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Έναρξη εισφορών 
στο Γενικό Σύστημα Υγείας

Παραδείγματα εισφορών για σκοπούς ΓεΣΥ (με βάση τα 
ποσοστά που εφαρμόζονται την περίοδο 1/3/2019 – 29/2/2020)

Μισθωτός 
και

Εργοδότης

Αποδοχές
μισθωτού

Εισφορά
μισθωτού

Εισφορά
εργοδότη

Τρόπος
είσπραξης/
παρακράτησης
και καταβολής

1,70% 1,85% Ο εργοδότης 
παρακρατεί την 
εισφόρα του 
μισθωτού και 
την καταβάλλει
μαζί με την 
εισφορά του 
εργοδότη στον 
Διευθυντή των 
ΥΚΑ

€1.000 €17,00 18,50€

Αυτοτελώς 
Εργαζόμενος

Αποδοχές 
αυτοτελώς 

εργαζόμενου

Eισφορά 
αυτοτελώς 

εργαζόμενου 

Τρόπος 
είσπραξης/
παρακράτησης 
και καταβολής

2,55% Ο αυτοτελώς 
εργαζόμενος 
καταβάλλει την 
εισφορά του στον 
Διευθυντή των 
ΥΚΑ για ποσό 
μέχρι το ύψος 
των ασφαλιστέων 
αποδοχών, και 
στον Έφορο 
Φορολογίας 
(μέσω 
αυτοφορολογίας) 
για ποσό πέραν 
των ασφαλιστέων 
αποδοχών

€1.000 €25,50

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Σύνταξη Εισφορά 
συνταξιούχου 

Τρόπος
είσπραξης/
παρακράτησης
και καταβολής

1,70% Ο Διευθυντής των 
ΥΚΑ παρακρατεί 
την εισφορά του 
συνταξιούχου 
απο την  
συνταξη και την 
καταβάλλει στο 
Ταμείο του ΓεΣΥ

€600 €10,20

Συνταξιούχος

Ταμείου 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

Παραδείγμα 1

Παραδείγμα 2

Παραδείγμα 3
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1  Έναρξη καταβολής εισφορών στο ΓεΣΥ

Με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, από την 
1η Μαρτίου 2019 αρχίζει η υποχρέωση καταβολής εισφορών 
στο ΓεΣΥ. Η υποχρέωση καταβολής εισφορών αρχίζει από την 
1η Μαρτίου έτσι ώστε μέχρι την 1η Ιουνίου 2019 που αρχίζει 
η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, να έχουν εισρεύσει στο 
Ταμείο του ΓεΣΥ οι απαραίτητες χρηματικές ροές για την 
πληρωμή των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

2  Οι εισφορείς και τα ποσοστά εισφορών

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι δυνατό να εμπίπτει σε περισσότερες 
από μία κατηγορίες εισφορών.

Το μέγιστο συνολικό ετήσιο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο 
πάνω στο οποίο καταβάλλονται εισφορές στο ΓεΣΥ, είναι το 
ποσό των €180.000. Σε περίπτωση που καταβληθεί εισφορά 
πέραν των €180.000, τότε ο εισφορέας  μπορεί να απαιτήσει την 
επιστροφή του ποσού της εισφοράς που καταβλήθηκε για ποσό 
πέραν των €180.000 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον ΟΑΥ.

3   Τρόπος και διαδικασίες είσπραξης των εισφορών 
στο ΓεΣΥ

Τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες  για την είσπραξη ή/και 
παρακράτηση και καταβολή των εισφορών στο Ταμείο του 
ΓεΣΥ είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα 
Φορολογίας και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ανάλογα 
με την περίπτωση, όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

Για την είσπραξη των εισφορών από το Τμήμα Φορολογίας και 
τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ακολουθούνται οι 
ίδιες διαδικασίες με τις υφιστάμενες για τους σκοπούς του φόρου 
εισοδήματος/έκτακτης αμυντικής εισφοράς ή των εισφορών στο 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με την περίπτωση. 
Για το σκοπό αυτό έχουν τροποποιηθεί ανάλογα οι σχετικές 
δηλώσεις και έντυπα των εν λόγω Τμημάτων/Υπηρεσιών.

•  Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 

            Για τις αποδοχές μισθωτών που απασχολούνται από τη 
Δημοκρατία η παρακράτηση/ καταβολή της εισφοράς του 
μισθωτού και του εργοδότη γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο 
στο Ταμείο του ΓεΣΥ. 

            Για τις αποδοχές των υπόλοιπων μισθωτών η παρακράτηση/ 
καταβολή της εισφοράς του μισθωτού και του εργοδότη γίνεται 
από τον εργοδότη στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

•  Εισφορές Αυτοτελώς Εργαζομένων 

            Για αποδοχές μέχρι το ύψος των ασφαλιστέων αποδοχών 
κατά την έννοια των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 
(ΚΑΝ), η καταβολή της εισφοράς γίνεται από τον αυτοτελώς 
εργαζόμενο στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

            Για αποδοχές πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών κατά 
την έννοια του ΚΑΝ, η καταβολή της εισφοράς γίνεται από 
τον αυτοτελώς εργαζόμενο στο Τμήμα Φορολογίας μέσω 
αυτοφορολογίας. 

•  Εισφορές Συνταξιούχων 

            Για συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την 
Κοινωνική Σύνταξη, η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται 
από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

            Για συντάξεις από το Πάγιο Ταμείο (εκτός της Κοινωνικής 
Σύνταξης), η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται από το 
Γενικό Λογιστήριο.

            Για συντάξεις από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ταμείο 
στη Κύπρο, η παρακράτηση και καταβολή της εισφοράς στο 
Τμήμα Φορολογίας γίνεται από το πρόσωπο/ταμείο που 
καταβάλλει τη σύνταξη.

            Για συντάξεις από το εξωτερικό, η καταβολή της εισφοράς 
γίνεται από τον συνταξιούχο στο Τμήμα Φορολογίας μέσω 
αυτοφορολογίας.

•   Εισφορές Αξιωματούχων και των Προσώπων που 
είναι υπεύθυνα για την καταβολή των αποδοχών σε 
αξιωματούχους

            Για αποδοχές αξιωματούχων για τους οποίους η Δημοκρατία 
είναι υπεύθυνη για την καταβολή των αποδοχών τους, η 
παρακράτηση/καταβολή της εισφοράς του αξιωματούχου 
και της Δημοκρατίας γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο 
στο Ταμείο του ΓεΣΥ. 

            Για αποδοχές αξιωματούχων εκτός αυτών για τους οποίους 
η Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την καταβολή των 
αποδοχών τους, η παρακράτηση/καταβολή της εισφοράς 
του αξιωματούχου και του Προσώπου που είναι υπεύθυνο 
για την καταβολή των αποδοχών του, γίνεται στο Τμήμα 
Φορολογίας από το Πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
καταβολή των αποδοχών στον αξιωματούχο.

•  Εισφορές Εισοδηματιών

            Για τόκους, μερίσματα, ενοίκια και άλλα εισοδήματα με βάση 
το άρθρο 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, η 
εισφορά, ανάλογα με την περίπτωση, είτε παρακρατείται στην 
πηγή κατά την καταβολή του εισοδήματος και καταβάλλεται 
στο Τμήμα Φορολογίας από το πρόσωπο που το καταβάλλει, 
είτε καταβάλλεται από τον εισοδηματία στο Τμήμα Φορολογίας 
μέσω αυτοφορολογίας. Λεπτομέρειες για το τι ισχύει σε 
κάθε περίπτωση υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, 
www.gesy.org.cy

Κατηγορίες Εισφορέων 1/3/2019-
29/2/2020

Από 
1/3/2020

Επεξηγήσεις

Μισθωτός (δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα) 1,70% 2,65% επί των 

αποδοχών του

Εργοδότης 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Κράτους ως 
εργοδότη)

1,85% 2,90%

επί των 
αποδοχών 
κάθε μισθωτού 
του

Κράτος 1,65% 4,70%

επί των 
αποδοχών των 
μισθωτών, των 
αυτοτελώς 
εργαζομένων, 
των 
αξιωματούχων 
και επί των 
συντάξεων

Αυτοτελώς 
εργαζόμενος 2,55% 4,00% επί των 

αποδοχών του

Συνταξιούχος 1,70% 2,65% επί της  
σύνταξης του

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

1,70% 2,65%
επί του 
εισοδήματος 
του

Αξιωματούχος 1,70% 2,65% επί των 
αποδοχών του

Πρόσωπο υπεύθυνο 
για την καταβολή σε 
αξιωματούχο των 
αποδοχών του

1,85% 2,90%
επί των 
αποδοχών του 
αξιωματούχου


