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ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

 

Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Αριθμός Φορολογούμενου:  Αριθμός Τηλεφώνου:  

Όνομα Εταιρείας:  

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου 

Γραφείου: 

 

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας (Εάν 
διαφέρει από την πιο πάνω) 

 

 

  

Β ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Περίοδος/Έτος για το οποίο ζητείται:  

Χώρα για την οποία ζητείται: *  

* Επισυνάψετε το πιστοποιητικό της άλλης χώρας, πλήρως συμπληρωμένο, όταν χρειάζεται.  

 

Γ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Ναι  Όχι 

1.1 Η εταιρεία είναι συστημένη στην Κύπρο;   

 - Εάν όχι, δηλώστε τη χώρα σύστασής της    

1.2 Η εταιρεία έχει φορολογική κατοικία στην Κύπρο ΜΟΝΟ;    

 - Εάν όχι, δηλώστε την άλλη χώρα δικαιοδοσίας     

    και προσκομίστε τεκμήρια από την άλλη χώρα δικαιοδοσίας.   

 

 

2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ναι  Όχι 

2.1 Πραγματοποιείται στην Κύπρο η πλειοψηφία των συναντήσεων του διοικητικού συμβουλίου;    

2.2 Το διοικητικό συμβούλιο ασκεί έλεγχο και παίρνει τις κύριες διοικητικές και εμπορικές αποφάσεις  
που απαιτούνται για τις εργασίες της εταιρείας και τις γενικές πολιτικές της;    

2.3 Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου ετοιμάζονται και φυλάσσονται στην Κύπρο;    

2.4 Είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου;    

 - Παρακαλώ επισυνάψετε το τελευταίο πιστοποιητικό του Διοικητικού συμβουλίου.   

 

 

3 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Ναι  Όχι 

3.1 Οι συναντήσεις των μετόχων γίνονται στην Κύπρο;    

   

  

4 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ Ναι  Όχι 

4.1 Η εταιρεία έχει εκδώσει οποιοδήποτε γενικό πληρεξούσιο;    

 - Εάν Ναι, δηλώστε τους όρους και προϋποθέσεις αυτού:    

    

    

 

 

5  ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ  Ναι  Όχι 

5.1 Η εταιρική σφραγίδα και όλα τα λογιστικά βιβλία και αρχεία, τηρούνται στην Κύπρο;   
  

5.2 Εκτελούνται από τους εκπροσώπους που βρίσκονται στην Κύπρο οι εταιρικές λειτουργίες 
κατάθεσης και υποβολής εκθέσεων;   

5.3 Εκτελούνται ή υπογράφονται στην Κύπρο οι συμφωνίες που αφορούν την επιχείρηση ή τα 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας;   
  



 - 2 - 
 
 

6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ναι  Όχι 

6.1 Έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις (Ε.Πρ.4/Τ.Φ.4) που έπρεπε να υποβληθούν;    

6.2 Έχουν καταβληθεί όλες οι αυτοφορολογίες για τα έτη που προνοεί ο νόμος;   

  

 

7 ΔΗΛΩΣΗ  

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 σε αυτό το αίτημα είναι αληθή και ορθά και ότι η διαχείριση και ο έλεγχος 
της αιτήτριας εταιρείας ασκείται στην Κύπρο. 
 

Υπογραφή Διευθυντή  

 

Όνομα Διευθυντή   

 

ΑΦ/ΑΦΤ Διευθυντή   

 

Ημερομηνία  

 

 

 

 

Οδηγίες 

1. Τυπώστε το έντυπο αυτό σε ένα (1) φύλλο χαρτιού. 

2. Να υποβληθεί στο Επαρχιακό Γραφείο στο οποίο βρίσκεται ο φορολογικός φάκελος της αιτήτριας εταιρείας.




