
KE1 
Δπηζηξνθή ηειώλ 

 

 

1 
 

Οι ενόηηηες ποσ ακολοσθούν παρέτονηαι προς σποβοήθηζη ηοσ αιηηηή ζηη ζσμπλήρωζη ηοσ θεζμοθεηημένοσ ενηύποσ και δεν 
προζκομίζονηαι με ηο παρόν ένησπο. 
 

  Επεξηγηματικέρ Σημειώσειρ 

  

 
Τν παξόλ έληππν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί νξζά, πιήξωο θαη ζύκθωλα κε ηηο αθόινπζεο ζεκεηώζεηο. Θα 
πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί θάζε ελόηεηα ηνπ εληύπνπ. Όπνπ ν δηαζέζηκνο ρώξνο δελ είλαη αξθεηόο, λα 
επηζπλάπηεηαη πξόζζεην θύιιν. Η ρξήζε πξόζζεηνπ θύιινπ λα ζεκεηώλεηαη ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα 
Έγγξαθα».  
 
Όπνπ ππάξρεη επηινγή κε θνπηί λα ζεκεηώλεηαη  κε x ή √ αλάινγα. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζην παξόλ έληππν ζα δεκνζηεύνληαη ζην ειεθηξνληθό κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 
 

άξζξν 387Α ηνπ πεξί 
Δηαηξεηώλ Νόκνπ  
 
 
άξζξν ην άξζξν 
67(3) ηνπ πεξί 
Οκόξξπζκωλ θαη 
Δηεξόξξπζκωλ 
Σπλεηαηξηζκώλ θαη 
Δκπνξηθώλ 
Δπωλπκηώλ Νόκνπ 

Ο Υπνπξγόο δύλαηαη κε Γηάηαγκα, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη 
θαη ξπζκίδεη ηνπο ηύπνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 
απηνύ. 
 
 Ο Υπνπξγόο δύλαηαη κε δηάηαγκα, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίδεη 
θαη λα ξπζκίδεη ηνπο ηύπνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ. 

Σεκείωζε 1 

 Να ζπκπιεξώλεηαη ην όλνκα θαη αξηζκόο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο/ζπλεηαηξηζκνύ/εκπνξηθήο 
επσλπκίαο ζύκθσλα κε ην κεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 Τν πεδίν «Αξηζκόο εηαηξείαο» λα ζπκπιεξώλεηαη σο αθνινύζσο:  

 Να αλαγξάθνληαη ζην πξώην θνπηί αξηζηεξά ηα αξρηθά «ΗΔ» ζε πεξίπησζε Ηκεδαπήο Δηαηξείαο, 
ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Δπξσπατθή Γεκόζηα Δηαηξεία λα αλαγξάθνληαη 
ηα αξρηθά «ΔΓ», ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Αιινδαπή Δηαηξεία λα 
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΑΔ», ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Σπλεηαηξηζκό λα 
αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «Σ» θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έληππν ζπκπιεξώλεηαη γηα Δκπνξηθή 
Δπσλπκία λα αλαγξάθνληαη ηα αξρηθά «ΔΔ». Τν ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ εγγξαθήο λα 
βξίζθεηαη ζην δεμηόηεξν θνπηί.   

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ε αίηεζε δηθαηνινγεηηθνύ έγηλε κέζσ 
ηακείνπ ή δηαδηθηύνπ.  

 Σε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε έγηλε κέζσ ηακείνπ, λα ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ 
θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαγξάθνληαη ζην δηθαηνινγεηηθό πνπ εθδίδεη ν Έθνξνο Δηαηξεηώλ όηαλ 
γίλεηαη πιεξσκή γηα θάπνηα ππεξεζία. Σε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε έγηλε κέζσ δηαδηθηύνπ, λα 
αλαγξάθεηαη κόλν ν αξηζκόο ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο ζην πεδίν αξηζκόο δηθαηνινγεηηθνύ.  

 Να αλαγξάθεηαη ην πνζό πνπ δεηάηε λα επηζηξαθεί.  

 Να δίλνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο αηηήζηε ηελ επηζηξνθή ηέηνησλ ηειώλ.  

 Σηα πεδία όπνπ αλαγξάθεηαη πνζό λα αλαγξάθεηαη θαη ην λόκηζκα ζην νπνίν βξίζθνληαη π.ρ. €, $, 
£.  

 Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε ηελ επηζηξνθή ηειώλ γηα πεξηζζόηεξεο από 2 ππεξεζίεο, λα 
ζπκπιεξώλεηαη πξόζζεην θύιιν κε ηα ζηνηρεία ηνπο θαη λα ζεκεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ θύιισλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θαηάιιειν πεδίν ζηελ ελόηεηα «Δπηζπλεκκέλα Έγγξαθα».    

Σεκείωζε 2  

 Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πξόζσπν ην νπνίν ππνγξάθεη ηε δήισζε γλσξίδεη ειιεληθά, λα 
επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη πξώην θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη 
δηαηππσκέλε ζηα ειιεληθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ην πξόζσπν δύλαηαη λα πξνβεί ζηελ 
ππνγξαθή ηεο δήισζεο κόλν εάλ ην πεξηερόκελν ηνπ εληύπνπ ηνπ έρεη κεηαθξαζηεί ζε γιώζζα 
ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, επηιέγεηαη ην θνπηί επηινγήο ην νπνίν εκθαλίδεηαη 
δεύηεξν θαη αθνξά ηε δήισζε ε νπνία είλαη δηαηππσκέλε ζηα αγγιηθά.  

 A person, not being a Greek speaker, may only sign this form if the form is fully explained to that 
person in English or in another language which that person understands. In such case, the person 
signing must tick the second box appearing in this section which corresponds to the declaration 
made in the English language.  

 Να ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ αηηεηή ηεο αξρηθήο αίηεζεο, δηαθνξεηηθά ε αίηεζε δε ζα γίλεη 
απνδεθηή.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν 
πξνβαίλεη ζηε δήισζε ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξεία. Σεκεηώλεηαη όηη αλαθνξηθά κε αιινδαπέο 
εηαηξείεο, ε ηδηόηεηα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν δελ πεξηιακβάλεη εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν ην 
νπνίν δηακέλεη ζηε δεκνθξαηία ην νπνίν δηνξίδεηαη γηα ζθνπνύο  απνδνρήο γηα ινγαξηαζκό ηεο 
εηαηξείαο επίδνζεο λνκηθώλ εγγξάθσλ θαη νπνησλδήπνηε εηδνπνηήζεσλ πνπ απαηηνύληαη λα 
επηδνζνύλ ζηελ εηαηξεία. Η αλαθνξά ζηελ ηδηόηεηα εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν αθνξά πξόζσπα 
ηα νπνία  είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηελ εηαηξεία θαη ηνλ ηόπν εξγαζίαο ζηηο 
ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο θαη ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ Αξρώλ. 

 Σην παξόλ ζηάδην ε ηδηόηεηα «Δμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπξόζσπνο» δελ κπνξεί λα επηιεγεί θαζόηη ε 
ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Σε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν λα επηιέγεηαη ε 
ηδηόηεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζηελ εηαηξεία.  
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Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκό ηνπ ζηα αληίζηνηρα πεδία θαη ην ελ ιόγσ πξόζσπν λα ππνγξάθεη ζην 
αληίζηνηρό πεδίν.   

 Δάλ ην πξόζσπν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηε δήισζε είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα αλαγξάθεηαη ην 
όλνκα θαη επώλπκν ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ην νπνίν ζα ππνγξάςεη ηε δήισζε εθ κέξνπο θαη γηα 
ην ελ ιόγσ λνκηθό πξόζσπν θαη λα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ελ ιόγσ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην 
πεδίν «Γηα νξγαληζκό*». 

 Όπνπ ε ηδηόηεηα πνπ επηιέγεηαη είλαη «άιιε ηδηόηεηα» λα αλαγξάθεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα ππό 
ηελ νπνία ην πξόζσπν πξνβαίλεη ζηε δήισζε. Η ελ ιόγσ ηδηόηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη 
αλαπιεξσηή δηνηθεηηθό ζύκβνιν, αλαπιεξσηή γξακκαηέα ή βνεζό γξακκαηέα.  

 Σηελ πεξίπησζε Δπξσπατθήο Δηαηξείαο, ν δηνηθεηηθόο ζύκβνπινο κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ 
δηεπζπληηθνύ ή δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηεο SE. 

Σεκείωζε 3 

 Να ζπκπιεξσζνύλ ηα ζηνηρεία ηνπ αηηεηή ηεο αξρηθήο αίηεζεο δηαθνξεηηθά ε αίηεζε δε ζα γίλεη 
απνδεθηή.  

 Να επηιέγεηαη ην θαηάιιειν θνπηί επηινγήο αλάινγα κε ην αλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην 
έληππν είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.  
Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη θπζηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(θ)».  
Δάλ ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ην έληππν είλαη λνκηθό πξόζσπν, λα ζπκπιεξώλνληαη ηα 
ζηνηρεία ζηα πεδία κε ηελ έλδεημε «(λ)».   
Ννκηθό πξόζσπν πεξηιακβάλεη νξγαληζκνύο νη νπνίνη έρνπλ μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθόηεηα. 
Σε θάζε πεξίπησζε, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν είηε γηα λνκηθό πξόζσπν, λα 
ζπκπιεξώλνληαη θαη ηα πεδία πνπ δε θέξνπλ θακία από ηηο ελδείμεηο «(θ)» ή «(λ)». 

 Τν πεδίν «Αξηζκόο αληηπξνζώπνπ*» ζπκπιεξώλεηαη κόλν όηαλ ην έληππν ππνβάιιεηαη από ηνλ 
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο. Σην παξόλ ζηάδην ην ελ ιόγσ πεδίν δελ 
ζπκπιεξώλεηαη θαζόηη ε ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ Νόκνπ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Η δηεύζπλζε, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα ζπκπιεξώλνληαη ζην έληππν, λα είλαη ε ζπλεζηζκέλε 
δηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πξνζώπνπ εάλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν ή ην εγγεγξακκέλν ή 
θεληξηθό γξαθείν ηνπ εάλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν.  

 Δάλ αλαγξαθεί ν αξηζκόο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνβάιιεη ην έληππν, ην ελ 
ιόγσ πξόζσπν ζα ιακβάλεη ζρεηηθέο κε ηνλ νξγαληζκό πιεξνθνξίεο σο γξαπηό κήλπκα από ην 
ηκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 

Σεκείωζε 4 

 Σε θάζε πεξίπησζε λα επηζπλάπηεηαη έληππν κε ηνλ αξηζκό ΙΒΑΝ από ηελ Τξάπεδα.  

 Σε πεξίπησζε πνπ επηζπλάπηεηαη έληππν ηνπ γεληθνύ ινγηζηεξίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππν 
κε ππνγξαθέο θαη λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο.  

 Δάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξόζζεηα θύιια γηα ηελ επηζηξνθή ηειώλ, λα επηιέγεηαη ην αληίζηνηρν 
θνπηί επηινγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ πξόζζεησλ θύιισλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   

 Δάλ επηζπλάπηεηαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν, λα ζπκπιεξώλεηαη ην αληίζηνηρν θνπηί επηινγήο 
θαη λα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ εγγξάθνπ. 
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 Πίνακαρ Ελέγσος  

  

 
Δάλ ην έληππν δελ είλαη πιήξωο θαη νξζά ζπκπιεξωκέλν πηζαλόλ λα επηζηξαθεί. Παξαθαιείζηε λα ειέγμεηε 
ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 

   
 

Τν όλνκα θαη αξηζκόο ηνπ νξγαληζκνύ έρνπλ ζπκπιεξωζεί ζύκθωλα κε ην κεηξών ηνπ 
Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.  

 

   
 

Τα ζηνηρεία ηνπ αηηεηή έρνπλ ζπκπιεξωζεί ωο ηελ αξρηθή αίηεζε. 
 

   
 

Έρνπλ ζπκπιεξωζεί ν αξηζκόο δηθαηνινγεηηθνύ θαη ππεξεζίαο ωο αλαγξάθνληαη ζην 
δηθαηνινγεηηθό πνπ εμέδωζε ν Έθνξνο Δηαηξεηώλ. 

 

   
 

Έρεη επηζπλαθζεί ην έληππν ηνπ γεληθνύ ινγηζηεξίνπ ζε πξωηόηππν έγγξαθν θαη ν αξηζκόο 
ΙΒΑΝ ηεο Τξάπεδαο όπνπ απηό απαηηείηαη.  

 

 Τν αηηνύκελν πξνο επηζηξνθή πνζό έρεη ζπκπιεξωζεί.  
 

 Οη ιόγνη επηζηξνθήο ηωλ ηειώλ έρνπλ ζπκπιεξωζεί.   
 

  Τα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο έρνπλ ζπκπιεξωζεί πιήξωο θαη νξζά. 
 

 Τν αλάινγν ηέινο έρεη πξνζθνκηζζεί. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ηέιε 
αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ.    

  

 Τν έληππν είλαη δεόληωο ππνγεγξακκέλν.    
 

 

 

 Κατασώπιση  

  
 
Τν παξόλ έληππν κπνξεί λα ππνβιεζεί ωο αθνινύζωο:   

 

Έθνξν Δηαηξεηώλ 
Τκήκα Δθόξνπ Δηαηξεηώλ θαη Γηαλνεηηθήο Ιδηνθηεζίαο 
Γσλία Λεσθ. Μαθαξίνπ θαη Καξπελεζίνπ 
Πνιπθαηνηθία «ΞΔΝΙΟΣ», 1427 Λεπθσζία 

Μνλνζπξηδηθή 
Πξόζβαζε 

Υπεξεζία Μνλνζπξηδηθήο Πξόζβαζεο 
Υπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο 
Αλδξέα Αξανύδνπ 13 - 15, 
CY-1421 Λεπθσζία, 
Κύπξνο  

  

  

 Πεπαιτέπω πληπουοπίερ  

  

 
Μπνξείηε λα απνηαζείηε γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ  
https://www.companies.gov.cy/ 
 
 

  
 


