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Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2020 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
 
 
Αγαπητά Μέλη, 
 
Σας ενημερώνουμε για τα νέα μέτρα που ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή και τέθηκαν 
από σήμερα σε εφαρμογή: 
 
1. Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών 

Εισφορών Νόμου 
 

Για οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων 
κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες 
Μάρτιο και Απρίλιο αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής έχει επεκταθεί 
κατά δύο μήνες. 

 
2. Οι μειωμένες εισφορές στο ΓεΣΥ θα ισχύουν από την 1ην Απριλίου 

μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. Για τον μήνα Μάρτιο θα καταβληθούν οι 
αυξημένες εισφορές. 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. 

 
 3.  Ρυθμίσεις σε σχέση με το ΦΠΑ 
 

Προσωρινή αναστολή για τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για 
τις φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020. 
Δεν θα επιβάλλεται επίσης πρόσθετος φόρος και τόκος  για τις οικονομικές 
δραστηριότητες που επηρεάζονται από τα μέτρα, νοουμένου ότι οι εταιρείες θα 
υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εμπρόθεσμα. Τα οφειλόμενα ποσά 
θα μπορούν να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020. 

 
Η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με 
κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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 
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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 συμπ. 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).»  

 
4. Αναστολή εξώσεων για περίοδο 3 μηνών μέχρι τη 31η Μαΐου 2020. 

 
Κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής, η οποία ξεκίνησε μετά την 1η 
Μαρτίου, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 
31η Μαΐου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα 
εκδίδεται από το Δικαστήριο μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Η ρύθμιση δεν 
προβλέπει αναστολή καταβολής του ενοικίου, κάτι το οποίο δύναται να 
συμφωνείται εθελοντικά μεταξύ του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη. 

 
Για σκοπούς πλήρους ενημέρωσης σας προτρέπουμε να επισκέφτεστε συνεχώς την 
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ https://ccci.org.cy/covid-19/   
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μάριος Τσιακκής, 
Γενικός Γραμματέας. 
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