ΕΝΣΤΠΟ Φ.Κ.10

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

Για επίζημη σπήζη

θπαγίδα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ ΜΠΤΡΑ
ςµπληπϊζηε ηο ένηςπο µε µαωπο ή µπλέ µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γπάµµαηα.

Μποπείηε να ηο ςποβάλεηε ζηο Σελυνείο ζηην συπική απµοδιψηηηα ηος οποίος βπίζκονηαι ηα
ςποζηαηικά πος θα σπηζιµοποιηθοων υρ ςποζηαηικά παπαγυγήρ.
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Παπακαλείζηε να γπάτεηε ηο ψνοµα ζαρ
Αν είζηε εηαιπεία πεπιοπιζµένηρ εςθωνηρ να γπάτεηε ηο ψνοµα ηηρ εηαιπείαρ
Αν είζηε ζςνεηαιπιζµψρ να γπάτεηε ηο ψνοµα ηος ζςνεηαιπιζµοω και ψλυν ηυν ζςνεηαίπυν και
ηοςρ απιθµοωρ ηυν δεληίυν ηαςηψηηηαρ ηοςρ.
Όνοµα(ηα)
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(α)

Απιθµψρ Εγγπαθήρ ζηον
Έθοπο Εηαιπειϊν και
Επίζηµο Παπαλήπηη /
Απιθµψρ Σαςηψηηηαρ για
θςζικψ ππψζυπο

Απιθµψρ
Εγγπαθήρ ζηο
Μηηπϊο Φ.Π.Α.

Απιθµψρ Εγγπαθήρ
ζηο Σελυνειακψ
Μηηπϊο

Παπακαλείζηε να ζςµπληπϊζεηε ηη διεωθςνζη ηηρ κωπιαρ έδπαρ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ.

Οδψρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμψρ
Απ. Διαμ.

Σ.Κϊδικαρ

Πποάζηιο/Πψλη/ Υυπιψ/Επαπσία ........................................................................................................
Ηλεκηπονικψ
Απ.Σηλεθϊνος
Απ. Σηλεομοιψηςπος
Σασςδπομείο

(β)

Παπακαλείζηε να ζςµπληπϊζεηε ηη διεωθςνζη ζαρ για αλληλογπαθία, αν είναι διαθοπεηική
απψ ηην πιο πάνυ.

Οδψρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμψρ
Απ. Διαμ.

Σ.Κϊδικαρ

Πποάζηιο/Πψλη/ Υυπιψ/Επαπσία ........................................................................................................
Ηλεκηπονικψ
Απ.Σηλεθϊνος
Απ. Σηλεομοιψηςπος
Σασςδπομείο
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(γ) Παπακαλείζηε να ζςµπληπϊζεηε ηη διεωθςνζη ηυν ςποζηαηικϊν ζηα οποία θα παπάγεηαι και
θα αποθηκεωεηαι µπωπα.
Οδψρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμψρ
Απ. Διαμ.

Σ.Κϊδικαρ

Πποάζηιο/Πψλη/ Υυπιψ/Επαπσία ........................................................................................................
Ηλεκηπονικψ
Απ.Σηλεθϊνος
Απ. Σηλεομοιψηςπος
Σασςδπομείο
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∆ήλυζη πποφψνηυν αλκοολικοω βαθµοω και ηωπυν ζςζκεςαζίαρ κάθε πποφψνηορ.
(Αν ο τώρος δεν είναι επαρκής µπορείηε να επιζσνάυεηε αναλσηική καηάζηαζη προχόνηφν)
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∆ήλυζη ςποζηαηικϊν, µησανηµάηυν δοσείυν και ζκεςϊν.
(ωµθυνα µε ηην επιζςναπηψµενη δήλυζη ψπυρ αςηή πποβλέπεηαι ζηην παπάγπαθο 4 ηηρ
Γνυζηοποίηζηρ για ηοςρ ψποςρ και πποχποθέζειρ για ηην καηαζκεςή µπωπαρ και ηην έκδοζη
άδειαρ καηαζκεςαζηή µπωπαρ).
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ςνοδεςηικά Έγγπαθα (Παρακαλώ ζηµειώζηε µε √ ηα έγγραθα ποσ επιζσνάπηονηαι)
Δεληίο ηαςηψηηηαρ ζε πεπίπηυζη θςζικοω πποζϊπος.
Πιζηοποιηηικψ ζωζηαζηρ εηαιπείαρ απψ ηον Έθοπο Εηαιπειϊν και Επίζημο Παπαλήπηη.
Πιζηοποιηηικψ εγγεγπαμμένος γπαθείος ηηρ εηαιπείαρ απψ ηον Έθοπο Εηαιπειϊν και
Επίζημο Παπαλήπηη.
Πιζηοποιηηικψ ζσεηικά με ηοςρ ςπεωθςνοςρ ηηρ εηαιπείαρ, ηην ιδιψηηηα και ηιρ απμοδιψηηηέρ
ηοςρ ζηην εηαιπεία απψ ηον Έθοπο Εηαιπειϊν και Επίζημο Παπαλήπηη.
Πιζηοποιηηικψ εγγπαθήρ ζηο Μηηπϊο Φ.Π.Α.
Πιζηοποιηηικψ εγγπαθήρ ζηο Σελυνειακψ Μηηπϊο.
Σοπογπαθικά και απσιηεκηονικά ζσέδια ηυν ςποζηαηικϊν πος θα σπηζιμοποιοωνηαι υρ
θοπολογική αποθήκη, θευπημένα απψ ηην απμψδια απσή.
Δήλυζη απσιηέκηονα ή πολιηικοω μησανικοω για ηο εμβαδψν ηος ςποζηαηικοω.
Πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομήρ απψ ηην απμψδια απσή υρ ππορ ηη ζςγκεκπιμένη
σπήζη ηος ςποζηαηικοω.
ηοισεία πος να αποδεικνωοςν ηη νψμιμη καηοσή ηυν ςποζηαηικϊν, ψπυρ ηίηλορ ιδιοκηηζίαρ
ή ενοικιαζηήπιο έγγπαθο.
ηοισεία ζσεηικά με ζςναθείρ άδειερ πος καηέσει ο αιηηηήρ.
Έκθεζη ζσεηικά με ηο λογιζηικψ ζωζηημα ηηρ επισείπηζηρ ηα μέηπα εζυηεπικοω ελέγσος και
ηιρ μεθψδοςρ λογιζηικοω ελέγσος.
Πιζηοποιηηικψ ηος ςμβοςλίος Σποθίμυν.
Πιζηοποιηηικψ Πςπαζθάλειαρ.
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Δήλυζη ςποζηαηικϊν, μησανημάηυν, δοσείυν και ζκεςϊν.
Δήλυζη πποφψνηυν, αλκοολικοω βαθμοω και ζςζκεςαζίαρ καηά πποφψν.
Άλλα έγγπαθα ή δικαιολογηηικά ή πληποθοπίερ πος κπίνονηαι καηά πεπίπηυζη αναγκαία
απψ ηο Διεςθςνηή για ηη νψμιμη λειηοςπγία ηος ςποζηαηικοω παπαγυγήρ και γενικψηεπα για
εξέηαζη και αξιολψγηζη ηηρ αίηηζηρ.
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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∆ήλυζη

Εγϊ ο/η ...............................................................................................................................................
(σμπληρώζηε ηο πλήρες όνομά ζας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ)
δηλϊνυ ψηι οι πληποθοπίερ πος παπέσονηαι με αςηψ ηο ένηςπο και πος πεπιέσονηαι ζε
οποιοδήποηε επιζςνημμένο έγγπαθο είναι πλήπειρ και αληθείρ και ζςγκαηαηίθεμαι, με πλήπη
επίγνυζη, ψπυρ οι πληποθοπίερ αςηέρ ηωσοςν επεξεπγαζίαρ απψ ηο Σμήμα Σελυνείυν για ηο
ζκοπψ ηηρ παποωζαρ αίηηζηρ.

Τπογπαθή: ............................................................
Ημεπομηνία: ........................................................
Παπακαλϊ ζημειϊζηε με √ ψπος ιζσωει
Αςηοεπγοδοηοωμενορ:
Καηαπιζηεςμαηοδψσορ:
Γπαμμαηέαρ εηαιπείαρ:
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ςνέηαιπορ:
Εξοςζιοδοηημένο διεςθςνηικψ ζηέλεσορ:
Ππψεδπορ ή Γπαμμαηέαρ:

Για ςπηπεζιακή σπήζη µψνο

Η αίηηζη ζςζηήνεηαι / δεν ζςζηήνεηαι
Παπαηηπήζειρ:

ΦΡΑΓΙΔΑ

........................................
Ανϊηεπορ Σελυνειακψρ Λειηοςπγψρ
Ημεπομηνία: ...............................
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8

Για ςπηπεζιακή σπήζη µψνο

Η αίηηζη γίνεηαι αποδεκηή / αποππίπηεηαι
Παπαηηπήζειρ:

ΦΡΑΓΙΔΑ

........................................
Διεςθςνηήρ
Σμήμαηορ Σελυνείυν

Ημεπομηνία: ...............................

