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Έντιμο Υπουργό Οικονομικών 
Κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη 
Υπουργείο Οικονομικών 
Λευκωσία  
 
 
Έντιμε κύριε Υπουργέ 
 
Μέτρα για στήριξη των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ρευστότητας και 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού 
 
Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις γύρω από τη συνεχιζόμενη 
εξάπλωση του κορωνοϊού και συμπορευόμαστε στα μέτρα που εξαγγέλλει η 
Κυβέρνηση για αντιμετώπιση του φαινομένου και για περιορισμό των επιπτώσεων 
στην υγεία των πολιτών και την οικονομία της χώρας. 
 
Παρακολουθήσαμε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας την περασμένη 
Παρασκευή καθώς και την εξαγγελία των μέτρων στήριξης της οικονομίας την 
περασμένη Κυριακή.   
 
Με την παρούσα επιθυμούμε να αναφερθούμε στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν για 
στήριξη των επιχειρήσεων, ενίσχυση της ρευστότητας και τόνωση της εσωτερικής 
κατανάλωσης. Έχουμε μελετήσει προσεκτικά όλα όσα έχουν αναφερθεί και 
επιθυμούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
 
Θέματα ΦΠΑ και Φορολογίας 
 

- Συμφωνούμε με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων των επιχειρήσεων (ΤΦ 4) από τις 31/3/2020 στις 31/5/2020, όπως 
επίσης και με τις ειδικές ρυθμίσεις διευκολύνσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.  
 

- Επικροτούμε τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 19% σε 17% και από 9% σε 
7%. Σε ότι αφορά όμως στο δεύτερο (πιο χαμηλό) συντελεστή, οι εταιρείες τις 
οποίες κατά κύριο λόγο αφορά εμπίπτουν σε αυτές των οποίων η λειτουργία 
τους έχει ανασταλεί βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ 
τούτου, προτείνουμε όπως η περίοδος των τριάμισι μηνών αυξηθεί σε 6 μήνες, 
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ούτως ώστε τόσο οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις όσο και ο καταναλωτής να 
έχουν πραγματικό όφελος. 
 

- Προτείνουμε όπως η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ αυξηθεί 
σε τέσσερις μήνες (δηλαδή να καλύψει τις ημερομηνίες καταβολής 10/4, 10/5, 
10/6 και 10/7), αφού, για μεν τις επιχειρήσεις για τις οποίες αποφασίστηκε 
αναστολή της λειτουργίας τους έχουν απωλέσει τα εισοδήματα τους, για δε τις 
υπόλοιπες, έχει περιοριστεί ουσιαστικά ο κύκλος εργασιών ή/και συνεχίζουν 
να έχουν σημαντική ροή πληρωμών/δαπανών, χωρίς να έχουν τα αντίστοιχα 
έσοδα/εισπράξεις. Το μέτρο αυτό καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των 
επιχειρήσεων αφού έτσι καλύπτονται όλα τα τρίμηνα για σκοπούς πληρωμής 
ΦΠΑ. 
 

- Πέραν της αναστολής καταβολής της πληρωμής ΦΠΑ, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να ανασταλεί ή έστω να επιτραπεί η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ 
κατ’ εκτίμηση. Η περίοδος της αναστολής ή της κατ’ εκτίμηση υποβολής να 
συνάδει με την πιο πάνω προτεινόμενη περίοδο αναστολής της καταβολής 
ΦΠΑ (ήτοι μέχρι τις 10/7). 
 

- Επίσης, κρίνουμε ότι το όριο για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ και το ποσοστό μείωσης του 25% θα επιβαρύνουν 
σημαντικά το Τμήμα Φορολογίας και το Υπουργείο διαχειριστικά και 
διαδικαστικά, κάτι που ενδεχομένως να συγκρούεται με την πρόθεση της 
Κυβέρνησης για τον όσο το δυνατόν γρηγορότερο χειρισμό του θέματος. 
Πρόσθετα, το ποσοστό μείωσης του 25% έχει πολλά προβλήματα στον 
υπολογισμό του (αφού ουσιαστικά η μείωση θα επέλθει στο αμέσως προσεχές 
διάστημα) και δεν ήταν εμφανές στους προηγούμενους μήνες. Περαιτέρω, η 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο μπορεί να δημιουργήσει άδικη 
ή/και άνιση μεταχείριση μεταξύ επιχειρήσεων και να προκαλέσει στρεβλώσεις 
στην αγορά. Ως εκ τούτου, παράκληση μας είναι όπως το μέτρο αυτό γίνει 
οριζόντιο για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή μείωσης εργασιών 
(αφού όλες επηρεάζονται), από το οποίο ενδεχομένως να τύγχαναν εξαίρεσης 
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως υπεραγορές, φαρμακεία και 
άλλες που μπορεί να έχουν αυξημένη εμπορική δραστηριότητα το τρέχον 
διάστημα. 
 

- Να δοθεί παράταση στην πληρωμή βεβαιωμένων ποσών (είτε έχουν  εισαχθεί 
στο σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ με δόσεις είτε όχι) για όσο χρονικό διάστημα θα 
ισχύουν οι περιορισμοί που έχουν ανακοινωθεί. 
 

- Οι αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ ή εταιρικού φόρου να εξεταστούν το 
συντομότερο δυνατό και να γίνουν οι απαραίτητες επιστροφές φόρου σε 
εκείνους που τις δικαιούνται, ειδικότερα σε εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν 
επηρεαστεί από την αναστολή των εργασιών τους. 
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- Ένεκα του ότι όλες οι επιχειρήσεις, εργοδότες και εργοδοτούμενοι έχουν 
επηρεαστεί δυσμενώς από την όλη κατάσταση και παραμένει αβέβαιο το 
χρονικό σημείο επιστροφής στην κανονικότητα, πιστεύουμε ότι θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμο αν όλες οι υποχρεώσεις για καταβολή φόρου 
(συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου, της έκτακτης εισφοράς για την 
άμυνα, του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, του τέλους χαρτοσήμου και 
άλλων) που θα προκύψουν μέχρι και το τέλος του Απριλίου, να μπορούν να 
διευθετηθούν με παράταση δύο μηνών, χωρίς οποιεσδήποτε πρόσθετες 
επιβαρύνεις, πρόστιμα ή ποινικές προσαγωγές.   

 
 
Θέματα Εφόρου Εταιρειών 
 

- Σε συνέχεια των πιο πάνω μέτρων, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η 
χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας για υποβολή των ετήσιων 
εκθέσεων των εταιρειών (ΗΕ4) στον Έφορο Εταιρειών για περίοδο 
έξι μηνών. Σημειώνεται ότι, ήδη η υφιστάμενη διαδικασία παρουσιάζει 
σοβαρά προβλήματα και η παράταση αυτή θα έδινε σημαντική βοήθεια σε 
όλες τις εταιρείες, τους ελεγκτές και τους μετόχους/συμβούλους τους, είτε 
αυτοί είναι κύπριοι υπήκοοι είτε όχι. Το εν λόγω θέμα χρήζει νομοθετικής 
τροποποίησης, αφού η προθεσμία για υποβολή των ετήσιων εκθέσεων χωρίς 
επιβάρυνση καθορίζεται στον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 
Ν.143(Ι)/2019 και για φέτος είναι η 21η Απριλίου 2020. 

 
 
Θέματα υποβολής ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 
 

- Όλες οι εταιρείες που λειτουργούν στη βάση καθορισμένου ρυθμιστικού 
πλαισίου έχουν υποχρέωση να υποβάλουν στις αντίστοιχες αρχές τις 
ελεγμένες οικονομικές τους καταστάσεις σε καθορισμένες προθεσμίες. 
Συγκεκριμένα αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες εταιρειών: 
 
o Ασφαλιστικές Εταιρείες στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών 

Εταιρειών, μέχρι τις 7 Απριλίου 2020 
 

o Τράπεζες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέχρι τις 30 Απριλίου 
2020 
 

o ΚΕΠΕΥ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, μέχρι τις 30 Απριλίου 
2020. 
 

o Διαχειριστές επενδυτικών ταμείων, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. 
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o Εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑΚ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και 
το ΧΑΚ, μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. 

 
- Ένεκα της κατάστασης που επικρατεί με τον κορωνοϊό και του γεγονότος ότι 

προέχει η υγεία των πολιτών, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των 
εταιρειών αυτών είναι δύσκολο έως αδύνατο να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα και 
εντός των πιο πάνω προθεσμιών, αφού διαλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις στις 
εταιρείες. Τόσο οι ελεγκτικοί οίκοι όσο και οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με 
μειωμένο προσωπικό και ελάχιστους λειτουργούς σε χώρους εργασίας. Για 
αντιμετώπιση της κατάστασης και έχοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε εν μέσω 
πρωτοφανών έκτακτων συνθηκών, υποβάλλουμε την θερμή μας παράκληση 
όπως καθοριστεί ως ενιαία προθεσμία για την υποβολή των ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων η 30η Ιουνίου 2020. Επειδή οι επιμέρους 
προθεσμίες καθορίζονται στις οικείες νομοθεσίες, ενδεχομένως να απαιτηθεί 
νομοθετική ρύθμιση για την παραχώρηση της πιο πάνω παράτασης. 

 
 
Έντιμε κύριε Υπουργέ 
 
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις συνθήκες που επικρατούν και αναγνωρίζουμε τις 
προσπάθειες της Κυβέρνησης για τις υπό τις περιστάσεις καλύτερες δυνατές λύσεις. 
Οι πάνω πάνω εισηγήσεις μας μοναδικό σκοπό έχουν να υποστηρίξουν στον καλύτερο 
δυνατό βαθμό τις ενέργειες της Κυβέρνησης και να περιορίσουν τον αρνητικό 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, εργοδοτουμένους και ολόκληρη την οικονομία, μέχρις 
ότου επιστρέψουμε στην ομαλότητα. Έντονη μας παράκληση είναι όπως εξετάσετε 
και λάβετε υπόψη σας τις πιο πάνω εισηγήσεις μας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού 
Συμβουλίου, και τη συμπερίληψή τους στα νομοσχέδια που θα εγκριθούν. 
 
Ως ΣΕΛΚ παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε να 
προσφέρουμε στο Υπουργείο σας και στην Κυβέρνηση γενικότερα για αντιμετώπιση 
της πρωτόγνωρης αυτής κρίσης, όπως έχουμε άλλωστε πράξει διαχρονικά και σε 
άλλες εξίσου δύσκολες περιπτώσεις. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Κυριάκος Ιορδάνου 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
Κοινοποίηση: κύριο Θεοδόση Τσιόλα, Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου 
   Πρόεδρο Invest Cyprus 

Πρόεδρο ΚΕΒΕ 
   Πρόεδρο ΟΕΒ 


