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ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΣΜΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
1

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

2

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

3

µε αριθµό Τελωνειακού Μητρώου: …………………………….….…………....…..….., (στο εξής αναφερόµενος/νοι ως

πρωτοφειλέτης και
4

Eµείς οι …............................................................................................................................................................

5

από …………………………………………………………………………………………………...(διεύθυνση), (στο
εξής αναφερόµενοι ως εγγυητής), 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) ποσό που να µην υπερβαίνει τα
€…............................ (αριθµητικώς) ………..…….………….......…………………………………(ολογράφως)
και που µπορεί να οφείλεται αναφορικά µε 6κάθε προσωπική επιταγή ………………......……………………
………………………………………………………………….......………….....………………………………………
που εκδόθηκε από τον εν λόγω πρωτοφειλέτη για πληρωµή δασµών, φόρων, τελών και άλλων
επιβαρύνσεων. Έχουµε λάβει υπόψη ότι ο πρωτοφειλέτης ζήτησε άδεια να πληρώνει κατά καιρούς
δασµούς, φόρους, τέλη και άλλες επιβαρύνσεις στο Τµήµα Τελωνείων µε την έκδοση προσωπικών
επιταγών, η κάθε µία από τις οποίες δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €…......................... (αριθµητικώς)
…...................................................................................................................(ολογράφως) και ότι ο ∆ιευθυντής
παραχώρησε τέτοια έγκριση.
Η ισχύς της παρούσας εγγύησης λήγει στις …................................................................................., εκτός εάν
ανακληθεί νωρίτερα από τον εγγυητή ή τον πρωτοφειλέτη, νοουµένου ότι ο ∆ιευθυντής θα ενηµερωθεί µε
διπλοσυστηµένη επιστολή αναφορικά µε την πρόθεση για ανάκληση της εγγύησης. Η ισχύς της εγγύησης
τερµατίζεται µετά την πάροδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της πιο πάνω διπλοσυστηµένης
επιστολής.
Νοείται ότι η ευθύνη του εγγυητή θα συνεχίσει αναφορικά µε τις επιταγές που έγιναν δεκτές από το Τµήµα
Τελωνείων µέσα στα πλαίσια της ισχύος της παρούσας εγγύησης, περιλαµβανοµένης και της ως άνω
χρονικής περιόδου των 30 ηµερών, µέχρι αυτές να εξασφαλιστούν πλήρως.
….......................................................................................
(Υπογραφή πρωτοφειλέτη και σφραγίδα σε περίπτωση
νοµικού προσώπου )
…………………………….……………………………………
7
( Όνοµα και ιδιότητα υπογράφοντος για τον πρωτοφειλέτη
σε περίπτωση νοµικού προσώπου)

……………………………….…………………………….….
.........................................................................................
8
( Υπογραφή/ές εγγυητή και σφραγίδα)
….....................................................................................
.........................................................................................
(Όνοµα/τα και ιδιότητα υπογράφοντος/ων για τον
εγγυητή)

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

..........................................................................................
(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 υπέγραψε στην παρουσία µου
σήµερα ………………………………….…….(ηµεροµηνία)
……………………….…………………………………………………………….....………………………..………
(Όνοµα, τίτλος θέσης και υπογραφή του λειτουργού – Σφραγίδα του Τµήµατος Τελωνείων)
(∆ιαγράψετε ότι δεν εφαρµόζεται)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΛ.126
1

Εγώ ο/Εµείς οι

Γράψετε το όνοµα του πρωτοφειλέτη, δηλαδή του φυσικού ή νοµικού προσώπου που θα εκδίδει τις
προσωπικές επιταγές µε τις οποίες θα πληρώνει οφειλές προς το Τµήµα Τελωνείων. 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.
4

Eµείς οι

Γράψετε το όνοµα του εγγυοδοτικού οργανισµού, δηλαδή του εγγυητή, που πρέπει απαραίτητα να
περιλαµβάνεται στον κατάλογο των εµπορικών τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων που
έχουν γίνει αποδεκτές από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων για να ενεργούν ως εγγυητές. Στην
προκειµένη περίπτωση φυσικά πρόσωπα δεν µπορούν να υπογράψουν ως εγγυητές.
5

από

Ισχύουν όσα αναφέρονται για τη διεύθυνση του πρωτοφειλέτη.
6

κάθε προσωπική επιταγή ……………………………..…………

Πρέπει να καθοριστούν οι εµπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, των οποίων τις
προσωπικές επιταγές εκδίδει ο πρωτοφειλέτης και τις οποίες εγγυάται ο εγγυητής.
7

Όνοµα και ιδιότητα υπογράφοντος για τον πρωτοφειλέτη σε περίπτωση νοµικού προσώπου

Γράψετε το όνοµα (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητάς) του προσώπου που θα υπογράψει για
λογαριασµό του πρωτοφειλέτη. Αυτό πρέπει να είναι πρόσωπο, που µε βάση τις διατάξεις του καταστατικού
έχει εξουσία να δεσµεύει το νοµικό αυτό πρόσωπο, δηλαδή:
•
•

ο ένας από τους συνεταίρους, αν πρόκειται για συνεταιρισµό·
∆ιευθυντής ή ο γραµµατέας, αν πρόκειται για εταιρεία εγγεγραµµένη στην Κύπρο ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση·
ένα από τα άτοµα, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο δικαιούνται να υπογράφουν για τον οργανισµό, αν
πρόκειται για οργανισµό που δηµιουργήθηκε µε νόµο στην Κύπρο.

•
8

Υπογραφή/ές εγγυητή και σφραγίδα

Μόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των εγκεκριµένων εγγυοδοτικών οργανισµών µπορούν να υπογράψουν.
9

Ο πρωτοφειλέτης υπέγραψε στην παρουσία µου

Ο πρωτοφειλέτης πρέπει να υπογράψει στην παρουσία υπαλλήλου του Τµήµατος Τελωνείων που θα
πιστοποιήσει το γεγονός αυτό, αφού πρώτα ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών που παρατίθενται. Οι
εµπορικές τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να
υπογράψουν στην παρουσία υπαλλήλου του Τµήµατος Τελωνείων.
Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Το έντυπο συµπληρώνεται εις απλούν και χαρτοσηµαίνεται σύµφωνα µε την εκάστοτε σε ισχύ περί
χαρτοσήµων νοµοθεσία.
Το έντυπο, δεόντως συµπληρωµένο και σφραγισµένο, κατατίθεται σε οποιοδήποτε Τελωνειακό Σταθµό. Ο
πρωτοφειλέτης και ο εγγυητής ενηµερώνονται µε επιστολή του Τµήµατος Τελωνείων αναφορικά µε τη
σύσταση, κατάθεση και αποδοχή του εγγυητηρίου από το Τµήµα Τελωνείων.

