
 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έντυπο Απ. 2 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Για χρήση µόνο από το Τελωνείο  

Αριθµός αναφοράς: 

Ηµεροµηνία παραλαβής: 

Με το παρόν έντυπο µπορείτε να δηλώσετε τα προσωπικά σας είδη στο Τελωνείο και να ζητήσετε απαλλαγή 
από εισαγωγικούς δασµούς, φόρους κατανάλωσης και Φ.Π.Α., όταν µεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας από 
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλείσθε όπως αφού συµπληρώσετε το παρόν έντυπο το 
παρουσιάσετε σε οποιοδήποτε Τελωνειακό Σταθµό µαζί µε τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είχατε τη 
συνήθη κατοικία σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχατε στην κατοχή και χρήση σας τα προσωπικά σας 
είδη  για τον απαιτούµενο χρόνο και ότι έχετε µεταφέρει τη συνήθη κατοικία σας στη ∆ηµοκρατία. Προτού το 
συµπληρώσετε, συµβουλεύεστε να διαβάσετε το Συνοπτικό Οδηγό του Τµήµατος Τελωνείων µε τίτλο 
«Μεταφορά συνήθους κατοικίας από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που περιέχει σχετικές 
πληροφορίες. Αντίγραφο του µπορείτε να προµηθευτείτε από τα γραφεία του Τελωνείου ή το Αρχιτελωνείο ή 
από την ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.mof.gov.cy/customs). ∆ιευκρινίζεται ότι η υπογραφή της παρούσας 
αίτησης πρέπει να γίνει στην παρουσία λειτουργού του Τµήµατος Τελωνείων.  

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 
(Να συµπληρωθεί µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

Επίθετο  Όνοµα  Ηµεροµηνία άφιξης στη 
∆ηµοκρατία 

 

 

Αριθµός διαβατηρίου/ταυτότητας/ΑRC  Επάγγελµα 

 

 

∆ιεύθυνση εκτός ∆ηµοκρατίας 

 

Αριθµός τηλεφώνου 

 ∆ιεύθυνση στη ∆ηµοκρατία 

 

Αριθµός τηλεφώνου 

 

Συνολικός χρόνος παραµονής στη χώρα όπου 
είχατε τη συνήθη κατοικία σας 

 

 Άδεια οδηγού – Ηµεροµηνία λήξης 

 

Χώρα έκδοσης 

 

Ηµεροµηνία µεταφοράς της συνήθους κατοικίας σας στη 
∆ηµοκρατία 

 

  

http://www.mof.gov.cy/customs
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Μέλη της οικογένειας που σας συνοδεύουν 

Όνοµα Ηλικία Σχέση Αρ. ∆ιαβατηρίου 

1. ......................................................... .................. ………………........… ………………………..… 

2. ......................................................... .................. ………………........… ………………………..… 

3. ......................................................... .................. ………………........… ……………………..…… 

4. ......................................................... .................. ………………........… ……………………..…… 

 

 Κατέχετε εσείς ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της οικογένειάς σας άλλο αδασµολόγητο/αφορολόγητο όχηµα 
στη ∆ηµοκρατία; 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

B.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ∆Η 

Όνοµα πλοίου ή αριθµός πτήσης:  .................................................................................................................

Λιµάνι/Αεροδρόµιο άφιξης:  .......................................................................................................................... 

Ηµεροµηνία άφιξης: ....................................................................................................................................... 

Αριθµός διατακτικού/φορτωτικής: .................................................................................................................. 

Συνολικός αριθµός κιβωτίων: ......................................................................................................................... 

Αριθµός εντύπου Τελ.104Ο (για το όχηµα µόνο): ........................................................................................ 

 

 

Γ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Να συµπληρωθεί, ΜΟΝΟ εάν στα προσωπικά είδη περιλαµβάνεται και µηχανοκίνητο όχηµα. 

Κατασκευή και µοντέλο 

 

 

 

Αριθµός εγγραφής Χώρα εγγραφής 

Αριθµός πλαισίου (chassis) 

 

 

 

Αριθµός και ιπποδύναµη της 
µηχανής 

Ηµεροµηνία εγγραφής στο όνοµα  
του αιτητή 
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∆. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
Σηµείωση: Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να περιληφθούν µόνο προσωπικά είδη που βρίσκονταν στην 
κατοχή και χρήση σας στον τόπο της προηγούµενης συνήθους κατοικίας σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για 6 τουλάχιστον µήνες πριν τη µεταφορά της κατοικίας σας στη  ∆ηµοκρατία. Αν έχετε είδη, που δεν 
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα πρέπει να τα δηλώσετε ξεχωριστά και να καταβάλετε τους σχετικούς 
εισαγωγικούς δασµούς και φόρους. *

Ποσότητα Περιγραφή Αξία σε € 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Υπογραφή αιτητή: ....................................................... 

                                                      

* Αν ο κατάλογος δεν σας αρκεί, προσθέστε όσες σελίδες χρειαστείτε. Κάθε σελίδα του καταλόγου αυτού 
πρέπει να περιέχει τις πιο πάνω πληροφορίες, να αριθµείται και να υπογράφεται από τον αιτητή. 
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Ε.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
Γνωρίζοντας τις συνέπειες περί αναληθούς δηλώσεως που προβλέπονται από το άρθρο 92 του περί 
Τελωνειακού Κώδικα Νόµου, αρ. 94(Ι)/2004, δηλώνω τα ακόλουθα: 

• Έχω µεταφέρει/Θα µεταφέρω τη συνήθη κατοικία µου στη  ∆ηµοκρατία την ................................... 
(ηµεροµηνία). Επίσης δηλώνω ότι τα προσωπικά µου είδη, λεπτοµέρειες των οποίων δίνονται στην 
αίτηση αυτή:  

− αποτελούν µέρος της προσωπικής µου περιουσίας· 

− προορίζονται για ιδία χρήση στη ∆ηµοκρατία· 

− βρίσκονταν στην κατοχή και χρήση µου στον τόπο της προηγούµενης συνήθους κατοικίας µου 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 τουλάχιστον µήνες πριν τη µεταφορά της στη  ∆ηµοκρατία·  

− αποκτήθηκαν από εµένα σύµφωνα µε τους γενικούς όρους φορολογίας της εσωτερικής αγοράς 
της χώρας από την οποία προέρχονται και δεν έχουν τύχει καµιάς απαλλαγής ή επιστροφής 
δασµών και φόρων από τη χώρα αυτή λόγω της εξαγωγής τους. 

• Κατά τους τελευταίους 12 συνεχείς µήνες είχα τη συνήθη κατοικία µου εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

• Όλες οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τα προσωπικά µου είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα 
αίτηση καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Μέρος Στ είναι σωστά και αληθή. Συγκατατίθεµαι δε 
όπως οι πιο πάνω πληροφορίες τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα Τελωνείων για σκοπούς 
εφαρµογής της τελωνειακής ή άλλης νοµοθεσίας. 

• Αναλαµβάνω την υποχρέωση όπως τα προσωπικά είδη (περιλαµβανοµένου και του µηχανοκινήτου 
οχήµατος) των οποίων οι λεπτοµέρειες αναγράφονται στην αίτηση αυτή µη αποτελέσουν αντικείµενο 
χρησιδανείου, ενεχύρου, µίσθωσης ή πώλησης χωρίς την προηγούµενη γραπτή έγκριση του ∆ιευθυντή 
του Τµήµατος Τελωνείων και την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασµών, φόρων 
κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 

• Με την παρούσα αίτηση ζητώ όπως µου παραχωρηθεί απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς, φόρους 
κατανάλωσης και Φ.Π.Α. για τα προσωπικά µου είδη, όπως έχουν δηλωθεί. 

 
 
 Υπογραφή αιτητή Ηµεροµηνία  

 

 

 

 .................................................. ........................................ 

 

 

Προειδοποίηση: Η τελωνειακή νοµοθεσία προβλέπει βαριές ποινές για ψευδείς 
δηλώσεις, περιλαµβανοµένης και της κατάσχεσης των ειδών που αφορά η ψευδής 
δήλωση. 
 

Υπογράφτηκε στην παρουσία µου  (όνοµα και υπογραφή λειτουργού του Τµήµατος Τελωνείων)

 

............................................................................................................................................................................. 

Ηµεροµηνία: ……………………………… 
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ΣΤ.  ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
ΜΟΝΟ 

1.  Αποδείξεις συνήθους κατοικίας εκτός ∆ηµοκρατίας 

∆ιαβατήριο   

∆ιάθεση κατοικίας στο εξωτερικό   

Στοιχεία εργοδότησης (φορολογικές δηλώσεις, κοινωνικές 
ασφαλίσεις) 

  

Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών   

Τερµατισµός εργασίας   

Αποδείξεις καθηµερινών εξόδων, π.χ. λογαριασµοί 
ηλεκτρικού ρεύµατος, υδατοπροµήθειας 

  

∆ηµαρχιακά τέλη   

Άλλες αποδείξεις   

2.  Αποδείξεις 6µηνης κατοχής και χρήσης οχήµατος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πιστοποιητικό εγγραφής του οχήµατος   

Πιστοποιητικό ασφάλισης για χρήση από τον ενδιαφερόµενο 
από ...................... µέχρι ................ 

  

Κανονική άδεια οδηγού   

Φορτωτική ή διατακτικό παράδοσης ή εισιτήριο   

Έντυπο Τελ.104Ο   

Άλλες αποδείξεις   

3. Αποδείξεις µεταφοράς της συνήθους κατοικίας στη  ∆ηµοκρατία 

Κατοικία: αγορά/ ενοικίαση   

Στοιχεία εργοδότησης στη ∆ηµοκρατία   

Εισαγωγή οικοσκευής   

Εγγραφή παιδιών σε σχολεία   

ΑRC   

Άδεια παραµονής   

Άλλες αποδείξεις   

Επισυνάπτω τα πιο πάνω πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών 
στοιχείων που απαιτούνται για την εξέταση της αίτησής µου. 

 

Υπογραφή αιτητή  ..................................................... 

Ηµεροµηνία  ........................................ 

Έχουν/ δεν έχουν 
προσκοµιστεί τα απαραί-
τητα αποδεικτικά στοιχεία 

Λειτουργός: ...................... 

……………………….……. 

Ηµεροµ.: .......................... 

 

Σφραγίδα:  
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