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Έντυπο Τελ.125
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

1

Εγώ ο/Εµείς οι ………………………………………………..…………………………...……………..……………...

2

από…………………………………………..……………………………...………...…..…..…….….……(διεύθυνση),

3

µε αριθµό Τελωνειακού Μητρώου: ………………..............................…….., (στο εξής αναφερόµενος/οι ως
πρωτοφειλέτης) και

4

Εγώ ο/Εµείς οι ……..…………………………………………….....…..……...….……………....…………………….

5

από ……..…………………….…………………….….................................…………………………….(διεύθυνση),
(στο εξής αναφερόµενος/οι ως εγγυητής/τές), µε την παρούσα δεσµεύουµε τους εαυτούς µας και τους
κληρονόµους µας, τους εκτελεστές διαθήκης, τους διαχειριστές, τους παραλήπτες και εκκαθαριστές να
καταβάλουµε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, όταν απαιτηθεί από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων,
(στο εξής αναφερόµενος ως ∆ιευθυντής), 6ποσό µέχρι € .............................................................. (αριθµητικώς)
......................................................................................................................................................... (ολογράφως)
το οποίο δυνατόν να οφείλεται από τον πρωτοφειλέτη υπό µορφή δασµών, φόρων, τελών, χρηµατικών
επιβαρύνσεων, τόκων και άλλων χρηµατικών ποσών σχετικά µε τα αγαθά που αναφέρονται εδώ, δηλαδή
…………………………....……………………....................................................................………...,
και που ο πρωτοφειλέτης έχει ζητήσει και ο ∆ιευθυντής έχει επιτρέψει να παραδοθούν χωρίς την καταβολή
δασµών και/ή φόρων ή µε την καταβολή µειωµένων δασµών και/ή φόρων, στα πλαίσια της εφαρµογής της
τελωνειακής και/ή της άλλης νοµοθεσίας σχετικά µε:
*(α) την απαλλαγή δασµών και φόρων ή µε την προσωρινή εισαγωγή/είσοδο αγαθών⋅ ή
*(β) την παραλαβή ή αποστολή αγαθών υπό καθεστώς αναστολής⋅ ή
*(γ) τη µετακίνηση αγαθών από οποιαδήποτε αποθήκη, υποστατικό, αδειούχο εργοστάσιο ή άλλο µέρος που
ελέγχεται ή εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή και για έγκαιρη παράδοση σε οποιαδήποτε άλλη αποθήκη,
υποστατικό, αδειούχο εργοστάσιο ή άλλο µέρος ή σε οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος για εξαγωγή ή
χρήση ως εφοδίων ή για αποστολή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης⋅ ή
*(δ) ..................................................................................................................................................(άλλος λόγος)
Η παρούσα εγγύηση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρις ότου ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί ότι τα ως άνω
αγαθά έχουν τακτοποιηθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες της τελωνειακής και/ή της άλλης νοµοθεσίας ή και υπό
τους όρους οι οποίοι ενδεχοµένως έχουν τεθεί από το ∆ιευθυντή µέσα στα πλαίσια των εξουσιών που
παρέχονται από την τελωνειακή και/ή την άλλη νοµοθεσία.
……………………………….…………………………….….
….......................................................................................
(Υπογραφή πρωτοφειλέτη και σφραγίδα, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου )
…………………………….……………………………………
7
( Όνοµα και ιδιότητα υπογράφοντος για τον πρωτοφειλέτη,
σε περίπτωση νοµικού προσώπου)

…………………………….……………….….……………….
(Α∆Τ του υπογράφοντος )

………………………………..………….……………………
(8Υπογραφή εγγυητή/ών και σφραγίδα, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου )
..........................................................................................
….....................................................................................
(Όνοµα/τα και ιδιότητα υπογράφοντος/ων για τον/τους
εγγυητή/ές, σε περίπτωση νοµικού προσώπου)
……………………………..………….……………………….
(Α∆Τ του/των προσώπου/ων που υπογράφει/ουν)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΟΝΟ
Έχω ελέγξει τα πιο πάνω στοιχεία και τα βρήκα ορθά. 9Ο πρωτοφειλέτης και ο/οι εγγυητής/ές υπέγραψαν
στην παρουσία µου σήµερα ……………………………...…………...…………………….(ηµεροµηνία)
……………………….…………………………………………………………………………………………..………
(Όνοµα, τίτλος θέσης και υπογραφή του λειτουργού – Σφραγίδα του Τµήµατος Τελωνείων)
(* Να διαγραφεί ότι δεν εφαρµόζεται)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΛ.125
1

Εγώ ο/Εµείς οι
Γράψετε το όνοµα του πρωτοφειλέτη. Ο πρωτοφειλέτης µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Αν
είναι φυσικό πρόσωπο, το όνοµα του θα πρέπει να γραφτεί όπως ακριβώς αναφέρεται στο δελτίο
ταυτότητάς του. Αν είναι νοµικό πρόσωπο, το όνοµα του θα πρέπει να γραφτεί όπως ακριβώς
αναγράφεται στα αρχεία του Εφόρου Εταιρειών.
2

από
Γράψετε την πλήρη διεύθυνση (οδό, αριθµό κλπ). Παράλληλα, αν θέλετε, µπορείτε να γράψετε την
ταχυδροµική διεύθυνση, αν αυτή διαφέρει (π.χ. ταχυδροµική θυρίδα).
3

µε αριθµό εγγραφής Τελωνειακού Μητρώου
Πρέπει να γράψετε τον αριθµό εγγραφής Τελωνειακού Μητρώου, αφού σύµφωνα µε την τελωνειακή
νοµοθεσία τούτο είναι απαραίτητο. Αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο, πρέπει πρώτα να
εγγραφείτε και µετά να υποβάλετε την παρούσα αίτηση για έγκριση. Χωρίς τον αριθµό αυτό, η αίτησή σας
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Από την υποχρέωση να εγγραφείτε στο Τελωνειακό Μητρώο απαλλάσσεστε, αν η παρούσα εγγύηση
αφορά προσωπική εισαγωγή/είσοδο ή εξαγωγή/έξοδο εµπορευµάτων. Σε τέτοια περίπτωση, αντί του
Αριθµού Τελωνειακού Μητρώου, θα πρέπει να γράψετε τον αριθµό της ταυτότητάς σας.
4

Εγώ ο/Εµείς οι
Γράψετε το όνοµα του εγγυητή ή των εγγυητών. Ως εγγυητές µπορούν να ενεργούν τόσο φυσικά όσο και
νοµικά πρόσωπα.
(α) Τα φυσικά πρόσωπα µπορούν να υπογράφουν ως εγγυητές µέχρι €10.000, ως εξής:
•
εάν το ποσό της εγγύησης είναι µέχρι €5.000, ένα πρόσωπο·
•
εάν το ποσό της εγγύησης είναι µεγαλύτερο από €5.000 αλλά όχι µεγαλύτερο από €10.000, δύο
πρόσωπα.
(β) Εγκεκριµένοι εγγυοδοτικοί οργανισµοί, δηλαδή εµπορικές τράπεζες, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα
και ασφαλιστικές εταιρείες, που έχουν γίνει αποδεκτές από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων για
να ενεργούν ως εγγυητές.
5

από
Ισχύουν όσα αναφέρονται για τη διεύθυνση του πρωτοφειλέτη.
6

ποσό µέχρι €………..
Το ποσό της µεµονωµένης εγγύησης δεν µπορεί να ξεπερνά τα €10.000. Αν τα ξεπερνά, θα πρέπει να
χρησιµοποιείται συνεχής εγγύηση (Τελ.124).

7

Όνοµα και ιδιότητα υπογράφοντος για τον πρωτοφειλέτη, σε περίπτωση νοµικού προσώπου
Γράψετε το όνοµα (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) του προσώπου που θα υπογράψει για
λογαριασµό του πρωτοφειλέτη. Αυτό πρέπει να είναι πρόσωπο που να έχει εξουσία να δεσµεύει το νοµικό
αυτό πρόσωπο, δηλαδή:
•
ο ένας από τους συνεταίρους, αν πρόκειται για συνεταιρισµό·
•
∆ιευθυντής ή ο γραµµατέας ή άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, αν πρόκειται για εταιρεία
εγγεγραµµένη στην Κύπρο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση·
•
πρόσωπο το οποίο, σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό, έχει εξουσία να υπογράφει για
λογαριασµό του οργανισµού, αν πρόκειται για οργανισµό.
Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσκοµιστούν έγγραφα, (π.χ. πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών ή
καταστατικό του νοµικού προσώπου) που να αποδεικνύουν αυτή την εξουσία.
8

Υπογραφή εγγυητή/ών και σφραγίδα, σε περίπτωση νοµικού προσώπου
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου πρέπει να υπογράψει πρόσωπο που να έχει την εξουσία να υπογράφει
εκ µέρους του νοµικού αυτού προσώπου.
9

Ο πρωτοφειλέτης και ο/οι εγγυητής/ές υπέγραψαν στην παρουσία µου
Τόσο ο πρωτοφειλέτης όσο και ο/οι εγγυητής/τές πρέπει να υπογράψουν στην παρουσία λειτουργού του
Τµήµατος Τελωνείων που θα πιστοποιήσει το γεγονός αυτό, αφού πρώτα ελέγξει την ορθότητα των
πληροφοριών που παρατίθενται. Από την υποχρέωση να υπογράψουν στην παρουσία λειτουργού του
Τµήµατος Τελωνείων απαλλάσσονται οι εµπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το έντυπο συµπληρώνεται εις διπλούν και χαρτοσηµαίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ περί
χαρτοσήµων νοµοθεσία. Το πρωτότυπο τοποθετείται ως συνοδευτικό έγγραφο στο έγγραφο στο οποίο
αναφέρεται και το αντίγραφο δίνεται στον πρωτοφειλέτη.

