
 

 

 
  

     
                                    ΚΤΠΡΙΑΚΗ         

                                    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
                  

ΔΗΛΩΗ ΡΕΤΣΩΝ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΟ ΦΤΛΛΟ 
  

Για υπηρεςιακή χρήςη  
A. Αριθμόσ πρόςθετου 

φφλλου 

 

Αριθμόσ αναφοράσ  

 
 

B. τοιχεία πρόςθετου φφλλου (Σθμειϊςτε μόνο μία επιλογι. Εάν ιςχφουν περιςςότερεσ από μία επιλογζσ, ςυμπλθρϊςτε χωριςτά πρόςκετα 
φφλλα για κάκε πρόςκετθ επιλογι) 

B.1 
☐ Συνζχεια του πεδίου «Στοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διακζςιμα»  
 

 Συμπλθρϊςτε το τμιμα Γ για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ρευςτά διακζςιμα. 

B.2 
☐ Ο μεταφορζασ είναι κφριοσ και τελικόσ αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν 
διακεςίμων 
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ μόνο για το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των 

οποίων είναι κφριοσ και λαμβάνει ο μεταφορζασ. 

B.3 
☐ Ο μεταφορζασ είναι κφριοσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων 
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ μόνο για το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των 

οποίων είναι κφριοσ ο μεταφορζασ. 

B.4 
☐ Ο μεταφορζασ είναι τελικόσ αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων 
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ.2 μόνο για το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων που 

λαμβάνει ο μεταφορζασ ωσ αποδζκτθσ. 

B.5 

☐ Κφριοσ ο οποίοσ επίςθσ είναι τελικόσ αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν 
διακεςίμων (εκτόσ από   
 τον μεταφορζα)  
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ για το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων 

είναι κφριοσ και πρόκειται να λάβει, κακϊσ και το τμιμα Ε. 

B.6 
☐ Κφριοσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων (εκτόσ από τον μεταφορζα) 
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ για το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων 

είναι κφριοσ, κακϊσ και το τμιμα Ε. 

B.7 
☐ Τελικόσ αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων (εκτόσ από τον 
μεταφορζα) 
 

 Συμπλθρϊςτε τα τμιματα Γ και Δ.2 για το αντίςτοιχο ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων 

που πρόκειται να λάβει, κακϊσ και το τμιμα Ε. 

 
 
 
 
 
 

Γ. τοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διαθζςιμα 

Μετρθτά  

(χαρτονομίςματα και κζρματα) 

Αξία Νόμιςμα Αξία Νόμιςμα 
1)  3)  

2)  4)  

Διαπραγματεφςιμοι τίτλοι ςτον 

κομιςτι  

Είδοσ διαπραγματεφςιμου τίτλου ςτον κομιςτή  Αξία Νόμιςμα 

   

Αγακά που χρθςιμοποιοφνται ωσ 

ιδιαίτερα ρευςτοποιιςιμα μζςα 

αποκικευςθσ αξίασ (δθλ. χρυςόσ) 

Είδοσ Ποςότητα υνολικό βάροσ (ςε 

γραμμάρια) 

Αξία Νόμιςμα 

     

 
 
 
 
 

Δ. Οικονομική προζλευςη και ςκοποφμενη χρήςη των ρευςτών διαθεςίμων (είναι δυνατζσ περιςςότερεσ από μία επιλογζσ ςτα υποτμιματα Δ.1 

και Δ.2)  

Δ.1. Οικονομική προζλευςη  Δ.2. κοποφμενη χρήςη  
☐ Ζςοδα από εργαςία (ειςόδθμα, ςφνταξθ, ζςοδα από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα κ.λπ.) 
☐ Ζςοδα από κεφάλαια (μερίςματα, κζρδθ από επενδφςεισ, τόκοι, αςφάλεια 

κ.λπ.) 
☐ Πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 
☐ Πϊλθςθ κινθτισ περιουςίασ 

☐ Δάνειο χορθγθκζν από φυςικό πρόςωπο 
☐ Δάνειο χορθγθκζν από νομικι οντότθτα (πιςτωτικό ίδρυμα, τράπεηα ι 
επιχείρθςθ)  

☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια  
☐ Δϊρο / δωρεά 
☐ Κλθρονομιά 

☐ Άλλο (να διευκρινιςτεί)____________________________________________ 

☐ Ζξοδα εργαςίασ (μιςκοδοςία, επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) 
☐ Επενδφςεισ κεφαλαίου (κατακζςεισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό, αςφαλιςτικζσ 
αποηθμιϊςεισ κ.λπ.) 

☐ Κεφάλαια για αγορά ακινιτου 
☐ Κεφάλαια για αγορά κινθτισ περιουςίασ 
☐ Αποπλθρωμι δανείου χορθγθκζντοσ από φυςικό πρόςωπο 

☐ Αποπλθρωμι δανείου χορθγθκζντοσ από νομικι οντότθτα (πιςτωτικό ίδρυμα, 
τράπεηα ι επιχείρθςθ) 
☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια  

☐ Φιλανκρωπικι δωρεά 
☐ Μετρθτά ςτον πλοίαρχο / μετρθτά επί του πλοίου 
☐ Διακοπζσ / αναψυχι  

☐ Μεταφορά ρευςτϊν διακεςίμων από επαγγελματίεσ μεταφορείσ ρευςτϊν 
διακεςίμων (εταιρείεσ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ) 
☐ Μεταφορά ρευςτϊν διακεςίμων από επαγγελματίεσ μεταφορείσ ρευςτϊν 

διακεςίμων (άλλο) 
☐ Άλλο (να διευκρινιςτεί)__________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



 

 

 
 

E. υμμετζχοντα πρόςωπα  

E.1. ☐ Φυςικό πρόςωπο 
 

E.2. ☐ Νομικό πρόςωπο 

Όνομα/-τα  
 

 Επωνυμία  

Επϊνυμο/-α   

 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ  

Φφλο 

 

☐ άνδρασ ☐ γυναίκα ☐ άλλο Ονομαςία μθτρϊου  

Ημερομθνία γζννθςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ  

 

Χϊρα καταχϊριςθσ   

Τόποσ γζννθςθσ 

(χϊρα/πόλθ)  
 

πόλθ χϊρα 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 

ΦΠΑ* 

 

Ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ 

☐διαβατιριο   ☐δελτίο 

ταυτότθτασ                                      

☐άλλο (να 

διευκρινιςτεί) 
________________ 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ και 

αναγνϊριςθσ οικονομικϊν 

φορζων (EORI)* 

 
 
 

Αρικμόσ εγγράφου 

ταυτοποίθςθσ 

 

 

 

Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 

Χϊρα ζκδοςθσ  

 

Πόλθ  

Ημερομθνία ζκδοςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Ταχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

Ικαγζνεια  
 

Χϊρα  

Προςωπικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ*  

 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 E-mail*  

Πόλθ  

 

Σ. Τπογραφή  

Ταχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 Βεβαιώνω ότι το παρόν πρόςθετο φφλλο αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμήμα τησ δήλωςησ ρευςτών διαθεςίμων ςτην οποία επιςυνάπτεται.   

Χϊρα   

 
Τπογραφή  

 

 

 

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντοσ/υπογράφουςασ: 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

 

E-mail*  

 

 Ημερομθνία ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Τόποσ  
πόλθ 

 

χϊρα
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  
 

Γενικζσ πληροφορίεσ 
Ιςχφουν και εδϊ οι ςθμειϊςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ του εντφπου διλωςθσ ρευςτϊν διακεςίμων.  

 

Σμήμα A: Αριθμόσ πρόςθετου φφλλου 
Τα πρόςκετα φφλλα πρζπει να είναι αρικμθμζνα κατ’ αφξοντα αρικμό (δθλ. 1 ςτο πρϊτο πρόςκετο φφλλο που χρθςιμοποιείται, 2 ςτο δεφτερο κ.λπ.).  
Αναγράψτε τον ςυνολικό αρικμό πρόςκετων φφλλων που χρθςιμοποιικθκαν ςτθ δεφτερθ ςελίδα του εντφπου διλωςθσ ρευςτϊν διακεςίμων. 

 
Σμήμα B: τοιχεία πρόςθετου φφλλου  
Αναφζρατε τον λόγο για τον οποίο ςυμπλθρϊςατε το πρόςκετο φφλλο. Μπορείτε να ςθμειϊςετε μόνο μία επιλογι. Εάν ιςχφουν περιςςότερεσ από 

μία επιλογζσ, χρθςιμοποιιςτε χωριςτό πρόςκετο φφλλο για κάκε επιλογι. 
 

B.1: υνζχεια του πεδίου «τοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διαθζςιμα»: Επιλζξτε αυτι τθν επιλογι μόνο όταν ο χϊροσ που διατίκεται ςτο 

τμιμα 4 «Στοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διακζςιμα» του εντφπου διλωςθσ δεν επαρκεί για το ςφνολο των ρευςτϊν διακεςίμων. Συμπλθρϊςτε 
το τμιμα Γ και παραλείψτε τα τμιματα Δ και E. 
 

B.2: Ο μεταφορζασ είναι κφριοσ και τελικόσ αποδζκτησ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων: Να επιλζγεται όταν ο μεταφορζασ είναι επίςθσ 
κφριοσ και τελικόσ αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων. Για κάκε άλλον κφριο και τελικό αποδζκτθ, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό 
πρόςκετο φφλλο.   

Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων είναι κφριοσ και το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων που πρόκειται να 
λάβει. 
Διευκρινίςτε ςτα υποτμιματα Δ.1 και Δ.2 τθν οικονομικι προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων είναι 

κφριοσ ο μεταφορζασ.  
 
B.3: Ο μεταφορζασ είναι κφριοσ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων: Να επιλζγεται όταν ο μεταφορζασ είναι επίςθσ κφριοσ μζρουσ των ρευςτϊν 

διακεςίμων. Για κάκε άλλον κφριο, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό πρόςκετο φφλλο.  
Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων είναι κφριοσ ο μεταφορζασ.   
Διευκρινίςτε ςτα υποτμιματα Δ.1 και Δ.2 τθν οικονομικι προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων είναι 

κφριοσ ο μεταφορζασ.  
 
B.4: Ο μεταφορζασ είναι τελικόσ αποδζκτησ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων: Να επιλζγεται όταν ο μεταφορζασ είναι επίςθσ ο τελικόσ 

αποδζκτθσ μζρουσ των ρευςτϊν διακεςίμων. Για κάκε άλλον τελικό αποδζκτθ, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό πρόςκετο φφλλο.  
Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων το οποίο πρόκειται να λάβει ο μεταφορζασ.  
Διευκρινίςτε ςτο υποτμιμα Δ.2 τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων τα οποία πρόκειται να λάβει ο μεταφορζασ.  

 
B.5: Άλλοσ κφριοσ ο οποίοσ επίςησ είναι τελικόσ αποδζκτησ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων (εκτόσ από τον μεταφορζα): Να επιλζγεται όταν 
υπάρχουν περιςςότεροι από ζνασ κφριοι και κάκε κφριοσ είναι επίςθσ τελικόσ αποδζκτθσ των ρευςτϊν διακεςίμων.  Για κάκε άλλον κφριο ο 

οποίοσ είναι επίςθσ τελικόσ αποδζκτθσ των ρευςτϊν διακεςίμων, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό πρόςκετο φφλλο.   
Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων που ανικει και που πρόκειται να λάβουν ο κφριοσ και τελικόσ αποδζκτθσ. 
Διευκρινίςτε ςτα υποτμιματα Δ.1 και Δ.2 τθν οικονομικι προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων που ανικουν ςτον 

κφριο και ςτον τελικό αποδζκτθ.  
Συμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του κυρίου και του τελικοφ αποδζκτθ ςτο υποτμιμα E.1 αν είναι φυςικό πρόςωπο και ςτο υποτμιμα E.2 αν είναι 
νομικό πρόςωπο. 

 
B.6: Κφριοσ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων (εκτόσ από τον μεταφορζα): Να επιλζγεται όταν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ κφριοι.  Για 
κάκε άλλον κφριο, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό πρόςκετο φφλλο.  

Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το μζροσ των ρευςτϊν διακεςίμων του κυρίου. 
Διευκρινίςτε ςτα υποτμιματα Δ.1 και Δ.2 τθν οικονομικι προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων του κυρίου.  
Συμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του κυρίου ςτο υποτμιμα E.1 αν είναι φυςικό πρόςωπο και ςτο υποτμιμα E.2 αν είναι νομικό πρόςωπο. 

 
B.7: Σελικόσ αποδζκτησ μζρουσ των ρευςτών διαθεςίμων (εκτόσ από τον μεταφορζα): Να επιλζγεται όταν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ 
τελικοί αποδζκτεσ.  Για κάκε τελικό αποδζκτθ, πρζπει να ςυμπλθρϊςετε χωριςτό πρόςκετο φφλλο. 

Αναγράψτε ςτο τμιμα Γ το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων το οποίο πρόκειται να λάβει ο τελικόσ αποδζκτθσ. 
Διευκρινίςτε ςτο υποτμιμα Δ.2 τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων τα οποία πρόκειται να λάβει ο τελικόσ αποδζκτθσ.  
Συμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του τελικοφ αποδζκτθ ςτο υποτμιμα E.1 αν είναι φυςικό πρόςωπο και ςτο υποτμιμα E.2 αν είναι νομικό πρόςωπο. 

 
Σμήμα Γ: τοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διαθζςιμα  
Ο όροσ «Μετρθτά» επεξθγείται ςτο τμιμα «Γενικζσ πλθροφορίεσ» των ςθμειϊςεων για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ ρευςτϊν διακεςίμων.  

 
Σμήμα Δ: Οικονομική προζλευςη και ςκοποφμενη χρήςη των ρευςτών διαθεςίμων 
Σθμειϊςτε τα τετραγωνίδια για να υποδείξετε τθ ςχετικι οικονομικι προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων, όπωσ 

αναφζρονται ςτο τμιμα B. Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία επιλογζσ. Εάν δεν ιςχφει καμία επιλογι, ςθμειϊςτε το τετραγωνίδιο «άλλο» 
και ςυμπλθρϊςτε τισ λεπτομζρειεσ.  
 

Σμήμα E:  υμμετζχοντα πρόςωπα  
Συμπλθρϊςτε τα προςωπικά ςτοιχεία των ςυμμετεχόντων προςϊπων. Τα εν λόγω πρόςωπα μπορεί να είναι φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα. 
Πρζπει να ςθμειϊςετε το κατάλλθλο τετραγωνίδιο και να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία.  

 
Σμήμα Σ: Τπογραφή  
Αναφζρατε τθν θμερομθνία, τον τόπο, το ονοματεπϊνυμο, υπογράψτε και επιςυνάψτε το πρόςκετο φφλλο ςτο κφριο ζντυπο διλωςθσ ρευςτϊν 

διακεςίμων. Το ςφνολο των παρεχόμενων πλθροφοριϊν ςυνιςτοφν μία ενιαία διλωςθ. 


