90

Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4,00 2,55 4,00

Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των 
προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του 
αποδοχών

2,90 1,85 2,90

Πάγιο Ταμείο (Κράτος) 4,70 1,65 4,70

Ποσοστά 
εισφορών ΓΕΣΥ 
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2 Μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών 

κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος εφαρμογής των 

μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μειωμένοι συντελεστές κατά τον μήνα Μάρτιο 

2020, τότε η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Απριλίου – 30 Ιουνίου.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Προϋποθέσεις

2
(συνέχεια)

Μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ 
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3
Κίνητρα για μείωση των ενοικίων με την 
παραχώρηση πίστωσης φόρου ίσο με το 50% της 
μείωσης του ενοικίου εντός του 2020

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για στήριξη της οικονομίας, ψηφίστηκε 

τροποποιητικός περί Φορολογίας του Εισοδήματος νόμος ο οποίος δημοσιεύτηκε 

στην Επίσημη Εφημερίδα στις 2 Ιουνίου 2020 και αφορά κίνητρα για μείωση των 

ενοικίων με την παραχώρηση πίστωσης φόρου ίσο με το 50% της μείωσης του 

ενοικίου, όταν ο  ιδιοκτήτης προβεί σε μείωση ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών 

μηνών εντός του 2020.

Για να καταστεί δικαιούχος της πίστωσης, η μείωση του μηνιαίου ενοικίου θα 

πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 50%. Με αυτό τον τρόπο, επωφελείται ο 

ενοικιαστής και δίνεται σημαντικό κίνητρο στον ιδιοκτήτη για να προχωρήσει στη 

μείωση, ενώ το μισό ποσό της μείωσης το επιμερίζεται ο φορολογούμενος.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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4
Τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
Νόμου

Στις 17 Ιουλίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα τροποποιητικός περί 
της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών νόμος ο οποίος 
περιέχει μια πρόνοια που ψηφίστηκε στο πλαίσιο στήριξης των φορολογουμένων 
από τις συνέπειες της πανδημίας. 

Σύμφωνα με το νόμο, μια ρύθμιση τερματίζεται σε περιπτώσεις όπου ο 
φορολογούμενος καθυστερεί να πληρώσει μια δόση για περισσότερο από 5 
συνεχόμενους μήνες.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, ο νόμος τροποποιείται έτσι ώστε, 
για τους σκοπούς του τερματισμού μιας ρύθμισης, οι δόσεις που δεν έχουν 
πληρωθεί για τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2020, δεν λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αξιολόγηση την περίοδο των 5 συνεχόμενων μηνών.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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5

Εφαρμοστική Οδηγία για εφαρμογή των διατάξεων 
περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της 
κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε την Εφαρμοστική Οδηγία 
4/2020 για να διευκρινίσει την εφαρμογή του Άρθρου 2 του περί Φορολογίας του 
Εισοδήματος νόμου σχετικά με τη φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση. 

Ο σκοπός της Οδηγίας είναι η παροχή ειδικής φοροαπαλλαγής στους 
φορολογούμενους που επηρεάζονται από τα παγκόσμια μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Μεταξύ άλλων, τα 
βασικά μέτρα που λαμβάνονται είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, η απομόνωση 
του σπιτιού, η εργασία από το σπίτι, η αναστολή συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

Οι οδηγίες που εκδίδονται από το Τμήμα Φορολογίας ακολουθούν μια 
καθοδήγηση παρόμοια με την καθοδήγηση που εκδίδεται από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία είναι μη δεσμευτική.

Διευκρινίζεται ότι λόγω των παραπάνω παγκόσμιων περιορισμών:

• η περίοδος από τις 21 Μαρτίου 2020 έως τις 9 Ιουνίου 2020 θεωρείται ως 
περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης λόγω των παγκόσμιων 
περιορισμών της πανδημίας COVID-19. Τέτοια περίοδος δεν πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας ή / και την ύπαρξη μιας 
μόνιμης εγκατάστασης.

• ο φορολογούμενος έχει την επιλογή να επιλέξει να εφαρμόσει τις χαλαρώσεις 
που προσφέρει η Οδηγία 4/2020 ή να επιλέξει να εφαρμόσει τις διατάξεις του 
σχετικού νόμου.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D932C51018EEB36BC225860E0020654A/$file/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%2004_2020.pdf?OpenElement
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5
(συνέχεια)

Εφαρμοστική Οδηγία για εφαρμογή των διατάξεων 
περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της 
κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας

• σε περιπτώσεις όπου επιλέγεται τότε η εφαρμογή της Οδηγίας, θα πρέπει να 
διατίθενται επαρκή δικαιολογητικά για παρουσίαση στο Τμήμα Φορολογίας.

• Η εν λόγω περίοδος θα μπορούσε να παραταθεί πριν από τις 21 Μαρτίου ή / και 
μετά τις 9 Ιουνίου 2020, με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά 
να αποδεικνύουν ότι το άτομο δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει.

• Η Οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη πιθανές διαφορετικές φορολογικές μεταφορές 
άλλων δικαιοδοσιών.

Φορολογική κατοικία ατόμων (άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμου - κανόνας 183 ημερών και κανόνας 60 ημερών)

Σε περίπτωση που ένα άτομο ήταν φυσικά παρών στην Κύπρο λόγω των 
περιορισμών της πανδημίας COVID-19, αλλά διαφορετικά θα ήταν παρών σε άλλη 
χώρα, η αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης δεν θα ληφθεί υπόψη για τον 
υπολογισμό του αριθμού των ημερών στην Κύπρο.

Σε περίπτωση που ένα άτομο ήταν φυσικά παρών στο εξωτερικό λόγω των 
περιορισμών της πανδημίας COVID-19, αλλά διαφορετικά θα ήταν παρών στην 
Κύπρο, η περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης θα ληφθεί υπόψη ως 
περίοδος στην Κύπρο με σκοπό τον υπολογισμό του αριθμού των ημερών στην 
Κύπρο.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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5
(συνέχεια) 

Εφαρμοστική Οδηγία για εφαρμογή των διατάξεων 
περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της 
κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας

Φορολογική κατοικία εταιρειών

Μια εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου δεν θα θεωρείται ότι 
ιδρύει φορολογική κατοικία στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της παρουσίας του 
προσωπικού της, των υπαλλήλων της βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, 
διευθυντών, εκπροσώπων στην Κύπρο λόγω μόνο περιορισμών που σχετίζονται 
με την πανδημία COVID-19.

Η φορολογική κατοικία μιας κυπριακής εταιρείας δεν θα επηρεαστεί από την 
αδυναμία των διευθυντών να ταξιδέψουν στην Κύπρο για να συμμετάσχουν σε 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο λόγω περιορισμών που σχετίζονται 
με την πανδημία COVID-19.

Θέματα μόνιμης εγκατάστασης

Η Οδηγία διευκρινίζει ότι οι περιορισμοί της πανδημίας COVID-19 δεν θα 
οδηγήσουν σε αλλαγές με σκοπό τον καθορισμό της δημιουργίας μιας μόνιμης 
εγκατάστασης και διευκρινίζει περαιτέρω τα ακόλουθα:

α) Προσωρινή παρουσία στην Κύπρο

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στην Κύπρο από άτομα που είναι φυσικά 
παρόντα στην Κύπρο μόνο λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, (ενώ 
υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να ήταν στο εξωτερικό), δεν θα οδηγήσουν 
στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο.

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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5
(συνέχεια) 

Εφαρμοστική Οδηγία για εφαρμογή των διατάξεων 
περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης 
εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της 
κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας

β) Προσωρινή παρουσία εκτός Κύπρου

Η προσωρινή περίοδος κατά την οποία τα άτομα παρέμειναν στο εξωτερικό λόγω 
των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, (ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα 
έπρεπε να ήταν στην Κύπρο), δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό 
της δημιουργίας PE στην Κύπρο. Με άλλα λόγια, θα θεωρηθεί ότι έχουν ασκήσει τις 
δραστηριότητες / τα καθήκοντά τους στην Κύπρο.

Άρθρο 8 (23) του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου - απαλλαγή 50%

Σε περιπτώσεις που ένα άτομο υφίσταται μείωση των απολαβών του από την 
απασχόληση στην Κύπρο μόνο για λόγους της πανδημίας COVID-19, η απαλλαγή 
του 50% θα εξακολουθήσει να ισχύει για το συγκεκριμένο άτομο υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχουν δικαιολογητικά (δηλαδή οι ετήσιες απολαβές από την 
απασχόληση στην Κύπρο μειώθηκαν σε λιγότερο από €100.000).

Άρθρο 36 (5) του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 

Σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό για να 
προσφέρει τις μισθωτές του υπηρεσίες στον εργοδότη του που δεν είναι 
φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή σε μια μόνιμη εγκατάσταση Κύπριου εργοδότη 
εκτός Κύπρου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο κανόνας των 90 
ημερών απλώς και μόνο λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, δεν θα 
πρέπει να επηρεάζεται η φορολογική μεταχείριση των εν λόγω απολαβών. 

COVID-19 | Άμεσα φορολογικά μέτρα και εισφορές

Περιγραφή 
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1
Προσωρινή αναστολή της καταβολής του 
οφειλόμενου ΦΠΑ 

Η τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου η οποία ψηφίστηκε στις 27 Μαρτίου 
2020, προνοεί τα ακόλουθα:

• Την προσωρινή αναστολή της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για τις 
περιόδους που λήγουν 29 Φεβρουαρίου 2020, 31 Μαρτίου 2020 και 30 
Απριλίου, 2020.

• Η παραπάνω αναστολή αναβάλλει προσωρινά μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 
2020, την επιβολή πρόσθετου φόρου ύψους 10% και τόκων και τυχόν 
ποινικών κυρώσεων έναντι υποκείμενων στον φόρο προσώπων για την 
καθυστέρηση καταβολής του πληρωτέου ΦΠΑ.

• Η προσωρινή αναστολή πληρωμής ΦΠΑ για τις πιο πάνω περιόδους 
εφαρμόζεται νοουμένου ότι:

➢ Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει την φορολογική του 
δήλωση εμπρόθεσμα, και το ποσό ΦΠΑ που αφορά τις πιο πάνω 
περιόδους καταβληθεί μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

• Η προσωρινή αναστολή δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κώδικες οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
εγγραφής τους, που αναγράφονται στον πίνακα. 

COVID-19 | Έμμεσα φορολογικά μέτρα

Περιγραφή 

Κώδικας 
οικονομικής 
δραστηριότητας

Περιγραφή

35111 Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος.

36001 Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση).

47111 Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων

47112 Περίπτερα - μίνι μάρκετ.

47191

Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε 

πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα 

τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός.

47211
Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-

φρουταρίες.

47221

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών.

47231
Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-

ψάρια, μαλάκια.

47241
Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών 

αρτοποιίας.

47242 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής.

47301 Λιανική πώληση καυσίμων.

47411

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού 

συμπεριλαμβανομένου βιντεοπαιχνιδιών.

47611 Λιανικό εμπόριο βιβλίων.

47621
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής 

ύλης.

47651
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός 

των βιντεοπαιχνιδιών.

47731 Φαρμακεία.

61101 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

61201 Υπηρεσίες διαδικτύου.

61301 Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

61901 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ
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2
Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου 
και υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

Στις 16 Απριλίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε νέο Διάταγμα σε 
σχέση με το ΦΠΑ, τροποποιώντας:

• τη διάρκεια των επόμενων φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι και τις 30 
Ιουνίου,

• την ημερομηνία υποβολής τους,

• την ημερομηνία που οφείλεται η πληρωμή του ΦΠΑ, και

Το Διάταγμα αυτό αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν λάβει μήνυμα στο 
ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (στο email που είναι καταχωρημένο στο 
σύστημα TAXISnet) από το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνοντας τους για τις 
αλλαγές στις υποχρεώσεις τους. 

Πατήστε εδώ για τις σχετικές λεπτομέρειες και βοηθητικά παραδείγματα. 

COVID-19 | Έμμεσα φορολογικά μέτρα

Περιγραφή 

Το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας το οποίο αποφασίστηκε στις 27 Μαΐου 
2020, περιλαμβάνει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για περίοδο 
1/7/2020 μέχρι 10/01/2021 στους τομείς τουριστικών καταλυμάτων, 
εστιατορίων και εστίασης καθώς και της μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό 
της Δημοκρατίας. Από τη μείωση, αναμένεται να προκύψει όφελος για τομείς 
που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία του COVID-19, ειδικότερα οι 
τομείς της εστίασης, των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων.

Από τις 11/01/21 ο συντελεστής ΦΠΑ για τους τομείς που αναφέρονται πιο 
πάνω, επιστρέφει στο 9%. 

3 Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 

Περιγραφή 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/tax-alerts/CY_IndirectTax_17_04_20GR_Noexp.pdf
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4
Παράταση στην καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ 
χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου

Στις 2 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός (Αρ.5) 
Νόμος του 2020 σύμφωνα με τον οποίο δίνεται παράταση στην καταβολή 
οφειλόμενου ΦΠΑ χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου.

Η παράταση δίνεται μόνο σε σχέση με οποιοδήποτε υπόλοιπο οφειλόμενου 
φόρου που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα και αφορά φορολογικές 
περιόδους (είτε τριμηνιαίες, είτε μηνιαίες) που έληξαν την 29η Φεβρουαρίου 
2020, την 31η Μαρτίου 2020, την 30η Απριλίου 2020, την 31η Μαΐου 2020 
και την 30η Ιουνίου 2020, και δεν υπήρχε η υποχρέωση καταβολής του μέχρι 
τις 10 Νοεμβρίου 2020.

Διευκρινίζεται επίσης πως η απαλλαγή από πρόσθετο φόρο και τόκο θα 
ισχύει μόνο εάν ο ΦΠΑ που παραμένει οφειλόμενος και αφορά τις πιο πάνω 
περιόδους καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, κάθε μία καταβλητέα το 
αργότερο μέχρι την δέκατη μέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, ξεκινώντας 
από τις 10 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 10 Απριλίου 2021. Δηλαδή η κάθε 
δόση θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 10/11/2020, 
10/12/2020, 10/1/2021, 10/2/2021, 10/3/2021 και 10/4/2021.

Δίνεται επίσης η επιλογή, εάν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το επιθυμεί, 
να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο σε λιγότερες, συνεχόμενες μηνιαίες 
δόσεις αρχίζοντας σε κάθε περίπτωση από τις 10 Νοεμβρίου 2020. Σε αυτή 
την περίπτωση η κάθε δόση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1/6 του 
ποσού του οφειλόμενου φόρου όπως αυτός εκκρεμεί κατά τις 10 Νοεμβρίου 
2020.

COVID-19 | Έμμεσα φορολογικά μέτρα

Περιγραφή 
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5
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ ειδών που εισάγονται για 
την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Στις 9 Απριλίου 2020 το Τμήμα Τελωνείων έκδωσε την Εγκύκλιο ΕΕ – «Μ» (67) αναφορικά με την Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη να παραχωρούν απαλλαγή από τους εισαγωγικούς 
δασμούς και ΦΠΑ για την εισαγωγή ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19. 

Τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή είναι ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα και η απαλλαγή 
εφαρμόζεται στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. 
Ενδεικτική λίστα των προϊόντων που είναι δικαιούχα της απαλλαγής έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
επισυνάπτεται στην εγκύκλιο του Τελωνείου.

Προϋποθέσεις για την απαλλαγή: 

1) Τα εμπορεύματα προορίζονται για μία από τις ακόλουθες χρήσεις:

i) δωρεάν διανομή από τους φορείς και οργανισμούς που αναφέρονται στο σημείο (2) πιο κάτω στα άτομα που 
έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση 
της έξαρσης της νόσου COVID-19.

ii) δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή 
εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν στην 
κυριότητα των φορέων και των οργανισμών που αναφέρονται στο (2) πιο κάτω. 

2) Τα εμπορεύματα εισάγονται για διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για λογαριασμό 
τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το 
δημόσιο δίκαιο ή από οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για 
λογαριασμό των οργανισμών αυτών.

3) Χορηγείται, επίσης, απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς στα εμπορεύματα, όταν αυτά εισάγονται για να 
τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από μονάδες παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό 
τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό διάστημα της παροχής βοήθειας στα άτομα που έχουν 
προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19.

COVID-19 | Έμμεσα φορολογικά μέτρα

Περιγραφή 
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1 Μέτρα Εφόρου Εταιρειών

• Αναστέλλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη διαγραφή των μη 

συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον Ιανουάριο 2021.

• Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου του 2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης 

επιβάρυνσης του 10% και 30%. 

Σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η εφαρμογή της χρηματικής 

επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, θα μετατεθεί για το 

2021.

• Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 

31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς 

να επιβληθεί το τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση. Η καταχώριση 

της Ετήσιας Έκθεσης είναι εφικτή από τις 24/3/2020. 

COVID-19 | Μέτρα Εφόρου Εταιρειών

Περιγραφή 
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