Αρ. Φακ.: OAY 31.18.001
1 Φεβουαρίου 2019
Θέμα: Έναρξη καταβολής εισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας
Έχω οδηγίες να σας ενημερώσω ότι, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος
Υγείας (ΓεΣΥ) την 1η Ιουνίου 2019, προκύπτει υποχρέωση για καταβολή εισφορών
για το ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου 2019 σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος
Υγείας Νόμο (Νόμος), όπως παρατίθεται πιο κάτω:
Α. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο ΓεΣΥ
Υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο ΓεΣΥ έχουν οι πιο κάτω:
1. «μισθωτός»: έχει την έννοια που δίδει στον όρο ο περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόμος
2. «εργοδότης»: περιλαμβάνει και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
3. «αυτοτελώς εργαζόμενος»: έχει την έννοια που δίδει στον όρο ο περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος
4. «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
5. «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
6. Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για
την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από το διορισμό ή
την εκλογή του αποδοχών
7. «εισοδηματίας»: σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει
«εισόδημα» όπως ορίζεται στο Β.3 πιο κάτω
8. To Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας
Υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο ΓεΣΥ έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα εκτός
από τις περιπτώσεις 2,6 και 8 πιο πάνω. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι δυνατό
να εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισφορέα. Σημειώνεται ότι
φυσικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση καταβολής εισφοράς στο ΓεΣΥ δεν
σημαίνει αυτόματα ότι είναι και δικαιούχος του ΓεΣΥ. Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου.
Β. Αποδοχές, συντάξεις και εισοδήματα που υπόκεινται σε εισφορά στο
ΓεΣΥ.
Οι πιο κάτω αποδοχές, συντάξεις και εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά στο
ΓεΣΥ:
1. «Αποδοχές»:
(α) σε σχέση με μισθωτό, έχει την έννοια που δίδει στον όρο αυτό ο περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος (ΚΑΝ)

(β) σε σχέση με αυτοτελώς εργαζόμενο σημαίνει(i) τις ασφαλιστέες αποδοχές κατά την έννοια του ΚΑΝ και των
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού
(ii) το ποσό που προέρχεται κάθε έτος από τις πηγές που καθορίζονται
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου
(ΦΕΝ) και είναι πέραν του ποσού που αναφέρεται στην υποπαράγραφο
(i) ανωτέρω ∙
(γ) σε σχέση με αξιωματούχο σημαίνει το ποσό που προέρχεται κάθε έτος
από τις πηγές που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του ΦΕΝ και δεν εμπίπτει
στο (α) πιο πάνω.
2. «Σύνταξη»:
σημαίνει τη σύνταξη κάθε φυσικού προσώπου προερχόμενη από τις πηγές
που καθορίζονται στο άρθρο 5 του ΦΕΝ και ο όρος «συνταξιούχος»
ερμηνεύεται ανάλογα.
3. «Εισόδημα»:
σημαίνει το εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου προερχόμενο από τις πηγές
που καθορίζονται στο άρθρο 5 του ΦΕΝ, εκτός από αποδοχές ή σύνταξη
και περιλαμβάνει μερίσματα, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Εκτάκτου
Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο (ΕΑΕ).
Η παραπομπή του Νόμου στο άρθρο 5 του ΦΕΝ σημαίνει ότι οι εξαιρέσεις
και απαλλαγές εισοδημάτων που παραχωρούνται για σκοπούς φόρου
εισοδήματος με βάση τα υπόλοιπα άρθρα του ΦΕΝ, δεν ισχύουν για
σκοπούς ΓεΣΥ.
Σε περίπτωση όμως που εισοδήματα π.χ. μερίσματα εξαιρούνται από άλλη
Νομοθεσία τότε δεν θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο άρθρο 5 του περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση
καταβολής εισφοράς στο ΓεΣΥ.
Τα μερίσματα καθορίζονται σύμφωνα με τον ΕΑΕ, και συνεπώς
καταβάλλεται εισφορά στο ΓεΣΥ επί των λογιζόμενων μερισμάτων που
αντιστοιχούν στους μετόχους που είναι φυσικά πρόσωπα κάτοικοι στην
Δημοκρατία. Η εταιρεία θα πρέπει να παρακρατεί την εισφορά στα ποσά
αυτά. Οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε τέτοια
μερίσματα κατά την ημερομηνία που λογίζονται.
Η εισφορά στο ΓεΣΥ επί των εφάπαξ/φιλοδωρημάτων που καταβάλλονται
σε υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και επί των
ωφελημάτων που καταβάλλονται από Ταμεία Προνοίας, τα οποία
εμπίπτουν στο άρθρο 5 του ΦΕΝ, υπολογίζεται επί του ποσού που
κερδήθηκε για υπηρεσία μετά την 1 η Μαρτίου 2019.
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Γ. Ποσοστά εισφοράς και μέγιστο ποσό επί του οποίου καταβάλλονται
εισφορές στο ΓεΣΥ:
Τα ποσοστά εισφοράς στο ΓεΣΥ είναι ως ακολούθως:

Μισθωτός
Εργοδότης
Αυτοτελώς εργαζόμενος
Συνταξιούχος
Αξιωματούχος
Η Δημοκρατία ή φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
καταβολή
των
απολαβών
σε
αξιωματούχο
Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι,
μερίσματα κ.λπ.)
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας

Από 1/3/2019
μέχρι 28/2/2020
1,70%
1,85%
2,55%
1,70%
1,70%
1,85%

Από 1/3/2020

1,70%

2,65%

1,65%

4,70%

2,65%
2,90%
4,00%
2,65%
2,65%
2,90%

Στην περίπτωση όπου το άθροισμα των αποδοχών, συντάξεων και εισοδημάτων που
έλαβε ο εισφορέας σε ένα ημερολογιακό έτος είναι πέραν των €180.000, εισφορά
καταβάλλεται μόνο επί του ποσού των €180.000. Η σειρά του αθροίσματος για τον
υπολογισμό των €180.000 είναι πρώτα οι αποδοχές, με σειρά αναφοράς: αποδοχές
μισθωτού, αυτοτελώς εργαζομένου και αξιωματούχου, ακολούθως οι συντάξεις και
τέλος τα εισοδήματα. Σε περίπτωση που για ένα ημερολογιακό έτος καταβλήθηκε
εισφορά επί ποσού πέραν των €180.000, τότε ο εισφορέας δύναται να απαιτήσει την
επιστροφή του ποσού της εισφοράς που καταβλήθηκε για ποσό πέραν των €180.000,
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.
Δ. 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
(ΥΚΑ), το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛ),
ανάλογα με την περίπτωση, ως ακολούθως:
Εισφορέας και
σχετικό άρθρο
του Νόμου

Μισθωτός 19(1)(α)

Εργοδότης 19(1)(β)

Υποκατηγορία
Μισθωτοί που
απασχολούνται από
τη Δημοκρατία
Μισθωτοί εκτός από
μισθωτούς που
απασχολούνται από
τη Δημοκρατία
Μισθωτοί που
απασχολούνται από
τη Δημοκρατία
Μισθωτοί εκτός από
μισθωτούς που
απασχολούνται από
τη Δημοκρατία

Αποδοχές / σύνταξη /
εισόδημα επί των οποίων
καταβάλλεται εισφορά

Αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία
ΓΛ

Αποδοχές όπως ορίζονται στο
Β.1.(α) πιο πάνω
ΥΚΑ

ΓΛ
Επί των αποδοχών των
μισθωτών του όπως ορίζονται
στο Β.1.(α) πιο πάνω
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ΥΚΑ

Εισφορέας και
σχετικό άρθρο
του Νόμου

Αυτοτελώς
εργαζόμενος 19(1)(γ)

Συνταξιούχος
- 19(1)(δ)

Αξιωματούχος
- 19(1)(ε)

Υποκατηγορία
Για ασφαλιστέες
αποδοχές κατά την
έννοια του ΚΑΝ
Για αποδοχές
πέραν των
ασφαλιστέων
αποδοχών κατά την
έννοια του ΚΑΝ
Συνταξιούχος που
λαμβάνει σύνταξη
από το Ταμείο
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ή
κοινωνική σύνταξη
από το Πάγιο
Ταμείο
Συνταξιούχος που
λαμβάνει σύνταξη
από το Πάγιο
Ταμείο εκτός της
κοινωνικής
σύνταξης
Συνταξιούχος που
λαμβάνει σύνταξη
από άλλο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή
ταμείο στην Κύπρο
Συνταξιούχος που
λαμβάνει σύνταξη
από το εξωτερικό
συμπεριλαμβανομέν
ων των προσώπων
επί των οποίων
εφαρμόζονται οι
διατάξεις των
Κανονισμών ΕΚ
883/2004 και ΕΚ
987/2009
Αξιωματούχος για
τον οποίο η
Δημοκρατία είναι
υπεύθυνη για την
καταβολή των
αποδοχών του
Αξιωματούχος εκτός
από αξιωματούχο
για τον οποίο η
Δημοκρατία είναι
υπεύθυνη για την
καταβολή των
αποδοχών του

Αποδοχές / σύνταξη /
εισόδημα επί των οποίων
καταβάλλεται εισφορά

Αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία

Αποδοχές όπως ορίζονται στο
Β.1.(β)(i) πιο πάνω

ΥΚΑ

Αποδοχές όπως ορίζονται στο
Β.1.(β)(ii) πιο πάνω

ΤΦ – μέσω
Προσωρινής
(0213) και
Αυτοφορολογίας
(313)

ΥΚΑ

ΓΛ

Σύνταξη όπως ορίζεται στο Β.2
πιο πάνω

ΤΦ – μέσω PAYE
(0701)

ΤΦ – μέσω
Προσωρινής
(0213) και
Αυτοφορολογίας
(0313)

ΓΛ
Αποδοχές όπως ορίζονται στο
Β.1.(γ) πιο πάνω
ΤΦ – μέσω PAYE
(0701)
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Εισφορέας και
σχετικό άρθρο
του Νόμου
Η Δημοκρατία
ή το φυσικό ή
νομικό
πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο
για την
καταβολή των
αποδοχών σε
Αξιωματούχο
- 19(1)(στ)

Εισοδηματίας
- 19(1)(ζ)

Υποκατηγορία
Αξιωματούχος για
τον οποίο η
Δημοκρατία είναι
υπεύθυνη για την
καταβολή των
αποδοχών του
Αξιωματούχος εκτός
από αξιωματούχο
για τον οποίο η
Δημοκρατία είναι
υπεύθυνη για την
καταβολή των
αποδοχών του
Οφέλη από
μισθωτές υπηρεσίες
στην Κύπρο που
δεν εμπίπτουν στον
όρο αποδοχές
όπως ορίζεται στον
ΚΑΝ
Εισόδημα σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας
από μισθωτές
υπηρεσίες στο
εξωτερικό σε
εργοδότη μη
κάτοικο της
Δημοκρατίας
Εισόδημα από φήμη
και πελατεία
Εισόδημα σε μη
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας
από υπηρεσίες που
εμπίπτουν σε
παρακράτηση
φόρου εισοδήματος
στην πηγή με βάση
το άρθρο 24 του
ΦΕΝ
Τόκοι σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας
που καταβάλλονται
από άτομο, εταιρεία
ή τη Δημοκρατία

Αποδοχές / σύνταξη /
εισόδημα επί των οποίων
καταβάλλεται εισφορά

Αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία

ΓΛ
Επί των αποδοχών του
αξιωματούχου όπως ορίζονται
στο Β.1.(γ) πιο πάνω
ΤΦ – μέσω PAYE
(0701)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(1)(β),
5(1)(ζ), 5(2)(β) και 5(2)(ζ) του
ΦΕΝ που δεν εμπίπτει στον όρο
αποδοχές όπως ορίζεται στον
ΚΑΝ

ΤΦ – μέσω PAYE
(0701)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(1)(β)
και 5(1)(ζ) του ΦΕΝ

ΤΦ – μέσω
Προσωρινής
(0213) και
Αυτοφορολογίας
(313)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(1)(στ)
και 5(2)(ε) του ΦΕΝ

ΤΦ – μέσω
Προσωρινής
(0213) και
Αυτοφορολογίας
(313)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(2)(στ)
του ΦΕΝ

ΤΦ –
Παρακράτηση
στην πηγή –
(0710)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(1)(γ)
του ΦΕΝ

ΤΦ –
Παρακράτηση
στην πηγή κατά
την καταβολή
(0702)
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Εισφορέας και
σχετικό άρθρο
του Νόμου

Υποκατηγορία
Άλλοι τόκοι σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομέν
ων τόκων από το
εξωτερικό
Μερίσματα σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας
που καταβάλλονται
από άτομο, εταιρεία
ή τη Δημοκρατία
Λογιζόμενα
μερίσματα σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας
που λογίζονται ότι
καταβάλλονται από
εταιρεία ή τη
Δημοκρατία
Άλλα μερίσματα σε
φορολογικό κάτοικο
της Δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομέν
ων μερισμάτων από
το εξωτερικό
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
Ενοίκια για ακίνητα
εντός της
Δημοκρατίας που
καταβάλλονται σε
μη φορολογικό
κάτοικο της
Δημοκρατίας από
κυπριακή εταιρεία,
συνεταιρισμό, αρχή
τοπικής διοίκησης ή
τη Δημοκρατία

Αποδοχές / σύνταξη /
εισόδημα επί των οποίων
καταβάλλεται εισφορά

Αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία
ΤΦ – μέσω
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (0712)
ΤΦ –
Παρακράτηση
στην πηγή κατά
την καταβολή
(0703)

Εισόδημα από τις πηγές που
καθορίζονται στο άρθρο 5(1)(γ)
του ΦΕΝ

ΤΦ – μέσω
Αυτοφορολογίας
κατά την 1/2 που
ακολουθεί την
ημερομηνία του
λογιζόμενου
μερίσματος (0723)
ΤΦ – μέσω
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (0713)

Εισόδημα προερχόμενο από τις
πηγές που καθορίζονται στο
άρθρο 5(1)(ε) του ΦΕΝ

ΤΦ –
Παρακράτηση
στην πηγή κατά
την καταβολή
(0714)

Εισόδημα προερχόμενο από τις
πηγές που καθορίζονται στο
άρθρο 5(2)(δ) του ΦΕΝ

ΤΦ –
Παρακράτηση
στην πηγή κατά
την καταβολή
(0714)
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Εισφορέας και
σχετικό άρθρο
του Νόμου

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

Αποδοχές / σύνταξη /
εισόδημα επί των οποίων
καταβάλλεται εισφορά

Αρμόδιο
Τμήμα/Υπηρεσία

Εισόδημα προερχόμενο από τις
πηγές που καθορίζονται στο
άρθρο 5(1)(ε) και 5(2)(δ) του
ΦΕΝ

ΤΦ – μέσω
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (0704)

Εισόδημα προερχόμενο από τις
πηγές που καθορίζονται στο
άρθρο 5(1)(ε) του ΦΕΝ

ΤΦ – μέσω
Αυτοφορολογίας
30/6 και 31/12 του
έτους (0704)

Ενόψει της έναρξης υποχρέωσης για καταβολή εισφορών στο ΓεΣΥ από την 1η
Μαρτίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι όπως προβούν έγκαιρα στις
απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους
αναφορικά με την παρακράτηση και καταβολή των εισφορών σύμφωνα με τις
διαδικασίες του Τμήματος Φορολογίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανάλογα με την περίπτωση όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν μελλοντικά στις διαδικασίες είσπραξης των
εισφορών, θα κοινοποιούνται στους εμπλεκόμενους με σχετικές εγκυκλίους που θα
εκδίδονται από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ανάλογα με την περίπτωση.
Για την παρακράτηση και είσπραξη των εισφορών από τα αρμόδια τμήματα θα
εφαρμόζονται οι πρόνοιες των ΚΑΝ, ΕΑΕ και του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμο συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τόκων, προστίμων και άλλων
επιβαρύνσεων.
Δ.1. Διαδικασίες είσπραξης των εισφορών από το Τμήμα Φορολογίας:
Για την είσπραξη των εισφορών από το Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) θα ακολουθούνται οι
ίδιες διαδικασίες με τις υφιστάμενες για τους σκοπούς του Φόρου Εισοδήματος και
Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς, αλλά έχει παραστεί ανάγκη όπως μηχανογραφηθούν
δηλώσεις οι οποίες μέχρι σήμερα υποβάλλονταν σε έντυπη μορφή.
Όλες οι δηλώσεις/καταστάσεις για παρακρατήσεις στην πηγή θα υποβάλλονται μέσω
TAXISnet άμεσης φορολογίας. Για κάθε παρακράτηση θα πρέπει να υποβάλλεται η
ανάλυση των παρακρατήσεων όταν αυτή γίνεται. Δηλαδή οι δηλώσεις για
παρακρατήσεις από μισθούς και εισοδήματα μη κατοίκων που εμπίπτουν στο άρθρο
24 του ΦΕΝ (Ε.Πρ.138, Τ.Φ.11ετ και Τ.Φ.7), ενοίκια (Τ.Φ.614), τόκους (νέο έντυπο)
και μερίσματα (Τ.Φ. 61ΑΜ), θα υποβάλλονται μαζί με την πληρωμή μέχρι το τέλος του
μήνα που έγινε η παρακράτηση.
Όλες οι έγκαιρες εισπράξεις θα γίνονται μέσω JCC smart. Εισπράξεις που φέρουν
επιβαρύνσεις θα γίνονται στα ταμεία του ΤΦ μέχρι νεοτέρας ειδοποιήσεως.
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Δ.1.1. Με παρακράτηση στην πηγή:
Δ.1.1.1 Είσπραξη μέσω PAYE (κώδικας 0701):
Με βάση το 6(1) των περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών Κανονισμών του
1964, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, πρόσωπο το οποίο οφείλει να παρακρατεί
ποσά για αποδοχές και συντάξεις, εφ’ εξής «ο εργοδότης», οφείλει να παρακρατεί την
εισφορά του ΓεΣΥ. Περαιτέρω, καθορίζονται τα πιο κάτω :
i.

ii.

Η τελευταία ημερομηνία καταβολής της παρακράτησης της εισφοράς
στο ΓεΣΥ και της εισφοράς του ίδιου του εργοδότη, είναι το τέλος του
μήνα που έπεται του μήνα που έγινε η παρακράτηση.
Η κατάσταση των παρακρατήσεων που προνοείται στους κανονισμούς
θα συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση Τ.Φ.7.

Δ.1.1.2 Είσπραξη παρακρατήσεων στην πηγή από κάτοικο εξωτερικού του άρθρου 24
του ΦΕΝ –(κώδικα 0710):
Η παρακράτηση και η καταβολή της εισφοράς του ΓεΣΥ στο ΤΦ στα εισοδήματα που
υπάγονται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΦΕΝ,
θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την παρακράτηση του Φόρου.
Δ.1.1.3 Είσπραξη παρακρατήσεων από τόκους (0702), μερίσματα (0703 και 0723) και
ενοίκια (0714):
Η είσπραξη γίνεται όπως και για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά στο τέλος του μήνα
που έπεται της παρακράτησης.
Δ.1.2. Με Αυτοφορολογία:
Δ.1.2.1 Είσπραξη μέσω αυτοφορολογίας για τόκους (0712), μερίσματα (0713) και
ενοίκια (0704):
Η είσπραξη μέσω αυτοφορολογίας για τόκους, μερίσματα και ενοίκια γίνεται όπως και
για την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά κατά την τελευταία ημερομηνία της εξαμηνίας του
εισοδήματος 30/6/ και 31/12.
Δ.1.2.2 Είσπραξη μέσω Προσωρινής (0213) και αυτοφορολογίας (0313):
Η είσπραξη μέσω προσωρινής και αυτοφορολογίας γίνεται με βάση τον περί
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο στη βάση των ίδιων κανόνων
υπολογισμού, υποβολής και είσπραξης του Φόρου.
Δ.2 Διαδικασίες είσπραξης των εισφορών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων:
Για την είσπραξη εισφορών από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) θα
ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες με τις υφιστάμενες. Έχει τροποποιηθεί ανάλογα το
έντυπο Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών (ΥΚΑ2-002) καθώς και το Σύστημα
Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της
Κοινωνικής Σύνταξης, η παρακράτηση των εισφορών γίνεται από τις Υπηρεσίες
Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το ποσό της σύνταξης κάθε συνταξιούχου.
Με εκτίμηση,
Άγγελος Τρόπης
Για Αν. Γενικό Διευθυντή
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Λίστα αποδεκτών
1. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Υγείας
2. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
3. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
4. Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας
5. Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας
6. Έφορος Φορολογίας
7. Πρόεδρος Εφοριακού Συμβουλίου
8. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
9. Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Αμερικής (CPA)
10. Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
11. Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών
12. Τhe Institute of Financial Accountants
13. Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου
14. Cyprus Fiduciary Association
15. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
16. Cyprus International Business Association
17. Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
18. Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
19. Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο
20. ΣΕΚ
21. ΠΕΟ
22. ΔΕΟΚ
23. ΠΑΣΥΔΥ
24. Παναγροτικός
25. ΕΚΑ
26. ΠΕΚ
27. ΠΟΒΕΚ
28. Νέα Αγροτική Κίνηση
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