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Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τις πιο κάτω τροποποιήσεις οι οποίες θα εφαρμόζονται από το έτος 2014 και 
μετέπειτα:

1) Φ.Π.Α.
 Ο θετικός συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από 18% σε 19% από 13 Ιανουαρίου 2014.
 Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από 8% σε 9% από 13 Ιανουαρίου 2014. Οι κύριες κατηγορίες των 

υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνουν:  
 Υπηρεσίες εστιατορίων και επισιτισμού,
 Υπηρεσίες στα πλαίσια τουριστικής διαμονής,
 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μαζί με τις αποσκευές τους εντός της Δημοκρατίας με αστικά, 

υπεραστικά και αγροτικά ταξί,
 Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μαζί με τις αποσκευές τους εντός της Δημοκρατίας με τουριστικά, 

εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.
 Αγαθά και υπηρεσίες που εμπίπτουν στους μειωμένους συντελεστές 5% και 0% δεν επηρεάζονται από τις 

πιο πάνω αλλαγές. 

2) Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα
Τα ποσοστά της έκτακτης εισφοράς από 1

η
Ιανουαρίου 2014 είναι ως ακολούθως: 

Έκτακτη Εισφορά 2014 - 2016

Ακαθάριστες Μηνιαίες Αποδοχές ή/και Συντάξεις (€) Ποσοστό Έκτακτης Εισφοράς (%)

0 – 1.500 0%

1.501 – 2.500 2,5% με ελάχιστο ποσό έκτακτης εισφοράς €10

2.501 – 3.500 3%

3.501 και άνω 3,5%

3) Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 Από το έτος 2014, αυξάνονται οι ήδη προκαθορισμένοι συντελεστές εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) κατά 1%. Συγκεκριμένα:
 Το ποσοστό εισφοράς στο ΤΚΑ από εργοδότες αυξάνεται από 6,8% σε 7,8% για τα έτη 2014-2018,
 Το ποσοστό εισφοράς στο ΤΚΑ από εργοδοτούμενους αυξάνεται από 6,8% σε 7,8% για τα έτη 2014-

2018.
 Το ποσοστό εισφοράς στο ΤΚΑ από τους αυτοτελώς εργαζόμενους και προαιρετικά ασφαλισμένους 

αυξάνεται από 12,6% σε 14,6% για τα έτη 2014-2018.
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Αυτή η δημοσίευση προορίζεται ως γενικός οδηγός μόνο και η εφαρμογή της σε συγκεκριμένες καταστάσεις θα εξαρτηθεί από τις 
εμπλεκόμενες περιστάσεις. Συνεπώς, συστήνουμε όπως οι αναγνώστες επιδιώκουν κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με 
οποιαδήποτε ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι υποκαθιστούν με οποιοδήποτε 
τρόπο οποιεσδήποτε επαγγελματικές συμβουλές.

Η Moore Stephens (Limassol) Limited προσφέρει μεγάλη έκταση επαγγελματικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτικών, 
λογιστικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες. Η εταιρεία μας έχει σημαντική εμπειρία καθώς 
και μεγάλο αριθμό πελατών στη ναυτιλία.

4) Επίδομα τέκνου
Το επίδομα τέκνου από 1

η
Ιανουαρίου 2014 είναι ως ακολούθως: 

Επίδομα τέκνου για οικογένειες με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα έως €59.000  

Αριθμός τέκνων 
στην οικογένεια

Βασικό ετήσιο 
επίδομα για 
οικογένειες με 2 ή 
περισσότερα 
εξαρτώμενα τέκνα, 
που έχουν 
εισοδήματα από 
€49.000,01 μέχρι

€59.000

(ανά εξαρτώμενο 
τέκνο)

Βασικό ετήσιο 
επίδομα για 
οικογένειες με 
εισόδημα μέχρι 
€49.000

(ανά 
εξαρτώμενο 
τέκνο)

Πρόσθετο 
ετήσιο επίδομα 
για οικογένειες 
με εισοδήματα 
μέχρι €19.500

(ανά 
εξαρτώμενο 
τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο 
επίδομα για 
οικογένειες με 
εισοδήματα  από 
€19.500,01 μέχρι

€39.000 

(ανά εξαρτώμενο 
τέκνο)

1 τέκνο 0 €380 €95 €45

2 τέκνα €345 €380 €190 €140

3 τέκνα €690 €760 €285 €235

4 ή/και 
περισσότερα 
τέκνα

€1.135 €1.260 €415 €265

Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Οικογενειακό εισόδημα Μηνιαίο επίδομα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

€0 – €39.000 €180

€39.000,01 – €49.000 €160
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196, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ,  Ariel Corner, 

1ος Όροφος, Γραφείο 102, 3030 Λεμεσός, Κύπρος

http://limassol.moorestephens.com

Επαφές:

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Χρίστο Χριστοδούλου
Τηλ: +357 25 820280
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: c.christodoulou@moorestephens.com.cy

Λάκη Σαββίδη
Τηλ: +357 25 820280
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: l.savvides@moorestephens.com.cy


