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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Για υπηρεσιακή χρήση

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EMCS
Σφραγίδα

Συµπληρώστε το έντυπο µε µαύρο ή µπλε µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και καταθέστε το σε ένα από
τα γραφεία Μηχανογράφησης του Τµήµατος Τελωνείων

1. Όνοµα αιτητή (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) Α:.......................................................................
2. Αρ. πολιτικής ταυτότητας αιτητήΒ /
Αρ. εγγραφής νοµικού προσώπου:
3. Αριθµός Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΒ:
4. Αριθµός εγγραφής στο σύστηµα EORI1:
5. Αριθµός εγγραφής στο µητρώο SEED2 :
6. Ιδιότητα του αιτητή (σηµειώστε √ όπου εφαρµόζεται):
Α. Εγκεκριµένος αποθηκευτής

Γ. Εγγεγραµµένος παραλήπτης

Β. Εγγεγραµµένος αποστολέας

∆. Εγγεγραµµένος παραλήπτης
ο οποίος παραλαµβάνει περιστασιακά

7. Φυσικά πρόσωπα για τα οποία ζητείται πρόσβασηΓ:
Α/Α

1
2

Ονοµατεπώνυµο

Θέση που
κατέχει στην
εταιρεία

EORI Economic Operator Registration & Identification System
SEED System for Exchange of Excise Data

Αριθµός
πολιτικής
ταυτότητας

Αριθµός
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

8. Παρακαλώ όπως συµπληρώσετε και υπογράψετε την πιο κάτω δήλωση:

∆ΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η
.......................................................................................................................................................
(γράψετε το όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έχω δώσει σε αυτή την αίτηση ή σε οποιοδήποτε συνηµµένο
έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεµαι, µε πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες
αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης.
Υπογραφή: ..............................................................................................
Ιδιότητα υπογράφοντος:...............................................…………………..
Ηµεροµηνία:.............................................................................................

9. Για υπηρεσιακή χρήση µόνο
Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται.
Υπογραφή: …………………..…………………………
Όνοµα λειτουργού : ...................................................
Ηµεροµηνία: .............................................................

Σφραγίδα
Τµήµατος Τελωνείων

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις
•

•
•

Α. Στο σηµείο 1 να δηλωθεί το όνοµα του προσώπου το οποίο επιθυµεί να αποκτήσει δικαίωµα πρόσβασης στο
µηχανογραφηµένο σύστηµα EMCS. Αν το πρόσωπο αυτό είναι νοµικό π.χ. εταιρεία, να δηλωθεί το όνοµα της, ενώ αν
είναι φυσικό, να δηλωθεί το όνοµα του προσώπου αυτού. Σε όλες τις περιπτώσεις το όνοµα πρέπει να συνάδει µε αυτό
που έχει δηλωθεί κατά την εγγραφή στο Μητρώο SEED και στο σύστηµα EORI.
Β. Στο σηµείο 2 και 3 να δηλωθεί ο αριθµός ταυτότητας και κοινωνικών ασφαλίσεων, µόνο στην περίπτωση που ο
αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο.
Γ. Στο σηµείο 7 να δηλωθούν τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία ο αιτητής ζητά πρόσβαση. Η στήλη “Θέση στην
εταιρεία” συµπληρώνεται µόνο στη περίπτωση που ο αιτητής είναι νοµικό πρόσωπο π.χ.εταιρεία.

