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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ «ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11(1) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ
( ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2005

Προς: ∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
Σύµφωνα µε τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµο αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε, δηλώνω ότι
κατά το φορολογικό έτος ___________ήµουν «φορέας πληρωµής» τόκων (σηµ.1).
1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»
1.1

Πλήρες ονοµατεπώνυµο / επωνυµία «φορέα πληρωµής»:

1.2

Αριθµός φορολογικής ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) «φορέα πληρωµής»:

(Αν δεν έχει εκδοθεί Α.Φ.Τ να συµπληρωθεί ταυτόχρονα το έντυπο Ε.Πρ.162 / 163 ανάλογα)
2.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ «ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»
2.1

Πλήρης διεύθυνση κατοικίας / εγγεγραµένου γραφείου «φορέα πληρωµής»:
(∆ιαγράψετε ανάλογα)

Οδός, αριθµός, αρ. διαµερίσµατος - αρ. γραφείου / Χωριό

Ταχυδροµικός κώδικας

2.2

Πόλη / Επαρχία

Πλήρης διεύθυνση εργασίας «φορέα πληρωµής»:

Τηλέφωνο κατοικίας / εγγεγραµένου γραφείου

Ίδια µε 2.1

Οδός, αριθµός, αρ. διαµερίσµατος - αρ. γραφείου / Χωριό

Ταχυδροµικός κώδικας

2.3

Πόλη / Επαρχία

Πλήρης διεύθυνση αλληλογραφίας «φορέα πληρωµής»:

Τηλέφωνο εργασίας

Ίδια µε 2.1

Ίδια µε 2.2

Οδός, αριθµός, αρ. διαµερίσµατος - αρ. γραφείου / Χωριό

Ταχυδροµικός κώδικας

Πόλη / Επαρχία

Ταχυδροµική θυρίδα (Τ.Θ.)

Ταχυδροµικός κώδικας Τ.Θ.

Πόλη / Επαρχία Τ.Θ.

∆ΗΛΩΣΗ
Έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε, δηλώνω ότι όλα τα
στοιχεία που περιέχονται στη ειδοποίηση αυτή είναι αληθινά και ορθά.

Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία

* Συµπληρώστε ανάλογα
** Αναγράψετε "∆ιευθυντής", "∆ιευθύνων Σύµβουλος", "Γραµµατέας", κ.λπ. ανάλογα

Αρ. τηλεφώνου

Ιδιότητα**

Ηµεροµηνία

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ:-

Κώδικας «φορέα πληρωµής»
(Έντυπο Ε.Πρ.90) 2006

Ονοµατεπώνυµο λειτουργού Τ.Ε.Π.

Υπογραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. «Φορέας πληρωµής» σηµαίνει οποιοδήποτε οικονοµικό φορέα ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία, ο
οποίος καταβάλλει τόκους στον πραγµατικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων προς άµεσο όφελος
αυτού, ανεξάρτητα του αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης της απαίτησης ή ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο
οφειλέτης ή ο πραγµατικός δικαιούχος την πληρωµή των τόκων ή την εξασφάλιση αυτής της πληρωµής.
Κάθε πρόσωπο εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία ή σε καθορισµένη περιοχή στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το
οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγµατικού δικαιούχου θεωρείται επίσης ως φορέας
πληρωµής κατά την εν λόγω πληρωµή ή εξασφάλιση της πληρωµής, εκτός αν ο οικονοµικός φορέας έχει λόγους να
πιστεύει, βάσει επίσηµων αποδεικτικών στοιχείων που υποβάλλει τέτοιο πρόσωπο, ότι:
(α) Είναι νοµικό πρόσωπο, εξαιρουµένων των νοµικών προσώπων που αναγράφονται στους περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων (Παροχή Πληροφοριών αναφορικά µε Τόκους) Κανονισµούς του 2005, Κ.∆.Π. 360/2005 ή
(β) τα κέρδη του φορολογούνται βάσει των γενικών ρυθµίσεων φορολογίας των επιχειρήσεων ή
(γ) συνιστά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριµένο σύµφωνα µε την οδηγία Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (οδηγία 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
20ης ∆εκεµβρίου 1985).
2. «Φορέας πληρωµής» που έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο ∆ιευθυντή στοιχεία και πληροφορίες σύµφωνα µε
τους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παροχή Πληροφοριών αναφορικά µε Τόκους) Κανονισµούς του
2005, Κ.∆.Π. 360/2005, οφείλει να επιδίδει στο ∆ιευθυντή, όχι αργότερα από τη 15η Ιανουαρίου του έτους το οποίο
ακολουθεί το φορολογικό έτος, στο οποίο ο φορέας πληρωµής κατέβαλε τόκους ή εξασφάλισε την καταβολή τους,
γραπτή ειδοποίηση σε έντυπο που εγκρίνεται απο το ∆ιευθυντή για την υποχρέωση του αυτή.
3. «Φορέας πληρωµής» που παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και
Εισπράξεως Φόρων (Παροχή Πληροφοριών αναφορικά µε Τόκους) Κανονισµών του 2005, Κ.∆.Π. 360/2005, είναι
ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε χρηµατική ποινή όπως προβλέπεται στο άρθρο 50
του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε.
4. Η ειδοποίηση αυτή να αποστέλλεται στα κεντρικά γραφείου του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, στο Υπουργείου
Οικονοµικών ή στο τηλεοµοιοτυπο 22661243.

(Έντυπο Ε.Πρ.90) 2006

