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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)
Απ. 5206, 7.2.2020

Κ.Γ.Π. 43/2020

Απιθμόρ 43
ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2017
___________________
Απνθάζεηο δπλάκεη ησλ Άξζξσλ 10, 14 θαη 19(4)
89(Η) ηνπ 2001
134(Η) ηνπ 2002
101(Η) ηνπ 2004
62(Η) ηνπ 2005
74(I) ηνπ 2017.

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 10, 14 θαη 19(4) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2017,
εθδίδεη ηηο αθφινπζεο Απνθάζεηο:
ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

πλνπηηθφο ηίηινο.

1.

Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο
(Δπηζηξνθή πνζνχ εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε ζην Σακείν γηα πνζφ πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ
πνζνχ εηζθνξψλ) Απνθάζεηο ηνπ 2020.

Δξκελεία.

2.

(1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«εηδηθφ έληππν αίηεζεο» ζεκαίλεη ην έληππν γηα ππνβνιή αηηήκαηνο επηζηξνθήο
εηζθνξάο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (4) ηεο Απφθαζεο 5∙
«επηηξνπή ελζηάζεσλ» ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (2) ηεο Απφθαζεο 7∙
«κέγηζην πνζφ εηζθνξψλ» ζεκαίλεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζην εδάθην 4 ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ πέξαλ ηνπ νπνίνπ δελ θαηαβάιιεηαη εηζθνξά∙
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙

(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο Απνθάζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο.
θνπφο ησλ παξφλησλ
Καλνληζκψλ.

3.

θνπφο ησλ παξφλησλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
αηηήκαηνο γηα επηζηξνθή πνζνχ εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ γηα πνζφ
πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ εηζθνξψλ.
ΜΔΡΟ ΗΗ
ΑΗΣΖΜΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΔΗΦΟΡΑ

Τπνινγηζκφο
επηζηξεπηένπ πνζνχ
εηζθνξάο.

4.

(1) ε πεξίπησζε θαηαβνιήο εηζθνξάο πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ εηζθνξψλ ν
Οξγαληζκφο, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ εηζθνξέα ζχκθσλα κε ηηο
παξνχζεο Απνθάζεηο, ππνινγίδεη ην επηζηξεπηέν πνζφ εηζθνξάο θαηφπηλ αζξνίζκαηνο
ησλ θαηαβιεζέλησλ εηζθνξψλ ηνπ εηζθνξέα πνπ πξνθχπηνπλ αλά εκεξνινγηαθφ έηνο.
(2) Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ εηζθνξψλ ε ζεηξά ηνπ αζξνίζκαηνο
ησλ εηζθνξψλ αλά εκεξνινγηαθφ έηνο θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Νφκνπ.

Τπνβνιή αηηήκαηνο
επηζηξνθήο εηζθνξάο.

5.

(1) Δηζθνξέαο πνπ έρεη θαηαβάιεη εηζθνξά πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ εηζθνξψλ
ππνβάιιεη αίηεκα επηζηξνθήο εηζθνξάο κεηά ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζην
νπνίν θαηαβιήζεθε εηζθνξά πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξνπζψλ Απνθάζεσλ.
(2) Καλέλα πνζφ δελ κπνξεί λα απαηηεζεί γηα θαηαβνιή εηζθνξάο πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ
πνζνχ εηζθνξψλ χζηεξα απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ
έηνπο πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) εηζθνξέαο πνπ έρεη θαηαβάιεη
εηζθνξά επί απνδνρψλ κηζζσηνχ σο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (1)
ηνπ άξζξνπ 19 πέξαλ ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ εηζθνξψλ δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα
επηζηξνθήο εηζθνξάο πξηλ ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.
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(4) Σν αίηεκα επηζηξνθήο εηζθνξάο ππνβάιιεηαη ζην εηδηθφ έληππν αίηεζεο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ καδί
κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο ΗΗΗ.

Παξάξηεκα Η
Δμέηαζε αηηήκαηνο
επηζηξνθήο εηζθνξάο.

6.

(1) To αίηεκα επηζηξνθήο εηζθνξάο εμεηάδεηαη ζε ρξφλν πνπ δελ μεπεξλά ηηο εμήληα (60)
εκέξεο απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ
εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
(2) (α) Ο αηηεηήο παξέρεη ζηνλ Οξγαληζκφ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε
ηελ αίηεζε ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη αλεπαξθείο, ν Γεληθφο
Γηεπζπληήο ή/θαη νη ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή δχλαληαη λα απαηηνχλ ηελ ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ.
(β) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ, ε πξνβιεπφκελε ζηελ παξάγξαθν (1) πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη θαη
αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε αίηεζε δχλαηαη(α) λα εγθξηζεί, ή
(β) λα απνξξηθζεί ελ φισ ή ελ κέξεη:
Ννείηαη φηη, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δχλαηαη
λα παξαπέκςεη ην αίηεκα γηα εμέηαζε απφ εκπεηξνγλψκνλεο ή άιινπο εηδηθνχο ή
επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ή
επεμεγήζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο.
(4) ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο εγθξίλεη ην αίηεκα ν αηηεηήο εηδνπνηείηαη θαη
ην επηζηξεπηέν πνζφ εηζθνξάο θαηαβάιιεηαη ζηνλ εηζθνξέα κε ηξαπεδηθφ έκβαζκα ζηνλ
πξνζσπηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ αηηεηή πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε ηνπ ην
αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπ αηηήκαηνο.
(5) ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο απνξξίςεη ηελ αίηεζε, ε απφθαζε γηα
απφξξηςή ηεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηεηή.

Τπνβνιή έλζηαζεο.

7.

(1) Δλαληίνλ ηεο απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή γηα απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο δχλαηαη
λα ππνβιεζεί απφ ηνλ αηηεηή γξαπηή έλζηαζε ζην πκβνχιην εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο, ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη ζηνπο
νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε έλζηαζε.
(2) Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην πκβνχιην ή επηηξνπή ελζηάζεσλ πνπ ζπζηήλεηαη απφ
ην πκβνχιην γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
(3) Σν πκβνχιην ή ε επηηξνπή ελζηάζεσλ έρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο
ππφ εμέηαζε ππφζεζεο θαη κπνξεί λα θαιεί γηα δηεπθξηλίζεηο ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη
ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ απηφλ ππαιιήινπο νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζηελ εμέηαζε ηεο
αίηεζεο.
Ννείηαη φηη αλ ην πκβνχιην ή ε επηηξνπή ελζηάζεσλ ζεσξεί φηη ηα πθηζηάκελα ζηνηρεία
είλαη αλεπαξθή, ηφηε ελεκεξψλεη ην Γεληθφ Γηεπζπληή ή/θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ
Οξγαληζκνχ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη
νπνίνη έρνπλ ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο.
(4) Σν πκβνχιην εμεηάδεη, ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα, ηελ ελψπηνλ ηνπ έλζηαζε,
απνθαζίδεη γη‟ απηήλ θαη γλσζηνπνηεί, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ αηηεηή:
Ννείηαη φηη ην πκβνχιην, πξνηνχ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
λα αθνχζεη ή λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ αηηεηή λα εθζέζεη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο
ζηεξίδεη ηελ έλζηαζή ηνπ.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία.

8.

Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξνπζψλ Απνθάζεσλ καδί κε ην αίηεκα επηζηξνθήο
εηζθνξάο ν αηηεηήο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα αθφινπζα απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε
ηελ εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε-
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(α) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ κηζζσηνχ απαηηείηαηi.

βεβαίσζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα απνδνρέο κηζζσηνχ πνπ
απαζρνιείηαη απφ ηε Γεκνθξαηία, θαη

ii.

βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα απνδνρέο κηζζσηνχ πνπ δελ απαζρνιείηαη
απφ ηε Γεκνθξαηία, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

(β) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ απηνηειψο εξγαδνκέλνπ
κέρξη ην χςνο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ Νφκνπ, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.
(γ) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ απηνηειψο εξγαδνκέλνπ
πέξαλ ηνπ χςνπο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ Νφκνπ, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ ζην Σκήκα
Φνξνινγίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή
Γηαδηθηπαθή δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε).
(δ) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ αμησκαηνχρνπ, γηα απνδνρέο
αμησκαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλε ε Γεκνθξαηία, απαηηείηαη
βεβαίσζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην, θαη γηα απνδνρέο αμησκαηνχρνπ γηα ηελ θαηαβνιή
ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, απαηηείηαη αληίγξαθν ηνπ
εληχπνπ ΣΦ63 ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ην νπνίν εθδίδεηαη
απφ ηε Γεκνθξαηία ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
θαηαβνιή ζε αμησκαηνχρν ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή ηελ εθινγή ηνπ
απνδνρψλ.
(ε) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί ζχληαμεο, ζηελ πεξίπησζε εηζθνξέα πνπ
ιακβάλεη ζχληαμε απφ:
i.

ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή θνηλσληθή ζχληαμε απφ ην Πάγην Σακείν,
απαηηείηαη βεβαίσζε ιήςεο ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη απφ
ηελ Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε).

ii.

ην Πάγην Σακείν εθηφο ηεο θνηλσληθήο ζχληαμεο, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Γεληθφ Λνγηζηήξην∙

iii.

άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ηακείν ζηελ Κχπξν, απαηηείηαη αληίγξαθν ηνπ
εληχπνπ ΣΦ63 ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ην θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ή Σακείν πνπ παξέρεη ηε ζχληαμε∙

iv.

ην εμσηεξηθφ, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ ζην Σκήκα
Φνξνινγίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ
Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε).

(ζη) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ παξαθξαηήζεθε επί εηζνδήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε:
i.

εηζνδήκαηνο γηα ην νπνίν έγηλε παξαθξάηεζε εηζθνξάο απφ εξγνδφηε, απαηηείηαη
αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ΣΦ63 ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ
ηνλ εξγνδφηε.

ii.

κεξίζκαηνο, απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο κεξηζκαηαπφδεημεο∙

iii.

ηφθσλ, απαηηείηαη βεβαίσζε ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην πξφζσπν ην νπνίν
θαηαβάιιεη ηφθνπο∙

iv.

ελνηθίνπ, απαηηείηαη αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ. Πξ. 614 απ ηνπ Σκήκαηνο
Φνξνινγίαο, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ην
ελνίθην.

v.

εηζνδήκαηνο ζε κε θνξνινγηθφ θάηνηθν ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ππεξεζίεο πνπ
εκπίπηνπλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεγή κε βάζε ην άξζξν
24 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπ, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην
Σκήκα Φνξνινγίαο γηα ην πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο.

(δ) Αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί νπνηνπδήπνηε εηζνδήκαηνο απφ ηνλ
εηζθνξέα ζην Σκήκα Φνξνινγίαο κέζσ πξνζσξηλήο θνξνινγίαο ή/θαη απηνθνξνινγίαο,
απαηηείηαη αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή δίνδν
αζθαιείαο (Αξηάδλε).

137
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
(ΑΠΟΦΑΖ 5)
Έληππν Αηηήκαηνο γηα επηζηξνθή εηζθνξάο
ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΟΤ ΔΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΔ ΓΗΑ ΠΟΟ ΠΔΡΑΝ ΣΩΝ 180.000 ΔΤΡΩ ΓΗΑ ΣΟ
ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΟ ΔΣΟ ………………..
Αξ. Αίηεζεο: ………… (Γηα επίζεκε ρξήζε κφλν)
ΜΔΡΟ Α: ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΦΟΡΔΑ
Ολνκαηεπψλπκν εηζθνξέα:
Αξηζκφο ηαπηφηεηαο ή ARC:
ηνηρεία ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηνλ νπνίν ζα επηζηξαθεί ην πνζφ εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε γηα πνζφ πέξαλ ησλ
180.000 επξψ ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ παξφληνο αηηήκαηνο:
IBAN:
Swift code:
Να επηζπλαθζεί απαξαίηεηα βεβαίσζε Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ή αληηγξάθνπ θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ.
ΜΔΡΟ Β: ΠΟΟ ΔΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΔ
Πεξηγξαθή

Απνδνρέο Μηζζσηνχ
Απνδνρέο Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπ
Απνδνρέο Αμησκαηνχρνπ
πληάμεηο
Δηζνδήκαηα
χλνιν

Πνζφ απνδνρψλ, ζπληάμεσλ,
εηζνδεκάησλ επί ησλ νπνίσλ
θαηαβιήζεθε εηζθνξά (€)

Πνζφ εηζθνξάο πνπ θαηαβιήζεθε(€)
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ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα επηζπλαθζνχλ ηα πην θάησ πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ηζρχνπλ. Σα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλαθέξεηαη φηη
γίλνληαη δεθηά θαη αληίγξαθα.
Α/Α

Πεξηγξαθή

1

Βεβαίσζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην γηα απνδνρέο κηζζσηνχ πνπ
απαζρνιείηαη απφ ηε Γεκνθξαηία

2

Βεβαίσζε απφ ηνλ εξγνδφηε γηα απνδνρέο κηζζσηνχ πνπ δελ απαζρνιείηαη
απφ ηε Γεκνθξαηία

3

Βεβαίσζε απφ ηνλ Γηεπζπληή Τπεξεζηψλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ απηνηειψο
εξγαδνκέλνπ κέρξη ην χςνο ησλ αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ

4

Αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή
Γηαδηθηπαθή δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε) αλαθνξηθά κε εηζθνξά πνπ
θαηαβιήζεθε επί απνδνρψλ απηνηειψο εξγαδνκέλνπ πέξαλ ηνπ χςνπο ησλ
αζθαιηζηέσλ απνδνρψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
Νφκνπ

5

Βεβαίσζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην, θαη γηα απνδνρέο αμησκαηνχρνπ γηα ηελ
θαηαβνιή ησλ νπνίσλ είλαη ππεχζπλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,

6

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ΣΦ63 ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε Γεκνθξαηία ή ην θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ζε αμησκαηνχρν ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ή ηελ εθινγή ηνπ απνδνρψλ.

7

Βεβαίσζε ιήςεο ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ
Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε) ζηελ πεξίπησζε
ζχληαμεο απφ ην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ή θνηλσληθή ζχληαμε απφ
ην Πάγην Σακείν.

8

Βεβαίσζε απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ζηελ πεξίπησζε ζχληαμεο απφ ην Πάγην
Σακείν εθηφο ηεο θνηλσληθήο ζχληαμεο

9

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ ΣΦ63 ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, ην νπνίν εθδίδεηαη
απφ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή Σακείν πνπ παξέρεη ηε ζχληαμε

10

Αληίγξαθν ηεο κεξηζκαηαπφδεημεο

11

Βεβαίσζε ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην πξφζσπν ην νπνίν θαηαβάιιεη ηφθνπο

12

Αληίγξαθν ηνπ εληχπνπ Δ. Πξ. 614 απ ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο, ην νπνίν
εθδίδεηαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαβάιιεη ην ελνίθην

13

Βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Φνξνινγίαο γηα ην πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο ζε
εηζνδήκαηνο ζε κε θνξνινγηθφ θάηνηθν ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ππεξεζίεο πνπ
εκπίπηνπλ ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πεγή κε βάζε ην
άξζξν 24 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπ

14

Αληίγξαθν ηεο θαηάζηαζεο πιεξσκψλ ζην Σκήκα Φνξνινγίαο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή
δίνδν αζθαιείαο (Αξηάδλε) ζηελ πεξίπησζε εηζθνξάο επί εηζνδήκαηνο πνπ
θαηαβάιιεηαη ζην Σκήκα θνξνινγίαο κέζσ πξνζσξηλήο θνξνινγίαο ή/θαη
απηνθνξνινγίαο.

εκεηψζηε √ φπνπ
ηζρχεη
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ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ
Τπνγξάθνληαο πην θάησ, βεβαηψλσ φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ή/θαη ζπλαθζεί ζην παξφλ έληππν είλαη
πιήξεηο, αθξηβείο θαη αιεζείο. Πεξαηηέξσ αλαιακβάλσ λα πιεξνθνξήζσ άκεζα ηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Τγείαο αλ
νπνηαδήπνηε απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία αιιάμνπλ ή παχζνπλ λα είλαη αθξηβή ή/θαη αιεζή θαη λα εθνδηάζσ ηνλ
Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Τγείαο κε έγγξαθα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ελ ιφγσ αιιαγέο.
--------------------------------------------Ολνκαηεπψλπκν

------------------------------Αξ. Σαπηφηεηαο

------------------------------Τπνγξαθή

------------------------------Ζκεξνκελία

ΜΔΡΟ Δ: ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Παξαθαιψ ελεκεξσζείηε ζρεηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο Δληχπνπ.
ΜΔΡΟ Σ: ΟΓΖΓΗΔ
1.
2.

Η αίτηςη θα πρζπει να υπογραφεί από τον αιτητή πριν υποβληθεί.

3.

Διαβάςτε το Παράρτημα που αφορά ςτην προςταςία των προςωπικών ςασ δεδομζνων

4.

Το υπογεγραμμζνο ζντυπο αίτηςησ θα πρζπει να παραδοθεί δια χειρόσ από τον αιτητή ή να παραδοθεί μζςω εταιρείασ
ταχυμεταφορών ςτο Αρχείο του ΟΑΥ από Δευτζρα μζχρι Παραςκευή (πλην δημοςίων αργιών) μεταξφ των ωρών 8:30 – 14:30 ςτη
οσ
διεφθυνςη: Κλήμεντοσ 17 & 19, 4 όροφοσ, 1061 Λευκωςία ζναντι απόδειξησ παραλαβήσ με ςφραγίδα που θα περιλαμβάνει την
ημερομηνία και ώρα παραλαβήσ.
ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΑΗΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΠΟΟΤ ΔΗΦΟΡΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΔ ΣΟ
ΣΑΜΔΗΟ ΓΗΑ ΠΟΟ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΠΟΟΤ ΔΗΦΟΡΩΝ (180.000 ΔΤΡΩ)
(α) Να ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ αηηεηή:
Ολνκαηεπψλπκν: ……………………………………………………………………………………..
Αξ. Σαπηφηεηαο: ……………………………………………………………………………………….

(β) Να ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ παξαιήπηε:
Ζκεξνκελία παξαιαβήο: …………………………………………………………………………….
θξαγίδα θαη ππνγξαθή παξαιήπηε: ………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ Α ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα νπνία ππνβάιιεηε κε ην παξφλ έληππν ζα απνιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ πξνβιέπεη ν
Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ ηεο ΔΔ 2016/679 θαη ε ελ ηζρχ εζληθή Ννκνζεζία, φπσο εθάζηνηε
ηξνπνπνηνχληαη.
Σα ελ ιφγσ πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο κφλν γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ/ δηνηθεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο έλαληη ηνπ αηφκνπ ζαο απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
εθηέιεζή ηνπο.
Σα δεδνκέλα ζαο ζα δηαγξαθνχλ απφ ηα αξρεία ηνπ Οξγαληζκνχ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ πην
πάλσ ππνρξεψζεσλ, εθηφο εάλ αζθεζεί νπνηαδήπνηε λνκηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία/πξνζθπγή ζε νπνία πεξίπησζε, ηα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζα παξακείλνπλ ζηα αξρεία καο κέρξη ηελ ιήμε ησλ νπνηνλδήπνηε ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ ή/θαη
λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Καηά ην δηάζηεκα πνπ ν ΟΑΤ θπιάζζεη θαη/ή επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, δηαηεξείηε ηα πην θάησ
δηθαηψκαηα:
(α) πξφζβαζεο
(β) δηφξζσζεο ή ηξνπνπνίεζεο
Ζ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Τγείαο είλαη αλαξηεκέλε ζηνλ ηζηφηνπν
ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε δηεχζπλζε:
www.gesy.org.cy/dataprotection θαη κπνξείηε λα απεπζχλεηε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ εξψηεκα/αίηεκά ζαο ζηελ Τπεχζπλε
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζηηο πην θάησ δηεπζχλζεηο:
Τπεχζπλε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ΟΑΤ, Σ.Θ. 26765, 1641 Λεπθσζία ή dataprotection@hio.org.cy

