
 

Εισφορές για το Γενικό Σχέδιο 
Υγείας (ΓεΣΥ) 
Ποσοστά  εισφοράς  και  μέγιστο  ποσό  επί  του  οποίου  καταβάλλονται 
εισφορές στο ΓεΣΥ 

                 KKP AUDITORS, ACCOUNTANTS AND TAX ADVISORS   

 

 

 

  



Α. Ποσοστά εισφοράς 
Στον πιο κάτω πίνακα αναλύονται τα ποσοστά εισφοράς, ο τρόπος είσπραξης αλλά  και τα 
Τμήματα/Υπηρεσίες που είναι αρμόδια για την είσπραξη ή/και παρακράτηση και καταβολή των εισφορών  
στο Ταμείο  του  ΓεΣΥ. Τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες είναι οι  Υπηρεσίες  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 
(ΥΚΑ), το  Τμήμα  Φορολογίας  (ΤΦ)  και  το  Γενικό  Λογιστήριο  της  Δημοκρατίας (ΓΛ), ανάλογα με την 
περίπτωση. 
 

Εισφορέaς 

από 
1/3/201
9 μέχρι 
28/2/20

20 

από 
1/3/202

0 
Υποκατηγορίες Τρόπος Είσπραξης και το 

αρμόδιο Τμήμα/Υπηρεσία 

Μισθωτός: 
έχει την έννοια που δίδει 

στον όρο ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμος. 

1,70% 2,65% 

Μισθωτοί που απασχολούνται 
από τη Δημοκρατία  

Η παρακράτηση γίνεται από το Γενικό 
Λογιστήριο 

Μισθωτοί εκτός από μισθωτούς 
που απασχολούνται από τη 
Δημοκρατία  

Παρακρατούνται από τον εργοδότη και 
καταβάλλονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Εργοδότης: 
περιλαμβάνει και την 

Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας 

1,85% 2,90% 

Μισθωτοί εκτός από μισθωτούς 
που απασχολούνται από τη 
Δημοκρατία 

Καταβάλλονται από τον εργοδότη στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Μισθωτοί που απασχολούνται 
από τη Δημοκρατία 

Η καταβολή γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο 

Αυτοτελώς 
εργαζόμενος: 

έχει  την  έννοια  που  δίδει  
στον  όρο  ο  περί  

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμος 

2,55% 4,00% 

Για ασφαλιστέες αποδοχές κατά 
την έννοια των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

Καταβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (επί των 
ασφαλιστέων αποδοχών)  

Για αποδοχές πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών κατά  τον  
περί  Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Νόμος.   

Καταβάλλονται από το φυσικό πρόσωπο στο 
Τμήμα Φορολογίας (για αποδοχές πέραν των 
ασφαλιστέων αποδοχών) μέσω Προσωρινής 
(0213) και Αυτοφορολογίας (313) 

Συνταξιούχος: 
ερμηνεύεται ανάλογα με 

τον  όρο  «σύνταξη»  ο  
οποίος σημαίνει  τη  

σύνταξη  κάθε  φυσικού  
προσώπου  προερχόμενη  

από  τις πηγές  που  
καθορίζονται  στο  άρθρο  5  
του  περί  Φορολογίας  του 

Εισοδήματος Νόμου 

1,70% 2,65% 

Συνταξιούχος που λαμβάνει 
σύνταξη από το Ταμείο  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

Οι εισφορές αποκόπτονται από το ποσό της 
Σύνταξης   από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Συνταξιούχος που λαμβάνει 
σύνταξη από το Πάγιο Ταμείο 
εκτός της κοινωνικής σύνταξης 

Οι εισφορές αποκόπτονται από το ποσό της 
Σύνταξης   από το Γενικό Λογιστήριο  

Συνταξιούχος που λαμβάνει 
σύνταξη από άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή ταμείο στην 
Κύπρο 

Παρακρατούνται από το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή ταμείο που παρέχει την σύνταξη 
και καταβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας 
μέσω PAYE (0701) 

Συνταξιούχος που λαμβάνει 
σύνταξη από το εξωτερικό.  

Η εισφορά καταβάλλεται στο Τμήμα 
Φορολογίας από τον ίδιο τον Συνταξιούχο 
μέσω Προσωρινής    (0213) και 
Αυτοφορολογίας (0313) 

Αξιωματούχος: 
σημαίνει  πρόσωπο  που  

κατέχει  ή  ασκεί  
πολιτειακό  ή δημοτικό  ή  
άλλο  αξίωμα,  καθώς  και  

κάθε  επίτροπος  ή  
ρυθμιστής  που διορίζεται 
με βάση πρόνοια νόμου 

1,70% 2,65% 

Αξιωματούχος για τον οποίο η 
Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για 
την καταβολή των  αποδοχών του 

Παρακρατούνται από τη Δημοκρατία και 
καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστήριο 

Αξιωματούχος εκτός από 
αξιωματούχο για τον  οποίο  η 
Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για 
την καταβολή των  αποδοχών του 

Παρακρατούνται και καταβάλλονται στο 
Τμήμα Φορολογίας μέσω PAYE 
 (0701) από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που είναι υπεύθυνο για την καταβολή στον 
αξιωματούχο των αποδοχών του  

Η Δημοκρατία ή το 
φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την 

καταβολή των 
αποδοχών σε 
Αξιωματούχο 

1,85% 2,90% 

Αξιωματούχος για τον οποίο η 
Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για 
την καταβολή των  αποδοχών του 

Παρακρατούνται από τη Δημοκρατία και 
καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστήριο 

Αξιωματούχος εκτός από 
αξιωματούχο για τον  οποίο  η 
Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για 
την καταβολή των  αποδοχών του 

Καταβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας μέσω 
PAYE (0701) από το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
καταβολή στον αξιωματούχο των αποδοχών 
του  



Εισφορέας 

από 
1/3/2019 

μέχρι 
28/2/202

0 

από 
1/3/2020 Υποκατηγορίες Τρόπος Είσπραξης και το αρμόδιο 

Τμήμα/Υπηρεσία 

Εισοδηματίας: 
σημαίνει  το  εισόδημα  κάθε  

φυσικού  προσώπου εκτός  
από  αποδοχές  ή σύνταξη και  

περιλαμβάνει  μερίσματα, 
ενοίκια τόκοι κτλ. 

1,70% 2,65% 

Ενοίκια για ακίνητα εντός και 
εκτός της Δημοκρατίας που 
καταβάλλονται σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας από 
κυπριακή εταιρεία, συνεταιρισμό, 
αρχή τοπικής διοίκησης ή τη 
Δημοκρατία 

Παρακράτηση στην  Πηγή από τον 
ενοικιαστή και το καταβάλλει στο Τμήμα 
Φορολογίας (0714) 

Ενοίκια για ακίνητα εντός της 
Δημοκρατίας που καταβάλλονται 
σε μη φορολογικό κάτοικο της 
Δημοκρατίας από κυπριακή 
εταιρεία, συνεταιρισμό, αρχή 
τοπικής διοίκησης ή τη 
Δημοκρατία 

Παρακράτηση στην  Πηγή από τον 
ενοικιαστή και το καταβάλλει στο Τμήμα 
Φορολογίας (0714) 

Ενοίκια για ακίνητα εντός της 
Δημοκρατίας που καταβάλλονται 
σε φορολογικό και μη φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας χωρίς 
παρακράτηση της εισφοράς 

Οι εισφορές καταβάλλονται από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου  στο Τμήμα 
Φορολογίας μέσω Αυτοφορολογίας 30/6 
και 31/12 του έτους (0704) 

Ενοίκια για ακίνητα εκτός  της 
Δημοκρατίας που καταβάλλονται 
σε φορολογικό κάτοικο της 
Δημοκρατίας χωρίς παρακράτηση 
της εισφοράς 

Οι εισφορές καταβάλλονται από τον 
ιδιοκτήτη του ακινήτου  στο Τμήμα 
Φορολογίας μέσω Αυτοφορολογίας 30/6 
και 31/12 του έτους (0704) 

Μερίσματα σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας 
(εφαρμόζεται και σε non-
domiciled) 

Παρακράτηση στην πηγή κατά την και 
καταβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας  
(0703) 

Λογιζόμενα μερίσματα σε 
φορολογικό κάτοικο της 
Δημοκρατίας που λογίζονται ότι 
καταβάλλονται από εταιρεία ή τη 
Δημοκρατία 

Η εισφορά στο ΓεΣΥ ισχύει και σε 
λογιζόμενα μερίσματα που αναλογούν σε 
φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι στη Δημοκρατία. Η υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς σε περίπτωση 
λογιζόμενων μερισμάτων προκύπτει κατά 
την ημερομηνία που λογίζονται (δηλ. η 
31η Δεκεμβρίου) μέσω    Αυτοφορολογίας 
στο Τμήμα Φορολογίας (0723) 

Άλλα μερίσματα σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων 
μερισμάτων από το εξωτερικό 

Οι εισφορές καταβάλλονται στο Τμήμα 
Φορολογίας από το άτομο που λαμβάνει 
τα μερίσματα μέσω Αυτοφορολογίας 30/6 
και 31/12 του έτους (0713) 

Τόκοι σε φορολογικό κάτοικο της 
Δημοκρατίας που καταβάλλονται 
από άτομο, εταιρεία ή τη 
Δημοκρατία 

Παρακράτηση στην 
πηγή κατά την καταβολή και πληρωμή στο 
Τμήμα Φορολογίας (0702) 

Άλλοι τόκοι σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων τόκων 
από το εξωτερικό αλλά και 
Μηνιαίο όφελος 9% επί του 
υπολοίπου του δανείου ή της 
οποιασδήποτε άλλης μηνιαίας 
χρηματικής διευκόλυνσης σε 
διευθυντές ή μετόχους (για 
φορολογικούς και μη 
φορολογικούς κάτοικους στη 
Δημοκρατία). 

Οι εισφορές καταβάλλονται στο Τμήμα 
Φορολογίας από το άτομο που λαμβάνει 
του τόκους  μέσω Αυτοφορολογίας 30/6 
και 31/12 του έτους (0712) 

 

 



Εισφορέας 

από 
1/3/2019 

μέχρι 
28/2/2020 

από 
1/3/2020 

Υποκατηγορίες 
Τρόπος Είσπραξης και το αρμόδιο 

Τμήμα/Υπηρεσία 

Εισοδηματίας 
(συνέχεια) 

 

1,70% 2,65% 

Εισόδημα από φήμη και 
πελατεία 

Οι εισφορές καταβάλλονται στο Τμήμα 
Φορολογίας από το άτομο που λαμβάνει 
το εισόδημα μέσω Προσωρινής (0213) και 
Αυτοφορολογίας (313) 

Οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα 
οφέλη από οποιοδήποτε αξίωμα ή 
μισθωτές υπηρεσίες, 
περιλαμβανομένης της κατ’ 
εκτίμηση ετήσιας αξίας 
καταλύματος, στέγης και 
διατροφής ή οικίας, καθώς και 
κάθε άλλο επίδομα, χρηματικής ή 
άλλης μορφής, που χορηγείται 
αναφορικά με παρεχόμενες 
μισθωτές υπηρεσίες στο άτομο το 
οποίο παρέχει τις μισθωτές 
υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε 
μέλος της οικογένειας του 
(αποδοχές που δεν    εμπίπτουν 
στον όρο αποδοχές όπως ορίζεται 
στον ΚΑΝ) 

Υπολογίζεται και γίνετε παρακράτηση από 
αυτόν που χορηγεί τα κέρδη ή  οφέλη και 
τα καταβάλλει στο Τμήμα Φορολογίας  
μέσω PAYE (0701) 

Εισόδημα σε φορολογικό κάτοικο 
της Δημοκρατίας από μισθωτές 
υπηρεσίες στο  εξωτερικό σε 
εργοδότη μη κάτοικο της 
Δημοκρατίας 

Οι εισφορές καταβάλλονται στο Τμήμα 
Φορολογίας από το άτομο που λαμβάνει 
το εισόδημα μέσω Προσωρινής (0213) και 
Αυτοφορολογίας (313) 

 

Β. Μέγιστο Ποσοστό  

• Σε περίπτωση όπου το άθροισμα των αποδοχών, συντάξεων και εισοδημάτων του εισφορέα είναι 

πέραν των €180.000 ετησίως, τότε καταβάλλονται εισφορές μόνο μέχρι του ποσού των €180.000 

• Η σειρά του αθροίσματος για τον υπολογισμό των €180.000 είναι πρώτα οι αποδοχές, μετά οι 

συντάξεις και τέλος, τα εισοδήματα 

• Οι εισφορές στο ΓεΣΥ εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος τόσο για τον εργοδότη όσο και για 

το φυσικό πρόσωπο (υπόκεινται όμως στον περιορισμό του 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος 

στην περίπτωση του φυσικού προσώπου) 

• Σε περίπτωση που καταβληθεί εισφορά επί ποσού πέρα των €180.000 ο εισφορέας δύναται να 

απαιτήσει την επιστροφή της από τον ΟΑΥ υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η εισφορά μπορεί να 

διεκδικηθεί εντός 6 ετών 

• Σε περίπτωση όπου απολεσθεί εισφορά ως αποτέλεσμα δόλου ή εσκεμμένης παράλειψης τότε 

μπορεί να εισπραχθεί εντός 12 ετών. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας και 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο 
info@kkp.com.cy. 

 
KKP Auditors, Accountants and Tax Advisors 

 


