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1 Α.Φ.Τ. 2 Έτος του οποίου τα κέρδη λογίζονται ως διανεµηθέντα:

3 Ηµεροµηνία Έκδοσης 4 Επαρχιακό Γραφείο

5 Ως ο Εκπρόσωπος της εταιρείας

6 £

7

8

9

10

11 £

12 £

13 Μερίσµατα που πληρώθηκαν από τα κέρδη του έτους (γραµµή 14) κατά τη διάρκεια

α)

β)

γ)

15 £

16 £

Αριθµός µετοχών που ανήκουν κατά την σχετική ηµεροµηνία σε: 
17

18

19 Σύνολο Αριθµού Μετοχών

21 £

22 £ , σ

- Το πιο πάνω ποσό πληρώνεται µε: -

µετρητά* , πιστωτική κάρτα* , επιταγή µε αριθµό*

∆ΗΛΩΣΗ
∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη ∆ήλωση αυτή είναι αληθινά και ορθά

Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Ιδιότητα**________

*   Συµπληρώστε ανάλογα
** Αναγράψετε "∆ιευθυντής", "∆ιευθύνων Σύµβουλος", "Γραµµατέας", κ.λπ. ανάλογα Αρ. τηλεφώνου

(Έντυπο Ε.Πρ.623) 2006

∆ΗΛΩΣΗ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε, καλείστε να συµπληρώσετε τη ∆ήλωση
αυτή µε τα αληθή και ακριβή στοιχεία όσον αφορά τα εισοδήµατα και τους µετόχους της εταιρείας, καθώς και τα µερίσµατα που έχουν πληρωθεί από την εταιρεία και να την
υποβάλετε σε έντυπη µορφή συµπληρωµένη και υπογραµµένη, πριν την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής που ορίζεται στις σηµειώσεις στη 2η σελίδα.

ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ, ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 2η ΣΕΛΙ∆Α

του δευτέρου έτους µετά τη λήξη του έτους στο οποίο 
τα κέρδη αναφέρονται

Σύνολο µερισµάτων που 
πληρώθηκαν από τα κέρδη 
του έτους (13α+13β+13γ)

Λογιστικά κέρδη (+) / ζηµίες (-) έτους όπως έχουν αναπροσαρµοστεί

£±

Κέρδη (+) / ζηµιές (-) έτους µετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου - σηµ. 1

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη (-) / ζηµιές (+) από επανεκτίµηση κινητών και ακινήτων 
αξιών που συµπεριλαµβάνovται στα λογιστικά κέρδη / ζηµιές του έτους

+

Μεταφορά κερδών προς αποθεµατικά που προβλέπονται από οποιονδήποτε νόµο - σηµ. 2

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη (+) / ζηµιές (-) που έχουν πιστωθεί απευθείας στα αποθεµατικά

Πρόσθετη απόσβεση ή / και αποµείωση κινητών και ακινήτων αξιών που 
συµπεριλαµβάνεται στα λογιστικά κέρδη / ζηµιές του έτους

……….…. %

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

 ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

-Αρνητικό ή Μηδενικό αποτέλεσµα - ∆εν υπάρχει λογιζόµενη διανοµή - σηµ. 3

Ποσοστό επί του συνόλου 
του αριθµού των Μετοχών 

(17/19) - σηµ.4

14
-του ίδιου έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται

20

ενδιαφερόµενους µετόχους σε κάτοικους της ∆ηµοκρατίας   
-    σηµ. 5 και 7

άλλους µετόχους - σηµ. 6 και 7

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΠΡΟΣ 15% ΣΤΟ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (Πολλαπλασιάστε τις γραµµές 16 και 20)

+

-του πρώτου έτους µετά τη λήξη του έτους στο οποίο 
τα κέρδη αναφέρονται

+

-

Ποσό που υπόκειται σε λογιζόµενη διανοµή

-

70% των κερδών του έτους που λογίζονται ως διανεµηθέντα

Ηµεροµηνία



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο όρος «σχετική ηµεροµηνία» ερµηνεύεται ως η 31η ∆εκεµβρίου του δευτέρου έτους που ακολουθεί το έτος του οποίου τα κέρδη λογίζονται
ως διανεµηθέντα. Για παράδειγµα, τα κέρδη του 2003 λογίζονται κατά την 31/12/2005.

  Ο όρος «Κάτοικος της ∆ηµοκρατίας»

Το ποσοστό υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των µετοχών της εταιρείας που ανήκουν σε κάτοικους της ∆ηµοκρατίας µε το σύνολο των
µετοχών της εταιρείας. Το αριθµητικό στοιχείο να υπολογίζεται µε 2 δεκαδικά (π.χ. 29,25%)

Ο όρος «κέρδη» σηµαίνει τα λογιστικά κέρδη που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, µετά την αφαίρεση του εταιρικού φόρου, όπως
υπολογίζονται µε βάση τις αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Η µεταφορά κερδών αναφέρεται κυρίως σε Χρηµατοπιστωτικούς και Ασφαλιστικούς οργανισµούς οι οποίοι ρυθµίζονται από νόµους που
επιβάλλουν σε αυτούς τη µεταφορά κερδών σε συγκεκριµένα αποθεµατικά.

Σε περίπτωση που έχετε υπολογίσει αρνητικό ή µηδενικό ποσό (δηλαδή δεν έχετε περαιτέρω υποχρέωση για διανοµή µερίσµατος), να
υπογράψετε τη δήλωση και να την υποβάλετε στο Επαρχιακό Γραφείο Είσπραξης Φόρων.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το έντυπο αυτό ή υποβληθεί µε ανακριβή στοιχεία, ο Έφορος δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνο να επιβάλει
φορολογία αναφορικά µε το λογιζόµενο µέρισµα, η οποία θα φέρει τόκο 9% ετήσια από την 1η Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί την
τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και πληρωµής του φόρου.

(α)

i όταν εφαρµόζεται στην περίπτωση ατόµου, σηµαίνει άτοµο που παραµένει στη ∆ηµοκρατία για µια ή περισσότερες περιόδους που 
υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ηµέρες στο φορολογικό έτος· και

ii όταν εφαρµόζεται στην περίπτωση εταιρείας, σηµαίνει εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη ∆ηµοκρατία 

  Για σκοπούς του υπολογισµού των ηµερών διαµονής στη ∆ηµοκρατία― 

Αν η έκτακτη εισφορά για την άµυνα δεν εξοφληθεί πλήρως µέχρι την ηµεροµηνία που καθορίζεται στη σηµείωση 10 πιο πάνω, θα
εισπράττεται µε τόκο 9% ετήσια από την 1η Φεβρουαρίου που ακολουθεί την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.

(β) η ηµέρα άφιξης στη ∆ηµοκρατία λογίζεται ως ηµέρα στη ∆ηµοκρατία·

(γ) η άφιξη στη ∆ηµοκρατία και αναχώρηση από τη ∆ηµοκρατία την ίδια ηµέρα λογίζεται ως µία ηµέρα στη ∆ηµοκρατία· και 

(δ) η αναχώρηση από τη ∆ηµοκρατία και επιστροφή στη ∆ηµοκρατία την ίδια ηµέρα λογίζεται ως µια ηµέρα εκτός της ∆ηµοκρατίας.

Αµµόχωστος: Λεωφ. Αντώνη Παπαδοπούλου 13, τηλ. 23812155

Λευκωσία: Μέγαρο Λόρδος, Γωνία Βυζαντίου, Αιπείας και Αργυροκάστρου, Στρόβολος, τηλ. 22407736 

Λάρνακα: Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 42, τηλ. 24803505

  Ο όρος «µη κάτοικος της ∆ηµοκρατίας» θα ερµηνεύεται ανάλογα µε την ερµηνεία του κάτοικου της ∆ηµοκρατίας.

Για την ορθή συµπλήρωση της γραµµής 18 θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία συµπλήρωσης / υποβολής της δήλωσης αυτής, να υπάρχουν
ορθά συµπληρωµένα τα έντυπα  εξαίρεσης.

Λεµεσός: Λεωφόρος Γλάδστωνος 3, τηλ. 25803827

η ηµέρα αναχώρησης από τη ∆ηµοκρατία λογίζεται ως ηµέρα εκτός της ∆ηµοκρατίας·

Πάφος: Αρίστη Κώρτ, Γωνία Λεωφ. Ν. Νικολαΐδη & ∆ιγενή Ακρίτα, τηλ 26802230

Η έκτακτη εισφορά για την άµυνα που οφείλεται, θα πρέπει να εξοφληθεί ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης αυτής, δηλαδή πριν ή κατά
την τελευταία ηµεροµηνία υποβολής. ∆εν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα χωρίς εξόφληση ολοκλήρου του ποσού της έκτακτης εισφοράς για την
άµυνα.

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ή ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΕΥ∆ΟΥΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ.

Η λογιζόµενη διανοµή εφαρµόζεται αναφορικά µε κέρδη που αναλογούν στους µετόχους που είναι κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας, δηλαδή σε
φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και άλλα νοµικά ή µη πρόσωπα. Στην περίπτωση όπου γίνει πραγµατική διανοµή µερίσµατος σε µεταγενέστερο
στάδιο, το ποσό που πληρώθηκε θα ληφθεί υπόψη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ. 
Το έντυπο αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου που ακολουθεί την 31η ∆εκεµβρίου του δευτέρου έτους που
ακολουθεί το έτος του οποίου τα κέρδη λογίζονται ως διανεµηθέντα. Για παράδειγµα, τα κέρδη του 2003 λογίζονται κατά την 31/12/2005 και το
έντυπο θα πρέπει να υποβληθεί και εξοφληθεί µέχρι  31/1/2006.

ΤΟΚΟΣ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Η ∆ήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα σε οποιοδήποτε Γραφείο Είσπραξης Φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, στις πιο κάτω

διευθύνσεις:













ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

(´Αρθρο 3(2)(α) και 3(3) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ.117(Ι) του 2002)  
  

Προτού συµπληρώσετε τη ∆ήλωση αυτή, παρακαλώ διαβάστε τις σηµειώσεις στη σελίδα 2. 
  
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ                                              

1. Eπωνυµία  : 

2. ∆ιεύθυνση : 

 

 3. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας / Εγγραφής Εφόρου Εταιρειών : 
 
Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
 

-   Αν υπάρχουν περισσότεροι από δύο δικαιούχοι, σηµειώστε το συνολικό αριθµό αυτών στο διπλανό κουτί  
  ι επισυνάψετε ξεχωριστή σελίδα µε τα ονόµατα και τις διευθ
                                                                                                        
  κα ύνσεις τους.                                                    1.   

2.  Ονοµατεπώνυµο 1ου ∆ικαιούχου Μερίσµατος : 

3.  Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας  / ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή: 
 

4.  Αριθµός Μετοχών που κατέχει : 
 
5.  ∆ιεύθυνση συνήθους διαµονής 1ου ∆ικαιούχου : 

 

6.  Ονοµατεπώνυµο 2ου ∆ικαιούχου (όπου ισχύει) : 

7.  Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου και Εκδίδουσα Αρχή : 
 

8. ∆ιεύθυνση συνήθους διαµονής 2ου ∆ικαιούχου : 

 

7. Αριθµός Μετοχών που κατέχει : 
 

 

Γ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
 
  Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι σύµφωνα µε το/τα ερωτηµατολόγιο/α  του/των µετόχου/ων το/τα οποίο/α κατέχω, ο/οι πιο   
  πάνω  είναι  δικαιούχος/οι  του  µερίσµατος  και  δεν ήταν  φορολογικός/οι  κάτοικος/οι   Κύπρου  κατά τη  διάρκεια του  έτους που  
  καταβλήθηκε ο µέρισµα. 
  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 3(2)(α) και 3(3) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου  αρ. 117(Ι) 
  2002 ο/οι πιο πάνω δικαιούχος/οι µερίσµατος  δεν υπόκειται/νται στην πληρωµή έκτακτης αµυντικής εισφοράς.  
  
2. Ονοµατεπώνυµο/α: 

 

3. Υπογραφή : 
                                              
 
Η υπογραφή να είναι του  Συµβούλου / ∆ιευθυντή / Γραµµατέα της Εταιρείας  
5. Ηµεροµηνία : 
 

4. Σφραγίδα Εταιρείας  
 

 
        

      ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ´Η  ΨΕΥ∆ΗΣ  ∆ΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΠΟΙΝΙΚΟ  Α∆ΙΚΗΜΑ 
 

 

 
(´Εντυπο Ε.Πρ.42) 2004 



-2- 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

 
1. Από ποιούς και γιατί πρέπει να συµπληρώνεται η ∆ήλωση αυτή 
 
Οι Εταιρείες υποχρεούνται µε βάση τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο 
Αρ.117(Ι) του 2002, να παρακρατούν από τα µερίσµατα που καταβάλλουν / ή θα καταβάλουν στους 
µετόχους που είναι κάτοικοι Κύπρου, ´Εκτακτη Εισφορά  για την ´Αµυνα µε ποσοστό 15%.  Οι Εταιρείες 
που καταβάλλουν /ή θα καταβάλουν το µέρισµα  πρέπει να εντοπίζουν από το Μητρώο των Μετόχων 
τους τα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι µερίσµατος αλλά δεν είναι κάτοικοι Κύπρου και να 
συµπληρώνουν τη ∆ήλωση αυτή µε την οποία θα ενηµερώνουν το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για το 
γεγονός ότι για τα πιο πάνω πρόσωπα δεν  απέκοψαν ´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα από τα 
µερίσµατα που τους κατέβαλαν / ή θα τους καταβάλουν. 
 
 
2. Πού υποβάλλεται η ∆ήλωση 
 
Η ∆ήλωση  αυτή θα  συµπληρώνεται εις διπλούν από την Εταιρεία κάθε φορά που καταβάλλει /ή θα 
καταβάλει µέρισµα. Το πρωτότυπο θα υποβάλλεται στο ΤΕΠ µαζί µε την κατάσταση Μερισµάτων 
(´Εντυπο Ε.Πρ.61Μ), και το αντίγραφο θα φυλάσσεται από την Εταιρεία.  
 
Η Εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει στον ´Εφορο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο, να 
προβαίνει σε έλεγχο του σχετικού ερωτηµατολογίου ( ´Εντυπο Ε.Πρ. 42 Ερ. ) 2004 και των 
συνοδευτικών παραστατικών στα υποστατικά της, ή σε περίπτωση απαίτησης του Εφόρου, να υποβάλει 
στον ´Εφορο το Ερωτηµατολόγιο και τα συνοδευτικά παραστατικά και / ή πιστά αντίγραφα αυτών. 
    
 
3.  Κάτοικοι της ∆ηµοκρατίας 
 
Ο ορισµός του Κατοίκου της ∆ηµοκρατίας δίνεται στο άρθρο 2 του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµου του 2002  όπως αυτός τροποποιήθηκε. 
  
 
 
4. Ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου ) 
Νόµος του 2001 
 
Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαµβάνονται προσωπικά δεδοµένα των 
φορολογουµένων της Κύπρου για σκοπούς εφαρµογής των Φορολογικών Νοµοθεσιών.    
 
Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού υπήρξε σχετική ενηµέρωση µέσω του Τύπου, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου ) Νόµου 
του 2001. 
 
Με βάση τα πιο πάνω το Τµήµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο 
έντυπο αυτό για να : 
 

• ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών  
• αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκηµα 
• προστατεύσει τα έσοδα του Κράτους. 

  
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
( Σύµφωνα µε το άρθρο 4(1) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ. 117(Ι)/2002 ) 

 

´Ονοµα  Εταιρείας  ................................................................................................................ 

∆ιεύθυνση Εταιρείας ............................................................................................................. 

Α.Φ.Τ. Εταιρείας   ............................................... 

Ηµεροµηνία Πληρωµής Μερίσµατος  .............................................   (από το 2003 και µετά) 
 

 

∆ΗΛΩΣΗ 
 

∆ηλώνω ότι τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στην κατάσταση αυτή είναι  αληθή και  ορθά.  Εσωκλείω σε  µετρητά 

 */ τραπεζική επιταγή αρ. ......................................... το ολικό ποσό των .................................................................. 

 £                     /   που αντιπροσωπεύει το ποσό της ´Εκτακτης Αµυντικής Εισφοράς που παρακρατήθηκε 
από τα πληρωθέντα µερίσµατα, όπως φαίνεται στην Κατάσταση αυτή.    
*∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται                                                      
 
.................................... ....................................................  .................................  ...................... 
         Υπογραφή                           ´Ονοµα                                   Τίτλος                  Ηµεροµηνία           Σφραγίδα 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Α/Α Α.Φ.Τ./ 

Αρ. Εγγραφής 
Μετόχου 

´Ονοµα και διεύθυνση µετόχου 
( Αν ο χώρος δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί 
συµπληρωµατική κατάσταση στον ίδιο τύπο µε το 

έντυπο αυτό) 

Ποσό µεικτού 
µερίσµατος 

 
            £                  σ 

´Εκτακτη Αµυντική 
Εισφορά που παρα- 
κρατήθηκε @ 15% 
          £                 σ 

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
 

    

   
ΣΥΝΟΛΑ 

    

 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
Α/Α Α.Φ.Τ./ 

Αρ. Εγγραφής 
Μετόχου 

´Ονοµα και διεύθυνση µετόχου 
( Αν ο χώρος δεν είναι αρκετός, να επισυναφθεί 
συµπληρωµατική κατάσταση στον ίδιο τύπο µε το 

έντυπο αυτό) 

Ποσό µεικτού 
µερίσµατος 

 
          £                    σ 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
ΣΥΝΟΛΑ 

  

  

 
Για επίσηµη χρήση 

 

Επαρχία / Αύξων Αρ. εντύπου                Αναφορά Φορολογίας                 Κώδικας Φόρου 

Αριθµός Απόδειξης          0603  

Ηµεροµηνία Απόδειξης   

Ποσό Αµυντικής Εισφοράς £                                   / 

Ποσό τόκου και επιβάρυνσης £                                   / 

 Ελέχθηκε από ………………………………… 

Υπογραφή ………………………………………. 

 
(´Εντυπο Ε.Πρ.61ΑΜ) 2004      



 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

1. Επιβολή ´Εκτακτης Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3(2)(α) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ. 
117(Ι)/2002, κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας και το οποίο λαµβάνει οποιοδήποτε µέρισµα από 
εταιρεία, υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της ∆ηµοκρατίας, 
µε ποσοστό 15% στο ποσό του µερίσµατος. 
 
Από την καταβολή έκτακτης εισφοράς, απαλλάσσεται εταιρεία η οποία είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας, αναφορικά 
µε µερίσµατα που λαµβάνει από εταιρεία που επίσης είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας. 
 
 

2.  Καταβολή  ´Εκτακτης Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4(1) του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ. 117(Ι)/2002, 
κάθε πρόσωπο που  πληρώνει µέρισµα, οφείλει να παρακρατεί έκτακτη εισφορά  µε ποσοστό 15% από 
οποιαδήποτε πληρωµή µερίσµατος γίνεται ή θα γίνει και να καταβάλει αυτή στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων, µαζί µε κατάσταση η οποία να περιέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνεπεία των 
οποίων έγινε η παρακράτηση και πώς υπολογίστηκε η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε. 
 
Στις περιπτώσεις όπου τέτοια έκτακτη εισφορά δεν παρακρατήθηκε ή αν παρόλο που παρακρατήθηκε δεν 
καταβλήθηκε στο ∆ιευθυντή µέσα στο µήνα ο οποίος ακολουθεί το µήνα στον οποίο έπρεπε να είχε γίνει ή έγινε η 
παρακράτηση, προστίθεται σε αυτή τόκος µε ποσοστό 9% ετήσια. 
 
 

3.  Πληρωµή  ´Εκτακτης Εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας 
 
Οι πληρωµές της έκτακτης εισφοράς για την ´Αµυνα της ∆ηµοκρατίας µπορεί να γίνονται σε µετρητά ή µε 
εµβάσµατα. Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στο ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και να 
διγραµµίζονται. 
     
Η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε πληρώνεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Είσπραξης Φόρων του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων στις πιο κάτω διευθύνσεις : - 
 
Λευκωσία  :  Μέγαρο Λόρδος, γωνία Βυζαντίου Αιπείας  και Αργυροκάστρου, Στρόβολος, Τηλ. 22407736 
Λεµεσός   :  Λεωφόρος Γλάδστωνος 3,  Τηλ. 25803827 
Λάρνακα  :  Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 42, Τηλ.24803505 
Πάφος     :  ARISTI Court, γωνία Λεωφόρων Ν. Νικολαϊδη και ∆ιγενή Ακρίτα, Τηλ. 26802230.   
 

    



                  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ  
                                   ‘‘ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ’’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  .................. 
 
• Το ερωτηµατολόγιο αυτό θα συµπληρώνεται από µη κατοίκους Κύπρου που είναι δικαιούχοι  µερίσµατος από Εταιρείες οι 

οποίες έχουν υπογράψει τη  ‘‘∆ήλωση για εξαίρεση από την αποκοπή ´Εκτακτης Εισφοράς για την ´Αµυνα από 

Μερίσµατα’’,  (´Εντυπο Ε.Πρ.42) 2004. 

• Το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να το υποβάλλετε στην Εταιρεία στην οποία είσαστε δικαιούχος µέτοχος (Beneficial 

Shareholder), κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, συµπληρωµένο και υπογραµµένο, για  να µην σας αποκόπτεται 

´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα από µερίσµατα που λαµβάνετε ή λογίζεται ότι λαµβάνετε. Η υποβολή του εντύπου αυτού 

να γίνεται µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής του πραγµατικού µερίσµατος και στις περιπτώσεις λογιζόµενου µερίσµατος, 

µέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.  

• Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρεία θα αποκόπτει ´Εκτακτη Εισφορά για την ´Αµυνα τόσο για το τρέχον  έτος όσο και για το 

επόµενο έτος. 
 

ΑΤΟΜΑ 
1. Ονοµατεπώνυµο : 

2. ∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας :  

 

                  Σηµειώστε  √  στο κατάλληλο κουτί 

3. Η Μόνιµη σας κατοικία είναι :   Ιδιόκτητη  ٱ 

                                             Ενοικιαζόµενη  ٱ 

        Σηµειώστε  √  στο κατάλληλο κουτί 

4. ´Εχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο: 

        Ναι  ٱ         ´Οχι  ٱ 

5. ∆ιεύθυνση Εργασίας : 

 

6. Περιγραφή  Εργασίας : 

  ´Ονοµα και ∆ιεύθυνση Εργοδότη :  

 

7. (α) Αριθµός  
        ∆ιαβατηρίου : 

(β) Ηµεροµηνία  
    Λήξης: 

(γ) Εκδίδουσα  
    Αρχή : 

8. ´Οταν βρίσκεστε στην Κύπρο διαµένετε σε :                  Σηµειώστε   √   στο κατάλληλο κουτί 

  (α)  Ξενοδοχείο  ٱ                 (β)  Ενοικιαζόµενο Υποστατικό  ٱ              (γ)  Ιδιόκτητο Υποστατικό ٱ  

9. Ηµεροµηνίες άφιξης στην Κύπρο και αναχώρησης από την Κύπρο στο υπό αναφορά έτος : 

  Ηµεροµηνία ´Αφιξης                 Ηµεροµηνία Αναχώρησης                 Ηµέρες Παραµονής 

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

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

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

                                                      Σύνολο ηµερών παραµονής :       ………………………..

10. Υπογραφή :                 11. Ηµεροµηνία : 

 
• Σηµείωση  : Αναφορικά µε τις παραγράφους 8 και 9 πιό πάνω, το  Τµήµα  Εσωτερικών  Προσόδων έχει  το  

δικαίωµα να ζητήσει  αποδεικτικά στοιχεία  όπως π.χ. απόδειξη πληρωµής ξενοδοχείου, ενοικιαστήριο 
συµβόλαιο , τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας, αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου που να φαίνονται οι 
σφραγίδες  άφιξης  και   αναχώρησης,  αποκόµµατα  των   Αεροπορικών  ή    άλλων  εισιτηρίων,  
αποκόµµατα   των  καρτών επιβίβασης. 

 
(´Εντυπο Ε.Πρ. 42 Ερ.) 2004 
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