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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................... ……………………………………………………… 

Αριθμός Ταυτότητας:  

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

Ημερομηνία Λήξης:  

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

Εκδίδουσα Αρχή:  

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

Αριθμός Διαβατηρίου: 

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

Ημερομηνία Λήξης:  

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

Εκδίδουσα Αρχή: 

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

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας Κύπρου: 

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

Αλλοδαπή Φορολογικής Ταυτότητας (Αριθμός και Χώρα): 

1.   ............................................................................................................  

2.   ............................................................................................................  

3.   ............................................................................................................  

Διεύθυνση μόνιμης διαμονής: 

(Κύπρο) ............................................................................................................................................................................... , 

(Εξωτερικό) .........................................................................................................................................................................  

 

ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω ότι, αναφορικά με το πιο πάνω φορολογικό έτος – 
(σημειώστε √ μόνο όταν ισχύει) 

 Έχω παραμείνει: /   Προτίθεμαι να παραμείνω: 

- στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που συμποσούνται σε τουλάχιστο 60 ημέρες1· 

- σε άλλο κράτος για μία ή περισσότερες περιόδους που δεν υπερβαίνουν στο σύνολο τις 183 ημέρες. 

Δεν είμαι και δεν προτίθεμαι να γίνω φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος (όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 

της Εγκυκλίου 1/2022). 

Διατηρώ μόνιμη κατοικία στην Κύπρο, που  μου ανήκει2 /  που ενοικιάζω3 από  ........................................................  

 ................................................................................... με Α.Φ.Τ. ………………………………  (όνομα και Α.Φ.Τ. ιδιοκτήτη).  

 Ασκώ επιχείρηση στην Κύπρο ή / και  εργοδοτούμαι στην Κύπρο4 ή / και  κατέχω αξίωμα σε εταιρεία φορολογικό 

κάτοικο Κύπρου, και προτίθεμαι να συνεχίζω τουλάχιστο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του πιο πάνω φορολογικού έτους, ως 

ακολούθως:  

(συμπληρώστε (i) – (iii) αντίστοιχα εάν εφαρμόζεται) 

(i) Ασκώ την επιχείρηση ...............................................................................................  (είδος επιχείρησης) στην Κύπρο, 

 με Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ..........................................................................................................................  

 με  την επωνυμία  ....................................................................................................................................................... ,  

 στη διεύθυνση   .......................................................................................................................................................... . 
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 (ii) Εργοδοτούμαι στην Κύπρο με Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων  .............................................................................. ,  

 στον εργοδότη  ..................................................................................... , με Α.Φ.Τ.  ...................................................  

 και διεύθυνση  ............................................................................................................................................................ .  

 (iii) Κατέχω αξίωμα στην εταιρεία  .............................................................. , με Α.Φ.Τ. ....................................................   

 και διεύθυνση  ............................................................................................................................................................ . 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δεν εκπληρώσω τις πιο πάνω προθέσεις μου ή τερματιστεί εντός του πιο πάνω 
φορολογικού έτους η άσκηση επιχείρησης στην Κύπρο ή η εργοδότηση στην Κύπρο ή η κατοχή αξιώματος σε πρόσωπο 
φορολογικό κάτοικο Κύπρου, δεσμεύομαι να ενημερώσω το Τμήμα Φορολογίας και να επιστρέψω προς ακύρωση 
οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό.   

 

Εγώ, έχοντας γνώση ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ψευδή δήλωσή μου 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 ……………………………………. 

 

Παραστατικά που υποβάλλονται με την παρούσα δήλωση 
1 Αντίγραφα του διαβατήριου με σφραγίδες εισόδου και εξόδου από την Κύπρο, καρτών επιβίβασης, ηλεκτρονικών 

εισιτηρίων κ.λπ. 
2 Τίτλος Ιδιοκτησίας μόνιμης κατοικίας 
3 Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας 
4 Συμβόλαιο εργοδότησης σε ισχύ κατά την 31η Δεκεμβρίου του σχετικού φορολογικού έτους 
 


