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Διαδικασία αίτησης καθεστώτος μη - κάτοικου της Δημοκρατίας
Μετά τις τροποποιήσεις του περί Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς Νόμου 117 (1) / 2002, όπως αυτός
τροποποιήθηκε με τον Νόμο 119 (1) / 2015 και ο οποίος είναι σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου 2015, άτομα
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου που δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο δεν θα υπόκεινται πλέον
σε φόρο Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) όσον αφορά μερίσματα, τόκους και εισοδήματα από
ενοίκια, ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω εισοδήματα αποκτώνται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.
Το Τμήμα Φορολογίας έχει θεσπίσει διαδικασίες για άτομα φορολογικούς κάτοικους Κύπρου οι οποίοι
επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έγκριση του καθεστώτος μη ‐ κατοικίας στη Δημοκρατία, μέσω
της έκδοσης φορολογικών εγκυκλίων και φορολογικών εντύπων. Η διαδικασία είναι ως εξής:





Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα Τ.Φ.38 και Τ.Φ.38Ερ.A στον Κλάδο
Διαχείρισης Δηλώσεων στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας όπου
τα φορολογικά μητρώα τους διατηρούνται.
Τα έντυπα αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται κατά το πρώτο έτος στο οποίο ο αιτούμενος
αποκτά εισοδήματα από μερίσματα, τόκους ή ενοίκια και για τα οποία διεκδικεί εξαίρεση
φορολόγησης από την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά.
Οι αιτούμενοι οι οποίοι έχουν ως κατοικία καταγωγής τους στην Κύπρο και είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου κατά τη διάρκεια των ετών μεταξύ 1995‐2014 θα πρέπει να υποβάλουν μαζί
με τα έντυπα Τ.Φ.38 και Τ.Φ.38Ερ.A το έντυπο Τ.Φ.38Ερ.B. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και τα τρία
έντυπα θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου κάθε 3 χρόνια.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζεται να υποβληθούν με τα πιο πάνω έντυπα περιγράφονται
αναλυτικά στα ίδια τα έντυπα.
Άτομα που έχουν ήδη λάβει γνωμάτευση από το Τμήμα Φορολογίας όσον αφορά το καθεστώς κατοικία
τους και πάλι θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω έντυπα συνοδευόμενα με την σχετική
γνωμάτευση από το Τμήμα Φορολογίας.

