ΚΤΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ
1. 1. ηοιτεία αιηηηή (θσζικού ή νομικού προζώποσ):
Όνομα/ εμποπική επυνςμία .........................……..

ςμπληπώνεηαι από ηο Σελυνείο

……………………………………………………
Απ. Δεληίος Σαςηόηηηαρ/Απ. Εγγπαθήρ Εηαιπείαρ
................................................................................
Διεύθςνζη......................................................…….
…………………………………………………....
Σηλ. ...........................

Φαξ .................................

E-mail ....................................................................
θπαγίδα

Απιθμόρ εγγπαθήρ ΦΠΑ ........................................
Απιθμόρ εγγπαθήρ Σελυνειακού Μηηπώος ..........

Τπογπαθή:

...............................................................................
Ημεπομηνία:
2. Διεύθσνζη αποθηκεσηικών εγκαηαζηάζεων/τώρων:
Οδόρ ...................................................................................................................……….
Πεπιοσή/ Δήμορ ....................................................... Σ.Κ. .................................……….
Σηλ. .......................... Φαξ .............................. E-mail .....................................………..
3. Περιγραθή αποθηκεσηικών εγκαηαζηάζεων/τώρων:
(αριθμός αποθηκών/κηιρίων - διαζηάζεις, σπαίθριοι τώροι-διαζηάζεις, κλπ)

4. Αιηούμενη διάρκεια ιζτύος άδειας:
Από
ευρ
5. Αιηιολόγηζη αναγκαιόηηηας λειηοσργίας ηης αποθήκης προζωρινής εναπόθεζης:

6. Περιγραθή ηοσ ζσζηήμαηος ηης λογιζηικής αποθήκης ποσ ηηρείηαι ή ποσ
προβλέπεηαι να ηηρηθεί:

7. Είδος εμπορεσμάηων ποσ θα εναποηίθενηαι:

8. Εμπορεύμαηα για ηα οποία απαιηείηαι άδεια άλλων αρμόδιων αρτών:
Είδορ Εμποπεςμάηυν

Απμόδια Απσή

9. Εγγύηζη:
(α)Εκηίμηζη εηήζιος επιπέδος (αξίαρ) εμποπεςμάηυν πος θα εναποηίθενηαι: .................
.......................................................................................................................................
(β)Εκηίμηζη ηος ύτοςρ ηυν δαζμοθοπολογικών και λοιπών επιβαπύνζευν πος
αναλογούν ζηα εμποπεύμαηα πος θα εναποηίθενηαι: ..................................................
........................................................................................................................................
(γ)Άλλα ζηοισεία /πληποθοπίερ για ηον πποζδιοπιζμό ηος ποζού ηηρ εγγύηζηρ .............
........................................................................................................................................

10. σνοδεσηικά έγγραθα ή άλλα δικαιολογηηικά ζηοιτεία:
Δεληίο ηαςηόηηηαρ ζε πεπίπηυζη θςζικού πποζώπος
Πιζηοποιηηικό ζύζηαζηρ εηαιπείαρ από ηον Έθοπο Εηαιπειών και Επίζημο
Παπαλήπηη
Πιζηοποιηηικό εγγεγπαμμένος γπαθείος ηηρ εηαιπείαρ από ηον Έθοπο
Εηαιπειών και Επίζημο Παπαλήπηη
Πιζηοποιηηικό ζσεηικά με ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηηρ εηαιπείαρ, ηην ιδιόηηηα και ηιρ
απμοδιόηηηέρ ηοςρ ζηην εηαιπεία από ηον Έθοπο Εηαιπειών και Επίζημο
Παπαλήπηη
Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Φ.Π.Α.
Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Σελυνειακό Μηηπώο
Εγκεκπιμένο από ηην απμόδια ππορ ηούηο απσή ηοπογπαθικό και απσιηεκηονικό
ζσέδιο (κάηοτη, ηπόπορ πεπίθπαξηρ, είζοδορ / έξοδορ) ηος ππορ έγκπιζη σώπος
Πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομήρ από ηην απμόδια ππορ ηούηο απσή για ηην
καηαλληλόηηηα ηυν αποθηκεςηικών εγκαηαζηάζευν

Σίηλορ κςπιόηηηαρ ηυν αποθηκεςηικών εγκαηαζηάζευν ή ενοικιαζηήπιο
έγγπαθο ή άλλα ζηοισεία πος αποδεικνύοςν ηη νόμιμη καηοσή ηυν
αποθηκεςηικών εγκαηαζηάζευν
Εθ΄ όζον ζςνηπέσει πεπίπηυζη εναπόθεζηρ εμποπεςμάηυν πος θευπούνηαι
επικίνδςνα για ηη δημόζια ςγεία, ηάξη και αζθάλεια, βεβαίυζη ηυν καηά
πεπίπηυζη απμοδίυν Απσών για ηη νομιμόηηηα λειηοςπγίαρ ηυν
αποθηκεςηικών εγκαηαζηάζευν
Άλλα έγγπαθα ή δικαιολογηηικά ή πληποθοπίερ πος κπίνονηαι καηά
πεπίπηυζη αναγκαία από ηο Διεςθςνηή, για ηη νόμιμη λειηοςπγία ηηρ
αποθήκηρ και γενικόηεπα για εξέηαζη και αξιολόγηζη ηηρ αίηηζηρ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
11. Δήλωζη:
Δηλώνυ ςπεύθςνα 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 παπούζηρ αίηηζηρ.
Τπογπαθή: …………………………………………………………………………........
Ονομαηεπώνςμο ςπογπάθονηορ: …………………………………………………...........
Ημεπομηνία: ......................................................................................................................

12. Για σπηρεζιακή τρήζη μόνο
Όλερ οι πληποθοπίερ πος δόθηκαν από ηον αιηηηή έσοςν ελεσθεί και ηα απαιηούμενα
έγγπαθα έσοςν πποζκομιζηεί: ΝΑΙ / ΟΥΙ
Η αίηηζη ζςζηήνεηαι /δεν ζςζηήνεηαι
Παπαηηπήζειρ:
ΦΡΑΓΙΔΑ

......................................
Ανώηεπορ Σελυνειακόρ
Λειηοςπγόρ
Ημεπομηνία: …………………..
13. Για σπηρεζιακή τρήζη μόνο
Η αίηηζη γίνεηαι αποδεκηή / αποππίπηεηαι
Παπαηηπήζειρ:
ΦΡΑΓΙΔΑ

………………………
Διεςθςνηήρ
Σμήμαηορ Σελυνείυν
Ημεπομηνία: …………………

