
Α. Φορολογικά νέα 

Β. Νέα μέτρα στήριξης της Οικονομίας για αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας 
 
Ενοίκια 

Παραχωρείται πίστωση 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 ο ιδιοκτήτης δικαιούχος της πίστωσης, η μείωση 
του μηνιαίου ενοικίου θα πρέπει να είναι μεταξύ 30% και 
50%. 

Επιπρόσθετα παρατείνεται η απαγόρευση εξώσεων μέχρι 
και το Σεπτέμβριο του 2020.

Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού

Παραχωρείται σε διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε εταιρίες κρουαζιέρας 
καθώς και σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων 
χωρίς οδηγό το δικαίωμα έκδοσης πιστωτικών 
σημειώσεων (vouchers) σε περίπτωση ακυρώσεων 
κρατήσεων λόγω της πανδημίας. 

Επιπρόσθετα, με βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων 
παραχωρούνται κρατικές εγγυήσεις προς όφελος των 
επιχειρήσεων σε περίπτωση αφερεγγυότητας, κάτι που 
διασφαλίζει στον επισκέπτη ή τον Κύπριο ταξιδιώτη ή τον 
τουριστικό πράκτορα ότι δεν θα υποστεί ζημιές σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας της κυπριακής επιχείρησης 
με την οποία έχει κάνει την κράτηση.

Παράταση συγκεκριμένων επιδομάτων 

Το επίδομα ασθενείας, η παροχή ειδικής άδειας σε 
εργαζόμενους γονείς και το ανεργιακό επίδομα 
παρατείνονται μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Παράταση πληρωμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων για τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο 2020 και η περίοδος αποπληρωμής 
επεκτείνεται κατά δύο επιπρόσθετους μήνες, για τους 
οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση 
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με 
δόσεις.

Παράταση υποβολής της  Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών

Η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ 4), και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς  
(ΤΦ 1ΛΟΓ) για το Φορολογικό Έτος 2018, παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.
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Πληρωμή Απολαβών Αδείας

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
πληροφορούν το κοινό ότι οι πληρωμές των απολαβών 
αδείας για το έτος 2019 στους δικαιούχους του Κεντρικού 
Ταμείου Αδειών, θα γίνουν στις 11 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του Κεντρικού Ταμείου 
Αδειών οι οποίοι κατά την περσινή περίοδο του 2019, 
έχουν πληρωθεί τις απολαβές αδείας τους με τραπεζικό 
έμβασμα, ΔΕΝ πρέπει να υποβάλουν αίτηση, αφού οι 
πληρωμές θα γίνουν και φέτος μέσω τραπεζικών 
εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που 
έχουν ήδη δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα 
παραλαμβάνουν αιτήσεις από τις 12/6/2020 μόνο για 
όσους:

(α) καθίστανται δικαιούχοι πληρωμής απολαβών αδείας 
από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για πρώτη φορά
ή
(β) έχουν πληρωθεί τις απολαβές αδείας τους κατά την 
περσινή περίοδο του 2019 με επιταγή
ή
(γ) έχουν λάβει κατά την περσινή χρονιά απορριπτική 
επιστολή.

Καλείται το κοινό να ελέγχει τους τραπεζικούς του 
λογαριασμούς (IBAN) ότι είναι ενεργοί και να ελέγχει με 
τα Τραπεζικά Ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται κατά 
πόσο έχει γίνει κάποιο έμβασμα πριν προχωρήσουν σε 
επικοινωνία με τις Υπηρεσίες μας.
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Η RSM Cyprus Limited είναι μέλος του δικτύου RSM και εμπορεύεται ως RSM. RSM είναι η εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται από τα μέλη του 
δικτύου RSM.

Κάθε μέλος του δικτύου RSM είναι μια ανεξάρτητη λογιστική και συμβουλευτική εταιρεία, καθεμία από τις οποίες ασκεί από μόνη της. Το δίκτυο RSM 
δεν είναι το ίδιο ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε περιγραφής σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Το δίκτυο RSM διοικείται από την RSM 
International Limited, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία (αριθμός εταιρείας 4040598) της οποίας η έδρα βρίσκεται στην οδό Cannon 
50, Λονδίνο, EC4N 6JJ.

Η επωνυμία και το εμπορικό σήμα RSM και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται από τα μέλη του δικτύου ανήκουν στην 
RSM International Association, μια ένωση που διέπεται από τα άρθρα 60 et seq του Αστικού Κώδικα της Ελβετίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Zug.

Η παρούσα έκδοση έχει προετοιμαστεί για γενική καθοδήγηση μόνο σε θέματα ενδιαφέροντος και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Καμία ευθύνη 
για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ούτε απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργήσει ως 
αποτέλεσμα οποιουδήποτε υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί, ωστόσο, να γίνει αποδεκτή από τον συντάκτη(-ες), RSM Cyprus Ltd ή RSM 
International. Θα πρέπει να πάρετε συγκεκριμένες ανεξάρτητες συμβουλές πριν από τη λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή επενδυτικής απόφασης.
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