
 

(Έντυπο Τ.Φ.624/ΝΠ) 2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ  

(Άρθρο 3(2)(β) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αμυνα της Δημοκρατίας Νόμου Αρ.117(Ι) του 2002)  
  

Προτού συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή, παρακαλώ διαβάστε τις σημειώσεις στη σελίδα 2. 
  

1.´Ονομα Οργανισμού : ...................................................................................................................................................................  

2. Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας / Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών : ...........................................................................................  

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Εταιρείας) 

 
1. Επωνυμία : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας : ………………………………………………………………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας : ……………. 

 
4. Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας : ……………… 

5.     Υπάρχουν /     Δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι / συνιδιοκτήτες του περιουσιακού στοιχείου που παράγει το εισόδημα. 

Β.  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 

1. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας : …………………………………………………………………………………………….., 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Χώρα στην οποία ενεγράφη η Εταιρεία :  ………………. 

……………………………………………………………………… 

3. Χώρα στην οποία βρίσκεται το εγγεγραμμένο Γραφείο της 

Εταιρείας : ………………………………………………………. 

4. Χώρα όπου διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας :………………………………………………., 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Διεύθυνση Φορολογικής Αρχής στην οποία υπάγεται η Εταιρεία : ……………………………………………………………………., 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. H εταιρεία έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο,  π.χ. υπάρχει σταθερή  βάση της επιχείρησης μέσω της οποίας οι εργασίες της 

επιχείρησης διεξάγονται μερικώς ή πλήρως ; Ναι         Όχι         

7. Ο Έλεγχος και η Διεύθυνση της Εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο ;   Ναι          Όχι         

8 Η εταιρεία ήταν φορολογικός κάτοικος της Κύπρου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους; 

 Ναι          Όχι        

9.  Ονόματα και  Διευθύνσεις Διευθυντών : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

10.Ονόματα και Διευθύνσεις εντολοδόχων Διευθυντών: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Γ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   (Ανακριβής ή ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα) 
 
 (σημειώστε √ μόνο όταν ισχύει) 

Εγώ ο πιο πάνω δικαιούχος τόκων / μερισμάτων / ενοικίων με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
        (α) δεν ήμουν φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους και προτίθεμαι να 

παραμείνω μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου και κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, ή/και 
       (β) τα εν λόγω εισοδήματα προκύπτουν από επιλέξιμες δραστηριότητες ως πλοιοκτήτη / ναυλωτή / πλοιοδιαχειριστή ή από 

κεφάλαιο κίνησης τέτοιας επιχείρησης. 

Από το έτος ………………………….., εγώ ο κάτοχος και ο δικαιούχος των πιο πάνω εισοδημάτων με την παρούσα δηλώνω 

υπεύθυνα ότι δικαιούμαι την απαλλαγή από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα και ότι σε περίπτωση που δεν δικαιούμαι πλέον 

την απαλλαγή αυτή θα ενημερώσω γραπτώς, εντός 1 μηνός από την ημερομηνία αλλαγής, τον πιο πάνω οργανισμό και να τον 

εξουσιοδοτήσω όπως μου αποκόψει Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, με τόκο από την νενομισμένη ημερομηνία, από τα 

εισοδήματα που δικαιούμαι. 

Υπογραφή/ές :     

              Διευθύνοντα Συμβούλου        ή/και               Γραμματέα 

 

               …………………………             ……………………………… 

Σφραγίδα Εταιρείας 

 

Ημερομηνία : ............................................................  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Στη περίπτωση που παύσετε να έχετε τη φορολογική κατοικία εκτός Κύπρου θα πρέπει να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ τον 
οργανισμό που σας καταβάλλει το εισόδημα με επιστολή. 

1. Ορισμός 

Οργανισμοί είναι στην περίπτωση:- 

 τόκων - Φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταβάλουν ή πιστώνουν τόκους, 

 μερισμάτων - Νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που καταβάλουν μέρισμα και  

 ενοικίων - Εταιρείες, συνεταιρισμοί, η Δημοκρατία και αρχές τοπικής διοίκησης που καταβάλουν ενοίκια 

2. Από ποιους και γιατί πρέπει να συμπληρώνεται η Δήλωση αυτή 

Πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση αυτή Εταιρείες όπως ορίζονται στον Νόμο 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε (Νομικά 
πρόσωπα) -   

 που είναι δικαιούχοι τόκων / μερισμάτων / ενοικίων και δεν είναι κάτοικοι Κύπρου,  

 που είναι επιλέξιμοι πλοιοκτήτες, ναυλωτές πλοίων και πλοιοδιαχειριστές, όπως ορίζονται στον περί Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου 44(Ι)/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που είναι δικαιούχοι 
τόκων / μερισμάτων 

με την οποία ενημερώνουν τον οργανισμό για το γεγονός ανάλογα, να μην τους αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 
από τα εν λόγω εισοδήματα. 

Οργανισμοί που καταβάλλουν ή πιστώνουν τόκους / μερίσματα / ενοίκια, υποχρεούνται με βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς 
για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο Αρ.117(Ι) του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε, να παρακρατούν Έκτακτη Εισφορά για 
την Άμυνα στο ποσό που καταβάλλουν ή πιστώνουν σε κατοίκους της Κύπρου, με τον συντελεστή που ισχύει κατά την 
ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης.  

3. Πού υποβάλλεται η Δήλωση 

Η Δήλωση αυτή αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να υποβληθεί στον οργανισμό από τον οποίο λαμβάνετε / 
πιστώνεστε τόκους / μερίσματα / ενοίκια. Ο Οργανισμός υποχρεούται να επιτρέπει στον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο, να προβαίνει σε έλεγχο του παρόντος εντύπου στα υποστατικά του, ή σε περίπτωση απαίτησης του Εφόρου, 
να υποβάλει στον Έφορο το έντυπο αυτό ή/και πιστό αντίγραφο τούτου. Υπογράφεται ένα έντυπο για κάθε πηγή 
εισοδήματος χωριστά. 

4. Ποια νομικά πρόσωπα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου  

Φορολογικός Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.  

5. Εξακρίβωση Κατοικίας 

Το Τμήμα Φορολογίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με το Μέρος Β. 

6. Άλλες πληροφορίες  

Οι συντελεστές της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, 
www.mof.gov.cy/tax τόσο στην ενότητα «Νομοθεσία / Νόμοι» όσο και στην ενότητα «Συντελεστές». 

7. Ανακριβής ή Ψευδής Δήλωση αποτελεί Ποινικό Αδίκημα  

Με βάση τις πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ.4/78, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ανακριβής ή 
ψευδής δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή €10 000 ή / και σε 
φυλάκιση μέχρι και 5 έτη. 

8. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΧΕΙΟ  

http://www.mof.gov.cy/tax

