
Έντυπο Τελ. 1024 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ  
∆ιευθυντή Τµήµατος Τελωνείων,  
Σας πληροφορώ ότι επιθυµώ να πληρώσω το ποσό των  €……............................................................ (αριθµητικώς)  

……………........................................................................................................... (ολογράφως) το οποίο αφορά  

(βάλτε √ στο κουτί δίπλα από την περίπτωσή σας ή προσθέστε στο τέλος, αν η περίπτωση δεν αναφέρεται):  

√ Κωδ. Περιγραφή τέλους Ποσό € 

 4015/ 
4034 

Τέλος έγκρισης  της δηµόσιας/ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης µε Α/Α 
…………………………………………… 

 

 4021 Τέλος έγκρισης ή λειτουργίας από ……….….…. µέχρι ……………… της δηµόσιας ή ιδιωτικής αποθήκης 
τελωνειακής αποταµίευσης µε Α/Α ……………..…...…(ψυκτ. θάλαµος, τραπ. θυρίδα) 

 

 4019/ 
4020 

Τέλος έγκρισης της γενικής/ιδιωτικής φορολογικής αποθήκης µε Α/Α ……………………………..  

 4011/ 
4012 

Τέλος λειτουργίας από ………….….…. µέχρι ………………… της δηµόσιας/ιδιωτικής αποθήκης 
τελωνειακής αποταµίευσης µε Α/Α ……………………..…………………………………………….... 

 
 

 4014 Τέλος λειτουργίας από ………….….…. µέχρι ………………… της/των πετρελαιοδεξαµενής/ών 
………………………………………………….……………η/οι οποία/ες είναι εγκεκριµένη/ες ως αποθήκη 
τελων. αποταµίευσης και φορολογική αποθήκη µε Α/Α ………..…………….…….......... 

 

 4037 Τέλος λειτουργίας από ………….….…. µέχρι ………………… της ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής 
αποταµίευσης/ειδικής φορολογικής αποθήκης µε Α/Α ……………………..….. 
…………………………………………………………. (καταστήµατα αφορολογήτων στα λιµάνια) 

 

 4017/ 
4018 

Τέλος λειτουργίας από….………..………….µέχρι..…...…………………….της γενικής/ιδιωτικής  
φορολογικής αποθήκης µε   Α/Α……………………………………………………… 

 
 

 4027 Τέλος άδειας για τον τελωνειακό/ βοηθό τελωνειακό πράκτορα µε Α/Α άδειας ……………………  

 4022 Τέλος άδειας για κατασκευαστή αεριούχων αναψυκτικών   

 4024 Τέλος άδειας για οινοπνευµατοποιό Α΄   

 4025 Τέλος άδειας για οινοπνευµατοποιό Β΄ και ποτοποιό  

 4026 Τέλος άδειας για κατασκευαστή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης  

 4023 Τέλος άδειας για κατασκευαστή µπίρας   

 4030 Τέλος άδειας για κατασκευαστή ζιβανίας  

 4031 
 

Τέλος άδειας για κατασκευαστή προϊόντων που εµπίπτουν στον ορισµό αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών  

 4032 Τέλος άδειας για χρήση συσκευών δοσοµετρικής άντλησης  

 4033 Τέλος άδειας για βιοµηχανοποίηση καπνού  

 4028 Τέλος άδειας για παραγωγή άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης   
 4106 Τέλος για έκδοση πιστοποιητικού   

 4035 Τέλος έγκρισης της φορολογικής αποθήκης παραγωγής βιοκαυσίµων µε Α/Α ……………………  

 4036 Τέλος λειτουργίας από ……………… µέχρι …………………. της φορολογικής αποθήκης παραγωγής 
βιοκαυσίµων µε Α/Α …………………………………….. 

 

   Άλλα τέλη (δώστε λεπτοµέρειες) ………………….……………………………………………………  

Όνοµα: (µε κεφαλαία) ……………………...…..…………………………………................................…………….……………… 

Αριθµός Τελωνειακού Μητρώου/Α∆Τ:  ……..…..………………………….................….................…………………………...... 

Ηµεροµηνία…………………..…..                                  Υπογραφή ……………………………………………………………….. 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ  

Τελωνείο:…………………………… Πληρωτέο ποσό € ........................................................................................................  

Έχει δηµιουργηθεί χρέωση για το πιο πάνω ποσό µε τον αριθµό πράξης ............................................................................  

Όνοµα και υπογραφή λειτουργού:………………………………………………………. Ηµεροµηνία:…..………………………... 

 

Το ποσό των €………………………. έχει εισπραχθεί µε το έντυπο Τελ.1010 µε Α/Α: ……………………………………..…. 

Όνοµα και υπογραφή λειτουργού:………………………………………………..………. Ηµεροµηνία:………..…………………. 


