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Θέμα: Εισηγήσεις για μέτρα για ανάκαμψη της οικονομίας 

 

 

Φορολογικά κίνητρα 

• Επαναφορά σχεδίου επανεπένδυσης μερισμάτων  

• Παροχή φορολογικών κινήτρων σε Βιομηχανίες για χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 

• Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε 17% μέχρι το τέλος του έτους για τόνωση της αγοράς  

• Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εστίασης και accommodation σε 7% 

αντί 9% μέχρι το τέλος του έτους για τόνωση της αγοράς. 

• Κατάργηση της πρόβλεψης φορολογίας και της προκαταβολικής καταβολής φόρων 

για το έτος 2020 και 2021   

• Φορολογική ελάφρυνση σε όσες επιχειρήσεις κάνουν δωρεές για κοινωφελείς 

σκοπούς ή έργα κοινής ωφελείας – δωρεές κλπ. 

Μείωση Λειτουργικών Εξόδων Επιχειρήσεων – Μέτρα προστασίας Λιανικού Εμπορίου 

• Επένδυση από το Κράτος και τον ιδιωτικό τομέα στις ΑΠΕ  

• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

• Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κράτους και των Τοπικών Αρχών 

• Δωρεάν τέλη κυκλοφορίας για ιδιωτικά οχήματα για 6 μήνες 

• Μείωση φόρων σε καύσιμα 

• Κατάργηση δημοτικών τελών για ένα έτος καθώς και τελών καθαριότητας ανά 

οικογένεια (τόπος μόνιμης διαμονής ΜΟΝΟ – εξαιρούνται τα εξοχικά και υποστατικά 

που ενοικιάζονται) 

• Μείωση άλλων εκτάκτων εισφορών όπως ο ειδικός φόρος του εφόρου εταιρειών των 

€350 ετησίως ανά εταιρεία  

• Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 2% 

• Αύξηση ελέγχων σε προϊόντα που διακινούνται από τα οδοφράγματα, όταν θα 

επαναλειτουργήσουν και εντατικοποίηση των ελέγχων που αφορούν την προμήθεια 

καυσίμων από τα κατεχόμενα, τόσο για προστασία των επιχειρήσεων από αθέμιτο 

ανταγωνισμό αλλά και για υγειονομικούς λόγους. 

Πολεοδομικά Κίνητρα & Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 

• Κατάργηση υποχρεωτικής δωρεάς 150 χιλιάδων ευρώ προς το κράτος 

• Οι αιτήσεις για πολιτογράφηση να γίνονται ηλεκτρονικά, με τρόπο που να δίδει την 

δυνατότητα στον αιτητή να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και να 

γνωρίζει σε πιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή του. 
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• Προσθήκη ποσού 50 χιλιάδων ευρώ για δημιουργία fast-track διαδικασίας για ταχεία 

εξέτασης αιτήσεων για πολιτογράφηση με στόχο η αίτηση να εξετάζεται εντός 3-6 

μηνών το αργότερο. Το ποσό που θα αποφασισθεί θα καταβάλλεται από τον αιτητή 

υπό μορφή τραπεζικής εγγύησης όπου θα ελευθερώνεται  εάν και εφόσον η αίτηση 

εξεταστεί εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. 

• Αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε επενδύσεις Γης προς ανάπτυξης από επενδυτές 

εξωτερικού 

• Αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε αναπτύξεις με μέθοδο αντιπαροχής 

• Αναβολή καταβολής μεταβιβαστικών τελών για αγοραπωλησίες που θα 

συμφωνηθούν και θα εκτελεστούν από τις 15 Απριλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

• Επέκταση ισχύος πολεοδομικών κινήτρων που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 για τα 

επόμενα 2 χρόνια.  (επαναφορά του μέτρου που ίσχυσε στα κίνητρα του 2013)   

• Παροχή πολεοδομικής αμνηστίας με την καταβολή ποσού για όλες τις οικοδομές με 

την προϋπόθεση να μην υπερβαίνεται το 20% των επιτρεπόμενων τετραγωνικών 

μέτρων οικοδομής. 

• Κατάργηση του κεφαλαιουχικού φόρου μέχρι το τέλος του 2021 (επαναφορά του 

μέτρου που ίσχυσε στα κίνητρα του 2013)   

 

Τουρισμός 

• Το γεγονός ότι οι Τουριστικές Επιχειρήσεις λειτουργούν σε εποχιακό καθεστώς 

καθιστά τις επιχειρήσεις αυτές πιο ευάλωτες και χρειάζεται η περαιτέρω στήριξή 

τους. 

• Μείωση, ή/και επιδότηση των φόρων στα αεροδρόμια για μείωση του κόστους των 

αεροπορικών εισιτηρίων. 

• Συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με το Κράτος για 

προσέλκυση τουριστών κατά την περίοδο Οκτώβριος 2020 – Μάρτιος 2021 και για 

γενικότερη καταπολέμηση του φαινομένου της εποχικότητας, με ταυτόχρονο 

εκσυγχρονισμό του Νόμου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επιδότηση της εργασίας και 

όχι της ανεργίας καθώς και κατάργησης της υποχρέωσης του εργοδότη στον 

τουριστικό τομέα να εργοδοτεί ολόκληρο το προσωπικό του εάν θα παραμείνει 

ανοικτός και κατά τη χειμερινή περίοδο. 

• Ταχεία εξέταση αιτήσεων και έκδοση σχετικών αδειών που αφορούν έργα που 

πιθανόν να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

• Επέκταση ισχύος πολεοδομικών κινήτρων που τέθηκαν σε ισχύ το 2013 για τα 

επόμενα 2 χρόνια. (τα νέα τουριστικά πολεοδομικά κίνητρα θα πρέπει να δίνονται 

για αναβάθμιση κατηγορίας)    

• Ιδιαίτερα για την Επαρχία Αμμοχώστου, θα πρέπει άμεσα να εκδοθούν τα Τοπικά 

Σχέδια που αφορούν την Επαρχία Αμμοχώστου. (θα επιφέρει οφέλη και σε τομείς 

πέραν του Τουρισμού). 


