ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή
AITHΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Αυτή η αίτηση ισχύει για ενα ημερολογιακό έτος
Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος ............................................................................................ ........................
.........................................................................................................................................................................
Νομική μορφή ................................................................................................................ ..................................
Δραστηριότητα / επάγγελμα ................................................................................................... .........................
Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)...........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
‘Ονομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα (εάν υπάρχει).................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού. (εάν υπάρχει)...................................... ................................................
__________________________________________________________________________________________
II. Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος............................................................................................. ......................
Νομική μορφή.................................................................................................................................................
Δραστηριότητα / επάγγελμα.................................................................................................... .........................
Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας)...................................................................................... .................
__________________________________________________________________________________________
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________
IV. ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
_______________________________________________________________________________________
V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:
α) ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
ΝΑΙ
που βρίσκεται στην Ελλάδα;
ΟΧΙ
β) οι εργασίες της εταιρείας σας διευθύνονται και ελέγχονται στην Κύπρο;
γ) όλο το ποσό του εισοδήματος που περιγράφεται ανωτέρω εμβάζετε στην Κύπρο;
δ) τα εισοδήματά σας προέρχονται από πηγές εντός της Κύπρου;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Για οποιαδήποτε αρνητική απάντηση στις ερωτήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ), να δοθούν λεπτομερή
στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».
___________________________________________________________________________________________
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ................................. ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .......
.............................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________
VI. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη
σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ’ αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.
Tόπος και ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου

...................................................................
....................... ...........................................
___________________________________________________________________________________________
VII. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
___________________________________________________________________________________________
= ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (1)
Πιστοποιώ ότι ο δικαιούχος είναι ή ήταν, (2) κατά το έτος που ορίζεται ανωτέρω, κάτοικος της Κύπρου
κατά την έννοια των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης και υπόκεινται στο φόρο της Κύπρου για το
εισόδημα που αναφέρεται ανωτέρω,
(2) - επί του συνολικού ποσού αυτού, ή
- επί του ποσού το οποίο εμβάζετε στην Κύπρο.
___________________________________________________________________________________________
= ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (3)
Πιστοποιώ ότι όλο το κεφάλαιο, ή ........................... τοις εκατό τους κεφαλαίου, (2) του δικαιούχου
ανήκει άμεσα σε (φορολογικούς) κατοίκους της Κύπρου, οι οποίοι υπόκεινται στο φόρο της
Κύπρου για το εισόδημα που αναφέρεται ανωτέρω,
(2) - επί του συνολικού ποσού αυτού, ή επί του ποσού το οποίο εμβάζετε στην Κύπρο.
___________________________________________________________________________________________
-Το ως άνω «πρόσωπο» (1) & (3) είναι off shore επιχείρηση;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
_________________________________________________________________________________________
Τόπος και ημερομηνία

Υπογραφή ...................................
Τίτλος

.................................

....................................................................
Σφραγίδα της Φορολογικής Αρχής

___________________________________________________________________________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικό υποκείμενο..
(2) Διαγράψτε κατά περίπτωση.
(3) και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικό υποκείμενο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δύο σελίδες αυτού του εντύπου θα πρέπει να εκτυπώνονται στις δύο όψεις
ενός μόνο φύλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2ο αντίγραφο για την Κυπριακή Φορολογική Αρχή
AITHΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Αυτή η αίτηση ισχύει για ενα ημερολογιακό έτος
Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος ............................................................................................ ........................
.........................................................................................................................................................................
Νομική μορφή ................................................................................................................ ..................................
Δραστηριότητα / επάγγελμα ................................................................................................... .........................
Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)...........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
‘Ονομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα (εάν υπάρχει).................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού. (εάν υπάρχει)...................................... ................................................
__________________________________________________________________________________________
II. Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος............................................................................................. ......................
Νομική μορφή.................................................................................................................................................
Δραστηριότητα / επάγγελμα.................................................................................................... .........................
Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας)...................................................................................... .................
__________________________________________________________________________________________
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________
IV. ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
_______________________________________________________________________________________
V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:
α) ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
ΝΑΙ
που βρίσκεται στην Ελλάδα;
ΟΧΙ
β) οι εργασίες της εταιρείας σας διευθύνονται και ελέγχονται στην Κύπρο;
γ) όλο το ποσό του εισοδήματος που περιγράφεται ανωτέρω εμβάζετε στην Κύπρο;
δ) τα εισοδήματά σας προέρχονται από πηγές εντός της Κύπρου;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
OXI
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Για οποιαδήποτε αρνητική απάντηση στις ερωτήσεις των περιπτώσεων (β) και (γ), να δοθούν λεπτομερή
στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».
___________________________________________________________________________________________
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ................................. ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .......
.............................................................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________
VI. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος του εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη
σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ’ αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.
Tόπος και ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου

...................................................................
....................... ...........................................
___________________________________________________________________________________________
VII. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
___________________________________________________________________________________________
= ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (1)
Πιστοποιώ ότι ο δικαιούχος είναι ή ήταν, (2) κατά το έτος που ορίζεται ανωτέρω, κάτοικος της Κύπρου
κατά την έννοια των διατάξεων της προαναφερόμενης Σύμβασης και υπόκεινται στο φόρο της Κύπρου για το
εισόδημα που αναφέρεται ανωτέρω,
(2) - επί του συνολικού ποσού αυτού, ή
- επί του ποσού το οποίο εμβάζετε στην Κύπρο.
___________________________________________________________________________________________
= ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (3)
Πιστοποιώ ότι όλο το κεφάλαιο, ή ........................... τοις εκατό τους κεφαλαίου, (2) του δικαιούχου
ανήκει άμεσα σε (φορολογικούς) κατοίκους της Κύπρου, οι οποίοι υπόκεινται στο φόρο της
Κύπρου για το εισόδημα που αναφέρεται ανωτέρω,
(2) - επί του συνολικού ποσού αυτού, ή επί του ποσού το οποίο εμβάζετε στην Κύπρο.
___________________________________________________________________________________________
-Το ως άνω «πρόσωπο» (1) & (3) είναι off shore επιχείρηση;

ΝΑΙ
ΟΧΙ
_________________________________________________________________________________________
Τόπος και ημερομηνία

Υπογραφή ...................................
Τίτλος

.................................

....................................................................
Σφραγίδα της Φορολογικής Αρχής

___________________________________________________________________________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικό υποκείμενο..
(2) Διαγράψτε κατά περίπτωση.
(3) και οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι φορολογικό υποκείμενο.
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