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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
_________
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
_________

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΝ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ
Σηµείωσις:- Απαιτείται ιδιαιτέρα αίτησις δι’ έκαστην χωριτικήν περιοχήν,
εν ή σκοπείται η καλλιέργεια καπνού.
Ο υπογεγραµµένος ........................................................................................................ (πλήρες όνοµα)
ων κάτοχος .................................................................................................................................................... σκαλών
εν τη τοποθεσία ...................................................................... του χωρίου .................................................................
της επαρχίας ............................................................................ εξαιτούµαι ώδε την παροχήν αδείας προς
η
καλλιέργειαν καπνού κιτρίνου φύλλου / βιργινίας * κατά το έτος το λήγον τη 31 Οκτωβρίου 19......

Εφ’ όσον µοι παρασχεθή άδεια κατόπιν της παρούσης αιτήσεως α ν α λ α µ β ά ν ω τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν
όπως –
(α) καθιστώ γνωστόν τω Τελώνη το γεγονός εάν η έκτασις ή καλλιεργουµένη υπ’ εµού είναι ετέρα της
ανωτέρω καθοριζοµένης τοιαύτης·
(β) καθιστώ γνωστόν τω Τελώνη το γεγονός οιασδήποτε τυχαίας απωλείας ή καταστροφής του υπ’ εµού
παραχθέντος καπνού·
(γ) µη καταστρέφω, επιτρέπω ή προκαλώ την καταστροφήν, ειµή τη αδεία τελωνειακού λειτουργού και όπως
µη ποιούµαι χρήσιν, επιτρέπω ή προκαλώ χρήσιν, διά καπνίσµατος ή άλλως πως, οιουδήποτε καπνού
καλλιεργηθέντος δυνάµει της τοιαύτης αδείας.
Περαιτέρω α ν α λ α µ β ά ν ω τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν όπως µη µεταφέρω, επιτρέπω ή προκαλώ την
µεταφοράν εκ του οικήµατός µου εν ..........................................................................................† οιουδήποτε ούτω
καλλιεργηθέντος καπνού, µέχρις ου ο εν λόγω καπνός προσαχθή τω τελωνειακώ λειτουργώ και ζυγιστή υπ’
αυτού· προς τούτοις καθίσταµαι υπεύθυνος δια την πληρωµήν του αναλογούντος τω καπνώ τούτω φόρου
καταναλώσεως κατά πάντα χρόνον µέχρις ού, είτε ούτος παραληφθή υπό τινος αδειούχου καπνεµπόρου ή άλλως
πως πληρωθώσιν αι σχετικαί πρόνοιαι του νόµου, και αναλαµβάνω την υποχρέωσιν όπως απαντώ αληθώς εις
παν ερώτηµα, όπερ ήθελε τεθή εις εµέ υφ’ οιουδήποτε τελωνειακού λειτουργού, καθ’ όσον αφορά εις τον τόπον,
καλλιέργειαν, ξήρανσιν, διάθεσιν και παν ό,τι αφορά εις τον τοιούτον καπνόν.
(Ηµεροµηνία) .........................................

( Υπογραφή) .................................................................

----------------------------------------------* ∆ιαγράψατε το µη συνάδον εις την περίπτωσιν.
† Εγγράψατε την διεύθυνσιν του οικήµατος, εν ω θα ενεργήται η ξήρανσις και αποθήκευσης του καπνού.

∆Ι’ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΧΡΗΣΙΝ

