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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

 

Γιοχάνεσμπουργκ, 24 Απριλίου 2020 
 

 

Εξαγγελία δεύτερου πακέτου οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού στη Νοτ. Αφρική. 

 
 
 
 

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Νοτ. Αφρικής κ. Cyril Ramaphosa, στις 22 

Απριλίου, με το οποίο ανακοινώθηκε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικής και 
οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους 500 δισ. ραντ-ZAR (περίπου € 24,39 δισ., 1 € = 
20,5 ZAR) για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας του 

κορωνοϊού/Covid-19 στην οικονομία της χώρας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Tito 
Mboweni προέβη σε περαιτέρω εξειδίκευση αυτού του δεύτερου πακέτου μέτρων, με 

στόχο την έμπρακτη υποστήριξη ατόμων και επιχειρήσεων. 
 
Ο κ. Mboweni είπε ότι το συνολικό κόστος αυτών των μέτρων ανέρχεται σε περίπου 70 

δισ. ραντ (περίπου € 3,41 δισ.), παρέχοντας υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, είτε μέσω 
μείωσης των αναλογούντων φόρων είτε μέσω παράτασης/αναβολής της πληρωμής φόρων. 

 
Επιγραμματικά οι ως άνω παρεμβάσεις και μέτρα έχουν ως ακολούθως: 
 

1. αναστολή καταβολής εργοδοτικών εισφορών (ύψους 1% επί του μισθού), με έναρξη 
ισχύος από 1.5.2020, διάρκειας τεσσάρων(4) μηνών, προσφέροντας ταμειακή 
διευκόλυνση στις επιχειρήσεις σχεδόν 6 δισ. ραντ (€ 292,6 εκατ.) 

 
2. επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ στις επιχειρήσεις 

 
3. καθυστέρηση καταβολής του φόρου άνθρακα (carbon tax), κατά τρεις(3) μήνες, ήτοι 

στις 31 Οκτωβρίου αντί στις 31 Ιουλίου 2020, προσφέροντας ταμειακές ροές στις 

επιχειρήσεις ύψους σχεδόν 2 δισ. ραντ (€ 97,56 εκατ.) 
 
4. αναβολή καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, για τρεις(3) μήνες,  που 

αναλογούν σε οινοπνευματώδη προϊόντα και προϊόντα καπνού, λόγω της 
απαγόρευσης ή του περιορισμού πώλησής των, διευκολύνοντας έτσι τις επιχειρήσεις 

του κλάδου με περίπου 6 δισ. ραντ (€ 292,68 εκατ.) 
 
5. αναστολή εφαρμογής ορισμένων μέτρων του τρέχοντος προϋπολογισμού 2020 και 

μετάθεσή τους για την 1.1.2022 
 

6. αύξηση του ειδικού επιδόματος μισθού, από 500 σε 750 ραντ (από € 24,3 σε € 36,5), 
σε εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό έως 6.500 ραντ (περίπου € 317), συνολικού 
κόστους περί τα 15 δισ. ραντ (€ 731,7 εκατ.) 

 
7. καθυστέρηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και αύξηση του ποσοστού 

αυτού, για τέσσερις(4) μήνες, παρέχοντας ταμειακές ροές στις επιχειρήσεις, περίπου 
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31 δισ. ραντ (€ 1,51 δισ.) και με εκτιμώμενη απώλεια κρατικών εσόδων σχεδόν 5 δισ. 

ραντ (€ 243,9 εκατ.) 
 
8. αναβολή καταβολής φόρων, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, κατά περίπτωση, σε 

επιχειρήσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι οι εμπορικές τους δραστηριότητες 
επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού 

 
9. αύξηση του ποσοστού έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Ταμείο Αλληλεγγύης 
 

10. αναλογική προσαρμογή των μηνιαίων κρατήσεων σε περίπτωση δωρεάς προς το 
Ταμείο Αλληλεγγύης 

 

11. δυνατότητα αυξομείωσης του ποσοστού ανάληψης από αποταμιευτικά/ 
συνταξιοδοτικά προγράμματα ιδιωτών, χωρίς ποινές, για ενίσχυση της ρευστότητάς 

τους. 
 
  Αναλυτικότερα τα ανωτέρω μέτρα και παρεμβάσεις και μέτρα έχουν ως ακολούθως: 

 
1. Αναστολή καταβολής εργοδοτικών εισφορών 

  Για τους επόμενους τέσσερεις(4) μήνες, με έναρξη ισχύος από την 1η Μαΐου 2020, 
δεν θα καταβληθούν εργοδοτικές εισφορές που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
των εργαζομένων (1% επί του μισθού του κάθε εργαζόμενου), προσφέροντας 

ταμειακή διευκόλυνση στις επιχειρήσεις συνολικού ύψους σχεδόν 6 δισ. ραντ (€ 
292,6 εκατ.). 

 

2. Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ στις επιχειρήσεις 
  Δυνατότητα υποβολής δηλώσεων επιστροφής ΦΠΑ ανά μήνα και όχι ανά δίμηνο, 

έτσι ώστε να γίνεται γρηγορότερα η εκκαθάριση και σε περίπτωση που προκύπτει 
επιστροφή ποσού αυτή να πραγματοποιείται το δυνατόν συντομότερα, 
συνεισφέροντας στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων. Αναμένεται εντός του Μαΐου 

2020, οι αρμόδιες Φορολογικές Αρχές να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις. 

 
3. Καθυστέρηση καταβολής του φόρου άνθρακα (carbon tax)  
  Η καταβολή για πρώτη του φόρου άνθρακα είχα αρχικά προγραμματισθεί για τις 31 

Ιουλίου 2020. Η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών και 
πληρωμής μετατίθεται για τρεις(3) μήνες, ήτοι στις 31 Οκτωβρίου 2020, με σκοπό 
την βραχυπρόθεσμη ενίσχυση των ταμειακών ροών των εταιρειών (ύψους σχεδόν 2 

δισ. ραντ, ήτοι € 97,56 εκατ.). 
 

4. Αναβολή καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
  Λόγω της απαγόρευσης πώλησης οινοπνευματωδών προϊόντων και προϊόντων 

καπνού, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, και προκειμένου οι επιχειρήσεις του 

κλάδου να μπορέσουν να επιβιώσουν, αναβάλλονται για 3 μήνες (συγκεκριμένα για 
90 ημέρες) η απόδοση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, που θα έπρεπε να 
αποδοθούν τον Μάιο και Ιούνιο, διευκολύνοντας έτσι τις επιχειρήσεις του κλάδου, 

έστω βραχυπρόθεσμα, με περίπου 6 δισ. ραντ (€ 292,68 εκατ.). 
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5. Αναστολή εφαρμογής ορισμένων πολιτικών του τρέχοντος προϋπολογισμού 

2020 

  Ο τρέχον Προϋπολογισμός του 2020, προέβλεπε ορισμένα νέα μέτρα όσον αφορά 
στην διεύρυνση της φορολογητέας βάσης του φόρου επιχειρήσεων και ειδικότερα: 

  -μείωση του ποσού που δικαιούται έκπτωσης φόρου, λόγω καταβολής τόκων, επί του 
30% των καθαρών εσόδων 

  -περιορισμός της χρήσης των εκτιμώμενων ζημιών που μεταφέρονται στο 80% του 

φορολογητέου εισοδήματος 
  Και τα δύο ανωτέρω μέτρα, που επρόκειτο να τεθούν σε εφαρμογή από 1.1.2021, 

τώρα μετατίθεται η ημερομηνία εφαρμογής τους για τουλάχιστον ένα έτος 

(1.1.2022). 
 

6. Αύξηση του μηνιαίου επιδόματος μισθού 
  Το πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων προέβλεπε επιδότηση μισθού έως και 500 

ραντ (€ 24,3) σε μηνιαία βάση, για κάθε εργαζόμενο που αμείβονταν με λιγότερο 

από 6.500 ραντ (περίπου € 317) το μήνα. Αυτό το ποσό, με το δεύτερο πακέτο 
οικονομικών μέτρων, αυξάνεται σε 750 ραντ το μήνα (€ 36,5). Η επιβάρυνση, στον 

κρατικό προϋπολογισμό, ανέρχεται σε περίπου 15 δισ. ραντ (€ 731,7 εκατ.). 
 
7. Καθυστέρηση καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων  

  Το πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων έδινε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
αναβάλουν την απόδοση του 20% επί των κρατήσεων των μισθών των υπαλλήλων 
τους καθώς και ενός μέρους του εταιρικού φόρου που τους αναλογούσε, για 

τέσσερις(4) μήνες (λήξη την 1.7.2020) (χωρίς κυρώσεις ή τόκους υπερημερίας). Με 
το δεύτερο πακέτο οικονομικών μέτρων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 35%, ενώ 

αυξάνεται από 50 σε 100 εκατ. ραντ (από € 2,4 σε € 4,8 εκατ.) το όριο του ετήσιου 
κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του 
μέτρου. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθούν πρόσθετες ταμειακές ροές στις 

επιχειρήσεις περίπου 31 δισ. ραντ (€ 1,51 δισ.) και με εκτιμώμενη απώλεια κρατικών 
εσόδων σχεδόν 5 δισ. ραντ (€ 243,9 εκατ.). 

 
8. Αναβολή, κατά περίπτωση, καταβολής φόρων 
  Επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ραντ (€ 4,8 εκατ.), οι 

οποίες αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού/Covid-19 και 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην καταβολή των μισθών στους εργαζομένους τους, 
μπορούν να υποβάλουν αίτημα, στην αρμόδια Φορολογική Αρχή που υπάγονται, 

και να ζητήσουν αναβολή εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς 
την επιβολή κυρώσεων. Αντίστοιχο αίτημα μπορούν επίσης να υποβάλουν και 

επιχειρήσεις με μικρότερο των 100 εκατ. ραντ (€ 4,8 εκατ.) ετήσιο κύκλο εργασιών. 
 
9. Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Ταμείο Αλληλεγγύης 

  Αυξάνεται από 10% σε 20% η έκπτωση φόρου, για το φορολογικό έτος 2020/2021, 
σε όσες επιχειρήσεις ή ιδιώτες προβαίνουν σε χρηματικές δωρεές στο νεοϊδρυθέν 
Ταμείο Αλληλεγγύης (Solidarity Fund, www.solidarityfund.co.za). 

 
 

 
 



______________________________________________________________ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γιοχάνεσμπουργκ 

Δ/νση: Fortune Kunene House, 261 Oxford Road, 2196 Illovo, Johannesburg 

Τηλ.: +27 11 2142317, Fax: +27 11 2142304, e-mail: ecocom-johannesburg@mfa.gr 

4  

 

10. Αναλογική προσαρμογή των μηνιαίων κρατήσεων για δωρεές, μέσω του 
εργοδότη, στο Ταμείο Αλληλεγγύης 

  Οι εργαζόμενοι μπορούν, μέσω των εργοδοτικών επιχειρήσεων, να συνεισφέρουν σε 

δωρεές έως και 5% του μηνιαίου τους μισθού. Ένα επιπλέον ποσοστό, που μπορεί 
να ανέλθει έως και 33,3% μπορεί επίσης να ισχύσει, ανάλογα με τα υφιστάμενα 

περιθώρια και δυνατότητες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα.    
 
11. Δυνατότητα αυξομείωσης του ποσοστού ανάληψης από αποταμιευτικά/   

συνταξιοδοτικά προγράμματα 
  Δίνεται, προσωρινά, η δυνατότητα σε ιδιώτες που έχουν μηνιαία εισοδήματα από 

συμμετοχή τους σε αποταμιευτικά ή/και συνταξιοδοτικά προγράμματα και πακέτα, 

είτε να αυξήσουν (έως και 20% κατ’ ανώτατο όριο από 17,5%) είτε να μειώσουν (έως 
τουλάχιστον 0,5% από 2,5%), δίχως ποινές ή πρόστιμα, το ποσοστό που λαμβάνουν 

ως εισόδημα προσόδου, χωρίς να περιμένουν τη χρονική “ωρίμανσή” τους. Αυτό 
εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους ιδιώτες που είτε χρειάζονται άμεσα μια ταμειακή 
διευκόλυνση είτε δεν θέλουν εκπρόθεσμα να εκποιήσουν, με υπο-απόδοση, τα 

επενδυτικά τους κεφάλαια. 
 

 
 

 
Απόστολος Μιχαλόπουλος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ 

Γιοχάνεσμπουργκ 


