
 

 

 
Εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ για το 2022 

 
11 Ιανουάριου 2022 - Φέτος οι εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και στο Γενικό 
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)  παραμένουν οι ίδιες με αυτές του 2021. 
 
Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2022 
 
Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το έτος 2022 αναφέρονται στον πιο 
κάτω πίνακα: 
 

Εισφορές Μισθωτός Εργοδότης 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 8,3% 8,3% 
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  2,0% 
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού  1,2% 
Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  0,5% 
Ταμείο Αδειών (εάν δεν εξαιρείται)   8,0% 

 
Για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών (με εξαίρεση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής 
Συνοχής), οι ακαθάριστες αποδοχές των εργοδοτουμένων, περιορίζονται ως ακολούθως:  
 
 Την εβδομάδα Τον μήνα Τον χρόνο 

 € € € 
Εβδομαδιαίοι υπάλληλοι 1.117 - €58.080 
Μηνιαίοι υπάλληλοι - 4.840 €58.080 

 
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους (συνολικό ποσοστό 20,5%), το 15,6% καταβάλλεται από 
τον ίδιο και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
 
Εισφορές στο Γενικό Σύστημα Υγείας για το 2022 
 
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ έχει ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019.  
 
Για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών, οι ακαθάριστες αποδοχές περιορίζονται στις 
€180.000 ετησίως 
 

 Κατηγορία  Εισόδημα  1/1/2022 
(α) Μισθωτός Αποδοχές 2,65% 
(β) Εργοδότης    Αποδοχές του μισθωτού 2,90% 
(γ) Αυτοτελώς εργαζόμενος Αποδοχές 4,00% 
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(δ) Συνταξιούχος  Σύνταξη 2,65% 

(ε) Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί 
οποιοδήποτε αξίωμα Αποδοχές 2,65% 

(στ) 

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, 

Αποδοχές 2,90% 

(ζ) Εισοδηματίας  Ενοίκια, μερίσματα και τόκοι 2,65% 

(η) το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 

αποδοχές και συντάξεις των 
προσώπων που αναφέρονται 
στις παραγράφους (α), (γ), (δ) 
και (ε). 

4,70% 

 
Επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν εκδώσει γραπτές 
διευκρινίσεις κατά πόσο συγκεκριμένα Ωφελήματα σε Είδος που πληρώνουν εργοδότες σε 
υπαλλήλους εμπίπτουν στον όρο ‘αποδοχές’ με βάση τον σχετικό Νόμο. 
 
Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε τη θέση του ΣΕΛΚ και  εδώ για την επίσημη απάντηση  
του Υπουργείου Εργασίας. 
 
Το Τμήμα Φορολογίας της Costas Tsielepis & Co Ltd είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω 
πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
 
 

https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/2022/01/Letter-to-MLSI-by-SELK-BIK-vs-SI-Tax-Alert-149.pdf
https://tsielepis.com.cy/wp-content/uploads/2022/01/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%A3-Tax-Alert-149.pdf

