Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κύριε,
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί τα πιο κάτω αναφορικά με τις εισφορές και
το ανώτατο όριο αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα ισχύουν από
1/1/2014.
1.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία υπολογίζεται πάνω στα ημερομίσθια ή τον
μισθό του μισθωτού αυξάνεται από 1/1/2014 κατά 1% για τον εργοδοτούμενο και κατά
1% για τον εργοδότη.
Συγκεκριμένα από 1/1/2014 η εισφορά αυξάνεται από 6.8% σε 7.8% τόσο για τον
εργοδοτούμενο όσο και για τον εργοδότη.

2.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Το Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για σκοπούς εισφορών παραμένει το ίδιο
όπως το 2013.
Συγκεκριμένα το ανώτατο όριο για εβδομαδιαίους είναι €1,046 την εβδομάδα ή €54,392
το χρόνο και για τους μηνιαίους €4,533 τον μήνα ή €54,396 τον χρόνο.

3.

ΕΚΠΝΟΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είχε προχωρήσει σε
τροποποίηση της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να μην επιβάλλονται
πρόσθετα τέλη για την καθυστέρηση καταβολής εισφορών, που αφορούν περιόδους
εισφορών του 2013, νοουμένου ότι αυτές θα καταβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2013. Επιπλέον, μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα έχουν προχωρήσει
σε αναστολή όλων των ποινικών διώξεων που αφορούσαν περιόδους εισφορών του
2013 και εκκρεμούσαν ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων.
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Υπογραμμίζεται ότι όσοι δεν εξοφλήσουν τις οφειλόμενες εισφορές μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα επιβάλλεται το πρόσθετο τέλος για
όλη την περίοδο, που αφορά η καθυστέρηση και θα ληφθούν τα προβλεπόμενα από τη
νομοθεσία δικαστικά μέτρα.
Ως εκ τούτου, προτρέπεστε όπως εξοφλήσετε τις οφειλόμενες εισφορές σας πριν από
την 31.12.2013, ώστε να επωφεληθείτε της πιο πάνω ελάφρυνσης, η οποία είναι
σημαντική.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889880.
Με εκτίμηση,

Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
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