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Το περιεχόμενο της πληροφόρησης που ακολουθεί, είναι ενημερωτικού 

χαρακτήρα και αναλύει ΜΟΝΟ θέματα τα οποία διαχειρίζεται το Τμήμα 

Φορολογίας σε σχέση με το ΓεΣΥ. 

Η ενημέρωση  ΔΕΝ είναι εξαντλητική και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει όλο 

το φάσμα των περιπτώσεων σε σχέση με την υποχρέωση συνεισφοράς για 

σκοπούς ΓεΣΥ. 
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1. Πότε αρχίζει η υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ;  
 

Υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς υπάρχει σε εισοδήματα που κτήθηκαν / 

καταβλήθηκαν από την 01 Μαρτίου 2019. 

1η  Μαρτίου 2019 αρχίζει η υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς 

1η Μαρτίου 2020 τα ποσοστά συνεισφοράς αυξάνονται  

 

2. Ποιοι είναι οι εντεταλμένοι φορείς είσπραξης για σκοπούς ΓεΣΥ; 

Οι εντεταλμένοι φορείς για την βεβαίωση και είσπραξη των συνεισφορών 
για σκοπούς ΓεΣΥ είναι: 

 Τμήμα Φορολογίας (ΤΦ) 

 Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υ.Κ.Α) 

 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Γ.Λ.)  

 

3. Ποιοι καταβάλλουν συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ στο Τμήμα 
Φορολογίας; 

 

Καταβάλλουν συνεισφορά πρόσωπα: 

1. Φορολογικοί κάτοικοι στην Δημοκρατία (στο παγκόσμιο τους εισόδημα) 

με εισόδημα από τις πηγές που καθορίζονται στο Άρθρο 5(1) του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου  

2. Μη φορολογικοί κάτοικοι στην Δημοκρατία στα εισοδήματα που 

πηγάζουν από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το  Άρθρο 5(2) 

του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου  

Φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή 

Δημοκρατία περιοχές, έχουν υποχρέωση για καταβολή συνεισφοράς για 

σκοπούς ΓεΣΥ όπως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

Παρακαλώ σημειώστε ότι ένα Φυσικό Πρόσωπο πιθανό να εμπίπτει σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες για σκοπούς συνεισφοράς στο ΓεΣΥ. 

Ο συντελεστής εισφοράς διαφέρει ανάλογα με το είδος του εισοδήματος. (βλέπε 

Συνοπτικό πίνακα συνεισφορών – Σημ. 11). 
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4. Για ποια είδη εισοδημάτων υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
συνεισφοράς μέσω του Τμήματος Φορολογίας; 

Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την είσπραξη των συνεισφορών 
(Κ.Δ.Π. 37/2019 Άρθρο 12 (2)) σε: 

 Αποδοχές και οφέλη Μισθωτών από εργοδότηση 

 Αποδοχές Αυτοτελώς Εργαζομένων, πέραν του ποσού των 
ασφαλιστέων αποδοχών στις Υ.Κ.Α.  

 Συντάξεις που παρέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ταμείο 
(εξαιρουμένων των συντάξεων για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Γενικός 
Λογιστής και ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 

 Συντάξεις από το εξωτερικό  

 Αποδοχές και οφέλη αξιωματούχων (εξαιρουμένων των αξιωματούχων 
της Δημοκρατίας) πέραν αυτών που εμπίπτουν στην νομοθεσία των 
Υ.Κ.Α.  

 Εισοδήματα όπως,  
o ενοίκια,  
o τόκοι,  
o μερίσματα,  
o άλλα εισοδήματα των άρθρων 5(1) και 5(2) του ΦΕ 

 
Πιο αναλυτικά: 
 

5.1 Μερίσματα και τόκοι 
5.2 Ενοίκια 
5.3 Μισθοί και άλλα Οφέλη 
5.4 Άλλα εισοδήματα κέρδη ή οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση  
5.5 Σύνταξη 
5.6 Φιλοδώρημα/ Εφάπαξ ποσό σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους 

 

5.1. Μερίσματα και τόκοι 
 
Υπάρχει υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ σε 
Μερίσματα και Τόκους εισπρακτέους από: 
 
5.1.1 Κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας (ως ορίζεται στον    περί 

φορολογίας του εισοδήματος νόμο) 

 Σε μερίσματα  και τόκους που εισπράττονται 
(συμπεριλαμβάνονται εισοδήματα από το Εξωτερικό) 

 Σε Λογιζόμενο Μέρισμα που λογίζεται ότι 
καταβάλλεται σε Μέτοχο – Φυσικό Πρόσωπο, από 
εταιρεία ή τη Δημοκρατία (Υποχρέωση για 
παρακράτηση για σκοπούς ΓεΣΥ έχει η Εταιρεία που τα 
πληρώνει, κατά την ημερομηνία που λογίζονται  
(ανάλογη βεβαίωση εκδίδεται από την εταιρεία) 
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5.1.2.  Non Domiciled (Άτομα που δεν έχουν την κατοικία 
καταγωγής στην Δημοκρατία) 
 

Δεν εξαιρούνται. Υπάρχει υποχρέωση καταβολής 
συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ καθότι είναι Κάτοικοι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ορίζεται στον περί Φορολογίας 
του Εισοδήματος Νόμο. 

 
5.1.3.  Συνεταιρισμός 

 
ΔΕΝ παρακρατείτε ΓεΣΥ σε Μέρισμα ή Τόκο που 
καταβάλλεται σε Συνεταιρισμό αφού δεν υπάρχει τρόπος το 
πρόσωπο που τα πληρώνει να γνωρίζει: 

 εάν οι συνεταίροι είναι φυσικά πρόσωπα  

 τα ποσοστά(%) που αντιστοιχούν στον κάθε συνέταιρο  
 
Τα Φυσικά Πρόσωπα που λαμβάνουν τα μερίσματα ή/και 
τους τόκους αυτούς θα καταβάλλουν ΓεΣΥ με 
αυτοφορολογία. 

 
Φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει μέρισμα ή/και τόκο χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή για σκοπούς συνεισφοράς στο ΓεΣΥ έχει 
υποχρέωση να καταβάλει την συνεισφορά του με Αυτοφορολογία. 

 
5.2. Ενοίκια 

 
Υπάρχει υποχρέωση για καταβολή συνεισφοράς για σκοπούς  ΓεΣΥ 
σε εισόδημα ενοικίων: 

   
5.2.1. από κάτοικο της Δημοκρατίας σε ενοίκια από ακίνητα εντός και 

εκτός της Δημοκρατίας  
5.2.2. από ιδιοκτήτη ΜΗ κάτοικο στην Δημοκρατίας σε ενοίκια από 

ακίνητα εντός της Δημοκρατία  
 

Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής/παρακράτησης εισφορών για 
ενοίκια που καταβάλλονται ΣΕ Νομικά Πρόσωπα. 
Π.χ. Ενοίκια από Νομικό Πρόσωπο σε Νομικό Πρόσωπο, δεν έχουν 
υποχρέωση καταβολής συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ.  

 
ΔΕΝ παρακρατείτε ΓεΣΥ σε Ενοίκια που πληρώνονται σε 
Συνεταιρισμό αφού δεν υπάρχει τρόπος το πρόσωπο που τα 
πληρώνει να γνωρίζει: 

 εάν οι συνεταίροι είναι φυσικά πρόσωπα  

 τα ποσοστά(%) που αντιστοιχούν στον κάθε συνέταιρο  
 

Φυσικό πρόσωπο που εισπράττει ενοίκια χωρίς παρακράτηση στην 
πηγή για σκοπούς συνεισφοράς στο ΓεΣΥ (συμπεριλαμβανομένου 
φυσικού προσώπου που είναι συνέταιρος σε συνεταιρισμό), έχει 
υποχρέωση να καταβάλει την συνεισφορά του με Αυτοφορολογία. 
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Ενοίκια που καταβάλλονται ΑΠΟ Νομικό πρόσωπο, Συνεταιρισμό, το 
Κράτος, Αρχή Τοπικής Διοίκησης, οφείλουν να έχουν παρακράτηση 
στην Πηγή. 
 
5.3. Μισθοί και άλλα Οφέλη  
 
5.3.1. Μισθός / όφελος μισθωτού από εργοδότηση που δεν εμπίπτει 

στον ορισμό των αποδοχών της Υ.Κ.Α.  
Γίνετε παρακράτηση συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ από τον 
εργοδότη. 

 
5.3.2. Μισθός κατοίκου της Δημοκρατίας από το εξωτερικό  (εμπίπτει 

στον όρο εισοδηματίας). 
Η συνεισφορά καταβάλλετε με αυτοφορολογία. 
 

5.3.3. Εισόδημα από Υπηρεσίες, κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιοδήποτε 
αξίωμα π.χ. Όφελος Δανείου. 
Γίνετε παρακράτηση συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ από τον 
εργοδότη συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο Τ.Φ.7 

 
5.4. Άλλα εισοδήματα, κέρδη ή οφέλη από οποιαδήποτε 

επιχείρηση 
 

Υπάρχει υποχρέωση για καταβολής συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ σε 
εισοδήματα που εμπίπτουν στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του περί 
Φόρου Εισοδήματος Νόμου: 
 

5.4.1. Εισόδημα φορολογικού κάτοικου της Δημοκρατίας από 
μισθωτές υπηρεσίες στο εξωτερικό σε εργοδότη μη κάτοικο της 
Δημοκρατία 

5.4.2. Εισόδημα από φήμη και πελατεία 
5.4.3. Κέρδος από διάθεση τίτλων 
5.4.4. Εισόδημα Αυτοτελώς Εργαζόμενου πέραν του ποσού των 

ασφαλιστέων αποδοχών στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
5.4.5. Εισόδημα μη φορολογικού κάτοικου της Δημοκρατίας  από 

τις πηγές που καθορίζονται στο άρθρο 5(2)(στ) του Φόρου 
Εισοδήματος Νόμου: 
 

 οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από μόνιμη εγκατάσταση που 
βρίσκεται στη Δημοκρατία 

 κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιοδήποτε αξίωμα ή μισθωτές 
υπηρεσίες που ασκούνται στη Δημοκρατία 

 συντάξεις αναφορικά με εργοδότηση που ασκήθηκε στη 
Δημοκρατία 

 εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο από την άσκηση 
στη Δημοκρατία (ανεξάρτητα από την ύπαρξη μόνιμης 
εγκατάστασης ή όχι), οποιουδήποτε επαγγέλματος ή 
επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες 
ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις 
οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ή άλλου ομίλου ή             
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άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας 
στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και 
άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό, που 
προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία 

 
Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τις 
εισφορές τους για σκοπούς ΓεΣΥ στο Τμήμα Φορολογίας ΜΟΝΟ για το 
ποσό εισοδήματος που είναι πέραν του ποσού για το οποίο 
καταβλήθηκαν εισφορές στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Η καταβολή συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ για τα πιο πάνω 
εισοδήματα, γίνεται με την υποβολή Προσωρινής Φορολογίας ή/και 
Αυτοφορολογίας. 
 

5.5. Σύνταξη  
 

Υπάρχει υποχρέωση για καταβολή συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ στο 
Τμήμα Φορολογίας ΜΟΝΟ σε: 
 

5.5.1 ποσό σύνταξης που είναι πέραν του ποσού για το οποίο 
παρακρατήθηκαν συνεισφορές είτε από την Υπ. Κοιν. 
Ασφαλίσεων είτε  από το Γεν. Λογιστήριο είτε από Κύπριο 
εργοδότη ο οποίος πληρώνει την σύνταξη π.χ.  Α.Η.Κ. 

5.5.2 ποσό σύνταξης που λαμβάνει πρόσωπο από το εξωτερικό, 
όταν η Κύπρος καθοριστεί ως χώρα ασφάλισης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κανονισμών ΕΚ 883/2004 και ΕΚ 987/2009  
  

Για συντάξεις που εισπράττονται χωρίς παρακράτηση  στην πηγή  (από 
πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας), η συνεισφορά 
καταβάλλεται από τον φορολογούμενο με Αυτοφορολογία. 
 
 

5.6. Φιλοδώρημα/ Εφάπαξ ποσό σε αφυπηρετήσαντες 
υπαλλήλους 

 

Το Δ.Σ. του ΟΑΥ αποφάσισε την εξαίρεση των εφάπαξ ποσών που 
καταβάλλονται από Ταμεία Προνοίας, Σχέδια/Ταμεία Συντάξεως του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται σε δημόσιους 
υπαλλήλους. 
 
 

6. Ποια εισοδήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής 
συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ 

 
Εξαιρούνται από την υποχρέωση για καταβολή συνεισφοράς για σκοπούς 
ΓεΣΥ (δυνάμει άλλων νόμων), εισοδήματα που ΔΕΝ εμπίπτουν στο Άρθρο 5 
του Φόρου Εισοδήματος Νόμου Π.χ.: 
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 Εισοδήματα διατηρητέων οικοδομών που εξαιρούνται σύμφωνα με τον 
περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμο Ν.240(Ι)/2002 

 Εισοδήματα που εξαιρούνται από τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη 
και Φορολογικές διατάξεις) Νόμο Ν.44(Ι)/2010 π.χ. Μερίσματα από 
ναυτιλιακές εταιρείες 

 Εισοδήματα Φυσικών Προσώπων που εξαιρούνται από Διεθνείς 
συμβάσεις που έχει υπογράψει η Δημοκρατία και από νομοθεσίες της 
Ε.Ε. π.χ. 

I. Εισοδήματα που προέρχονται από τα Ηνωμένα Έθνη 

II. Εισοδήματα προσώπων (Μισθωτοί και 
Αυτοεργοδοτούμενοι) που είναι ασφαλισμένοι σε άλλο 
κράτος μέλος της Ε.Ε. ή την Ελβετία και κατέχουν το 
έντυπο Α1 ή/και S1 από τη χώρα ασφάλισης τους 
(Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ.883/2004, (ΕΚ) αριθ.987/2009 και 
(ΕΚ) αριθ.1231/2010) 

III. Συνταξιούχοι - έντυπο S1 

 
ΔΕΝ ισχύουν για σκοπούς συνεισφοράς στο ΓεΣΥ, οι εξαιρέσεις εισοδημάτων 
που ισχύουν για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος με βάση τα άρθρα 8, 36(3) και 
36(4) του Φόρου Εισοδήματος Νόμου.  
 

7. Πώς εισπράττεται η συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ από το Τμήμα 
Φορολογίας ; 

 

Το Τμήμα Φορολογίας εισπράττει την συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ : 

1. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart  

επιλέγοντας Τμήμα Φορολογίας   → ΓεΣΥ  

για πληρωμές που γίνονται εμπρόθεσμα (δεν φέρουν τόκους και 

επιβαρύνσεις) – Βλέπε επεξηγηματικό πίνακα 

2. Στα κατά τόπου Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης για πληρωμές που  

γίνονται εκπρόθεσμα (φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις) 

Η συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ μπορεί να καταβληθεί μέσω του Τμήματος 

Φορολογίας με την μορφή: 

 Παρακράτησης 

 Προσωρινής Φορολογίας  

 Αυτοφορολογίας 

 

 

 

 

 

https://www.jccsmart.com/
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/all/4668EACEE71C9543C22582FD003F22A5/$file/JCC%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CF%82%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82%20V3.pdf?openelement


   ΓεΣΥ και το Τμήμα Φορολογίας ως «Εισπράκτορας»  

Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων                                                     4/2019 

 
   8 | 1 7  

 
 

Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση Παρακράτησης; 
 

1. Εργοδότες για ποσά και οφέλη που καταβάλλουν στους 
εργοδοτούμενους / συνταξιούχους τους: 
 

I. 0701 κώδικας πληρωμής - παρακράτηση από αξιωματούχο 
II. 0701 κώδικας πληρωμής – παρακράτηση από σύνταξη 

III. 0711 κώδικας πληρωμής - παρακράτηση από υπάλληλο  
IV. 0711 κώδικας πληρωμής - εισφορά εργοδότη για αξιωματούχο  

 
2. 0711 Κώδικας πληρωμής - Εταιρείες για το όφελος δανείου σε μετόχους 

και διευθυντές μέσω Pay As You Earn (PAYE) -  
3. 0702 Κώδικας πληρωμής - Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που 

καταβάλλουν τόκους σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της 
δημοκρατίας (δεν ισχύουν οι απαλλαγές οποιοδήποτε νόμου και άρα 
παρακρατείτε και από τους non-domiciled)   

4. Νομικά πρόσωπα (Εταιρεία / Μόνιμη εγκατάσταση με εργασίες στην 
Δημοκρατία, Συνεταιρισμός, Αρχή τοπικής διοίκησης, Δημοκρατία) που 
καταβάλλουν: 

0703 Κώδικας πληρωμής - Μερίσματα σε φυσικά πρόσωπα 
κατοίκους της δημοκρατίας  
0712 Κώδικας πληρωμής - Λογιζόμενο μέρισμα   
0714 Κώδικας πληρωμής -Eνοίκια σε φυσικά πρόσωπα για ακίνητα 
στην Δημοκρατία  
0714 Κώδικας πληρωμής -Eνοίκια σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους 
της δημοκρατίας για ακίνητα εκτός της Δημοκρατίας  

5. 0710 Κώδικας πληρωμής -Πρόσωπα που καταβάλλουν ποσά σε μη 
κατοίκους για εργασία που εμπίπτει σε ειδικό τρόπο φορολόγησης 
(Άρθρο 21, 22, 23 και 23Α του Φόρου Εισοδήματος Νόμου)  
 

Κατάσταση με τις λεπτομέρειες των παρακρατήσεων θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά από το πρόσωπο το οποίο έκανε την παρακράτηση.  
Όταν θα είναι έτοιμη η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία  θα υπάρξει και η 
ανάλογη ενημέρωση. 
 

Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση  Προσωρινής Φορολογίας κατά την 
διάρκεια του έτους; 
 

1. 0213 Κώδικας πληρωμής - Αυτοτελώς εργαζόμενος (ως ο ορισμός 
του Υ.Κ.Α.) καταβάλει τις εισφορές τους για σκοπούς ΓεΣΥ στο 
Τμήμα Φορολογίας ΜΟΝΟ για το ποσό εισοδήματος που είναι 
πέραν του ποσού για το οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στην 
Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση Αυτοφορολογίας μετά την λήξη του 
έτους 

 
1. 0313 Κώδικας πληρωμής - Αυτοτελώς εργαζόμενος (ως ο ορισμός 

του Υ.Κ.Α.) για το ποσό πέραν της προσωρινής που έχει ήδη 
υποβάλει  

2. 0314 Κώδικας πληρωμής - Συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη από το 
εξωτερικό  

3. 0315 Κώδικας πληρωμής - Εισόδημα φορολογικού κάτοικου από άλλες 
πηγές (συμπεριλαμβανομένου μισθωτών υπηρεσιών στο εξωτερικό σε 
εργοδότη μη κάτοικο της Δημοκρατίας) στις οποίες δεν έγινε 
παρακράτηση στην πηγή  

4. 0314 Κώδικας πληρωμής - Εισόδημα από φήμη και πελατεία 

5. 0314 Κώδικας πληρωμής - Κέρδος από διάθεση τίτλων 

6. Συνέταιρος με εισόδημα χωρίς παρακράτηση στην πηγή από: 

 0712 Κώδικας πληρωμής - Tόκους 

 0713 Κώδικας πληρωμής - Mερίσματα  

 0714 Κώδικας πληρωμής - Eνοίκια  
7. 0712 Κώδικας πληρωμής - Άλλοι τόκοι (χωρίς παρακράτηση στη πηγή) 

σε φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων τόκων 
από το εξωτερικό  

8. 0723 Κώδικας πληρωμής - Λογιζόμενα μερίσματα σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας που λογίζονται ότι καταβάλλονται από εταιρεία 
ή τη Δημοκρατία 

9. 0713 Κώδικας πληρωμής - Άλλα μερίσματα (χωρίς παρακράτηση στη 
πηγή)  σε φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων από το εξωτερικό  

10. 0704 Κώδικας πληρωμής - Ενοίκια για ακίνητα εντός της Δημοκρατίας 
(χωρίς παρακράτηση στη πηγή)  που καταβάλλονται σε φορολογικό και 
μη φορολογικό κάτοικο της Δημοκρατίας  

11. 0704 Κώδικας πληρωμής - Ενοίκια για ακίνητα εκτός της Δημοκρατίας 
(χωρίς παρακράτηση στη πηγή)  που καταβάλλονται σε φορολογικό 
κάτοικο της Δημοκρατίας -  

 
   
Παρακαλώ σημειώστε ότι εάν στο εισόδημα το οποίο αποκτήθηκε μετά την        
1η Μαρτίου 2019, και στο οποίο υπάρχει υποχρέωση για καταβολή ΓεΣΥ δεν 
έγινε  παρακράτηση συνεισφοράς ΓεΣΥ στην πηγή, τότε ο πολίτης/δικαιούχος  
έχει υποχρέωση να καταβάλει την συνεισφορά του με αυτοφορολογία.  
 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας (Σημείο 13) με τις υποχρεώσεις και τρόπο 
καταβολής/είσπραξης συνεισφοράς για σκοπούς ΓεΣΥ. 
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8. ΔΕΝ έχω φορολογικό φάκελο. Πώς καταβάλλω την συνεισφορά για 
σκοπούς ΓεΣΥ ; 

 

Πρόσωπο του οποίου το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα είναι λιγότερο από  

€19.500 ΑΛΛΑ τα εισοδήματα του υπόκεινται σε συνεισφορά για 

σκοπούς ΓεΣΥ (π.χ. Μισθωτός με ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα €10.000) 

οφείλει να ανοίξει φορολογικό φάκελο συμπληρώνοντας και 

υποβάλλοντας στο Τμήμα Φορολογίας το έντυπο Τ.Φ.2001, για να μπορεί 

να καταβάλλει την συνεισφορά που του αναλογεί. 

  

9. Ποιο το μέγιστο ετήσιο ποσό Εισοδημάτων επί του οποίου 
καταβάλλονται εισφορές ;  

 
Το μέγιστο ετήσιο ποσό εισοδημάτων για τα οποία καταβάλλεται 
συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ για κάθε πρόσωπο ανέρχεται σε 
€180.000. 

 
Σε περίπτωση όπου σε ένα ημερολογιακό έτος καταβλήθηκε συνεισφορά 
για σκοπούς ΓεΣΥ σε ποσό πέραν των €180.000, ο εισφορέας 
δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού που 
καταβλήθηκε σε ποσό πέραν των €180.000 υποβάλλοντας σχετικό 
αίτημα στον Ο.Α.Υ.. 
 
Το τμήμα φορολογίας ΔΕΝ είναι υπεύθυνο για επιστροφές οι οποίες 
καταβλήθηκαν ή παρακρατήθηκαν.  

 

10. Φοροαπαλλάσσεται η συνεισφορά για σκοπούς ΓεΣΥ;              
 

Το υποχρεωτικό ποσό το οποίο συνεισφέρει πρόσωπο για σκοπούς ΓεΣΥ 

αφαιρείται από τα εισοδήματα για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος 

σύμφωνα με το Άρθρο14 (6) του  περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμου. 

Το μέγιστο ετήσιο ποσό που αφαιρείται από τα εισοδήματα ως 

φοροαπαλλαγή διαφέρει αναλόγως με τον συντελεστή συνεισφοράς ΓεΣΥ 

επί των εισοδημάτων του κάθε ατόμου. 

Τυχόν συνεισφορά που έγινε και η οποία ξεπερνά το μέγιστο ετήσιο ποσό 

ΔΕΝ φοροαπαλλάσσεται.  

Διευκρινίζεται ότι η συνεισφορά σε Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής 

Περίθαλψης σύμφωνα με το Άρθρο 14(5) του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου δεν επηρεάζεται από εισαγωγή του ΓεΣΥ, και ως εκ 

τούτου συνεχίζει να δικαιούται φοροαπαλλαγής. 

http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page57_gr/page57_gr?opendocument
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Υπενθυμίζεται ότι  

Κατά τον Υπολογισμό του Φόρου, το σύνολο των εισφορών στα διάφορά 

ταμεία, π.χ.:  

 Ταμείου Υγείας και των Σχέδιων Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης  

 ΓεΣΥ 

 Ασφάλιστρα Ζωής 

 Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα Ταμεία  

Περιορίζονται στο 1/6 του ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

11. Πίνακας εισφορών 
 

 Πρώτη Φάση  
(1/3/2019-
28/2/2020) 

Πλήρης εφαρμογή  
(Από 1/3/2020) 

Μισθωτοί 1,70% 2,65% 

Εργοδότες Μισθωτών 1,85% 2,90% 

Αξιωματούχοι 1,70% 2,65% 

Εργοδότες αξιωματούχων  1,85% 2,90% 

Συνταξιούχοι 1,70% 2,65% 

Αυτοτελώς εργαζόμενοι 2,55% 4,00% 

Εισοδηματίες (π.χ. ενοίκια, 
τόκοι, μερίσματα κ.λπ.) 

1,70% 2,65% 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 1,65% 4,70% 

 

12. Επιβολή πρόσθετης συνεισφοράς και ενστάσεις 
 

Ο Έφορος Φορολογίας είναι εντεταλμένος και μπορεί να επιβάλλει συνεισφορά, 

όταν έχει εντοπίσει ότι έχει εισπραχθεί ποσό λιγότερο από αυτό που προνοείται 

στην νομοθεσία.   

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον Έφορο Φορολογίας υπάρχει το δικαίωμα 

ένστασης προς τον Έφορο Φορολογίας. 
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13. Ορισμοί και συνοπτικός πίνακας 
 

Παρακράτηση 

Πρόσωπο του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε συνεισφορά για σκοπούς 
ΓεΣΥ (π.χ. Μισθοί, Τόκοι, Μερίσματα, Ενοίκια) παρακρατεί στην πηγή την 
συνεισφορά που αναλογεί στο συγκεκριμένο εισόδημα.  
 
Η  υποχρέωση της παρακράτησης είναι στο πρόσωπο που τα πληρώνει.  
Το πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλει τα παρακρατηθέντα ποσά στο Τμήμα 
Φορολογίας χρησιμοποιώντας το δικό του Α.Φ.Μ (Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου), υποβάλλοντας παράλληλα αναλυτική κατάσταση των προσώπων 
από τα οποία έχουν κάνει παρακράτηση. 
 
Προσωρινή φορολογία  

Αυτοεργοδοτούμενος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε συνεισφορά για 
σκοπούς ΓεΣΥ οφείλει να υπολογίσει το εισόδημα που προβλέπει ότι θα έχει 
κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους (πέραν του ποσού που κατέβαλε στις 
Υ.Κ.Α.), και καλείται να πληρώσει την συνεισφορά που αναλογεί  στο εισόδημα  
που αναμένεται να πραγματοποιήσει, μέσω Προσωρινής Φορολογίας. 
 
Π.χ. κατά την διάρκεια του έτους 2019 πρόσωπο οφείλει να υπολογίσει το 
αναμενόμενο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, και να πληρώσει με 
προσωρινή φορολογία σε δύο ισόποσες δόσεις την συνεισφορά που αναλογεί 
στο αναμενόμενο αυτό εισόδημα.  
 

Αυτοφορολογία 

Πρόσωπο του οποίου τo/α εισοδήμα/τα υπόκεινται σε συνεισφορά για σκοπούς 

ΓεΣΥ π.χ. Τόκους, Μερίσματα, Ενοίκια, για τα οποία ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Παρακράτηση 

στην πηγή, έχει υποχρέωση να καταβάλει την συνεισφορά που αναλογεί στα 

εισοδήματα αυτά, με Αυτοφορολογία.  

Η υποχρέωση καταβολής είναι στο πρόσωπο που τα εισπράττει. 
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Φορολογικός κάτοικος είστε όταν: 

1. Παραμείνατε στη Δημοκρατία κατά το 2018 για μια ή περισσότερες 

περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες 

2. Παραμείνατε στη Δημοκρατία κατά το 2018 για τουλάχιστο 60 ΑΛΛΑ 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 184 ΗΜΕΡΕΣ στο σύνολο τους και πληρείται κατά 

το 2018 όλες τις πιο κάτω προϋποθέσεις:  

  (i) ήσασταν ιδιοκτήτης ή ενοικιάζατε μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία 

 (ii) δεν ήσασταν κάτοικος σε άλλη χώρα για πέραν των 183 ημερών  

(iii) δεν ήσασταν φορολογικός κάτοικος σε άλλη χώρα  

(iv) είχατε δική σας επιχείρηση ή ήσασταν εργοδοτούμενος ή κατείχατε 

αξίωμα στη Δημοκρατία που δεν   τερματίστηκε την 31.12.2018 

 

Δηλώστε ΟΛΑ τα εισοδήματά σας, από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της 

Δημοκρατίας που αποκτήθηκαν ή προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους 

Μη Φορολογικός κάτοικος είστε όταν: 

Κανένα από τα πιο πάνω δεν ισχύει. 

Δηλώστε ΜΟΝΟ τα εισοδήματά σας στη Δημοκρατία. 
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Κατηγορία και Άρθρο 
του Περί Γενικού 
Σχεδίου Υγείας Νόμου  

Υποκατηγορία και είδος εισοδήματος 

Άρθρο ΦΕΝ στο οποίο 
εμπίπτει το εισόδημα 

Μέσον είσπραξης / 
κώδικας Φορολογικοί 

κάτοικοι 

Μη 
φορολογικοί 
κάτοικοι 

Μισθωτοί - 19(1)(α) 

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) Γενικό Λογιστήριο 

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

5(1)(β) 5(2)(β) 
Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Εργοδότες - 19(1)(β) 

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

5(1)(β) 5(2)(β) Γενικό Λογιστήριο 

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 

Αυτοτελώς 
Εργαζόμενοι  - 
19(1)(γ) 

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

5(1)(α) 5(2)(α) 
Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

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  - 
19(1)(δ) 

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

5(1)(δ) 5(2)(γ) 
Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
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Συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη 
από το Πάγιο Ταμείο 

5(1)(δ) 5(2)(γ) Γενικό Λογιστήριο 

Συνταξιούχοι άλλων ταμείων συντάξεων 
στην Κύπρο 

5(1)(δ) 5(2)(γ) 
Τμήμα Φορολογίας  
PAYE (0701) 

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)  
Τμήμα Φορολογίας 
αυτοφορολογία (313) 

Αξιωματούχοι  - 
19(1)(ε) 

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) 

5(1)(β)   5(2)(β)  Γενικό Λογιστήριο 

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) 

Τμήμα Φορολογίας 

(PAYE 0701) 

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) 

5(1)(β)   5(2)(β)  Γενικό Λογιστήριο 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εισοδηματίες  - 
19(1)(ζ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οφέλη μισθωτών/αξιωματούχων που 
δεν εμπίπτουν στον όρο αποδοχές 
όπως ορίζεται στον περί ΚΑΝ  

5(1)(β) + 
5(1)(ζ) 

5(2)(β) + 
5(2)(ζ) 

Τμήμα Φορολογίας  
PAYE (0701) 

Εισοδήματα Μισθωτών και 
αξιωματούχων από εργασία στο 
εξωτερικό σε εργοδότη μη κάτοικο της 
δημοκρατίας 

5(1)(β) + 
5(1)(ζ) 

 
Τμήμα Φορολογίας 
αυτοφορολογία (314) 

Εισοδηματίες – φήμη και πελατεία 5(1)(στ)  5(2)(ε) 
Τμήμα Φορολογίας 
αυτοφορολογία (314) 

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

 5(2)(στ) 
Τμήμα Φορολογίας 
 Παρακράτηση στην 
πηγή DAS (710) 

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

5(1)(γ)  

Τμήμα Φορολογίας 
Παρακράτηση στην 
πηγή κατά την 
καταβολή (0702) 

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

5(1)(γ)  
Τμήμα Φορολογίας 
Αυτοφορολογία 30/6 
και 31/12 (0712) 

Μερίσματα σε φορολογικούς κάτοικους 
της ΚΔ που καταβάλλονται από άτομο, 
εταιρεία ή τη Δημοκρατία 

5(1)(γ)  

Τμήμα Φορολογίας   
Παρακράτηση στην 
πηγή κατά την 
καταβολή (0703) 
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Εισοδηματίες  - 
19(1)(ζ) 
 

Άλλα μερίσματα σε  φορολογικούς 

κάτοικους της ΚΔ (συμπ.  τόκων από το 

εξωτερικό) 
5(1)(γ)  

Τμήμα Φορολογίας  
Αυτοφορολογία 30/6 
και 31/12 (0713) 

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

5(1)(γ)  
Τμήμα Φορολογίας  
Αυτοφορολογία 1/2 
(0723) 

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

5(1)(ε) 5(2)(δ) 

Τμήμα Φορολογίας  
Παρακράτηση στην 
πηγή κατά την 
καταβολή (0714) 

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

5(1)(ε) 5(2)(δ) 
Τμήμα Φορολογίας  
Αυτοφορολογία 30/6 
και 31/12 (0714) 

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

 5(2)(δ) 
Τμήμα Φορολογίας   
Αυτοφορολογία 30/6 
και 31/12 (0704) 

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

5(1)(ε)  
Τμήμα Φορολογίας   
Αυτοφορολογία 30/6 
και 31/12 (0704) 


