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ΤΕΛ.1000 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ή / ΚΑΙ 

ΜΗΤΡΩΟ EORI 
 
        
 
Παρακαλείστε όπως αφού συμπληρώσετε το έντυπο με μαύρο ή μπλε μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ, να μονογράψετε κάθε σελίδα του και να το καταθέσετε στο αρμόδιο γραφείο στα κατά 
τόπους Επαρχιακά Τελωνεία. 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

1.1 Στοιχεία αιτητή είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμό κλπ: 

Όνομα/τα αιτητή 

Αρ. εγγραφής  
στον Έφορο 

Εταιρειών/ ΑΔΤ 

Αρ. ΦΠΑ  
(αν υπάρχει) 

Αρ. ΦΠΑ που 
χορηγήθηκαν από άλλα 

Κράτη-Μέλη (αν 
υπάρχουν)  

 
 

   

 
 

   

1.2 Εμπορική επωνυμία (αν υπάρχει) σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών:  

 
 

1.3 Λεπτομέρειες για το νομικό χαρακτήρα του αιτητή: 

Σημειώσετε  όπου εφαρμόζεται και συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία. Στην περίπτωση του 
συνεταιρισμού συμπληρώστε και το έντυπο για εγγραφή συνεταιρισμού (ΤΕΛ.1000Α). 

1 

Αυτοεργοδοτούμενος   

4 

Λέσχη/Ίδρυμα/Σωματείο/ 
Πρεσβεία/Προξενείο κλπ 

 

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας  
Ημερομηνία Σύστασης  

Ημερομηνία γεννήσεως  

2 
Συνεταιρισμός  

5 
Αλλοδαπή Εταιρεία 

 
 

Ημερομηνία Σύστασης  Ημερομηνία Σύστασης  

3 

Εταιρ. Περ. Ευθύνης (Λτδ)  

6 Άλλη (διευκρινίστε) 
 
 
 

Αριθμός εγγραφής  

Ημερομηνία Σύστασης  

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 
2.1 Να συμπληρωθεί από Οικονομικούς Φορείς ή πρόσωπα που δεν είναι εγκατεστημένα στο 
τελωνειακό  έδαφος της Κοινότητας: 

Όνομα εκπροσώπου² στην Κύπρο:           

…………………………………………….…………………………………………………………………..….  

Όνομα / τα Αριθμός ή αριθμοί αναγνώρισης¹ Αριθμός εγγραφής ΦΠΑ 

 
 

  

 
 

  

Για επίσημη χρήση 
Αρ. Αίτησης: 
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2.2 Άλλες εγγραφές EORI/TIN με τις οποίες συνδέεστε στην Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα3: 

Α/Α Όνομα  
Αριθμός συνδεόμενης 

εγγραφής 
Άλλα στοιχεία εγγραφής  

    

    

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΤΗ  
3.1 Σημειώσετε  όπου ισχύει:   

Μη εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης  

Εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

 
3.2 Διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας4: 
Οδός και αριθμός:................................................................Όνομα κτιρίου:...................... Αρ. διαμ.:.............  
 
Ταχ.κώδ.:...........Πόλη/Χωριό:................................Επαρχία:..................................Αρ.Τηλ:............………… 
 
Αρ.φαξ.:..........................Ηλεκτρονική διεύθυνση:……………..……..............................……………………… 
 
Όνομα αρμοδίου προσώπου σε περίπτωση επικοινωνίας:……………………….……………………………... 

 
3.3 Διεύθυνση για αλληλογραφία αν είναι διαφορετική από την πιο πάνω: 
Οδός και αριθμός ή Ταχ.θυρίδα:.............................................................................Ταχ. κώδ.:...................... 
 
Επαρχία:..............................................Αρ. Τηλ:............……………..…… Αρ. φαξ.:...........................……..   
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση:……………..…….....................………………………………. 

 
 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΤΗΤΗ 
Δραστηριότητες που θα εξασκείτε με τον αριθμό EORI σας: 

Κωδικός κύριας οικονομικής 
δραστηριότητας - κωδικός NACE5 

Δραστηριότητα 

 
 

 

 
 

 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
5.1 Συγκατάθεση για άρση εμπιστευτικότητας στοιχείων της εγγραφής στο σύστημα EORI σε 
ιστοσελίδα της E.E.6 (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού 2015/2447). Σημειώσετε  εάν 
συμφωνείτε. 

Συγκατατίθεμαι για την άρση εμπιστευτικότητας των πιο κάτω στοιχείων μου:                  
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία & Διεύθυνση έδρας/Διεύθυνση κατοικίας 
 

5.2 Επεξεργασία στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ/2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.  

Με την υπογραφή και κατάθεση της παρούσας αίτησης λαμβάνω γνώση ότι το Τμήμα Τελωνείων 
τηρεί Αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία των Οικονομικών Φορέων που 
εγγράφονται σε αυτό, τα οποία στοιχεία θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς εφαρμογής της 
Τελωνειακής και της άλλης νομοθεσίας.  
Επίσης οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Κυβερνητικών Υπηρεσιών που θα γίνεται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς ή/και για σκοπούς 
δημοσίου συμφέροντος. 
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6. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Συμπληρώστε και υπογράψετε την πιο κάτω δήλωση7 
 
Εγώ ο/η  ...............................................................................................................................................................  

(γράψετε το πλήρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
με αρ. δελτίου ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου ………………………………………….δηλώνω ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται με αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνημμένο 
έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεμαι, με πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές 
τύχουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης σύμφωνα με το 
σημείο 5.2 πιο πάνω.  
 
Υπογραφή: ................................................... Ημερομηνία: …………………. 
 
 
Ιδιότητα προσώπου που υπογράφει. Σημειώστε √ στο κατάλληλο πεδίο: 
 

Αυτοεργοδοτούμενος:  Διευθυντής/Εξουσιοδοτημένοςαντιπρόσωπος:  

Καταπιστευματοδόχος:    Συνέταιρος:  

Γραμματέας εταιρείας:    Πρόεδρος:  

 

 
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
 

7. ΑΠΟΔΟΧΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  

Η αίτηση έχει γίνει αποδεκτή και έχει αποδοθεί ο αριθμός EORI: 

 

Λειτουργός: Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός: 

Όνομα:……………………………………… Όνομα:………………………………………… 

Υπογραφή:…………………………………. Υπογραφή:……………………………………. 

Ημερομηνία:…………………………..…… Ημερομηνία:…………………………………… 

 

8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

Καταχωρήθηκε στο Τελωνειακό Μητρώο           ή/και στο EORI 
 

Όνομα Λειτουργού………………………………......Υπογραφή ……………………..…Ημερομηνία.…………..  

  
 
 

9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΕΛ.1000 

 
 
 
 
 

  

Η αίτηση με αριθμό…….….....………..έχει παραληφθεί στις ………………... 

Όνομα Λειτουργού:………….…….....……… Υπογραφή ..……………........... 

Αριθμός EORI:………………………… 

Σφραγίδα 

Τελωνείου 

Σφραγίδα αιτητή 
(αν υπάρχει) 

Σφραγίδα 

Τελωνείου 
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Συμπληρωματικές πληροφορίες για το έντυπο ΤΕΛ.1000 

 Στο Τελωνειακό Μητρώο εγγράφονται πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου 
του 2004 αρ. 94(Ι)/2004 καθώς επίσης και σύμφωνα με την ΚΔΠ 443/2004. 

 Ο αριθμός EORI χορηγείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 2013/952. 

 Το Τμήμα Τελωνείων μετά την αποδοχή και έγκριση της αίτησης χορηγεί ένα ενιαίο αριθμό εγγραφής στο 
Τελωνειακό Μητρώο και στο σύστημα EORI. 

 Για φυσικά πρόσωπα το συμπληρωμένο έντυπο ΤΕΛ.1000 πρέπει να συνοδεύεται από: 
 Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του αιτητή για επιβεβαίωση της ταυτότητας του προσώπου που 

υπογράφει 
 Αντίγραφο πιστοποιητικού για εμπορική επωνυμία από τον Έφορο Εταιρειών, αν υπάρχει 
 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΦΠΑ, αν υπάρχει 
 Σφραγίδα, αν υπάρχει 

 Για νομικά πρόσωπα το συμπληρωμένο ΤΕΛ.1000 πρέπει να συνοδεύεται από: 
 Αντίγραφα όλων των πιστοποιητικών του Εφόρου Εταιρειών (σύστασης, γραφεία, διευθυντές κλπ) 
 Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του διευθυντή/γραμματέα που υπογράφει την αίτηση, για επιβεβαίωση της 

ταυτότητάς του  
 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής στο ΦΠΑ, αν υπάρχει 
 Σφραγίδα εταιρείας, αν υπάρχει  

 Για σωματεία, ιδρύματα, πρεσβείες κλπ το συμπληρωμένο έντυπο ΤΕΛ.1000 πρέπει να συνοδεύεται από: 
 Αντίγραφα καταστατικών εγγράφων για τη σύσταση του σωματείου, ιδρύματος κλπ 
 Επιστολή ή πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι το άτομο που υπογράφει είναι εξουσιοδοτημένο 
 Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του προσώπου που υπογράφει για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του  
 Σφραγίδα του σωματείου, ιδρύματος, πρεσβείας κλπ  

 
Επεξηγηματικές σημειώσεις  

 1 Αριθμός ή αριθμοί αναγνώρισης εφόσον έχουν αποδοθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τελωνειακούς σκοπούς 
από τις Αρμόδιες Αρχές τρίτης χώρας με την οποία έχει συναφθεί και ισχύει συμφωνία για Αμοιβαία Διοικητική 
Συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα. 

 ² Πρόσωπο που θα αναλάβει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις όπως αυτές προκύπτουν από την Εθνική ή Κοινοτική 
νομοθεσία.  

 3 Για τους σκοπούς της παρ. 2, συνδεόμενες εγγραφές νομικών ή φυσικών προσώπων θεωρούνται οι πιο κάτω: 
I. όταν αξιωματούχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ενός προσώπου είναι ταυτόχρονα 

αξιωματούχοι ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άλλου 

II. όταν μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο 

III. όταν ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο 

IV. όταν το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα 

V. όταν υπάρχει νόμιμος συνεταιρισμός μεταξύ τους 

VI. όταν υπάρχει σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου 

VII. όταν είναι μέλη της ίδιας οικογένειας στην περίπτωση φυσικών προσώπων 
VIII. όταν το ένα πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα 

ψήφου του ενός ή του άλλου. 

 4 Παρουσιάστε σε συμπληρωματικό φύλλο όλες τις άλλες διευθύνσεις όπου εξασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα 

 5 Το πεδίο είναι μη υποχρεωτικό - ο κατάλογος με τις οικονομικές δραστηριότητες έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα:  
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/ACAE9C7425A1F065C22575D300333E74?opendocument  

 6 Η Ε.Ε. διατηρεί Βάση Δεδομένων για τους Οικονομικούς Φορείς και τα άλλα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο 
σύστημα EORI. Η Βάση Δεδομένων βρίσκεται στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη στο κοινό για να μπορεί κάποιος 
να επιβεβαιώνει την εγκυρότητα ενός αριθμού EORI. Στις περιπτώσεις που έχει δοθεί συγκατάθεση για άρση 
εμπιστευτικότητας των στοιχείων της εγγραφής, αυτά θα εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα αυτή είναι:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=el 

 7 Η υπογραφή της αίτησης πρέπει να γίνει ενώπιων τελωνειακού κατά την προσκόμιση της αίτησης ή με πιστοποίηση 
υπογραφής από πιστοποιούντα υπάλληλο ή άλλη Αρμόδια Αρχή για πιστοποίηση υπογραφών, με την ανάλογη 
χαρτοσήμανση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εξουσιοδότησης κάποιου τρίτου προσώπου για υπογραφή της 
αίτησης στην παρουσία τελωνειακού, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι και αυτή κατάλληλα πιστοποιημένη και 
χαρτοσημασμένη. 

 
 

 
  

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/ACAE9C7425A1F065C22575D300333E74?opendocument
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=el

