Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Νιόβη Παρισινού, PR and Communications Executive

ΘΕΜΑ:

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το
Πρόγραμμα Στήριξης

Κυρίες / Κύριοι,
Το Υπουργείο Οικονομικών, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, εγκρίθηκαν σήμερα τα πιο κάτω:
1.

Νομοσχέδιο που προνοεί προσωρινή αναστολή μέχρι τέλος Απριλίου 2020 της
υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του ΦΠΑ,
νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, καταβάλει το ποσό
οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, όταν οι συνολικές εκροές κατά
τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της καθορισμένης
φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΕΒΕ
Με βάση την απόφαση καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι συνολικές
εκροές (πωλήσεις) κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της
καθορισμένης φορολογικής περιόδου δεν έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο ευρώ. Η
προσωρινή αναστολή ισχύει μέχρι 30 Απριλίου, περιλαμβάνει την αναστολή επιβολής
της επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου και τόκου και καλύπτει όλες τις τριμηνίες
(φορολογικές περιόδους), με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στις 29
Φεβρουαρίου, 31 Μαρτίου και 30 Απριλίου. Ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής
του οφειλόμενου ΦΠΑ καθορίστηκε η 10η Νοεμβρίου 2020.
Η πιο πάνω ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή μετά τη ψήφιση της από τη Βουλή και τη
δημοσίευση του σχετικού νόμου στην επίσημη εφημερίδα.
2.

Νομοσχέδιο που προνοεί μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε
17% για περίοδο δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020, καθώς
επίσης και του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος μειώνεται από 9% στο 7%
για περίοδο τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020.

3.

Προσωρινή διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας,
με τους αρχικούς συντελεστές (από τους μισθωτούς, εργοδότες,
αυτοεργοδοτούμενους, εισοδηματίες και το Κράτος ως εργοδότης και ως τρίτο
μέρος), από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Για το μήνα
Μάρτιο, θα εφαρμοστούν οι αυξημένες συνεισφορές για όλα τα μέρη.
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4.

Εισήγηση της Κυβέρνησης προς τη ΡΑΕΚ, για καθολική μείωση της τιμής
χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10%, για περίοδο 3
μηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ


Την μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ
και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών, με τον πιο
κάτω τρόπο:
(α)
(β)

Μείωση όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού που έχουν
εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
Μείωση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της
διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ.
01/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.



Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την μείωση των ρυθμιζόμενων
διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την
προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) δεν θα ανακτηθούν κατά την
υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την
επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου αλλά θα καλυφθούν από τα ταμειακά
αποθέματα της ΑΗΚ.



Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που
εκδίδονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ.



Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και
των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης
χονδρικής (Δ-Χ) να εφαρμοστεί:
(α)
(β)

για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η
καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και
για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού
η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.



Η παρούσα Απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν από το τέλος των δύο μηνών
εφαρμογής της, ανάλογα με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας του
κορωνοϊού (COVID-19).

5.

Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο
3 μηνών.
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6.

Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων
δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη
στο «Σχέδιο Εστία».

Με εκτίμηση,
Νιόβη Παρισινού,
PR and Communications Executive.
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