ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣ’ ΕΞΑΙΡΕΗ ΠΟΛΙΣΟΓΡΑΦΗΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ
με βάςη το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α
των περί Αρχείου Πληθυςμοφ Νόμων του 2002-2015
Κατάλογοσ Εγγράφων Αίτηςησ Επενδυτή/ Επενδφτριασ

1.

Επιςτολι από τον/τθν αιτοφντα/αιτοφςα ι εκπρόςωπο του/τθσ ςτθν οποία να
επεξθγείται επιγραμματικά θ επζνδυςθ και βάςει ποιου οικονομικοφ κριτθρίου
υποβάλλεται θ αίτθςθ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.

Ζντυπο Μ127 πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο
Πρωτοκολλθτι κυπριακοφ δικαςτθρίου ι προξενικοφ λειτουργοφ

ενϊπιον

3.

Πιςτοποιθτικό γεννιςεωσ

4.

Πιςτοποιθμζνο αντίγραφο διαβατθρίου.

5.

Πιςτοποιθτικό λευκοφ ποινικοφ μθτρϊου από τθ χϊρα καταγωγισ και τθ χϊρα
ςυνικουσ διαμονισ (εάν διαφζρει).

6.

Πιςτοποιθτικό γάμου/ Πιςτοποιθτικό Πολιτικισ υμβίωςθσ

7.

Αντίγραφα αγγελιϊν ςε θμεριςια εφθμερίδα δφο ςυνεχόμενων δθμοςιεφςεων

8.

Δφο φωτογραφίεσ μεγζκουσ διαβατθρίου

9.

Βιογραφικό θμείωμα
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10.

11.

Αντίγραφο άδειασ παραμονισ ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία

Αίτθςθ υψθλόβακμου διευκυντικοφ ςτελζχουσ
 υμβόλαιο εργοδότθςθσ
 Βεβαίωςθ Είςπραξθσ από το Σμιμα Εςωτερικϊν Προςόδων

ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

12.

Αγοραπωλθτιριο υμβόλαιο.

13.

Σίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι Απόδειξθ υποβολισ του υμβολαίου ςτο Σμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ

14.

Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ

15.

Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςτο κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’
ονόματι του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ του πωλθτι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

16.

Πιςτοποιθτικό Εγγραφισ τθσ εταιρείασ/ εταιρειϊν από τον Ζφορο Εταιρειϊν

17.

Πιςτοποιθτικό μετόχων από τον Ζφορο Εταιρειϊν ι πιςτοποιθτικά που να
αποδεικνφουν ότι ο επενδυτισ είναι ο τελικόσ δικαιοφχοσ τθσ εταιρείασ

18.

Ελεγμζνοι λογαριαςμοί τθσ εταιρείασ/ εταιρειϊν για τα τελευταία τρία ζτθ που
προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ

Α.1 Επζνδυςη ςε ακίνητα, αναπτφξεισ και ζργα υποδομήσ

19.

Αγοραπωλθτιριο υμβόλαιο
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20.

Σίτλοσ ιδιοκτθςίασ ι Απόδειξθ υποβολισ του υμβολαίου ςτο Σμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ

21.

Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ

22.

Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’
ονόματι του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ του πωλθτι

23.

Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξθσ γθσ ςτισ περιπτϊςεισ επζνδυςθσ ςε οικοδομιςιμθ
γθ

Α.2 Αγορά ή ςφςταςη ή ςυμμετοχή ςε κυπριακζσ επιχειρήςεισ και εταιρείεσ

24.

Αγοραπωλθτιριο υμβόλαιο

25.

Αποδείξεισ καταβολισ του ςυμφωνθμζνου ποςοφ αγοράσ

26.

Βεβαίωςθ Ζφορου Εταιρειϊν για τουσ μετόχουσ

27.

Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’
ονόματι του πωλθτι ι τθσ εταιρείασ

28.

υγκεκριμζνο επενδυτικό πλάνο

29.

Αντίγραφα των ςυμβολαίων εργαςίασ των Κυπρίων και πολιτϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εργαηόμενων ςτθν εταιρεία ςτθν οποία ο αιτϊν προζβθ ςε
επζνδυςθ

30.

Βεβαίωςθ από το Σμιμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων για τισ αςφαλιςτζεσ
αποδοχζσ των εργαηόμενων ςτθν εταιρεία ςτθν οποία ο αιτϊν προζβθ ςε
επζνδυςθ
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31.

Αντίγραφο Αςφαλιςτικοφ Λογαριαςμοφ από τισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων για κάκε ζκαςτο εκ των Κφπριων ι πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ εργαηόμενων

32.

Βεβαίωςθ Εγγραφισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ (MEU1) ι Πιςτοποιθτικό Μόνιμθσ
Διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ (MEU3) για εργαηόμενουσ που είναι πολίτεσ
κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Α.3 Επζνδυςη ςε Οργανιςμοφσ Εναλλακτικών Επενδφςεων ή χρηματοοικονομικά περιουςιακά
ςτοιχεία κυπριακών επιχειρήςεων ή κυπριακών οργανιςμών που είναι αδειοδοτημζνοι από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράσ

33.

Σίτλοσ/ Σίτλοι και άλλα ζγγραφα των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων

34.

Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε κυπριακό εμπορικό τραπεηικό ίδρυμα επ’
ονόματι τθσ επιχείρθςθσ ι του οργανιςμοφ

35.

υγκεκριμζνο επενδυτικό πλάνο

36.

Βεβαίωςθ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου

Α.4 υνδυαςμόσ Επενδφςεων - Επζνδυςη ςε κρατικά ομόλογα

37.

Απόδειξθ από το Γραφείο Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ για τθν αγορά των
ειδικϊν κρατικϊν ομολόγων

38.

Ζμβαςμα από το εξωτερικό ςε λογαριαςμό του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
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