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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Να υποβληθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος 
2. Να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (εκτός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
3. Τα πεδία με Π, Σ, Ν είναι υποχρεωτικά για φυσικά πρόσωπα (Π), συνεταιρισμούς (Σ) και νομικά πρόσωπα (Ν) αντιστοίχως  
4. Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία που σας αφορούν  

5.  Όπου υπάρχει επιλογή με κουτί       σημειώστε V ανάλογα και όπου υπάρχει      συμπληρώστε ανάλογα. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ 

1. Σκοπός Εγγραφής (Π, Σ, Ν) 

Επιθυμώ ή έχω υποχρέωση να εγγραφώ για σκοπούς ΦΠΑ : 

        δεν έχω αριθμό μητρώου Φ.Π.Α. ούτε διαθέτω αριθμό μητρώου Α.Φ.Τ. για άλλους φόρους.  

        διαθέτω ή διέθετα στο παρελθόν αριθμό μητρώου Φ.Π.Α. που είναι/ ήταν ο                                                

        διαθέτω ή διέθετα στο παρελθόν αριθμό μητρώου άλλων φόρων Α.Φ.Τ. που είναι/ ήταν ο                                               

Επ. 
χρήση 

2. Όνομα (Π): 

3. Επίθετο (Π):  

4. Όνομα Νομικού προσώπου / Συνεταιρισμού (Σ, Ν) : 

 

Σε περίπτωση συνεταιρισμού επισυνάψτε το έντυπο ΦΠΑ102. 

(Το έντυπο αυτό πρέπει να υποβάλλεται όποτε υπάρχει αλλαγή στην ιδιοκτησία / μερίδια του συνεταιρισμού) 

5. Εμπορική Επωνυμία: 

6. Τηλέφωνο επικοινωνίας σε σχέση με το έντυπο αυτό (Π, Σ, Ν): 

Β. ΕΓΓΡΑΦΗ Φ.Π.Α.  

(για το ειδικό καθεστώς Ταξί συμπληρώστε το έντυπο ΦΠΑ210 αντί της αίτησης αυτής) 

1. Χρησιμοποιείται μηχανογραφημένο σύστημα τήρησης λογαριασμών;        Ναι       Όχι 

2. Έχετε ήδη πραγματοποιήσει συναλλαγές; 

        Ναι Πραγματοποίησα την πρώτη μου συναλλαγή στις /         Όχι αλλά προτίθεμαι να αρχίσω στις

 ………/………/………… 

3.1. Εγγραφή για σκοπούς ΦΠΑ 

        α) Η αξία των φορολογητέων συναλλαγών μου έχει τους τελευταίους 12 μήνες ή σε λιγότερο διάστημα από το τέλος του 

μήνα …………..του έτους ………………….  υπερβεί το όριο εγγραφής. 

        β) Αναμένω ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών που θα πραγματοποιήσω στις επόμενες 30 ημέρες ΜΟΝΟ θα 

υπερβεί το όριο εγγραφής. 

        γ) Από τις ………/………/…………… παρέχω/θα παρέχω υπηρεσίες σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

        δ) Από τις ………/………/…………… λαμβάνω/θα λαμβάνω υπηρεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και Τρίτες Χώρες. 

        ε) Έχω δικαίωμα εγγραφής και δεν ισχύουν τα (α)-(δ) πιο πάνω. 

3.2.  Από ποια ημερομηνία θα εγγραφείτε στο Μητρώο Φ.Π.Α.; ………/………/…………… 

    Υποχρεούμαι να εγγραφώ από την πιο πάνω ημερομηνία    Θα ήθελα να εγγραφώ από την πιο πάνω ημερομηνία 

3.3 Εγγραφή για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις εξ αποστάσεως στη Δημοκρατία  

Αναμένω να κάνω €……………..………….. πωλήσεις μέσα στους επόμενους 12 μήνες. 

        α) Πραγματοποιώ τέτοιες πωλήσεις η αξία των οποίων έχουν υπερβεί το όριο εγγραφής στο ημερολογιακό έτος. Έχω 

υπερβεί το όριο στις  ………/………/…………… 

         β) Έχω ασκήσει την επιλογή να θεωρείται η Δημοκρατία ως ο τόπος παράδοσης τέτοιων πωλήσεων μου στο 

(Κράτος Μέλος ΕΕ) ………………………. στις ………/………/…………… , παρόλο που δεν έχω υπερβεί το όριο εγγραφής 

της Δημοκρατίας. Η πρώτη φορολογητέα συναλλαγή στη Δημοκρατία έγινες στις ………/………/…………… 

        γ) Έχω πρόθεση να πραγματοποιήσω τέτοιες πωλήσεις οι οποίες υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης στην 

Δημοκρατία. Προτίθεμαι να κάνω την πρώτη τέτοια πώληση στις ………/………/…………… και  

        δ) Προτίθεμαι να ασκήσω την επιλογή να θεωρείται η Δημοκρατία ως ο τόπος παράδοσης τέτοιων πωλήσεων μου. 

Υπολογίζω η πρώτη φορολογητέα συναλλαγή στη Δημοκρατία θα γίνει στις ……./………/…………… και θα ήθελα να 

εγγραφώ από τις ………/………/…………… 
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3.4 Εγγραφή για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αποκτήσεις.  

Πραγματοποίησα φορολογητέες συναλλαγές €…………………. τους τελευταίους 12 μήνες. 

         α)       Πραγματοποίησα /       Προτίθεμαι να πραγματοποιήσω την πρώτη μου απόκτηση στις 

………./…………/……………….  

         β) Η αξία των αποκτήσεων μου από πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη είναι €……………………....  στο ημερολογιακό έτος. 

      Έχω υπερβεί το όριο στις  /       Δεν έχω υπερβεί το όριο μέχρι τις ………/………/…………… 

         γ) Αναμένω ότι η αξία των αποκτήσεων που θα πραγματοποιήσω στις επόμενες 30 ημέρες ΜΟΝΟ θα υπερβεί το όριο 

εγγραφής και 

        δ) Υποχρεούμαι να εγγραφώ από την ………/………/…………… αλλά θα ήθελα να εγγραφώ προηγουμένως από την 

………/………/…………… 

3.5. Δηλώσετε την αξία των φορολογητέων συναλλαγών που αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσετε στους επόμενους 12 μήνες. 

α)   Κανονικού συντελεστή €……………………….. δ)   Μηδενικού συντελεστή €……………………….. 

β)   Μειωμένου συντελεστή 5%  €……………………….. ε)   Εκτός αντικειμένου του Κυπριακού Φ.Π.Α. €……………………….. 

γ)   Μειωμένου συντελεστή 9% €……………………….. στ) Εξαιρούμενες συναλλαγές €……………………….. 

3.6. Πιο από τα πιο κάτω προτίθεστε να πραγματοποιήσετε προς υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης   

       Παραδόσεις αγαθών         Αποκτήσεις αγαθών          Παροχή υπηρεσιών       Λήψη υπηρεσιών       Κανένα Δ/Ε 

3.7. Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες εγγραφές στο Τμήμα με τις οποίες συνδέεστε ή ήσασταν συνδεδεμένοι δηλώστε τους 

αριθμούς εγγραφής των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεστε ή ήσασταν συνδεδεμένοι.: 

ΑΦΤ………………………………………. ΦΠΑ………………………………………. 

ΑΦΤ………………………………………. ΦΠΑ………………………………………. 

ΑΦΤ………………………………………. ΦΠΑ………………………………………. 

ΑΦΤ………………………………………. ΦΠΑ………………………………………. 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ 

Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………… με αρ. ταυτότητας ………………………… 

(συμπληρώστε το πλήρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που συμπληρώθηκαν σε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνημμένο έγγραφο είναι πλήρεις και 
αληθείς και σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής υποχρεούμαι να το γνωστοποιήσω στο Τμήμα Φορολογίας. 

 

Υπογραφή ……………………………………    Ημερομηνία ………………  Τηλέφωνο για διευκρινήσεις ……………………….  

Ιδιότητα υπογράφοντα: 

        Ίδιος        Εκπρόσωπος        Συνέταιρος        Διαχειριστής / Καταπιστευματοδόχος 

        Διευθυντής /Σύμβουλος          Γραμματέας        Εξουσιοδοτημένος αξιωματούχος 

Για επίσημη χρήση Καταχωρήθηκε από ……….. Ημερομηνία …………. 

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Προστασία του Ατόμου) ΝΟΜΟΣ ΑΡ.138(Ι) ΤΟΥ 2001 
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Το Τμήμα Φορολογίας τηρεί Αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία των φορολογουμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
σκοπούς εφαρμογής των Φορολογικών Νομοθεσιών. Για τη λειτουργία του Αρχείου αυτού, υπήρξε ενημέρωση μέσω Τύπου, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του πιο πάνω νόμου. 

Το Τμήμα Φορολογίας σας ενημερώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο για να ελέγξει την 
ορθότητα των πληροφοριών, να αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκημα και να προστατεύσει τα έσοδα του Κράτους.  

 


