
Σχέδιο 
προώθησης 
Οπτικοακουστικής
Βιομηχανίας

1



/ Εισροή κεφαλαίων από παραγωγές στην 
Κύπρο

/ Παροχή υπηρεσιών από Κύπριους 
επαγγελματίες

/ Μελέτες δείχνουν ότι για κάθε €1 που 
ξοδεύεται για ανάπτυξη του τομέα, 
προκύπτει υπεραξία €7

Οφέλη από την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας:

/ Προβολή της Κύπρου ως ελκυστικός 
προορισμός στην οπτικοακουστική 
παραγωγή

/ Προβολή της Κύπρου ως τουριστικός 
προορισμός & ενίσχυση του τουριστικού 
τομέα

/  Προβολή της Κουλτούρας της Κύπρου

/ Δημιουργία 
εμπειρογνωμοσύνης & νέων 
θέσεων εργασίας

/ Εδραίωση συνεργασιών 
μεταξύ στελεχών της τοπικής 
βιομηχανίας και αντιστοίχων 
του εξωτερικού

/ Ανάπτυξη των κτιριακών 
υποδομών και εξοπλισμών

/ Έμμεση ενθάρρυνση 
ανάπτυξης επενδυτικών 
ταμείων (film funds) 
αναφορικά στις παραγωγές

Οικονομικά

Αναπτυξιακά

Πολιτιστικά
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Προοπτική της Κύπρου ως δημοφιλής προορισμός

Το 95% της 
Παγκόσμιας 
παραγωγής 
έργων παράγεται 
στην Αγγλική 
γλώσσα

Η οπτικοακουστική βιομηχανία είναι ένας τομέας όπου Κύπρος μπορεί να αναπτυχθεί καθότι:

Ηλιοφάνεια 
& σταθερός 
καιρός  
325 ημέρες 
τον χρόνο

Κοντινές 
αποστάσεις

Πληθώρα 
εναλλακτικών 
τοπίων

Έντονη και
διακριτή 
εναλλαγή 
εποχών

Σημείο 
αναφοράς 
σε πολλούς 
πολιτισμούς

Απέχει κατά το μέγιστο 
2 ώρες με το αεροπλάνο από 
σημαντικές γειτονικές χώρες
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Αμμάν

1ω10

Απόσταση από γειτονικές χώρες:



Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

Άδειες εισόδου 
στη χώρα για 
τους 
συντελεστές 
της παραγωγής 

Αδειοδοτήσεις 
για γυρίσματα

Άδειες εργασίας, 
εκτελωνίσεις
και εισαγωγή 
εξοπλισμού 
και αναλωσίμων

Παροχή 
πληροφοριών 
μέσω διαδικτυακής 
πλατφόρμας για 
χώρους γυρισμάτων, 
τοπικό εργατικό 
δυναμικό & 
εξοπλισμό

Παροχή όλων 
των σχετικών 
αιτήσεων,
οδηγιών και 
πληροφοριών
αναφορικά 
στις διαδικασίες
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

Επιστροφή 
μετρητών

«Cash rebate»

Φορολογική 
Πίστωση 
«Τax credit» 

Φορολογική 
Έκπτωση 
για επενδύσεις 
σε Υποδομές 
και εξοπλισμό

Επιστροφή ΦΠΑ
επί των 
επιλέξιμων δαπανών
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

«Cash rebate»

Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της παραγωγής. 

Η αίτηση μπορεί να γίνει είτε από ξένο είτε από Κύπριο παραγωγό είτε ακόμα με συνεργασία των δύο. 

Προϋποθέσεις:

/ Το rebate θα φτάνει μέχρι το 35% των επιλέξιμων δαπανών που γίνονται στην Κύπρο

/ Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την επίδοση της παραγωγής στο πολιτιστικό τεστ

/ Η ενίσχυση θα δίνεται στο τέλος της ολοκλήρωσης της λήψης σκηνών (shooting) και αφού γίνει λογιστικός 

έλεγχος 

/ Το μέγιστο ποσό που μπορεί να δοθεί ως ενίσχυση σε κάθε παραγωγή είναι €650,000 σε 12 συνεχόμενους 

μήνες 

/ Το ετήσιο διαθέσιμο ποσό δεν θα υπερβαίνει τα 1,500,000 ευρώ ανά έτος
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

Επιλέξιμές παραγωγές 

Τα οπτικοακουστικά έργα προς εξέταση, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

/ Κινηματογραφικές ταινίες 

/ Τηλεοπτικές σειρές  

/ Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ 

/ Ψηφιακή ή και αναλογική ταινία κινουμένων σχεδίων

/ Τηλεοπτικά προγράμματα έρευνας και Φυσικής Ιστορίας

Πολιτιστικό τεστ

Ενδεικτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο πολιτιστικό τεστ είναι η συμμετοχή ντόπιων ηθοποιών 

στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων ή στοιχείων κυπριακής ή 

παγκόσμιας κουλτούρας στην παραγωγή, η χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στην χώρα κ.α.
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

«Τax credit» 

/ Αφαίρεση εταιρικού φόρου στην εταιρεία η οποία θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της 

παραγωγής και αποτελεί εναλλακτική επιλογή σε σχέση με το cash rebate

/ Σε περίπτωση επιλογής του tax credit, ισχύουν τα κριτήρια που ισχύουν για το cash rebate (πλην 

του ορίου των 650.000) με την προσθήκη των ακόλουθων προϋποθέσεων:

/ Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ξένο ή τον Κύπριο παραγωγό - νομικό πρόσωπο – που υπάγεται 

σε φορολογική υποχρέωση στην Κύπρο

/ Το ποσό που εκπίπτει δεν θα υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος στο φορολογικό 

έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η παραγωγή
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

Φορολογική Έκπτωση για επενδύσεις σε Υποδομές και εξοπλισμό 

/ Κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Κύπρο και επενδύει 

στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό εξοπλισμό θα δικαιούται το ποσό της επένδυσης της 

να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα της  

/ Η ενίσχυση δεν δύναται να ξεπερνά το 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών

επιχειρήσεων και το 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους

/ Η επένδυση στην περίπτωση που αφορά εξοπλισμό θα πρέπει να παραμείνει στην επικράτεια της 

Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών
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Κίνητρα και γενικά κριτήρια προσέλκυσης ενδιαφέροντος 

Επιστροφή του ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών

/ Για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Κύπρο από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα τρίτων χωρών και σχετίζονται με την υλοποίηση παραγωγών, η επιχείρηση να 

δικαιούται επιστροφή του ΦΠΑ (14% ΦΠΑ)

/ Το Υπουργείο Οικονομικών θα μελετήσει την προώθηση Διακρατικών Συμφωνιών για 

αμοιβαία επιστροφή του ΦΠΑ με τις ακόλουθες χώρες: Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Ουκρανία, 

Καναδάς, Αυστραλία, Κορέα, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ταϊλάνδη, 

Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
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Πώς θα λειτουργεί το Σχέδιο

Ο σκοπός της E.A.Σ.Ο. Η αξιολόγηση των προτάσεων των παραγωγών με βάση τα οικονομικά και πολιτιστικά οφέλη. Οι 
συστάσεις της E.A.Σ.Ο. θα υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών ως η Αρμόδια Αρχή (ή μελλοντικά στο Υφυπουργείο 
Ανάπτυξης) για τελική έγκριση

Η E.A.Σ.Ο. θα αποτελείται από πέντε (5) εκπροσώπους Υπουργείων και Οργανισμών:   
1. Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης/Υφυπουργείο Ανάπτυξης 
2. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
3. Υπουργείο Οικονομικών 
4. Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων 
5. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Σχεδίου Οπτικοακουστικής (E.A.Σ.Ο)

Δημιουργία 
Ιστοσελίδας και

Οδηγού για
Οπτικοακουστικές 
Παραγωγές από

CIPA

Παροχή συνεχούς
στήριξης σε 

επενδυτές από 
λειτουργούς CIPA
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Το σχέδιο έχει εγκριθεί από Υπουργικό Συμβούλιο & θα προωθηθεί 
άμεσα για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός όλων των σχετικών εντύπων

Έχει ολοκληρωθεί διαδικασία διαβούλευσης με Υπουργείο Παιδείας, 
Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, ΣΕΛΚ κ.α.

Χρονοδιάγραμμα
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Άλλα κίνητρα που εφαρμόζονται ήδη στην Κύπρο

Μεταξύ άλλων:

/ Πρόσβαση στο σχέδιο κατ' εξαίρεση πολιτογράφησης αλλοδαπών επενδυτών

/ Απαλλαγή δασμών/τελών για εισαγωγή/εξαγωγή κινηματογραφικού 
εξοπλισμού

/ Συμψήφιση μεταφερόμενων ζημιών με άλλα εισοδήματα εταιρείας για 5 
επόμενα έτη

/ Μη κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία μόνο στο εισόδημα από 
εργασία στην Κύπρο

 Επίσης δεν φορολογούνται σε τόκους και μερίσματα

/ Φορολογική έκπτωση νέων κεφαλαίων σε Κυπριακές εταιρίες

/ Ειδικό φορολογικό καθεστώς για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
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