
 

 

 

Ερμηνεία Ωφελημάτων σε Είδος για σκοπούς Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  

 
20 Μαΐου 2020 - Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν πρόσφατα εκδώσει γραπτές 
διευκρινίσεις προς την Costas Tsielepis & Co Ltd κατά πόσο συγκεκριμένα Ωφελήματα σε 
Είδος που πληρώνουν εργοδότες σε υπαλλήλους εμπίπτουν στον όρο ‘αποδοχές’ με βάση 
τον σχετικό Νόμο.  
 
Ως προς την ερμηνεία του όρου αποδοχές, σύμφωνα με τον Νόμο περιλαμβάνει «κάθε 
χρηματική αντιμισθία από την απασχόληση του μισθωτού και κάθε κέρδος από την 
απασχόληση αυτή δεκτικό χρηματικής αποτίμησης… με εξαίρεση τις έκτακτες προμήθειες 
και τις χαριστικές πληρωμές». 
 
Παρατίθενται πιο κάτω 12 παραδείγματα ωφελημάτων που δεν υπάρχει υποχρέωση 
καταβολής Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπών ταμείων που διαχειρίζονται ή έχουν την 
ευθύνη είσπραξης των εισφορών με εξαίρεση τα παραδείγματα 1, 2, 7 και 8 για τα οποία 
υπάρχει μόνο υποχρέωση καταβολής της εισφοράς 2% στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (ΤΚΣ) 
από τον Εργοδότη.          
 

Αρ. Παραδείγματα  

Ταμεία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Ετησίων 
Αδειών, Πλεονάζοντος 
Προσωπικού και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Ταμείο 
Κοινωνικής 
Συνοχής 

1.  
Εργοδότης μισθώνει κατοικία και έπιπλα, τα 
οποία τίθενται στη διάθεση του υπαλλήλου 

Εξαιρείται  2% 

2.  
Εργοδότης παρέχει μηνιαίο επίδομα χώρου 
διαμονής (ενοίκιο) και επίδομα ταξιδιών σε 
υπάλληλο 

Εξαιρείται 2% 

3.  
Εργοδότης παρέχει μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου, 
ρεύματος και νερού σε υπάλληλο 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

4.  
Εργοδότης πληρώνει συστηματικά τα αεροπορικά 
εισιτήρια υπαλλήλου για να επισκεφθεί την 
οικογένειά του στο εξωτερικό 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

5.  
Εργοδότης παρέχει αυτοκίνητο (είτε ιδιόκτητο 
είτε μισθωμένο από τον εργοδότη) για 
προσωπική χρήση του υπαλλήλου 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

6.  
Εργοδότης παρέχει δωρεάν στάθμευση (είτε σε 
ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο από τον εργοδότη 
χώρο στάθμευση) για χρήση του υπαλλήλου 

Εξαιρείται Εξαιρείται 
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7.  

Εργοδότης παρέχει μηνιαίο επίδομα χρήσης 
αυτοκινήτου (είτε ιδιόκτητο, είτε μισθωμένο από 
τον εργοδότη) για κάλυψη των εξόδων που 
πηγάζουν και για την προσωπική χρήση του 
υπαλλήλου 

Εξαιρείται 2% 

8.  

Εργοδότης καταβάλει κατ’ αποκοπή ποσά στους 
υπαλλήλους αναφορικά με τη χρήση των δικών 
τους αυτοκινήτων μέσα στα πλαίσια άσκησης των 
καθηκόντων τους 

Εξαιρείται 2% 

9.  

Εργοδότης καταβάλει ασφάλιστρα αναφορικά με 
σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
ασφάλειας ζωής, ασφάλεια περιουσιακών 
στοιχείων  ή άλλα ασφάλιστρα που νοούνται 
πληρωτέα από τους υπαλλήλους (είτε ολικό ποσό 
είτε ποσοστιαία αντικαταβολή, π.χ. 50%) 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

10.  
Εργοδότης παρέχει στον υπάλληλο ποσό ως 
αποζημίωση για την μετεγκατάσταση του από το 
εξωτερικό στην Κύπρο 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

11.  

Εργοδότης διαθέτει περιουσιακά στοιχεία σε 
επιχορηγημένες τιμές, αποπληρωμή προσωπικών 
λογαριασμών (υπηρεσιών ωφελείας, διδάκτρων, 
έξοδα γυμναστηρίου κ.ά.). Επίσης διαθέτει 
δωρεάν ή επιχορηγημένα αγαθά ή  αγαθά και 
υπηρεσίες που είτε παράγονται από τον εργοδότη 
είτε όχι, όπως για παράδειγμα ταξίδια, 
διασκέδαση, γεύματα, επαγγελματικές 
συμβουλές, παροχή μεταφοράς κ.λπ. 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

12.  

Εργοδότης παραχωρεί το δικαίωμα στους 
υπαλλήλους του για αγορά ή να υποβάλουν 
αίτηση για αγορά μετοχών στην εταιρεία ή άλλης 
συνδεδεμένης εταιρείας, σε προκαθορισμένη 
τιμή (option rights). 

Εξαιρείται Εξαιρείται 

 
Το Τμήμα Φορολογίας της Costas Tsielepis & Co Ltd είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω 
πληροφορίες και διευκρινίσεις. 


