
(Έντυπο Τ.Φ. 38) 2016 

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΜΗ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ (non-domiciled) 

(Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) 

 

ΣΗΜ.: Προτού συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες πιο κάτω.  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ..........................................................................................................................................  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) .........................................  Αρ. Τηλεφώνου : ................................. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ........................................................................................................................................................  

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

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι υπήρξα φορολογικός κάτοικος Κύπρου για λιγότερο από 17 από τα τελευταία 20 έτη πριν 

από το τρέχον φορολογικό έτος και :  

(επιλέξτε είτε το 1 είτε το 2 και συμπληρώστε το/α ανάλογα Ερωτηματολόγιο/α αναλόγως) 

1.       παρά το γεγονός ότι έχω κατοικία καταγωγής (domicile of origin) στην Κύπρο  

(επιλέξτε είτε το α είτε το β) 

      (α) έχω και διατηρώ την κατοικία επιλογής (domicile of choice) σε άλλη χώρα από την Κύπρο και 

υπήρξα μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστον 20 συνεχόμενα έτη σε 

οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν, από το έτος ……………………………. μέχρι το 

έτος ………………………, πριν από το φορολογικό έτος ………………….. (επισυνάψτε τα 

συμπληρωμένα έντυπα Τ.Φ.38ΕρΑ και Τ.Φ.38ΕρΒ) 

      (β) υπήρξα μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου για όλα τα έτη από το 1995 μέχρι το 2014, 

συμπεριλαμβανομένου (επισυνάψτε το συμπληρωμένο έντυπο Τ.Φ.38ΕρΑ) 

2.       δεν έχω την κατοικία καταγωγής (domicile of origin) στην Κύπρο (επισυνάψτε το συμπληρωμένο 

έντυπο Τ.Φ.38ΕρΑ) 

και δικαιούμαι να απαλλαγώ από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

από το έτος  ...................................................................  μέχρι το έτος  ......................................................................  

οπόταν υπολογίζω να συμπληρώσω το 17
ο
 από τα τελευταία 20 έτη ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή μέχρι 

που οι συνθήκες της παρ.1(α) της δήλωσής μου πιο πάνω, παύσουν να ισχύουν. 

 
Εγώ, έχοντας γνώση ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ψευδή δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα με βάση τις 

πρόνοιες του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αρ.4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε, βεβαιώνω 

ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δίνονται πιο πάνω είναι αληθή και ορθά. 

 
 
 
 ...............................................................   .............................................................  
 Υπογραφή  Ημερομηνία 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Ποιος συμπληρώνει τη δήλωση αυτή. 
Η δήλωση αυτή συμπληρώνεται από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας και οι οποίοι διεκδικούν 
απαλλαγή από την Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας. 

2. Πού πρέπει να υποβληθεί η δήλωση αυτή. 
Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Διαχείρισης Δηλώσεων , στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας στο 
οποίο βρίσκεται ο φορολογικός σας φάκελος. 

3. Πότε υποβάλλεται η δήλωση αυτή 
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται κατά το πρώτον έτος απόκτησης εισοδημάτων από μερίσματα / τόκους / ενοίκια κατά το οποίο το 
αιτούμενο πρόσωπο θεωρεί ότι απαλλάσσεται από την καταβολή Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και στη συνέχεια, σε σχέση με 
την παρ.1(α) πιο πάνω, ανά τριετία.  
 

Για επίσημη χρήση: Καταχωρήθηκε από …………………………. στις  ………………………………...  

  Υπογραφή ……………………………………. 


