
 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                            

     

 

                                                             ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ                                                                            

  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚHΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (ΔΠΚ) 

(παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες στην  πίσω πλευρά κατά τη συμπλήρωση του εντύπου) 

1. Αιτών: (πλήρες όνομα και διεύθυνση) 

 

 

 

 

2. Δικαιούχος της ΔΠΚ: (πλήρες όνομα και διεύθυνση)   (μόνο αν 
διαφέρει από το Πλαίσιο 1) 

 

 

3. Νομικό πλαίσιο: (προτιμησιακή/ μη προτιμησιακή) 

 

 

4. (α) Περιγραφή των εμπορευμάτων: 

 

 

 

 

 

4. (β) Δασμολογική διάκριση: 

 

 

 

5. Σύνθεση των εμπορευμάτων: * 

 

 

 

6. Τιμή από το εργοστάσιο: * 

 

 

 

7. Κανόνας που θεωρείται ότι ισχύει: (βλέπε οδηγίες στην πίσω πλευρά) * 

    Κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται               Χώρα καταγωγής                Δασμολογική διάκριση                Τελωνειακή αξία 

 

 

 

 

8. Επισυναπτόμενα με την αίτηση που θα βοηθήσουν την έκδοση ΔΠΚ για τα εμπορεύματα: * 

 

    Δείγματα                    Φωτογραφίες                      Διαγράμματα                       Φυλλάδια                        Άλλα  

 

* Σημειώσατε οποιαδήποτε στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά 

9. Έχετε κάνει προηγουμένως αίτηση για έκδοση ΔΠΚ είτε εδώ ή σε άλλο κράτος μέλος για πανομοιότυπα ή παρόμοια εμπορεύματα; 

 

                       Ναι                            Όχι 

 

     Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες …………………………………………………………………………………………. 

 

10. Γνωρίζεται αν υπάρχει άλλη ΔΠΚ για αυτά ή παρόμοια εμπορεύματα; 

 

                       Ναι                            Όχι 

 

 

Αν ναι, δώστε λεπτομέρειες …………………………………………………………………………………………. 

 

Δηλώνω ότι,  εξ όσων είναι δυνατόν να γνωρίζω, οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτήν την αίτηση είναι αληθείς και πλήρεις. 
Συμφωνώ να παράσχω μετάφραση οιουδήποτε εγγράφου εφόσον μου ζητηθεί και δέχομαι όπως οι πληροφορίες που έχουν 
παρασχεθεί, εκτός αυτών που έχουν σημειωθεί σαν εμπιστευτικές, να εναποθηκευτούν σε τράπεζα δεδομένων της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς των Κανονισμών αρ. 952/2013, 2015/2446 και 2015/2447. 

 

 

Όνομα: __________________________________    Υπογραφή: _______________________    Ημερομηνία:___________________ 

                      (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

 

Τηλέφωνο: _______________________     Φαξ: ___________________________   Ηλ. Ταχ.: _____________________________ 

 



 

 

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης 

Όλα τα πλαίσια πρέπει να συμπληρωθούν με μελάνι και κεφαλαία γράμματα. Αιτήσεις για ΔΠΚ πρέπει να γίνονται 
μόνο σε σχέση με προτεινόμενες εμπορικές συναλλαγές και πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
έκδοση απόφασης για την καταγωγή. Μια αίτηση γίνεται μόνο για ένα τύπο εμπορευμάτων, δηλαδή εμπορεύματα 
που μπορούν να εμπίπτουν σε μια και μόνο δασμολογική κατάταξη. 

Η αίτηση μαζί με οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα, δείγματα, κλπ πρέπει να αποστέλλεται στο 

Διευθύντρια Τμήματος Τελωνείων  
Αρχιτελωνείο 
1440 Λευκωσία 
 

Πλαίσιο 1: Ο αιτών μπορεί να είναι ο πραγματικός εισαγωγέας ή εξαγωγέας ή αντιπρόσωπος του. Αν ο 
αιτών είναι αντιπρόσωπος, το Πλαίσιο 2 πρέπει να συμπληρωθεί για να καθοριστεί ο 
δικαιούχος. 

Πλαίσιο 3: Μη προτιμησιακό/ προτιμησιακό καθεστώς. Εφόσον η αίτηση αφορά προτιμησιακό καθεστώς 
να γίνει αναφορά της σχετικής συμφωνίας, σύμβασης, κανονισμού, απόφασης κ.λ.π. 

Πλαίσιο 4: (α) Η περιγραφή πρέπει να είναι ικανοποιητικά λεπτομερής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
αναγνώρισης των εμπορευμάτων (και κατάταξης τους στην Τελωνειακή ονοματολογία). 

(β) 8 ψηφία της συνδυασμένης ονοματολογίας όπως παρουσιάζονται στο Δασμολόγιο. 

Πλαίσιο 5: Εφόσον χρειάζεται, η σύνθεση των εμπορευμάτων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 
τον καθορισμό της σύνθεσης τους. 

Πλαίσιο 6: Εφόσον χρειάζεται, πρέπει να δίνεται η τιμή από το εργοστάσιο. 

Πλαίσιο 7: Ο συγκεκριμένος κανόνας ο οποίος θεωρείται ότι ικανοποιείται και εξήγηση πως ο κανόνας 
αυτός ικανοποιείται. Όταν προκύπτει ότι είναι απαραίτητο, η εξήγηση πρέπει να περιλαμβάνει 
λεπτομέρειες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή των εμπορευμάτων, η 
δασμολογική τους διάκριση (8 ψηφία) και η τελωνειακή τους αξία. 

Χρησιμοποιήστε πρόσθετα φύλλα αν χρειάζεται. 

Πλαίσιο 8: Δείγματα, φωτογραφίες, σχέδια, κατάλογοι ή άλλα διαθέσιμα έγγραφα σχετικά με τη σύνθεση 
των εμπορευμάτων ή τα περιεχόμενα υλικά που πιθανόν να επιδεικνύουν την κατασκευαστική 
διαδικασία την οποία υπέστησαν αυτά τα υλικά, αν χρειάζεται, θα πρέπει να επισυνάπτονται 
σαν παραρτήματα. 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε πληροφορία που παρέχεται στα πλαίσια 5, 6, 7 και 8 και πρέπει να 
θεωρηθεί εμπιστευτική πρέπει ξεκάθαρα να σημειωθεί ως τέτοια. 

 


