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Ονησίλου 8, Ρίτα Κώρτ 1, Μπλοκ Α, Διαμ. 103, 4532, Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, Κύπρος 

Τηλέφωνο: 25323567 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΣΕ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ  ΜΕ ΠΛΗΡΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Προς: Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα 

 

Ημερομηνία: …………………………… 

 

Όνομα επαγγελματικού υποστατικού:  

 

_____________________________________________________________________ 

 

Διεύθυνση:  

 

____________________________________________________________________ 

 

Τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας: 

 

____________________________________________________________________ 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 

Υποβάλλεται ένσταση για (συμπληρώστε όπου εφαρμόζεται) : 

□ Ετήσια εισφορά για κοινοτικές υπηρεσίες του έτους 2020  

□ Τέλος Σκυβάλων 2020   

□  Άδεια επαγγελματικού υποστατικού (άδεια λειτουργίας) 2020 

□  Άδειες παροχής υπηρεσιών στην παραλία 2020 

□  Ενοίκιο περιπτέρου 2020 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

□ Βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή / ελεγκτή για την περίοδο που το 

υποστατικό ήταν κλειστό καθώς και τη χρήση του με βάση το διάταγμα 

□ Βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο όσον αφορά τη χρήση 

του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται) 

□ Βεβαίωση κοινωνικών ασφαλίσεων / αίτημα για βοήθεια /  έγκριση 

επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών 

□ Πρόσθετα αποδεικτικά / διευκρινήσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες. 

 

Έχοντας υπόψιν τις πρόνοιες του Νόμου δηλώνουμε υπεύθυνα ότι διεκδικούμε 

μείωση στις ανωτέρω φορολογίες λόγω της πλήρους ή μερικής αναστολής της 

λειτουργίας της επιχείρησης, με βάση τα διατάγματα του υπουργείου υγείας και ότι 

τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε καταθέσει είναι αληθή και ορθά : 

 

Υπογραφή διευθυντή και σφραγίδα εταιρείας:  

 

………………………………………………………………………. 

Ονοματεπώνυμο:  

 

………………………………………………………………………. 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ 

Το ενιστάμενο επαγγελματικό υποστατικό θα πρέπει να αποστείλει μέσω email ή να  

προσκομίσει δια χειρός την αίτηση κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη από 

τον διευθυντή, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ έγγραφα. Έντυπα 

ένστασης τα οποία δεν συμπληρώνονται ορθά ή / και δεν συνοδεύονται με τα 

απαιτούμενα έγγραφα δεν θα εξετάζονται. 

Ισχυέι μια αίτηση για όλες τις φορολογίες που θα σημειωθούν από τους 

ενδιαφερόμενους. 

Επαγγελματικά υποσταστικά για τα οποία έχουν ήδη τακτοποιηθεί οι οφειλές τους για 

φορολογίες του έτους 2020 που αναγράφονται πιο πάνω, θα πρέπει να συμπληρωθεί 

και να υποβληθεί η αίτηση για να γίνει επιστροφή χρημάτων. 

Οι μειώσεις ισχύουν μόνο για τακτοποίηση των ανωτέρω φορολογιών εντός του 

έτους 2020, με τελευταία ημέρα υποβολής ένστασης και πληρωμής την 27η 

Νοεμβρίου 2020. 

1. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα 

φορολογιών στο τηλέφωνο 25323567 κατά τις ώρες 07:30 – 15:00 ή στο email: 

evagalati@agiostychonas.com ή στο info@agiostychonas.com. 

 

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν ως πιο κάτω: 

2. Δια χειρός στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου -  Τμήμα Φορολογιών, ή 

3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου στο: evagalati@agiostychonas.com ή στο 

info@agiostychonas.com , ή 

4. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ονησίλου 8, Ρίτα Κώρτ 1, Μπλοκ Α, Διαμ. 103, 

4532, Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 

 

  

 


