ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/REPUBLIC OF CYPRUS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/MINISTRY OF FINANCE

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
CUSTOMS & EXCISE

Τελ.1025/C.1025
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ Α∆ΙΚΗΜΑΤΟΣ/ΠΟΙΝΙΚΟΥ Α∆ΙΚΗΜΑΤΟΣ
∆ιευθυντή Τµήµατος Τελωνείων,
Παρακαλώ όπως, αντί ποινικής δίωξής µου για αδίκηµα/τα κατά παράβαση της τελωνειακής ή της
άλλης νοµοθεσίας, αποδεχτείτε το συµβιβασµό του/τους έναντι πληρωµής του χρηµατικού ποσού των
€ ……..................... (αριθµητικώς) ……………......................................................................................... (ολογράφως)
Το αδίκηµα αφορά/Τα αδικήµατα αφορούν τα εξής αγαθά (δώστε λεπτοµέρειες αναφορικά µε το αδίκηµα/τα και τα
αγαθά, όπως το όνοµα πλοίου, αριθµό πτήσης ή αεροπλάνου, ηµεροµηνία, αρ. ΘΗΣΕΑ κλπ) :
…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία) ……………………...…..…………………………Α∆Τ/διαβατηρίου……..…........……..
Αρ. Τελ. Μητρώου: ……………………………. ∆ιεύθυνση: ………………………………………………………………..
Ηµεροµηνία …………………..….. Υπογραφή ………………………………………………………………………………

REQUEST FOR COMPOUNDING OF A CUSTOMS OFFENCE
Director, Department of Customs and Excise,
I hereby request that, in lieu of prosecuting me before a court of law for offence(s) in contravention of the customs
legislation or the other legislation, you accept compounding thereof on payment of a compounded sum of
€ ........................ (in figures) ………………..……………………………………….…………..…………………(in words).
The offence(s) is/are related to the following goods (give details of the offence and of the goods, e.g. name of ship or
aircraft, date, THESEAS no. etc.):

…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
…………………………………………………………………………………………………………..……………..…………
…………………………………………………………………………………….……………………………………….….....
Full name (in block letters): …………………………….…………………………ID no./Passport no.…………………...
Customs Register No.: ………………………… Address: ……………………….…………………………………………
Date: ………..………………Signature: ………………………………………………………………………………………
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ /FOR USE BY CUSTOMS ONLY
Τελωνείο:……………………………………….. Αριθµός φακέλου κατάσχεσης/υπόθεσης ........................................
Βεβαιώνεται η υποβολή του αιτήµατος, το οποίο εγκρίνεται. Πληρωτέο ποσό €................................................
Έχει δηµιουργηθεί χρέωση (Κωδ. Λογιστ. 4105) για το πιο πάνω ποσό µε τον αριθµό πράξης..............................
Όνοµα και υπογραφή λειτουργού ……………………………………………………... Ηµεροµηνία:…..………….…….
Custom House: …………………………

Seizure/Case file no. ………………………….……………………

It is hereby certified that the request has been submitted and approved. Amount payable €:…………………
The due amount has been recorded in the system (Acc. code 4105) under transaction no. ………….……….
Officer’s name and signature:…………………………………..………….………………… Date: ……………………….
Το ποσό των €………………………. έχει εισπραχθεί µε το έντυπο Τελ.1010 µε Α/Α: ………….…………………..
και ηµεροµηνία …………………………. ή µε το έντυπο Γ.Λ.18 .................................και ηµεροµηνία: ……………....
Όνοµα και υπογραφή λειτουργού ……………………………………………………... Ηµεροµηνία:…..………….…….

