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Μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις και 
εργαζομένους για αντιμετώπιση επιπτώσεων της 

κρίσης από τον Κορωνοϊό 

 

 Μέτρα στήριξης ΥΕΠΚΑ 

1. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών 

2. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών της 

Επιχείρησης 

3. Ειδικό επίδομα αυτοτελώς εργαζομένων 

4. Ειδική Άδεια για Φροντίδα Παιδιών  

5. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας 

6. Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού από 

πιθανούς Δικαιούχους στα μέτρα στήριξης του ΥΕΠΚΑ 

 

Όλες οι λεπτομέρειες και αιτήσεις βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα  

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/ 

 

Εισφορές στο ΓεΣΥ 

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.  

Μέτρα στήριξης ΥΕΠΚΑ 

 

Μειωμένη εισφορά στο 

ΓεΣΥ 

 

Ρύθμιση σε σχέση με το 

φπα  

ει 

 

 

 

 

 

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/
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Ρύθμιση σε σχέση με το φπα 

 Για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που 

λήγουν στις 29/2/2020, στις 31/03/2020 και στις 30/04/2020, δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 

και τόκος, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί ΦΠΑ για τις περιόδους που λήγουν στις 

ημερομηνίες αυτές και καταβάλλεις το ποσό του οφειλόμενου φπα μέχρι τις 10/11/2020. 

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 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). 
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Τροποποίηση του περί Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου  

Για όσους οφειλέτες ήταν ενταγμένοι σε ρύθμιση κατά την 1η 
Μαρτίου 2020, στο σχέδιο για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σύμφωνα με τον  αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων 
κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 αναστέλλεται και η 
περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες. 

Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής 
ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για 
τους αυτοεργοδοτούμενους  

για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (η οποία λήγει στις 
31 Μαρτίου 2020). 

 

Ρύθμιση σε σχέση με την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων  
 

Προσωρινή αναστολή μέχρι τις 31/05/2020 (από 
31/03/2020) της υποβολής της φορολογικής δήλωσης 
εισοδήματος για εταιρείες και αυτοεργοδοτούμενους με 
λογαριασμούς  
  

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.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 

Κοινωνικών Εισφορών  

 

Επέκταση για ένα μήνα 

υποβολής ενστάσεων από 

εργοδοτούμενους 

 

Ρύθμιση σε σχέση με την 

υποβολή φορολογικών 

δηλώσεων  

 

Αναστολή εξώσεων για 

περίοδο 3 μηνών μέχρι 

τον Μάϊο 2020 

ει 
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Τα συλλογικά όργανα έχουν δικαίωμα να συνεδριάζουν μέσω 
τηλεδιάσκεψης  
 
Υποχρεώσεις προς το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
 

Αναστολή μέχρι τον Ιανουάριο 2021 της διαδικασίας δημοσίευσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα για τρίμηνη ειδοποίηση πριν την διαγραφή των μη συμμορφούμενων 
Εταιρειών 
 
Παράταση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους €350 μέχρι 31/12/2020, χωρίς την επιβολή της 
επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%. 
 
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. 
 
Παράταση της επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων 
εντύπων στο ΤΕΕΠ μέχρι αρχές του 2021 

 

 

 

Μαρία Σιακά  

Email: maria@shiakas.com 

Website: www.shiakas.com 

 

Apserou Shiaka & Co Ltd 

Μάρτιος 2020 
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