
 

(Εντυπο Ε.Πρ. 42 Ερ./ Form I.R.42A Q) 2004  

 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  ΕΞΑΚΡΙΒΩΗ  ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΡΟΤ “ΜΗ  ΚΑΣΟΙΚΟ ΚΤΠΡΟΤ” ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2011 
QUESTIONNAIRE FOR ASCERTAINING WHETHER THE CONDITIONS RELATING TO THE TERM „NON CYPRUS RESIDENT‟ 

ARE MET FOR THE YEAR 2011 

(Για ηο ενδιάμεζο μέριζμα ηης / For the Interim dividend of Marfin CLR Public Co Ltd  ) 

  

 Τν εξσηεκαηνιόγην απηό ζα ζπκπιεξώλεηαη από μη καηοίκοσς Κύπροσ πνπ 

είλαη δηθαηνύρνη  κεξίζκαηνο από Εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

“Δήισζε γηα εμαίξεζε από ηελ απνθνπή Έθηαθηεο Εηζθνξάο γηα  ηελ Άκπλα από 

Μεξίζκαηα”, (Έληππν Ε.Πξ 42) 2004. 

 Τν Εξσηεκαηνιόγην απηό πξέπεη λα ην ππνβάιεηε ζηελ Εηαηξεία ζηελ νπνία 

είζαζηε δηθαηνύρνο κέηνρνο (Beneficial Shareholder), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγξακκέλν, γηα λα κελ ζαο απνθόπηεηαη 

Έθηαθηε Εηζθνξά γηα ηελ Άκπλα από κεξίζκαηα πνπ ιακβάλεηε ή ινγίδεηαη όηη 

ιακβάλεηε.  Η ππνβνιή ηνπ εληύπνπ απηνύ λα γίλεη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

αξρείνπ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξαγκαηηθνύ κεξίζκαηνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

ινγηδόκελνπ κεξίζκαηνο, κέρξη ηέινπο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 Σε αληίζεηε πεξίπησζε ε Εηαηξεία ζα απνθόπηεη Έθηαθηε Εηζθνξά γηα ηελ 

Άκπλα ηόζν γηα ην ηξέρνλ έηνο όζν θαη γηα ην επόκελν έηνο. 

 
  

  Πιζη. Αναγνώριζης:                                 Αρ. Μερίδας Επενδσηή: 

  Identification Number                                               Registry Number 

           
 This Questionnaire is to be completed by non Cyprus residents who are beneficially entitled to dividends from companies which have 

signed the “Declaration for exemption from  the deduction of defence contribution on dividends” . (Form I.R. 42A) 2004 
 In order to ensure that special contribution is not deducted on real dividends paid to you or deemed to have been paid to you, you must 

complete and sign this Questionnaire every year for which you remain a beneficial shareholder in a company and submit this to the 
company.  The latest submission dates are as follows:  

o In the case of real dividend payment before the closing date at which you are entitled to the dividends 
o In the case of deemed dividend payment before the end of every year at which you remain a beneficial shareholder. 

 Otherwise your company will deduct special contribution for the defence with respect to current and following years. 
 
 Σημείωση:Αναθοπικά με ηιρ παπαγπάθοςρ 8 και 9 πιο πάνω, ηο Τμήμα Εζωηεπικών Πποζόδων έσει ηο δικαίωμα να δεηήζει αποδεικηικά ζηοισεία όπωρ 

π.σ. απόδειξε πλεπωμήρ ξενοδοσείος, ενοικιαζηήπιο ζςμβόλαιο, ηίηλο ιδιοκηεζίαρ καηοικίαρ, ανηίγπαθα ηων ζελίδων ηος διαβαηεπίος πος να θαίνονηαι οι 
ζθπαγίδερ άθιξερ και ανασώπεζερ, αποκόμμαηα ηων Αεποποπικών ή άλλων ειζιηεπίων, αποκόμμαηα ηων καπηών επιβίβαζερ.    

 Note: As far as par.s  8 and 9 are concerned the Department of Inland Revenue retains the right to request the submission of supporting evidence relating to 
the above e.g. hotel payment vouchers, letting contract, a residence title deed, copy of passport pages or air/sea tickets, or boarding passes, which show the 
dates of entry and exit. 

1. Ονομαηεπώνςμο / Name: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Διεύθςνζη Μόνιμηρ Καηοικίαρ / Permanent Home Address: 
 
 
 

Σεμειώζηε Χ ζηο καηάλλελο κοςηί / Tick in the appropriate box 
3. Η Μόνιμη ζαρ καηοικία είναι / Your permanent address is:   

Ιδιόκηηηη / Owned                         Ενοικιαζόμενη / Rented     

Σεμειώζηε Χ ζηο καηάλλελο κοςηί / Tick in the appropriate box 
4. Έσεηε Ιδιόκηηηη καηοικία ζηην Κύππο / Do you own a private home in Cyprus:                       

Ναι                   Όσι   

5. Διεύθςνζη Επγαζίαρ / Business Address: 
 
 

6. Πεπιγπαθή Επγαζίαρ / Description of Economic Activity: 

    Όνομα και Διεύθςνζη Επγοδόηη / Name and address of Employer: 

 

7. (i) Αξηζκόο Δηαβαηεξίνπ / Passport No: 

 

(ii) Ημεπομηνία Λήξηρ / Expiry Date: (iii) Εκδίδοςζα Απσή / Issuing Authority: 
 

8. Όηαν Βπίζκεζηε ζηεν Κύππο  διαμένεηε ζε / When you are in Cyprus you reside in:         Σεμειώζηε  Χ ζηο καηάλλελο κοςηί / Tick in the appropriate box 

(i)  Ξενοδοσείο / Hotel              (ii)  Ενοικιαζόμενο Υποζηαηικό / Rented Premises          (iii) Ιδιόκηηηο Υποζηαηικό / Owned Premises   

 

9. Ηκεξ. άθημεο ζηελ Κύπξν θαη αλαρώξεζεο από ηελ Κύπξν ζην ππό αλαθνξά έηνο (2011) / Dates of entry in and exit from Cyprus during 

the reference year (2011): 

Ημεπομηνία Άθιξηρ / Date of entry    Ημεπομηνία Ανασώπηζηρ / Date of exit        Ημέπερ Παπαμονήρ / Days of stay 

…………………..                ………………………….                               …………………… 

…………………..                ………………………….                               …………………… 

…………………..                 …………………………                               …………………… 

…………………..                 …………………………                               …………………… 

                           

 Σύνολο ημεπών παπαμονήρ / Total days of stay:                                 .……………………         

10. Υπογπαθή / Signature: 11. Ημεπομηνία / Date:  


