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(Έντυπο Τ.Φ.219) 2016 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
(AITHΣH ΓIA EKΔOΣH ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ) 

 

(Σημ.: Προτού συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλώ όπως διαβάσετε τις οδηγίες της εγκυκλίου 2016/13 ημερ. 16/8/2016) 

 

 

Μέρος A 

Ο σκοπός του μέρους αυτού είναι να καθορίσει ποιά από τα Μέρη Β, Γ και Δ της παρούσας αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν. 

Αρ. Ερώτηση Επιλέξτε την απάντηση 

1. Είναι όλοι οι φορολογούμενοι που ζητούν επιβεβαίωση της 
φορολογικής τους θέσης στη Δημοκρατία, στην αίτηση για 
έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης, φυσικά πρόσωπα; 

 Ναι  Όχι 

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι Ναι, να συμπληρωθούν μόνο τα Μέρη Γ και Δ του παρόντος εντύπου. 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι Όχι, να απαντηθούν οι ερωτήσεις 2 και 3.  

Αρ. Ερώτηση Επιλέξτε την απάντηση 

2. Υπάρχει οποιοδήποτε μέρος σε οποιαδήποτε από τις 
συναλλαγές (συναλλαγές περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, ως επενδυτής/ή εκδότης) 
που περιλαμβάνονται στην αίτηση για έκδοση φορολογικής 
γνωμάτευσης, που έχει την φορολογική του κατοικία* σε 
μια ξένη δικαιοδοσία;  

 Ναι  Όχι 

3. Σχετίζεται η αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης 
με: 

• συναλλαγές (συναλλαγές περιλαμβάνουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, ως επενδυτής/ή 
εκδότης) με μόνιμη εγκατάσταση (ΜΕ) οποιουδήποτε 
μέρους, ή  

• το κατά πόσο υπάρχει για οποιοδήποτε μέρος ΜΕ 
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; 

 Ναι  Όχι 

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση 2 και/ή ερώτηση 3 είναι Ναι, να συμπληρωθούν μόνο τα μέρη Β και Δ της παρούσας αίτησης. 

Εάν η απάντηση τόσο στην ερώτηση 2 όσο και στην ερώτηση 3 είναι Όχι, να συμπληρωθούν μόνο τα Μέρη Γ και Δ. 

 

Μέρος Β 

Η παρούσα αίτηση καλύπτει μόνο ένα φορολογούμενο που αιτείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης στην Κύπρο. 
Πρόσθετα έντυπα για την «Αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης» πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε επιπλέον 
φορολογούμενο για τον οποίο ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης στην Κύπρο. 

Εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που ζητείται στην παρούσα αίτηση αναφέρεται σε ένα «εν δυνάμει» φορολογούμενο (στην 
Κύπρο ή σε μια ξένη δικαιοδοσία) (π.χ. μια εταιρεία προγραμματίζεται να ιδρυθεί), θα πρέπει να παρέχονται στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό πληροφορίες σχετικά με τον «εν δυνάμει» φορολογούμενο, υποδεικνύοντας ότι οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε ένα 
μελλοντικό εν δυνάμει φορολογούμενο. 
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

1 Νομική επωνυμία του φορολογούμενου για τον 
οποίο ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του 
θέσης. Υποδείξτε εάν ο φορολογούμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο. 

Πλήρης νομική επωνυμία του φορολογούμενου για τον 
οποίο ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης 
στην Κύπρο.  Φυσικό ή  Νομικό Πρόσωπο 

B1 

2 Εμπορική επωνυμία του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος B1 (αν υπάρχει). 

 B1 

3 Φορολογική κατοικία* του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος B1. 

 
 

4 Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) του 
φορολογουμένου που αναγράφεται στο Μέρος B1 (αν 
υπάρχει). 

Σε περίπτωση που ο ΑΦΤ  που παρέχεται αφορά  μια 
ξένη δικαιοδοσία, αναφέρετε αυτής.  

 B2 

5 Αριθμός εγγραφής του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος B1 στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής σε ξένη 
δικαιοδοσία.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσία, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 B2 

6(α) Διεύθυνση του φορολογούμενου που αναγράφεται στο Μέρος B1: B3 

 Οδός και αριθμός  
 

 Κτήριο  
 

 Διαμέρισμα  
 

 Όροφος  
 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
 

 Πόλη  
 

 Επαρχία  
 

 Πολιτεία/Επαρχία  
 

 Χώρα  
 

 Ταχυδρομική θυρίδα   
 

 Ταχυδρομικός κώδικας Θυρίδας  
 

6(β) Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β6(α): 

Επιλέξτε μία απάντηση  

B3 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία  
 

 Εργασία  
 

 Εγγεγραμμένο Γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

7  Ποιό είναι το χρηματικό ποσό και το νόμισμα των 
συναλλαγών που έχουν συναφθεί από τον 
φορολογούμενο που αναγράφεται στο Μέρος Β1, 
που αποτελούν μέρος της αίτησης για έκδοση 
φορολογικής γνωμάτευσης; 

Παρακαλώ συμπληρώστε το Μέρος Β7 εάν το χρηματικό 
ποσό (και το νόμισμα) των συναλλαγών αναφέρονται στην 
επιστολή που επισυνάπτεται με την αίτηση αυτή.  

 D7 

8  Ετήσιος κύκλος εργασιών του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος Β1. 

Παρακαλώ συμπληρώστε το Μέρος Β8 εάν ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών του φορολογουμένου αναφέρεται στην 
επιστολή που επισυνάπτεται με την αίτηση για έκδοση 
φορολογικής γνωμάτευσης.  

 B6 

9  Ετήσια λογιστικά κέρδη του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος Β1. 

Παρακαλώ συμπληρώστε το Μέρος Β9 εάν τα  λογιστικά 
κέρδη του φορολογουμένου αναφέρονται στην επιστολή 
που επισυνάπτεται με την αίτηση για έκδοση φορολογικής 
γνωμάτευσης.  

 B6 

10  Κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες του φορολογουμένου που αναγράφονται στο Μέρος Β1: 

Επιλέξτε μία απάντηση  

B4 

 Έρευνα και Ανάπτυξη  
 

 Κατοχή ή διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας  
 

 Αγορά ή προμήθεια  
 

 Παρασκευή ή παραγωγή  
 

 Πωλήσεις, προώθηση ή διανομή  
 

 Διοικητικές, διαχειριστικές ή υπηρεσίες υποστήριξης  
 

 Παροχή υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένα μέρη  
 

 Εσωτερική χρηματοδότηση συγκροτήματος  
 

 Ρυθμιζόμενες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες  
 

 Ασφάλειες  
 

 Κατοχή μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων  
 

 Αδρανής  
 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο  
 

 Άλλες  
 

 Αν υπάρχουν άλλες, παρακαλώ διευκρινίστε   
 

11 Έχει ο φορολογούμενος που αναγράφεται στο Μέρος 
Β1 ζητήσει στο παρελθόν από το Τμήμα Φορολογίας 
μια συνδεόμενη γνωμάτευση; Αν ναι, αναφέρετε τον 
αριθμό αναφοράς της γνωμάτευσης του Τμήματος 
Φορολογίας και την ημερομηνία απάντησης. 

 
 

12 Φορολογικός σύμβουλος που συμμετέχει στην 
αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης. 
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

13  Σύντομη περίληψη του περιεχομένου της αίτησης για γνωμάτευση (έως 600 λέξεις): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D3 

14 Όνομα του πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων, εάν 
διαφέρει, στο οποίο ανήκει ο φορολογούμενος που 
αναγράφεται στο Μέρος Β1.  

 B5 

15 Τελική μητρική εταιρεία (TME) του φορολογουμένου 
που αναγράφεται στο Μέρος Β1. 

Το Μέρος Β15 πρέπει να συμπληρωθεί σε περιπτώσεις 
όπου ο φορολογούμενος που αναγράφεται στο Μέρος Β1 
είναι εταιρεία η οποία είναι μέλος ενός ομίλου εταιρειών. 
Εάν αυτό το μέρος δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να 
δηλωθεί  σε αυτό το Μέρος ο λόγος για τον οποίο δεν 
εφαρμόζεται (π.χ. εάν ο φορολογούμενος που 
αναγράφεται στο Μέρος Β1 κατέχεται άμεσα από ιδιώτες 
επενδυτές). 

 D9 

15(α)  Νομικό όνομα της ΤΜΕ.  D9 

15(β) Διεύθυνση της ΤΜΕ: D9 



5/9 

Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

 Οδός  
 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
 

 Πόλη  
 

 Χώρα  
 

15(γ)  Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β15(β): 

Επιλέξτε μία απάντηση  

D9 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία   
 

 Εργασία  
 

 Εγγεγραμμένο γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
 

15(δ) Φορολογική κατοικία* της TME.    

15(ε)  ΑΦΤ (αν υπάρχει) της ΤΜΕ στη δικαιοδοσία της 
φορολογικής της κατοικίας*. 

 D9 

15(στ) Αριθμός εγγραφής της ΤΜΕ στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής της ΤΜΕ 
σε ξένη δικαιοδοσία.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσίας, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 D9 

16  Άμεσα μητρική εταιρεία (ΑME) του φορολογουμένου 
που αναγράφεται στο Μέρος Β1. 

Το Μέρος Β16 πρέπει να συμπληρωθεί στις περιπτώσεις 
όπου ο φορολογούμενος που αναγράφεται στο Μέρος Β1 
είναι εταιρεία η οποία είναι μέλος ενός ομίλου εταιρειών. 
Εάν αυτό το μέρος δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να 
δηλωθεί  σε αυτό το Μέρος ο λόγος για τον οποίο δεν 
εφαρμόζεται (π.χ. εάν ο φορολογούμενος που 
αναγράφεται στο Μέρος Β1 κατέχεται άμεσα από ιδιώτες 
επενδυτές) 

 D9 

16(α)  Νομικό όνομα της ΑΜΕ.  D9 

16(β)  Διεύθυνση της ΑΜΕ: D9 

 Οδός  
 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
 

 Πόλη  
 

 Χώρα  
 

16(γ)  Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β16(β): 

Επιλέξτε μία απάντηση  

D9 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία   
 

 Εργασία  
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

 Εγγεγραμμένο γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
 

16(δ)  Φορολογική κατοικία* της ΑME.    

16(ε)  ΑΦΤ (αν υπάρχει) της ΑΜΕ στη δικαιοδοσία της 
φορολογικής της κατοικίας*. 

 D9 

16(στ) Αριθμός εγγραφής της ΑΜΕ στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής της ΑΜΕ 
σε ξένη δικαιοδοσία. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσίας, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 D9 

17 Σχετίζεται η αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης με συναλλαγές ή/και επενδύσεις (ως 
επενδυτής ή/και εκδότης) με ΜΕ του φορολογούμενου που αναγράφεται στο Μέρος Β1 ή η αίτηση για 
έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης σχετίζεται με το αν ο φορολογούμενος που αναγράφεται στο 
Μέρος Β1 έχει ΜΕ στην Κύπρο ή στο εξωτερικό; Αυτό περιλαμβάνει συναλλαγές/επενδύσεις μεταξύ των 
κεντρικών γραφείων και της ΜΕ.  

Επιλέξτε την απάντηση. 

 Ναι  Όχι 

Εάν είναι Ναι, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα Μέρη Β17(α)-(στ) πιο κάτω 

D9 

17(α)  Νομικό όνομα της ΜΕ.  D9 

17(β)  Διεύθυνση της ΜΕ: D9 

 Οδός  
 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
 

 Πόλη  
 

 Χώρα  
 

17(γ)  Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β17(β): 

Επιλέξτε μία απάντηση  

D9 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία   
 

 Εργασία  
 

 Εγγεγραμμένο γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
 

17(δ)  Φορολογική κατοικία* της ME.   
 

17(ε)  ΑΦΤ (αν υπάρχει) της ΜΕ στη δικαιοδοσία της 
φορολογικής της κατοικίας*. 

 D9 

17(στ)   Αριθμός εγγραφής της ΜΕ στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής της ΜΕ 
σε ξένη δικαιοδοσία.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσίας, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 D9 
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

18 Συμβαλλόμενα Μέρη (Συμβαλλόμενα Μέρη 1 – 3 και ούτω καθεξής αντιστοιχούν με τα στοιχεία στα Μέρη 
Β18(α) – (γ) και ούτω καθεξής) με τα οποία προβαίνουν σε συναλλαγές ή/και επενδύσεις (ως/ 
επενδυτής ή/και εκδότης) που καλύπτονται από την αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης: 

Σε περίπτωση όπου ο φορολογούμενος που αναγράφεται στο Μέρος Β1 και καλύπτεται από την αίτηση για 
έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης, εισέρχεται σε συναλλαγές/επενδύσεις με περισσότερα από 1 
συμβαλλόμενα μέρη, να αναπαραχθούν και να συμπληρωθούν επιπλέον ως Μέρη Β18(β), Β18(γ) κ.λπ.  

Αν το μέρος Β18 εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται, παρακαλώ επιλέξτε ανάλογα 

D9 

  Εφαρμόζεται  Δεν Εφαρμόζεται   

18(α) Συμβαλλόμενο Μέρος 1  D9 

18(α)(i) Νομικό όνομα του Συμβαλλόμενου Μέρους 1. 
Αναφέρετε αν αυτό είναι φυσικό πρόσωπο  Φυσικό ή  Νομικό Πρόσωπο 

D9 

18(α)(ii) Διεύθυνση του Συμβαλλόμενου Μέρους 1 D9 

 Οδός  D9 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
 

 Πόλη  
 

 Χώρα  
 

18(α)(iii) Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β18(α)(ii) 

Επιλέξτε μία απάντηση  

D9 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία   
 

 Εργασία  
 

 Εγγεγραμμένο γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
 

18(α)(iv)  Φορολογική κατοικία* του Συμβαλλόμενου Μέρους 1    

18(α)(v) ΑΦΤ (αν υπάρχει) του Συμβαλλόμενου Μέρους 1 στη 
δικαιοδοσία της φορολογικής του κατοικίας* 

 D9 

18(α)(vi) Αριθμός εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής σε ξένη 
δικαιοδοσία του Συμβαλλόμενου Μέρους 1  

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσία, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 D9 

18(α)(vii) Αναφέρεται η συναλλαγή/επένδυση της ΜΕ του Συμβαλλόμενου Μέρους 1 στο Μέρος Β18(α)(i); 

Επιλέξτε την απάντηση. 

 Ναι  Όχι 

Εάν είναι Ναι, παρακαλώ να συμπληρώσετε τα Μέρη Β18(α)(viii)-(xiii) πιο κάτω.  

D9 

18(α)(viii) Νομικό όνομα της ΜΕ του Συμβαλλομένου Μέρους 1  D9 

18(α)(ix) Διεύθυνση της ΜΕ του Συμβαλλομένου Μέρους 1 D9 

 Οδός  
 

 Ταχυδρομικός κώδικας  
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 
Για 

επίσημη 
χρήση 

 Πόλη  
 

 Χώρα  
 

18(α)(x) Νομικός χαρακτήρας της διεύθυνσης στο Μέρος Β18(α)(ix): 

Επιλέξτε μία απάντηση  

D9 

 Κατοικία ή εργασία  
 

 Κατοικία   
 

 Εργασία  
 

 Εγγεγραμμένο γραφείο  
 

 Απροσδιόριστο  
 

18(α)(xi) Φορολογική κατοικία* της ΜΕ του Συμβαλλομένου 
Μέρους 1 . 

  

18(α)(xii) ΑΦΤ (αν υπάρχει) της ΜΕ του Συμβαλλομένου 
Μέρους 1 στη δικαιοδοσία της φορολογικής της 
κατοικίας*. 

 D9 

18(α)(xiii) Αριθμός εγγραφής στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής σε ξένη 
δικαιοδοσία της ΜΕ του Συμβαλλομένου Μέρους 1. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσία, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 D9 

18(α)(xiv) Σχετίζεται το Συμβαλλόμενο Μέρος 1** με τον 
φορολογούμενο που αναγράφεται στο Μέρος Β1; 

Επιλέξτε την απάντηση. 

 Ναι  Όχι 

 

18(β)  Συνδεδεμένο Μέρος 2 

Εάν  υπάρχουν Συνδεδεμένα Μέρη 2 ή 3 κ.λπ. τότε να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως 
το Μέρος Β18(α) (i-xiv) ως Β18(β), 18(γ) κ.λπ. 

 

D9 

 

Μέρος Γ 

Η παρούσα αίτηση καλύπτει μόνο ένα φορολογούμενο που αιτείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης στην Κύπρο. 
Πρόσθετα  έντυπα για την «Αίτηση για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης» πρέπει να συμπληρώνονται για κάθε επιπλέον 
φορολογούμενο για τον οποίο ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης στην Κύπρο. 

Εάν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που ζητείται στην παρούσα αίτηση αναφέρεται σε ένα «εν δυνάμει» φορολογούμενο (στην 
Κύπρο ή σε μια ξένη δικαιοδοσία) (π.χ. μια εταιρεία προγραμματίζεται να ιδρυθεί), θα πρέπει να παρέχονται στο μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό πληροφορίες σχετικά με τον «εν δυνάμει» φορολογούμενο, υποδεικνύοντας ότι οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε ένα 
μελλοντικό εν δυνάμει  φορολογούμενο. 

Αρ. Ερώτηση Απάντηση 

1. Νομική επωνυμία του φορολογούμενου για τον οποίο 
ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης. 
Υποδείξτε εάν ο φορολογούμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο. 

Πλήρης νομική επωνυμία του φορολογούμενου για τον 
οποίο ζητείται επιβεβαίωση της φορολογικής του θέσης 
στην Κύπρο.  Φυσικό ή  Νομικό Πρόσωπο 

2. Εμπορική επωνυμία του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος Γ1 (αν υπάρχει) 

 

3.  Φορολογική κατοικία* του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος Γ1. 
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Αρ. Ερώτηση Απάντηση 

4. Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) του 
φορολογουμένου που αναγράφεται στο Μέρος Γ1 (αν 
υπάρχει). 

Σε περίπτωση που ο ΑΦΤ  αφορά  μια ξένη δικαιοδοσία, 
αναφέρετε επίσης το όνομα της δικαιοδοσίας. 

 

5. Αριθμός εγγραφής του φορολογούμενου που 
αναγράφεται στο Μέρος Γ1 στο μητρώο του Εφόρου 
Εταιρειών στην Κύπρο ή αριθμός εγγραφής σε ξένη 
δικαιοδοσία.  

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής αφορά μια ξένη 
δικαιοδοσία, αναφέρετε επίσης το όνομα αυτής. 

 

6. Φορολογικός σύμβουλος που συμμετέχει στην αίτηση 
για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης.  

 

 

Μέρος Δ 

Αρ. Ερώτηση Απάντηση 

1.  Επισυνάπτεται την αίτηση για έκδοση φορολογικής 
γνωμάτευσης; 

(θα πρέπει να εφαρμόζεται η εγκύκλιος 2015/13) 

Επιλέξτε την απάντηση. 

 Ναι  Όχι 

2. Επισυνάπτεται η απόδειξη πληρωμής για την αίτηση 
για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης και αναφέρετε 
τον αριθμό απόδειξης της πληρωμής; 

Αναφέρετε στο Μέρος Δ2 τον αριθμό απόδειξης της  
πληρωμής για έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης. 

Επιλέξτε την απάντηση. 

 Ναι  Όχι 

 

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

Όνομα  Οντότητα και θέση 

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

Υπογραφή      Ημερομηνία 

* Φορολογική κατοικία: Αν ένας μέρος είναι ταυτόχρονα κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς σε περισσότερες από μια 

δικαιοδοσίες, πρέπει να δηλώνονται όλες οι δικαιοδοσίες. 

**Συνδεδεμένος Μέρος: Δύο μέρη θεωρούνται συνδεδεμένα εάν το πρώτο πρόσωπο κατέχει 25% ή μεγαλύτερο ποσοστό 

επένδυσης στο δεύτερο πρόσωπο ή ένα τρίτο πρόσωπο κατέχει 25% ή μεγαλύτερο ποσοστό επένδυσης και στα δύο μέρη. Ένα 

πρόσωπο θεωρείται ότι κατέχει ένα ποσοστό επένδυσης σε άλλο πρόσωπο, εάν κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέσω επένδυσης σε άλλα 

πρόσωπα ένα ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του εν λόγω προσώπου ή της αξίας των δικαιωμάτων συμμετοχής στο κεφάλαιο 

του εν λόγω προσώπου. 


