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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΚΑ/ΓΛ 

Συμπληρώστε ΜΟΝΟ εάν λαμβάνετε σύνταξη από τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ή είστε εγγεγραμμένος σαν αυτοτελώς εργαζόμενος 

στις ΥΚΑ κατά το 2020. 

ΕΧΕΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ Ή ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;     
ΝΑΙ

 

Εάν κατά το έτος 2020 λάβατε Σύνταξη από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 

ήσασταν εγγεγραμμένος στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αυτοτελώς 

Εργαζόμενος ή λάβατε Σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπληρώστε τα πιο κάτω 

στοιχεία για να ανακτηθούν τα εισοδήματα που υπόκεινται σε εισφορά ΓεΣΥ, οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων 

και οι εισφορές σας στο ΓεΣΥ. Για συνταξιούχους Γενικού Λογιστηρίου επιπρόσθετα ανακτάται η αποκοπή φόρου 

εισοδήματος, η μείωση απολαβών και η συνδρομή συντεχνίας. 

 

  

Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ) 111111
 

Ημερομηνία Γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 26/06/1966
 

Φύλο     
Θήλυ

 

  

Σε περίπτωση που ΔΕΝ ανακτώνται τα στοιχεία από τις ΥΚΑ και λαμβάνετε σχετικό μήνυμα, 

ελέγξτε την ημερομηνία γέννησης η οποία πρέπει:  

 να αναγράφεται με την πιο πάνω μορφή και  

 να είναι η ίδια με την ημερομηνία γέννησης που υπάρχει στο Μητρώο των Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Εάν από λάθος απαντήσατε ΟΧΙ (ότι δηλαδή δεν λαμβάνετε σύνταξη από ΥΚΑ/ΓΛ ή δεν είστε 

αυτοτελώς), και έχετε ήδη προχωρήσει στη συμπλήρωση του ΜΕΡΟΥΣ 4Β ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, τότε θα 

πρέπει να μεταφερθείτε πίσω σε αυτή την οθόνη για καταχώρηση των απαιτούμενων 

στοιχείων. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΚΑ/ΓΛ» στο πάνω μέρος της 

Δήλωσης για να μεταφερθείτε στην σχετική οθόνη.  

Προσοχή. Το Μέρος 3Β1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) 

1. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

ΔΕΝ επιδέχεται συμπλήρωση. Συμπληρώνεται αυτόματα αφού προβείτε σε ανάκτηση των 

στοιχείων με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω.  
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ΜΕΡΟΣ 4 ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Μέρος 4Α1: Μισθωτές Υπηρεσίες  

Στήλη  ΑΦΜ: Αναγράψετε τον ΑΦΜ του εργοδότη σας και ΟΧΙ τον δικό σας. Αν εμφανίζεται 

ο δικό σας προσυμπληρωμένος από το προηγούμενο έτος, διαγράψτε και συμπληρώστε με 

τον ορθό, όπως εμφανίζεται στο πιστοποιητικό απολαβών σας (ΤΦ63). 

 

Στήλη «Αξιωματούχος»: 

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται με «ΝΑΙ»  από πρόσωπο το οποίο είναι αξιωματούχος (μεταξύ 

άλλων Διευθυντής/ Γραμματέας ή Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας) και αφορά αποδοχές οι 

οποίες προκύπτουν λόγω της ιδιότητας του για τις οποίες ΔΕΝ υπόκειται σε εισφορές 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. οφέλη σε είδος). 

 

ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε σε Μισθωτές Υπηρεσίες  
 

Το ποσό του ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε ποσοστό τους 

ισχύοντες συντελεστές ΓεΣΥ για το 2020  

 

1,70% για την περίοδο 01/01/2020 – 29/02/2020 , 01/04/2020 – 30/06/2020 και  

2,65% από 01/03/2020-31/03/2020 και 01/07/2020- 31/12/2020. 

 

Μέρος Γ: Ενοίκια 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

 Όταν ο ενοικιαστής σας είναι Άτομο ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση με τον 

Α.Φ.Μ./ αρ.ταυτ. ενοικιαστή. Σε τέτοια περίπτωση ΔΕΝ συμπληρώνεται η στήλη 15 

(Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε). 

 Όταν ο ενοικιαστής είναι Εταιρεία/Συνεταιρισμός/Δήμοι/Κοινότητες/Κράτος θα 

πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή όπως φαίνεται στη Βεβαίωση 

Παρακράτησης Αμυντικής Εισφοράς και ΓεΣΥ από Ενοίκια (έντυπο Ε.Πρ.614/2019) 

Μέρος Ε: Τόκοι Εισπρακτέοι  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

Ο ΑΦΜ που απαιτείται στο μέρος αυτό, πρέπει να ανήκει στο τραπεζικό ίδρυμα από όπου 

λαμβάνετε τόκους.  

Αν εμφανίζεται ο δικό σας ΑΦΜ προσυμπληρωμένος από το προηγούμενο έτος, διαγράψτε 

τον και καταχωρήστε τον ΑΦΜ της τράπεζας. Για δική σας ευκολία πατήστε στην πρώτη στήλη 

Α.Φ.Μ./ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και αντιγράψτε τον ΑΦΜ που σας αφορά. 

Μέρος Θ: Οποιοδήποτε άλλο Εισόδημα  

Υποχρεωτική η συμπλήρωση του εφόσον γίνει ανάκτηση εισοδημάτων αυτοτελώς 

εργαζομένου από ΥΚΑ. 

Για εισοδήματα τα οποία υπάγονται στην νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει 

να επιλέξετε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Α -16. Σε τέτοια περίπτωση τα εισοδήματα παρουσιάζονται στον 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓεΣΥ στη στήλη Κέρδη Αυτοτελώς Εργαζομένου με συντελεστή ΓεΣΥ 2,55 και  

4,00%. 

Σε άλλη περίπτωση, επιλέγετε ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ (Δ/Ε) για επαγγελματική κατηγορία και το 

εισόδημα σας παρουσιάζεται στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓεΣΥ στη στήλη Άλλα Εισοδήματα με 

συντελεστή ΓεΣΥ 1,70% και 2,65%. 

ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ 5 Γ 

Στα ταμεία υγείας ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το ΓεΣΥ. Η εισφορά ΓεΣΥ μεταφέρεται αυτόματα 

στον Υπολογισμό του Φόρου και αφαιρείται από το καθαρό εισόδημα. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓεΣΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΓεΣΥ υπολογίζεται αυτόματα με ποσοστό 2,65% στο ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ. Για τον ορθό υπολογισμό της εισφοράς ΓεΣΥ, θα πρέπει στη 

γραμμή 1Β να καταχωρήσετε, στην αντίστοιχη στήλη, το εισόδημα που προέκυψε εντός του 

2020 και αφορά τις περιόδους που ο συντελεστής ήταν 1,70% (αναδρομικά της περιόδου 

1/3/2019-31/12/2019, 1/1/2020-29/2/2020 και 1/4/2020-30/6/2020). Με την καταχώρηση 

του ποσού αυτού αναπροσαρμόζεται αυτόματα και η γραμμή 1Γ με το υπόλοιπο εισόδημα το 

οποίο υπόκειται σε συντελεστή 2,65%. 

Αν δεν γίνει η καταχώρηση ο Υπολογισμός καταλήγει σε οφειλόμενη εισφορά 

ΓεΣΥ. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ «ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ»  

 

Επιλέξτε «Υποβολή(Συμπλήρωση δήλωσης)» για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τη 

Δήλωση σας. Μπορείτε να την φυλάξετε προσωρινά και να συνεχίσετε την διαδικασία 

υποβολής όποτε επιθυμείτε μέχρι να την υποβάλετε οριστικά. 

 

Η επιλογή «προβολή (Ιστορικό Δηλώσεων)» χρησιμεύει μόνο για να βλέπετε και να 

τυπώνετε τη δήλωση ανά πάσα στιγμή. 

 


