
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / /

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +357 +

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ/Η  ΑΓΑΜΟΣ/Η ∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η  ΧΗΡΟΣ/Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ

ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΙΚΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, ΚΛΠ.
1
2
3
4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΥΓΕΙΑΣ (βλ. µέρος 8)

Α. ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟ∆Α
ΑΙΤΗΤΗ
Μισθός,  Εµπορία κ.λ.π.
Τόκοι
Μερίσµατα
Ενοίκια 
Επιδόµατα
Έσοδα από πώληση ακινήτων
Άλλα (περιγράψετε)4

Σύνολο
ΣΥΖΥΓΟΥ 5

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ 5

Σύνολο Ετήσιων Εσόδων

Συντήρηση οικογένειας (π.χ. διατροφή, ηλεκτρισµός, νερό, τηλέφωνα)

Ενοίκιο κατοικίας
Μεταφορικά (έξοδα οχηµάτων, λεωφορείων κ.τ.λ.)

Ρουχισµός
∆ίδακτρα, Οίκος ευηµερίας κ.τ.λ.
Υγείας (βλ. µέρος 8)

Άλλες υποχρεωτικές πληρωµές έτους
Σύνολο Εξόδων

ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αναγράψετε  λεπτοµέρειες

Αναφορά  Φορολογίας

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλοµένων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορλογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ∆Π 277/2008

ΜΕΡΟΣ 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ (για έτη µέχρι και το 2002 ΜΟΝΟ)1

Έτος

ΜΕΡΟΣ 5: ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ, ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Ποσό προς 
διαγραφή €

Σύνολο οφειλής       
€

Τόκοι και  
ΕπιβαρύνσειςΦόρος

ΜΕΡΟΣ 4: ΛΟΓΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Είδος 
Φόρου3

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ∆Α

Προηγούµενο φορολογικό έτος

Τρέχον φορολογικό έτοςΠροηγούµενο φορολογικό έτος

Τρέχον φορολογικό έτος
€

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ €

ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ €1, 2

€
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλοµένων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορλογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ∆Π 277/2008

Σε Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς
Στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για οφειλόµενους φόρους
Στο Κράτος για άλλες οφειλές
Άλλες
Άλλες

∆. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛO ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ [Α-(Β + Γ)]

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

(αφαιρέστε τη γραµµή 13 από τη γραµµή 7.)

∆ΩΡΕΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 3 ΕΤΩΝ (σε αγοραία αξία)

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (περιλαµβανοµένων χρηµάτων, µετοχών και άλλων τίτλων)

ΑΚΙΝΗΤΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ (επισυνάψετε αναλυτική κατάσταση µε όνοµα, την αγοραία αξία κατά την ηµέρα της δωρεάς και την ηµεροµηνία δωρεάς)

ΑΙΤΗΤΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΛΛΟΙ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ

Εγώ ο / η µε Α.Φ.Τ.

Υπογραφή φορολογουµένου ή πληρεξούσιου αντιπροσώπου

Ηµεροµηνία 

Άλλες υποχρεώσεις προς το Κράτος

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σύνολο γραµµών 1 µέχρι 6)

Προηγούµενο φορολογικό έτος Τρέχον φορολογικό έτος

Σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 
(τράπεζες, ταµιευτήρια, συνεργατικά ιδρύµατα) 
(Να επισυναφθούν καταστάσεις των λογαριασµών)
Άλλα ποσά που οφείλονται (εκτός 
υποχρεώσεων προς το Κράτος)8 (Να επισυναφθεί 
αναλυτική κατάσταση)
Φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες 
υποβάλλετε αίτηση για διαγραφή (βλέπε µέρος 3)

Κινητή περιουσία 7

Επενδύσεις (αξίες, τίτλοι κλπ) (Να επισυναφθεί 
αναλυτική κατάσταση)

Αποταµιεύσεις (σε Τράπεζες, Ταµιευτήρια, 
Συνεργατικά Ιδρύµατα)

8

13

10

9

12

6
Αποταµιευτικά ασφαλιστικά συµβόλαια

ΜΕΡΟΣ 8: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Να επισυναφθούν ιατρικά πιστοποιητικά)

έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 1978 9, όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την Αίτηση ∆ιαγραφής Φόρων, περιλαµβανοµένων των πιστοποιητικών και εγγράφων όπου 
επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά και ότι έχω δηλώσει όλα τα περιουσιακά µου στοιχεία / του φορολογούµενου που εκπροσωπώ, κατά την 
ηµεροµηνία της αίτησης αυτής και επισυνάπτω εξουσιοδότηση προς τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών  Προσόδων να προβεί σε 
οποιαδήποτε βεβαίωση των πιο πάνω µε οποιαδήποτε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

ΜΕΡΟΣ 9: ∆ΗΛΩΣΗ

Σύνολο Αποπληρωµών

1

3

2

ΜΕΡΟΣ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε τρέχουσες αξίες)     €

4

7

5

Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Αιτητή              
Συζύγου και 

ανηλίκων τέκνων    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ (σύνολο γραµµών 8 µέχρι 12)

Άλλες υποχρεώσεις προς το ΤΕΠ11

Ακίνητη περιουσία6 (να υποβληθεί αναλυτική 
κατάσταση)

Για επίσηµη χρήση 
ΜόνοΆλλων εξαρτωµένων 

Άλλα ποσά που σας οφείλονται8 (Να επισυναφθεί 
αναλυτική κατάσταση)

ΜΕΡΟΣ 7: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ετήσιες δαπάνες για 
αντιµετώπιση του 
προβλήµατος
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλοµένων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορλογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ∆Π 277/2008

ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΟΥ

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α

ΕΣΟ∆Α ΣΥΖΥΓΟΥ, ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

7 8

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ Ή ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογια για εισόδηµα από µερίσµατα (για κάθε µήνα)

9

3

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Έκτακτη Προσφυγική Εισφορά (για 1ο, 2ο 3ο ή 4ο Τρίµηνο)

Φόρος Κεφαλαιουχικών κερδών

Φόρος Εισοδήµατος - Προσωρινή Φορολογία
Φόρος Εισοδήµατος - Αυτοφορολογία ή Φορολογία
Φόρος Εισοδήµατος - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από πλεόνασµα µετοχών

Περιγραφή παραδείγµατος
Φόρος Εισοδήµατος - Παρακράτηση από Αποδοχές Υπαλλήλων (για κάθε µήνα)

2

9

4

3

Η υποβολή ανακριβούς δήλωσης καθώς και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή ψευδούς δήλωσης αναφορικά µε κάποιο 
στοιχείο, θεωρούνται αδικήµατα και σε περίπτωση καταδίκης από το δικαστήριο επιβάλλονται ποινές σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50 του Νόµου.

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογια για εισόδηµα από τόκους (για κάθε µήνα)

6

Αυτή περιλαµβάνει ανάµεσα σε άλλα, µετρητά, τιµαλφή, έπιπλα, εξοπλισµό και οχήµατα.
7

1

Αγοραία αξία 
µεριδίου 1.1.1980 

(€)

4

6

5

5

0613

0604
0605

0612
0606

8

Μερίδιο

Να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση των ακινήτων µε τα πιο κάτω στοιχεία. Στη στήλη 7 αναγράψετε ∆ σε περίπτωση δωρεάς και σε περίπτωση 
αγοράς δηλώστε το κόστος αγοράς. Η αξία κατά την 1.1.80 εµφανίζεται στους τίτλους ιδιοκτησίας.
1 2 3

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Μπλοκ

Στην κατάσταση αυτή συµπεριλαµβάνονται ποσά που οφείλονται από εσάς και προς εσάς από πρόσωπα που δεν είναι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί ή το Κράτος. Ο όρος πρόσωπα συµπεριλαµβάνει φυσικά και νοµικά (π.χ. εταιρείες και συνεταιρισµοί) πρόσωπα. Στην κατάσταση αυτή 
θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία του προσώπου αυτού, δηλαδή τον αριθµό φορολογικής ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) ή κάποιο στοιχείο ταυτοποίησης 
του, το όνοµα, τη διεύθυνση, τον λόγο που δηµιουργήθηκε το υπόλοιπο, τη συγγένεια ή σχέση (π.χ. αδελφός, µέτοχος, διευθυντής κ.τ.λ.) και το 
ποσό που οφείλεται προς εσάς ή που οφείλετε εσείς προς το πρόσωπο αυτό. Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας για δική σας ευκολία.

Α/Α Περιοχή Φ/ΣΧ Τεµάχιο

0601

Στα άλλα έσοδα συµπεριλαµβάνονται οποιαδήποτε ποσά που εισπράξατε ή θα εισπράξετε άσχετα µε το αν αυτά φορολογούνται ή όχι. Για 
παράδειγµα, είσπραξη χρεών που σας οφείλονται  ή επιδόµατα όπως επίδοµα τέκνου ή πολύτεκνου, δωρεές κ.τ.λ..

Φόρος Εισοδήµατος - Πρόσθετη Φορολογία εργοδότη (για κάθε µήνα)

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Ειδοποίηση που εκδόθηκε από το ΤΕΠ (για 1 ο ή 2ο εξάµηνο)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από ενοίκια (για 1 ο ή 2ο εξάµηνο)

4 6

Στα έσοδα συζύγου, ανηλίκων τέκνων και άλλων εξαρτωµένων θα πρέπει να συµπεριλάβετε όλα τα έσοδα όπως αυτά περιγράφονται στο µέρος των 
εσόδων του αιτητή.

0100
0101

Είδος 
Φόρου

0500

0301
0400

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από πλεόνασµα µετοχών (για 1 ο ή 2ο εξάµηνο)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από εµπορικά κέρδη (για 1 ο ή 2ο εξάµηνο)

ΕΠΕ

Σύνολα

5

8
7

0200
0300

Απόκτηση µεριδίου 
δυνάµει (∆)ωρεάς ή 

αγοράς (€)

Υπολογιζόµενη 
αγοραία αξία µεριδίου 
κατά την αίτηση (€)

9

1
Το άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε, επιτρέπει τη διαγραφή χρεών για 
φορολογικά έτη µέχρι και το φορολογικό έτος 2002 ΜΟΝΟ.

2
Οι αιτήσεις για διαγραφή οφειλοµένων φορολογικών χρεών δεν θα εξετάζονται εκτός αν ο αιτητής έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις για τα 
τελευταία έξι (6) χρόνια πριν από την αίτηση.

(Έντυπο Ε.Πρ.91) 2008  (σηµ.: €1=£0,585274) 3/5



ΜΕΡΟΣ 6.6 ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ          -                                      ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Σύνολο

ΜΕΡΟΣ 6.9 ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ (εκτός υποχρεώσεων προς το κράτος)                -           ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Σύνολο

11

10

3

∆ιεύθυνση Λόγοι δηµιουργίας υπολοίπου

9

6

5

7

2

Α/Α Όνοµα

9

1

2

8

1

3

13

Συγγένεια αν 
υπάρχει

10

1

1 2 3

8

3

3 42

Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
ταύτισης

5

4

4

5

6

7

6

Χρεώστες (Οφειλή 
προς εσάς) €

3 6

Πιστωτές (Οφειλή 
από εσάς) €Α/Α Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
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Εγώ ο / η,  µε

αριθµό ταυτότητας

ΗµεροµηνίαΥπογραφή

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να ζητήσει την υποβολή στοιχείων, για όλους τους λογαριασµούς

(περιλαµβανοµένων υπολοίπων και καταστάσεων) που διατηρώ ή διατηρούσα τα τελευταία τρία

χρόνια σε οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (π.χ. τράπεζα, συνεργατικό) και µε την παρούσα

εξουσιοδοτώ το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα να παράχωρήσει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν

από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.

εξουσιοδοτώ τον ∆ιευθυντή του
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