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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Για επίζημη σπήζη

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ

θπαγίδα

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΠΟΤ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΔΙ ΜΟΝΟ
ΠΔΡΙΣΑΙΑΚΑ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
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ηο πίζυ μέπορ ςπάπσοςν ζημειώζειρ για να ζαρ βοηθήζοςν να ζςμπληπώζεηε ηο ένηςπο αςηό. Παπακαλείζηε να
ηιρ διαβάζεηε πποζεκηικά.



ςμπληπώζηε ηο ένηςπο με μαύπο ή μπλέ μελάνι και με ΚΔΦΑΛΑΙΑ γπάμμαηα.



Μποπείηε να ηο ςποβάλεηε ζηο Σελυνείο ζηην συπική απμοδιόηηηα ηος οποίος βπίζκεηαι η έδπα ηηρ επισείπηζήρ
ζαρ.
Παπακαλείζηε να γπάτεηε ηο όνομα ζαρ
Αν είζηε εηαιπεία πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ να γπάτεηε ηο όνομα ηηρ εηαιπείαρ
Αν είζηε ζςνεηαιπιζμόρ να γπάτεηε ηο όνομα ηος ζςνεηαιπιζμού και όλυν ηυν ζςνεηαίπυν και ηοςρ απιθμούρ
ηυν δεληίυν ηαςηόηηηαρ ηοςρ.

Όνομα(ηα)
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Απιθμόρ Δγγπαθήρ
ζηον Έθοπο
Δηαιπειών και
Δπίζημο Παπαλήπηη /
Απιθμόρ Σαςηόηηηαρ
για θςζικό ππόζυπο

Απιθμόρ
Δγγπαθήρ
ζηο Μηηπώο
Φ.Π.Α.

Απιθμόρ
Δγγπαθήρ ζηο
Σελυνειακό
Μηηπώο

Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηην εμποπική ζαρ επυνςμία όπυρ εμθαίνεηαι ζηο Πιζηοποιηηικό ηος Δθόπος
Δηαιπειών και Δπίζημος Παπαλήπηη
Δμποπική Δπυνςμία
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(α) Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηη διεύθςνζη ηηρ κύπιαρ έδπαρ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ
Οδόρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμόρ
Απ. Γιαμ.

Σ.Κώδικαρ

Πποάζηιο/Πόλη/ Υυπιό/Δπαπσία ........................................................................................................
Απ. Σηλεθώνος

Απ. ηηλεομοιόηςπος (Fax)

Ηλεκηπονική διεύθςνζη…………………………………………………………………….
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(β) Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηη διεύθςνζη ζαρ για αλληλογπαθία, αν είναι διαθοπεηική από ηην πιο πάνυ
Οδόρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμόρ
Απ. Γιαμ.

Σ.Κώδικαρ

Πποάζηιο/Πόλη/ Υυπιό/Δπαπσία ........................................................................................................
Απ.Σηλεθώνος

Απ.Σηλεομοιόηςπος (Fax)

Ηλεκηπονική διεύθςνζη:.................................................................................

(γ)

Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηη διεύθςνζη ηυν ςποζηαηικών ζηα οποία παπαλαμβάνονηαι ηα πποφόνηα.

Οδόρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμόρ
Απ. Γιαμ.

Σ.Κώδικαρ

Πποάζηιο/Πόλη/ Υυπιό/Δπαπσία ........................................................................................................
Απ.Σηλεθώνος

Απ.Σηλεομοιόηςπος

(Fax)

Ηλεκηπονική διεύθςνζη:.....................................................................................
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(α) Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηα ζηοισεία ηος αποζηολέα ηυν εμποπεςμάηυν

Όνομα

Γιεύθςνζη

Κπάηορ Μέλορ:……………………………………………………………………….………………………………………
Απιθμόρ μηηπώος SEED αποζηολέα

Απ. ηηλεθώνος

Απ. ηηλεομοιόηςπος (Fax)

Ηλεκηπονική Γιεύθςνζη:....................................................................................
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(β) Πεπιγπαθή Πποφόνηυν (ημείυζη 1)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
(κιλά, λίηπα,
ηεμάσια, άλλα)

ΑΚΡΙΒΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΟΤ
ΘΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΔΙ

ΥΡΟΝΙΚΗ
ΠΔΡΙΟΓΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ
ΑΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

ςνοδεςηικά Έγγπαθα (Παπακαλώ ζημειώζηε με √ ηα έγγπαθα πος επιζςνάπηονηαι)

δεληίο ηαςηόηηηαρ ζε πεπίπηυζη θςζικού πποζώπος·
πιζηοποιηηικό ζύζηαζηρ εηαιπείαρ από ηον Έθοπο Δηαιπειών και Δπίζημο Παπαλήπηη·
πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Φ.Π.Α.·
πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Σελυνειακό Μηηπώο·
ςπεύθςνη δήλυζη όηι θα παπαλαμβάνονηαι μόνο πεπιζηαζιακά εναπμονιζμένα πποφόνηα·
ζηοισεία ζσεηικά με ζςναθείρ άδειερ πος καηέσει ο αιηηηήρ·
άλλα δικαιολογηηικά ή έγγπαθα ή πληποθοπίερ πος κπίνονηαι αναγκαία από ηο Γιεςθςνηή.
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ΓΗΛΩΗ

Δγώ ο/η ...............................................................................................................................................
(Σσμπληρώστε το πλήρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

δηλώνυ όηι οι πληποθοπίερ πος παπέσονηαι με αςηό ηο ένηςπο και πος πεπιέσονηαι ζε οποιοδήποηε
επιζςνημμένο έγγπαθο είναι πλήπειρ και αληθείρ και ζςγκαηαηίθεμαι, με πλήπη επίγνυζη, όπυρ οι
πληποθοπίερ αςηέρ ηύσοςν επεξεπγαζίαρ από ηο Σμήμα Σελυνείυν για ηο ζκοπό ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ.

Τπογπαθή: ............................................................
Ημεπομηνία: ........................................................
Παπακαλώ ζημειώζηε με √ όπος ιζσύει
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Αςηοεπγοδοηούμενορ:

ςνέηαιπορ:

Καηαπιζηεςμαηοδόσορ:

Δξοςζιοδοηημένο διεςθςνηικό ζηέλεσορ:

Γπαμμαηέαρ εηαιπείαρ:

Ππόεδπορ ή Γπαμμαηέαρ:

Για ςπηπεζιακή σπήζη μόνο

Η αίηηζη ζςζηήνεηαι / δεν ζςζηήνεηαι
Παπαηηπήζειρ:

ΦΡΑΓΙΓΑ

........................................
Ανώηεπορ Σελυνειακόρ Λειηοςπγόρ
Ημεπομηνία: ...............................
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Για ςπηπεζιακή σπήζη μόνο

Η αίηηζη γίνεηαι αποδεκηή /αποππίπηεηαι
ΦΡΑΓΙΓΑ

Παπαηηπήζειρ:

........................................
Γιεςθςνηήρ
Σμήμαηορ Σελυνείυν
Ημεπομηνία: ...............................

ημείυζη 1
ηη ζηήλη «Καηηγοπία» αναγπάτεηε μία από ηιρ παπακάηυ καηηγοπίερ πποφόνηυν πος ππόκειηαι να παπαλάβει ο εγγεγπαμμένορ
παπαλήπηηρ πος παπαλαμβάνει μόνο πεπιζηαζιακά :
ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΠΟΣΑ.
ηη ζηήλη «Πεπιγπαθή Δίδοςρ» αναγπάθονηαι ηα είδη καηά καηηγοπία πποφόνηυν πος ππόκειηαι να παπαλάβει ο εγγεγπαμμένορ
παπαλήπηηρ πος παπαλαμβάνει μόνο πεπιζηαζιακά.

