ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΔΞΑΙΡΔΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ
ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΜΤΝΑ
(Άξζξν 3(2)(β) ηνπ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο γηα ηελ ´Ακπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνπ Αξ.117(Ι) ηνπ 2002)

Προηού ζσμπληρώζεηε ηη Δήλωζη ασηή, παρακαλώ διαβάζηε ηις ζημειώζεις ζηη ζελίδα 2.
1.´Ολνκα Οξγαληζκνύ : ...................................................................................................................................................................
2. Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο / Δγγξαθήο Δθόξνπ Δηαηξεηώλ : ...........................................................................................
Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ
1. Ολνκαηεπώλπκν: ................................................................. ……………………………………………………………………………
2. (α) Αξηζκόο
(β) Ηκεξνκελία
(γ) Δθδίδνπζα
Σαπηόηεηαο: ……………………………
Λήμεο: ……………………….
Αξρή : ……………………………………..
3. (α) Αξηζκόο
(β) Ηκεξνκελία
(γ) Δθδίδνπζα
Γηαβαηεξίνπ : ……………………………
Λήμεο: ……………………….
Αξρή : ……………………………………..
4. Αξηζκόο θαη Υώξα Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο ζην Δμσηεξηθό:
………..………………………………………………………………

5. Αξηζκόο Φνξνινγηθήο Σαπηόηεηαο ζηελ Κύπξν:
………..………………………………………………………………

6. Γηεύζπλζε Μόληκεο δηακνλήο: ..................................................................................................................................................... ,
........................................................................................................................................................................................................
7.
Τπάξρνπλ /
Γελ ππάξρνπλ ζπλδηθαηνύρνη / ζπληδηνθηήηεο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ πνπ παξάγεη ην εηζόδεκα.
Β. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
Σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί
Σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί
1. Η Μόληκε ζαο θαηνηθία είλαη :
2. Έρεηε ηδηόθηεηε θαηνηθία ζηελ Κύπξν:
Ιδηόθηεηε
Δλνηθηαδόκελε
Ναη
Όρη
3. Γηεύζπλζε Δξγαζίαο :………………………………………………………………………………………………………………………..,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. (α) Πεξηγξαθή Δξγαζίαο : …………………………………………………………………………………………………………………
(β) Όλνκα θαη Γηεύζπλζε Δξγνδόηε : .……………………………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Όηαλ βξίζθεζηε ζηελ Κύπξν δηακέλεηε ζε :
Σημειώστε √ στο κατάλληλο κουτί
(α) Ξελνδνρείν
(β) Δλνηθηαδόκελν Τπνζηαηηθό
(γ) Ιδηόθηεην Τπνζηαηηθό
(δ) κε θίινπο/ζπγγελείο
6.
Αλακέλσ /
Γελ αλακέλσ λα βξίζθνκαη ζηε Κύπξν γηα πεξίνδν κέρξη 183 κέξεο θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε
εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη νη εκεξνκελίεο άθημεο ζηελ Κύπξν θαη αλαρώξεζεο από ηελ Κύπξν θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό
έηνο ήηαλ :
Ημεπομηνία άθιξηρ
Ημεπομηνία Ανασώπηζηρ
Ημέπερ Παπαμονήρ
………………………..
…………..………………
…………………..……
………………………..
…………..………………
…………………..……
………………………..
…………..………………
…………………..……
ύνολο ημεπών παπαμονήρ : ………………………..
Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (Ανακπιβήρ ή τεςδήρ δήλυζη αποηελεί ποινικό αδίκημα)
(ζεκεηώζηε √ κόλν όηαλ ηζρύεη)
1 - Δγώ ν πην θάησ δηθαηνύρνο ηόθσλ / κεξηζκάησλ / ελνηθίσλ πνπ είκαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ από ην έηνο …………….
κε ηελ παξνύζα δειώλσ ππεύζπλα όηη:
1.1 ππήξμα θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ γηα ιηγόηεξν από 17 από ηα ηειεπηαία 20 έηε πξηλ από ην ηξέρνλ θνξνινγηθό
έηνο θαη
1.2 παξά ην γεγνλόο όηη έρσ θαηνηθία θαηαγσγήο (domicile) ζηελ Κύπξν
(α) έρσ ηελ θαηνηθία επηινγήο (domicile of choice) ζε άιιε ρώξα από ηελ Κύπξν θαη ππήξμα κε θνξνινγηθόο
θάηνηθνο Κύπξνπ γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 20 ζπλερόκελσλ εηώλ πξηλ από ην ηξέρνλ θνξνινγηθό
έηνο, από ην έηνο ………………... κέρξη ην έηνο ……………..….. , ή
(β) ππήξμα κε θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ζπλερόκελα έηε ακέζσο πξηλ από ην έηνο 2015.
1.3 δελ έρσ ηελ θαηνηθία θαηαγσγήο (domicile) ζηελ Κύπξν
θαη δηθαηνύκαη λα απαιιαγώ από ηελ Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα κέρξη ην έηνο ……………….
2 - Δγώ ν πην πάλσ δηθαηνύρνο ηόθσλ / κεξηζκάησλ / ελνηθίσλ κε ηελ παξνύζα δειώλσ ππεύζπλα όηη: (ζεκεηώζηε √ κόλν όηαλ
ηζρύεη)
(α) δελ ήκνπλ θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ [ζημείυζη 4] θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ έηνπο θαη
πξνηίζεκαη λα παξακείλσ κε θνξνινγηθόο θάηνηθνο Κύπξνπ θαη θαηά ην ηξέρνλ θαη ηα επόκελα έηε, ή/θαη
(β) ηα ελ ιόγσ εηζνδήκαηα πξνθύπηνπλ από επηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηεο σο πινηνθηήηε / λαπισηή / πινηνδηαρεηξηζηή ή από
θεθάιαην θίλεζεο ηέηνηαο επηρείξεζεο.
Από ην έηνο ………………………….., εγώ ν θάηνρνο θαη ν δηθαηνύρνο ησλ πην πάλσ εηζνδεκάησλ κε ηελ παξνύζα δειώλσ
ππεύζπλα όηη δηθαηνύκαη ηελ απαιιαγή από ηελ Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα θαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηθαηνύκαη
πιένλ ηελ απαιιαγή απηή ζα ελεκεξώζσ γξαπηώο, εληόο 1 κελόο από ηελ εκεξνκελία αιιαγήο, ηνλ πην πάλσ νξγαληζκό θαη
λα ηνλ εμνπζηνδνηήζσ όπσο κνπ απνθόςεη Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα, κε ηόθν από ηελ λελνκηζκέλε εκεξνκελία, από
ηα εηζνδήκαηα πνπ δηθαηνύκαη.
Τπογπαθή:……………………………………………
(Έληππν Σ.Φ.624/ΦΠ) 2017

Ημεπομηνία: …………………………………….

-2ΗΜΔΙΧΔΙ
ηη πεπίπηυζη πος παύζεηε να έσεηε ηη θοπολογική καηοικία εκηόρ Κύππος θα ππέπει να ενημεπώζεηε ΑΜΔΑ ηον
οπγανιζμό πος ζαρ καηαβάλλει ηο ειζόδημα με επιζηολή.
1. Οπιζμόρ
Οξγαληζκνί είλαη ζηελ πεξίπησζε:
ηόθσλ - Φπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ θαηαβάινπλ ή πηζηώλνπλ ηόθνπο,

κεξηζκάησλ - Ννκηθά πξόζσπα (εηαηξείεο) πνπ θαηαβάινπλ κέξηζκα θαη

ελνηθίσλ - Δηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνί, ε Γεκνθξαηία θαη αξρέο ηνπηθήο δηνίθεζεο πνπ θαηαβάινπλ ελνίθηα
2. Από ποιοςρ και γιαηί ππέπει να ζςμπληπώνεηαι η Γήλυζη αςηή
Πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηε Γήισζε απηή Φπζηθά πξόζσπα 
πνπ είλαη δηθαηνύρνη ηόθσλ / κεξηζκάησλ / ελνηθίσλ θαη δελ είλαη θάηνηθνη Κύπξνπ,

πνπ είλαη δηθαηνύρνη ηόθσλ / κεξηζκάησλ / ελνηθίσλ θαη δελ ζεσξνύληαη θάηνηθνη (domiciled) ζηελ Κύπξν,

πνπ είλαη επηιέμηκνη πινηνθηήηεο, λαπισηέο πινίσλ θαη πινηνδηαρεηξηζηέο, όπσο νξίδνληαη ζηνλ πεξί Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο (Σέιε θαη Φνξνινγηθέο Γηαηάμεηο) Νόκνπ 44(Ι)/2010, όπσο απηόο έρεη ηξνπνπνηεζεί, πνπ είλαη δηθαηνύρνη
ηόθσλ / κεξηζκάησλ
κε ηελ νπνία ελεκεξώλνπλ ηνλ νξγαληζκό γηα ην γεγνλόο αλάινγα, λα κελ ηνπο απνθόπηεηαη Έθηαθηε Δηζθνξά γηα ηελ Άκπλα
από ηα ελ ιόγσ εηζνδήκαηα.
Οξγαληζκνί πνπ θαηαβάιινπλ ή πηζηώλνπλ ηόθνπο / κεξίζκαηα / ελνίθηα, ππνρξενύληαη κε βάζε ηνλ πεξί Δθηάθηνπ Δηζθνξάο
γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκν Αξ.117(Ι) ηνπ 2002, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε, λα παξαθξαηνύλ Έθηαθηε Δηζθνξά γηα
ηελ Άκπλα ζην πνζό πνπ θαηαβάιινπλ ή πηζηώλνπλ ζε θαηνίθνπο ηεο Κύπξνπ, κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ ηζρύεη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο ή πίζησζεο.
3. Πού ςποβάλλεηαι η Γήλυζη
Η Γήισζε απηή αθνύ ζπκπιεξσζεί θαη ππνγξαθεί, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηνλ νξγαληζκό από ηνλ νπνίν ιακβάλεηε /
πηζηώλεζηε ηόθνπο / κεξίζκαηα / ελνίθηα. Ο Οξγαληζκόο ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ζηνλ Έθνξν ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από
απηόλ πξόζσπν, λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηνπ παξόληνο εληύπνπ ζηα ππνζηαηηθά ηνπ, ή ζε πεξίπησζε απαίηεζεο ηνπ Δθόξνπ,
λα ππνβάιεη ζηνλ Έθνξν ην έληππν ή/θαη πηζηό αληίγξαθν ηνύηνπ. Τπογπάθεηαι ένα ένηςπο για κάθε πηγή ειζοδήμαηορ
συπιζηά.
4. Ποια Φςζικά Ππόζυπα θευπούνηαι θοπολογικοί κάηοικοι Κύππος
Φνξνινγηθνί θάηνηθνη Κύπξνπ ζεσξνύληαη ηα άηνκα πνπ πιεξνύλ είηε ηνλ θαλόλα ησλ 183 εκεξώλ είηε ηνλ θαλόλα ησλ 60
εκεξώλ.


Καλόλαο ησλ 183 εκεξώλ – άηνκν παξακέλεη ζηελ Κύπξν γηα κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά
ηηο 183 εκέξεο ζε έλα θνξνινγηθό έηνο.



Καλόλαο ησλ 60 εκεξώλ (ηζρύεη από ην έηνο 2017 θαη κεηά) – άηνκν πιεξνί όιεο ηηο πην θάησ πξνϋπνζέζεηο:
(i) παξακέλεη ζηελ Κύπξν γηα κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο πνπ ζπκπνζνύληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 60 εκέξεο·
(ii) δελ παξακέλεη ζε άιιν θξάηνο γηα κία ή πεξηζζόηεξεο πεξηόδνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ζην ζύλνιν ηηο 183 εκέξεο·
(iii) δελ είλαη θνξνινγηθόο θάηνηθνο ζε άιιν θξάηνο·
(iv) αζθεί επηρείξεζε ζηελ Κύπξν ή θαη εξγνδνηείηαη ζηελ Κύπξν ή θαη θαηέρεη αμίσκα ζε εηαηξεία θνξνινγηθό θάηνηθν
Κύπξνπ, θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ θάζε θνξνινγηθνύ έηνπο, δειαδή ε επηρείξεζε ή ε εξγνδόηεζε ή ε θαηνρή
αμηώκαηνο δελ ηεξκαηίδνληαη πξηλ ην ηέινο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο·
(v) δηαηεξεί κόληκε θαηνηθία ζηελ Κύπξν πνπ ηνπ αλήθεη ή ηελ ελνηθηάδεη.

5. Ποιοί θευπούνηαι όηι έσοςν καηοικία (domicile) ζηην Κύππο
Καηνηθία θαηαγσγήο (domicile) ζηελ Κύπξν νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γηαζεθώλ θαη Γηαδνρήο Νόκνπ αξ.75/70,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε.
Άηνκν ζεσξείηαη όηη δελ έρεη θαηνηθία θαηαγσγήο ζηε Κύπξν όηαλ ζην Μέξνο Γ επηιέμεη ην 1.1 θαη επηπιένλ επηιέγεη
νπνηνδήπνηε από ηα πην θάησ 
1.2 θαη 1.2(α)

1.2 θαη 1.2(β)

1.3
6. Δξακπίβυζη Καηοικίαρ
Σν Σκήκα Φνξνινγίαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζαρ δεηήζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα Μέξε Β θαη Γ π.ρ. απόδεημε
πιεξσκήο μελνδνρείνπ, ελνηθηαζηήξην ζπκβόιαην, ηίηιν ηδηνθηεζίαο θαηνηθίαο, αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ πνπ λα
θαίλνληαη νη ζθξαγίδεο άθημεο θαη αλαρώξεζεο, απνθόκκαηα ησλ Αεξνπνξηθώλ ή άιισλ εηζηηεξίσλ, απνθόκκαηα
ησλ θαξηώλ επηβίβαζεο.

-37. Άλλερ πληποθοπίερ
Οη ζπληειεζηέο ηεο Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα είλαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο,
www.mof.gov.cy/tax ηόζν ζηελ ελόηεηα «Ννκνζεζία / Νόκνη» όζν θαη ζηελ ελόηεηα «πληειεζηέο».
8. Ανακπιβήρ ή Φεςδήρ Γήλυζη αποηελεί Ποινικό Αδίκημα
Με βάζε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ Νόκνπ αξ.4/78, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε, αλαθξηβήο ή
ςεπδήο δήισζε απνηειεί πνηληθό αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή €10 000 ή / θαη ζε
θπιάθηζε κέρξη θαη 5 έηε.
9. Ο πεπί Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένυν Πποζυπικού Υαπακηήπα (Πποζηαζία ηος Αηόμος) Νόμορ ηος 2001
Σν Σκήκα Φνξνινγίαο ηεξεί Αξρείν ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ θνξνινγνπκέλσλ ηεο Κύπξνπ γηα
ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ Φνξνινγηθώλ Ννκνζεζηώλ.
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Αξρείνπ απηνύ ππήξμε ζρεηηθή ελεκέξσζε κέζσ ηνπ Σύπνπ, ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί
Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ ) Νόκνπ ηνπ 2001.
Με βάζε ηα πην πάλσ ην Σκήκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έληππν απηό γηα λα:




ειέγμεη ηελ νξζόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ,
απνηξέςεη ή εληνπίζεη αδίθεκα,
πξνζηαηεύζεη ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο.

10. ΚΡΑΣΗΣΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΣΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ Α ΑΡΥΔΙΟ

