ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης Δημοσιονομικής Φύσης για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού (Covid – 19)
18 Μαρτίου 2020

Η Κυπριακή Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πρόγραμμα στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού (Covid -19).
Το «Πρόγραμμα Στήριξης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας- Φ.Π.Α.


Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ . Το μέτρο



αυτό εφαρμόζεται για επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν
μεγαλύτερος από 1 εκ. ευρώ σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το
2019 και επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών τους μειώθηκε πέραν του 25%.
Σχετικά με τις οφειλές θα μπορούν να γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να
καταβάλλονται σταδιακά μέχρι την 11η Νοεμβρίου 2020.
Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 9% σε 7%
για περίοδο τριάμισι μηνών.
Τονίζουμε ότι για την εφαρμογή του μέτρου αυτού προαπαιτείτε Νομοθετική ρύθμιση.
Σχετικό Νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ήδη έχει κατατεθεί στην
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Μέχρι τότε συνεχίζεται η επιβολή ΦΠΑ με τους
παρόντες συντελεστές.



Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Για όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων για όσους έχουν
ενταχθεί στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

Φοιτητές
Θα παραχωρηθεί επίδομα ύψους 750 ευρώ για κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε
πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των
διακοπών του Πάσχα.

Φορολογικές δηλώσεις
Παράταση για δυο μήνες της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όσους είχαν
υποχρέωση να το πράξουν μέχρι την 31.3.2020. Η νέα προθεσμία είναι 31.5.2020.

Εγγυήσεις
Αναστολή της απαίτησης κατακράτησης εγγυήσεων στα πλαίσια συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού
τομέα για προμήθειες υπηρεσιών ή προϊόντων που θα καθυστερήσουν λόγω της κρίσης.

Στήριξη Τουρισμού
Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την
Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες και
Οργανωτές Ταξιδίων, καθώς και δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την
περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021.

Εργαζόμενοι και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού










Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, για τη Φροντίδα
Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου) λόγω αναστολής της
φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς
σταθμούς.
Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν
στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται επίδομα ως
ακολούθως:
o Για γονέα με μισθό μέχρι €2.500: για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα
καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα
επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%.
o Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του
επιδόματος διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.
o Η άδεια θα παραχωρείται σε έναν από τους δύο γονείς και εάν ο ένας γονέας λάβει
την υπό αναφορά άδεια, ο έτερος δεν μπορεί να λάβει αντίστοιχη άδεια
ταυτοχρόνως.
o Επίσης, εάν ο ένας γονέας εργάζεται / λαμβάνει επίδομα ανεργίας/ συμμετέχει σε
Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ο έτερος όχι, ο εργαζόμενος γονέας δεν την
δικαιούται, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή
νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό
περιορισμό.
Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών θα παραχωρείται, εάν η φύση της
εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με
ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε
συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.
Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες (ανεξαρτήτου ηλικίας),
νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα επίδομα φροντίδας.
Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης ασφάλισης. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα τους θα είναι ωσάν να ήταν εργαζόμενοι.
Για το δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους Υπουργούς ότι
πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην
οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο
τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους.

Σχέδιο Αναστολής Εργασιών
Σε όσες επιχειρήσεις έχει αποφασισθεί να αναστείλουν τις εργασίες τους και σε όσες επιχειρήσεις
θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και θα υποστούν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25%
εφαρμόζεται Σχέδιο Αναστολής των εργασιών των επιχειρήσεων με στόχο να αποφευχθούν οι
απολύσεις εργαζομένων και ταυτόχρονα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν ανεργιακό
επίδομα για όσο χρονικό διάστημα η επιχείρηση θα βρίσκεται σε αναστολή εργασιών.

Σχέδιο Στήριξης Μικρών Επιχειρήσεων




Εφαρμόζεται για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 5 άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι
διατηρούν τους υπαλλήλους τους στην εργασία και έχουν υποστεί μείωση του κύκλου
εργασιών τους πέραν του 25%. Το Σχέδιο προβλέπει επιδότηση του 70% του μισθού των
εργαζομένων.
Καταβολή «επιδόματος ασθενείας» κατά μέσο όρο €800 μηνιαίως σε:

Εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν
στον Κατάλογο που έχει ετοιμασθεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να
απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας της υγείας τους και
μη επιδείνωσή της. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον
προσωπικό ιατρό τους.
o Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες
ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική
παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική
παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν
πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
o Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι
οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και
οι οποίοι εμπίπτουν στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας, νοουμένου
ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το
Υπουργείο Υγείας.
o Για σκοπούς ενίσχυσης των αυτοτελώς εργαζομένων, το επίδομα ασθενείας θα
καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη ημέρα.
o Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές
ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου
2020 (λήγει 31 Μαρτίου 2020).
Μη καταβολή της πρόσθετης καταβολής στο ΓΕΣΥ που είναι σε ισχύ από την 1η Μαρτίου
2020, για δύο μήνες από εργοδότες, εργαζόμενους και το κράτος, για ενίσχυση του τομέα
υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων
των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Τονίζουμε ότι για την εφαρμογή του μέτρου αυτού
προαπαιτείτε Νομοθετική ρύθμιση. Σχετικό Νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο και ήδη έχει κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
o



Εισαγωγή πλαφόν
Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά,
αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κλπ) για να αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων επιχειρήσεων
Από 16 Μαρτίου 2020 και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστέλλεται υποχρεωτικά η
λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων:











Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα
Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση εκείνες που
προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής
Κέντρα διασκέδασης
Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων
Βιβλιοθήκες
Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι
Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ
Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία
Θεματικά πάρκα (λούνα πάρκ κλπ)
Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ

Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι επιχειρήσεις
μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες.

Επιχειρήσεις που δικαιούνται να λειτουργούν
Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας, παραμένουν ανοικτές οι πιο κάτω
κατηγορίες επιχειρήσεων:










Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας στον
ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων,
που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου)
Φαρμακεία
Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια)
Λαϊκές αγορές
Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα)
Βενζινάδικα
Περίπτερα
Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αναστολής των
εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας ότι στον χώρο
εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων.

Άλλες επιχειρήσεις, ιδιωτικού δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα




Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις πιο πάνω κατηγορίες, μπορούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής
και προστασίας του προσωπικού και του χώρου.
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η παρουσία
ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα.

Ξενοδοχεία
Γίνεται αναστολή εργασιών των ξενοδοχείων μέχρι 30 Απριλίου 2020. Προς εξυπηρέτηση των
υφιστάμενων πελατών τους, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για περίοδο έξι ημερών.

Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών
Οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη θα μεταφέρουν επιβάτες ίσο
με το 50% της χωρητικότητας των οχημάτων τους. Επιπρόσθετα, το μέτρο αυτό επεκτείνεται σε
όλες τις δημόσιες μεταφορές δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα
αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία ταξί (αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και
εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων.
Όλα τα πιο πάνω μέσα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει και εφαρμόσει επί των οχημάτων, σχετικό
Πιστοποιητικό Απολύμανσης. Το εν λόγω Πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία
απολύμανσης καθώς και η διάρκεια της, θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο εντός του
οχήματος ώστε να μπορεί να διαβάζεται εξωτερικά από τον χρήστη. Οποιοδήποτε όχημα από την
18/03/2020 δεν φέρει το πιο πάνω Πιστοποιητικό Απολύμανσης δεν μπορεί να παρέχει την
ανάλογη αδειοδοτημένη υπηρεσία.

Μείωση ηλεκτρικού ρεύματος
Κατόπιν πρότασης της Κυβέρνησης, η ΡΑΕΚ ενέκρινε την μείωση της διατίμησης του ηλεκτρικού
ρεύματος κατά 10% για δύο μήνες με ισχύ από τις καταμετρήσεις που θα γίνουν τέλος Μαρτίου.
Συγκεκριμένα Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των
συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) θα
εφαρμοστεί:
(α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των
οποίων γίνεται τέλος Μαρτίου 2020, και
(β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των
οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.

Ταξιδιώτες
Όσοι προτίθενται να ταξιδέψουν στην Κύπρο, με ισχύ από Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, από τις 6
μ.μ. μέχρι 30 Απριλίου 2020, ότι η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτρέπεται μόνο σε
όσους πολίτες προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό εξέτασης για τον κορωνοϊό από εγκεκριμένο
διαπιστευμένο οργανισμό ή και εργαστήριο για θέματα Δημόσιας Υγείας. Το ιατρικό πιστοποιητικό
δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των τεσσάρων ημερών.
Οι κατηγορίες των πολιτών που μπορούν να εισέρχονται στη χώρα είναι οι ακόλουθες:








Κύπριοι πολίτες
Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στην Δημοκρατία
Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία / αποστολή δυνάμει διμερών ή
διεθνών συμβάσεων
Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για
αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι εξασφαλιστεί σχετική άδεια
από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην
Κυπριακή Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια και θα εισέρχονται στη χώρα, θα μεταφέρονται για
προληπτικούς λόγους σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους απομόνωσης που θα υποδείξει η
Κυπριακή Δημοκρατία, για περίοδο 14 ημερών.

Άτομα εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
Τα άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να περιοριστούν
από τον εργασιακό χώρο:



Όλα τα άτομα μεγαλύτερα των 60 ετών.
Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς
παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
o Χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος όπως χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια, χρόνιο βρογχικό άσθμα, πνευμονική ίνωση
o Χρόνια καρδιαγγειακή νόσο όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια
o Σακχαρώδη διαβήτη

o
o
o
o
o
o
o
o

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή
διάλυση)
Χρόνια ηπατική νόσος (Child Pugh score B ή C)
Χρόνια νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα
Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. ομόζυγη
θαλασσαιμία)
Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
Κακοήθεια (αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγούς οργάνου)
Μεταμόσχευση οργάνων ή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες.

Νοείται ότι οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στις πιο πάνω ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και θα
περιορίζονται από τον εργασιακό τους χώρο, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Βεβαίωση ή
Ιατρικό Πιστοποιητικό από τον Προσωπικό του Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, ως
αποδεικτικό στοιχείο.

Συστάσεις της Κεντρικής Τράπεζας προς τις εμπορικές τράπεζες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έγκρινε τα πιο κάτω μέτρα για να
βοηθηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά:







Αναδιαρθρώσεις δανείων μέχρι και εννέα μήνες που δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή
κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας. Το μέτρο
θα απευθύνεται μόνο σε συνεπείς δανειολήπτες και η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι
την 30η Ιουνίου 2020.
Χαλάρωση των κριτηρίων για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών
διευκολύνσεων.
Θα δοθεί επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι
τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών
διευκολύνσεων για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια.
Προτρέπει τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων να παρέχουν βραχυπρόθεσμες
αναδιαρθρώσεις στους επηρεαζόμενους πελάτες τους.

Τμήμα Φορολογίας
Τα Γραφεία Εισπράξεως Φόρων όπως και τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, θα
δέχονται κοινό μόνο για τις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις. Περιπτώσεις που δεν είναι
επείγουσες και απαιτούν τη φυσική παρουσία των φορολογουμένων στα γραφεία του Τμήματος,
δεν θα τυγχάνουν χειρισμού.
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:








Κεντρικά Γραφεία hq@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας lefkosia@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού lemesos@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας larnaca@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου paphos@tax.mof.gov.cy
Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου ammoxostos@tax.mof.gov.cy

HQ | Limassol Office
131, Glad stonos Street
Kermia Court, 2nd ﬂoor
3032 Limassol
Cyprus

Nicosia Office
6, Dimostheni Severi Avenue
Presidium Building, 5th ﬂoor
1082 Nicosia
Cyprus

Paphos Office
4, Isavellas Katholikis Street
Oﬃce 2, Anavargos
8025 Paphos
Cyprus

T: (+357) 25 204000
F: (+357) 25 761146

T: (+357) 22 319990
F: (+357) 22 813826

T: (+357) 26 811256
F: (+357) 26 923718
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