Εισφορές στο ΓΕΣΥ 2019
(α) Ποσοστά εισφοράς και μέγιστο ποσό επί
του οποίου καταβάλλονται εισφορές στο ΓΕΣΥ

Από 1/3/2019
μέχρι 28/2/2020

Από 1/3/2020

Μισθωτός

1,70%

2,65%

Εργοδότης

1,85%

2,90%

Αυτοτελώς
εργαζόμενος

2,55%

4,00%

Συνταξιούχος

1,70%

2,65%

Εισοδηματίας (π.χ.
ενοίκια, τόκοι,
μερίσματα κλπ)

1,70%

2,65%

Αξιωματούχος

1,70%

2,65%

Το πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για
την καταβολή των
απολαβών του
αξιωματούχου

1,85%

2,90%

Πάγιο Ταμείο της
Δημοκρατίας

1,65%

4,70%

Το όριο των αποδοχών που
ισχύει στην περίπτωση του ΓΕΣΥ
είναι €180.000 τον χρόνο.
Η σειρά του αθροίσματος είναι
1. Αποδοχές μισθωτού
2. Αποδοχές αυτοτελώς
εργαζομένου
3. Αποδοχές αξιωματούχου
4. Συντάξεις
5. εισοδήματα
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(β) Εισόδημα από ενοίκια

Εισόδημα από ενοίκια

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 στη

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 στη

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

Μέσω

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

Μέσω

πηγή κατά την
καταβολή του ενοικίου
(tax code 0714)

Το Αρμόδιο τμήμα για την είσπραξη
των εισφορών στο Ταμείο του ΓΕΣΥ
είναι το Τμήμα Φορολογίας

πηγή κατά την
καταβολή του ενοικίου
(tax code 0714)

αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (tax code 0704)

αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (tax code 0704)
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(γ) Άλλα εισοδήματα – Μερίσματα και τόκοι
Υπάγονται μόνο οι κάτοικοι της
Δημοκρατίας και έχουν
εισοδήματα που πηγάζουν από
ακίνητα στη Δημοκρατία
Περιλαμβάνει μερίσματα όπως
αυτά καθορίζονται στον περί
εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα
της δημοκρατίας νόμο.

Όταν πρόσωπο καταβάλλει μερίσματα ή τόκους ή
ενοίκια σε συνεταιρισμό δεν θα παρακρατεί ΓΕΣΥ επειδή
δεν γνωρίζει αν οι συνέταιροι είναι φυσικά πρόσωπα και
ούτε το ποσοστό συμμετοχής τους. Τα πρόσωπα αυτά
θα πρέπει να καταβάλλουν το ΓΕΣΥ μόνο με
αυτοφορολογία

Άρα
Καταβάλλεται ΓΕΣΥ στα
λογιζόμενα μερίσματα που
αντιστοιχούν σε μετόχους που
είναι φυσικά πρόσωπα
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Παράρτημα Ι – Περίληψη επιβολής και είσπραξης εισφοράς ΓΕΣΥ
Κατηγορία και
Άρθρο του Περί
Γενικού Σχεδίου
Υγείας Νόμου

Μισθωτοί 19(1)(α)

Εργοδότες 19(1)(β)

Αυτοτελώς
Εργαζόμενοι 19(1)(γ)

Συνταξιούχοι –
19(1)(δ)

Άρθρο ΦΕΝ στο οποίο εμπίπτει το
εισόδημα
Υποκατηγορία και είδος εισοδήματος

Φορολογικοί
κάτοικοι

Μη Φορολογικοί
κάτοικοι

Μισθωτοί που απασχολούνται από τη Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) για τις
αποδοχές τους όπως ορίζονται από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο
(ΚΑΝ)

5(1)(β)

5(2)(β)

Μισθωτοί εκτός από αυτούς που απασχολούνται από τη ΚΔ για τις
αποδοχές τους όπως ορίζονται από τον περί ΚΑΝ

5(1)(β)

Μισθωτοί που απασχολούνται από τη ΚΔ για τις αποδοχές τους όπως
ορίζονται από τον περί ΚΑΝ

Συντελεστής εισφοράς από:
Μέσον είσπραξης
/ κώδικας

01/03/2019

01/03/2020

Γενικό Λογιστήριο

1,70%

2,65%

5(2)(β)

Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

1,70%

2,65%

5(1)(β)

5(2)(β)

Γενικό Λογιστήριο

1,85%

2,90%

Μισθωτοί εκτός από αυτούς που απασχολούνται από τη ΚΔ για τις
αποδοχές τους όπως ορίζονται από τον περί ΚΑΝ

5(1)(β)

5(2)(β)

Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

1,85%

2,90%

Αυτοτελώς εργαζόμενοι για αποδοχές μέχρι τις ασφαλιστέες αποδοχές
όπως ορίζονται στον πλερι ΚΑΝ

5(1)(α)

5(2)(α)

Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

2,55%

4%

2,55%

4%

Αυτοτελώς εργαζόμενοι για ποσά που προέρχονται από τις πηγές που
καθορίζονται στα Άρθρα 5(1)(α) και 5(2)(α) του περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμου (ΦΕΝ) και είναι πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών
κατά την έννοια του περί ΚΑΝ

5(1)(α)

5(2)(α)

Τμήμα Φορολογίας
Προσωρινή (0213)
και αυτοφορολογία
(313)

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κοινωνική Σύνταξη

5(1)(δ)

5(2)(γ)

Υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

1,7%

2,65%

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από το Πάγιο Ταμείο

5(1)(δ)

5(2)(γ)

Γενικό Λογιστήριο

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

Συνταξιούχοι άλλων ταμείων συντάξεων στην Κύπρο

5(1)(δ)

Συντάξεις προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό
συμπεριλαμβανομένων των προσώπων επί των οποίων εφαρμόζονται οι
διατάξεις των Κανονισμών ΕΚ 883/2004 και ΕΚ 987/2009

5(1)(δ)

5(2)(γ)

Τμήμα Φορολογίας
PAYE (0701)
Τμήμα Φορολογίας
Προσωρινή (0213)
και αυτοφορολογία
(313)
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Αξιωματούχοι 19(1)(ε)

Πρόσωπα
υπεύθυνα για την
καταβολή των
αποδοχών στους
Αξιωματούχους 19(1)(στ)

Αξιωματούχοι για τους οποίους είναι υπεύθυνη η ΚΔ για την καταβολή των
αποδοχών τους (οι αποδοχές ορίζονται ως το ποσό που προέρχεται από τις
πηγές που καθορίζονται στα Άρθρα 5(1)(β) και 5(2)(β) του περί ΦΕΝ εκτός
μισθών και συντάξεων)
Αξιωματούχοι εκτός από αυτούς για τους οποίους είναι υπεύθυνη η ΚΔ για
την καταβολή των αποδοχών τους (οι αποδοχές ορίζονται ως το ποσό που
προέρχεται από τις πηγές που καθορίζονται στα Άρθρα 5(1)(β) και 5(2)(β)
του περί ΦΕΝ εκτός μισθών και συντάξεων)

5(1)(β)

5(2)(β)

Γενικό Λογιστήριο

1,7%

2,65%

5(1)(β)

5(2)(β)

Τμήμα Φορολογίας
(PAYE 0701)

1,7%

2,65%

Αξιωματούχοι για τους οποίους είναι υπεύθυνη η ΚΔ για την καταβολή των
αποδοχών τους (οι αποδοχές ορίζονται ως το ποσό που προέρχεται από τις
πηγές που καθορίζονται στα Άρθρα 5(1)(β) και 5(2)(β) του περί ΦΕΝ)

5(1)(β)

5(2)(β)

Γενικό Λογιστήριο

1,85%

2,90%

Αξιωματούχοι εκτός από αυτούς για τους οποίους είναι υπεύθυνη η ΚΔ για
την καταβολή των αποδοχών τους (οι αποδοχές ορίζονται ως το ποσό που
προέρχεται από τις πηγές που καθορίζονται στα Άρθρα 5(1)(β) και 5(2)(β)
του περί ΦΕΝ)

5(1)(β)

5(2)(β)

Τμήμα Φορολογίας
(PAYE 0701)

1,85%

2,90%

5(1)(β) + 5(1)(ζ)

5(2)(β) + 5(2)(ζ)

Τμήμα Φορολογίας
(PAYE 0701)

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

Οφέλη μισθωτών/αξιωματούχων που δεν εμπίπτουν στον όρο αποδοχές
όπως ορίζεται στον περί ΚΑΝ
Εισοδήματα Μισθωτών και αξιωματούχων από εργασία στο εξωτερικό σε
εργοδότη μη κάτοικο της δημοκρατίας

Εισοδηματίες - φήμη και πελατεία
Εισοδηματίες 19(1)(ζ)

5(1)(β) + 5(1)(ζ)

5(1)(στ)

Εισοδήματα σε μη φορολογικούς κατοίκους την ΚΔ από υπηρεσίες που
εμπίπτουν στο άρθρο 24 του ΦΕΝ με υποχρέωση παρακράτησης στην πηγή

5(2)(ε)

5(2)(στ)

Τόκοι σε φορολογικούς κατοίκους της ΚΔ που καταβάλλονται από άτομο,
εταιρεία ή τη Δημοκρατία

5(1)(γ)

Άλλοι τόκοι σε φορολογικούς κάτοικους της ΚΔ (συμπ. τόκων από το
εξωτερικό)

5(1)(γ)

Τμήμα Φορολογίας
Προσωρινή (0213)
και αυτοφορολογία
(313)
Τμήμα Φορολογίας
Προσωρινή (0213)
και αυτοφορολογία
(313)
Τμήμα Φορολογίας
Παρακράτηση στην
πηγή DAS (710)
Τμήμα Φορολογίας
Παρακράτηση στην
πηγή κατά την
καταβολή (0702)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12
(0712)
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Μερίσματα σε φορολογικούς κάτοικους της ΚΔ που καταβάλλονται από
άτομο, εταιρεία ή τη Δημοκρατία

5(1)(γ)

Άλλα μερίσματα σε φορολογικούς κάτοικους της ΚΔ (συμπ. τόκων από το
εξωτερικό)

5(1)(γ)

Μερίσματα σε φορολογικούς κάτοικους της ΚΔ που λογίζονται ότι
καταβάλλονται από εταιρεία

5(1)(γ)

Ενοίκια για ακίνητα εντός και εκτός την ΚΔ που καταβάλλονται σε
φορολογικούς κατοίκους της ΚΔ από κυπριακή εταιρεία, κυπριακό
συναιτερισμό, τη Δημοκρατία ή αρχή τοπικής διοίκησης

5(1)(ε)

5(2)(δ)

Ενοίκια για ακίνητα εντός της ΚΔ που εισπράττονται από φορολογικούς και
μη φορολογικούς κατοίκους της ΚΔ χωρίς παρακράτηση

5(1)(ε)

5(2)(δ)

Ενοίκια για ακίνητα εντός της ΚΔ που εισπράττονται από μη φορολογικούς
κατοίκους της ΚΔ χωρίς παρακράτηση
Ενοίκια για ακίνητα εκτός της ΚΔ που εισπράττονται από φορολογικούς
κατοίκους της ΚΔ χωρίς παρακράτηση

5(2)(δ)

5(1)(ε)

Τμήμα Φορολογίας
Παρακράτηση στην
πηγή κατά την
καταβολή (0703)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12
(0713)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογία
1/2 (0723)
Τμήμα Φορολογίας
Παρακράτηση στην
πηγή κατά την
καταβολή (0714)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογία
30/6 και 31/12
(0714)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογία
30/6 και 31/12
(0704)
Τμήμα Φορολογίας
Αυτοφορολογία
30/6 και 31/12
(0704)

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%

1,7%

2,65%
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Our services
Audit and
assurance
Services

Accounting and
Vat
Tax consulting
Consulting and
business advisory
Training and
seminars

APSEROU SHIAKA & CO LTD
Ιούνιος 2019
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