
  

ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ  

 Ηµεποµενία: ..........................................  

  
∆ηεςζςνηή  
Σµήµαηορ Σειυνείυν,  
  

Αίηεζε γηα παπάηαζε ηερ πποζυπηνήρ εηζαγυγήρ οσήµαηορ   

Με ηεν παπούζα αηηούµαη παπάηαζε ηερ πποζυπηνήρ εηζαγυγήρ ηος πηο θάηυ οσήµαηορ θαη παπαζέηυ πηο 
θάηυ ηηρ αναγθαίερ πιεποθοπίερ, γηα ςποζηήπηξε ηος αηηήµαηόρ µος.  

  
1. ηοησεία πποζυπηνήρ εηζαγυγήρ   
Σει.104 απ. .............….................. πος ιήγεη ζηηρ .........……….................... (εµεποµενία)   
Μάπθα ........................................................................ Απ. εγγπαθήρ: ......................................................  
Ονοµαηεπώνςµο: .......................................................................................................................................  

2. Συπηνή δηεύζςνζε θαηοηθίαρ µος ζηεν Κύππο    

Οδόρ θαη απηζµόρ:  ……………………………………..……………….…........  Απ.ηει: ...............................  

Όνοµα ποιςθαηοηθίαρ: …………………...............................................Απ.δηαµεπίζµαηορ: ........................  

Σ.Κ. ........................ Πόιε/Υυπηό……....………....….......................…..... Επαπσία: .................................  

3. Πηο θάηυ παπαζέηυ θαηάιογο ηυν επηζθέτευν µος ζηεν Κύππο θαηά ηον ηειεςηαίο σπόνο ππην από ηεν 
εµέπα άθηξερ µος.   

  
Ηµεποµενία άθηξερ  

ζηεν Κύππο  
Ηµεποµενία ανασώπεζερ από ηεν Κύππο  Απηζµόρ εµεπών ζηεν Κύππο  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

………………………….  ………………………….  ………………………….  

 

  

Σύνολο ηµερών παραµονής µοσ ζηην Κύπρο ......……........    

4. Καηά ηη διάρκεια ηοσ ηελεσηαίοσ τρόνοσ από ηην ηµέρα ειζαγωγής ηοσ ηο ασηοκίνηηο έτει τρηζιµοποιηθεί ζηην 

Κύπρο ζσνολικά για .................. µέρες.  
  

  
5. Εθηόρ από ηο πηο πάνυ όσεµα δεν θαηέσυ θανένα άιιο αδαζµοιόγεηο όσεµα/θαηέσυ θαη σπεζηµοποηώ ηα 



πηο θάηυ αδαζµοιόγεηα οσήµαηα ζηεν Κύππο   
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  

6. Καηά ηεν παπαµονή µος ζηεν Κύππο δεν επγάδοµαη/αζθώ ηο επάγγειµα, αζσοιία, επησείπεζε/ 
επγοδοηούµαη από ........................................................................................................................... ζηεν 
..................................................................…..........................................................(δηεύζςνζε) από ηηρ 
........................................... (εµεποµενία)  

7.Ο ηόπορ ηερ ζςνήζοςρ δηαµονήρ µος ζηο εξυηεπηθό είναη: ....................................................................  

8. θοπεύυ να ανασυπήζυ οπηζηηθά από ηεν Κύππο ζηηρ ή πεπίπος ζηηρ: .............................................  

9. Eσυ εγθαηαζηαζεί µόνηµα ζηεν Κύππο από ηηρ ...................................…….................(εµεποµενία)/ Θα 
εγθαηαζηαζώ µόνηµα ζηεν Κύππο.  

10 Έσυ θάµεη/Θα θάµυ αίηεζε γηα απαιιαγή υρ ππόζυπο πος επγάζηεθε ζηο εξυηεπηθό 
/επαναπαηπηζζείρ/ππόζυπο Κςππηαθήρ θαηαγυγήρ εξ αππενογονίαρ/αιιοδαπόρ πος εγθαηαζηάζεθε µόνηµα 
ζηεν Κύππο συπίρ να επγάδεηαη/ππόζυπο πος µεηαθέπεη ηεν ζςνήζε θαηοηθία ηος ζηεν Κύππο.  

11.Οη ιόγοη γηα ηοςρ οποίοςρ δεηώ παπάηαζε είναη οη αθόιοςζοη: ............................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
   
 ......................................................  
 Τπογπαθή ιεηηοςπγού Τπογπαθή αηηεηή  
   
(Να ςπογπαθεί ζηεν παποςζία ηος απµόδηος ιεηηοςπγού ζηο Επαπσηαθό Σειυνείο Λεςθυζίαρ)  

  

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΗ:  Οποηοζδήποηε εθδίδεη ή ςπογπάθεη ή πποθαιεί ηεν έθδοζε ή ςπογπαθή οποηαζδήποηε 
δήιυζερ πος ζσεηίδεηαη µε ηειυνεηαθό δήηεµα, ε οποία είναη αναιεζήρ ζε θάποηο οςζηώδερ ζηοησείο ηερ, 
ςπόθεηηαη ζε σπεµαηηθή ποηνή ή θςιάθηζε ή θαη ζηα δύο θαη ηα εµποπεύµαηα ζηα οποία αθοπά ε δήιυζε 
ςπόθεηνηαη ζε δήµεςζε (Άπζπο 92 ηος πεπί Σειυνεηαθού Κώδηθα Νόµος ηος 2004).  
  

 
ΓΙΑ ΕΠΙΗΜΗ ΥΡΗΗ  

Σα ζηοησεία πος αθοπούν ηεν παπαµονή ηος αηηεηή ζηεν Κύππο έσοςν ειεγσζεί θαη επηβεβαηυζεί από ηο 
δηαβαηήπηο ηος απ.: ...............................................................................................................................   

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
   
  
 ……………………………………  
 Απµόδηορ ιεηηοςπγόρ  
  


