
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ  

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
(συμπληρώνεται και υποβάλλεται στο Τμήμα Τελωνείων εις διπλούν) 

 

Στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα: 

1. Στοιχεία αιτούντα 
Όνομα / εμπορική επωνυμία:  

........................................................................................................................................... 
 
Διεύθυνση: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

 
Αρ. δελτίου ταυτότητας /αρ. εγγραφής εταιρείας: ....................................... 

 
Αριθμός EORI: ....................................... 

 
Αριθμός τηλεφώνου: ………………....   ……..…………..   
 
Αριθμός φαξ: .............................. 

 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ………................................................................. 

 
Εμπορική δραστηριότητα: Έμπορος           Κατασκευαστής/ Παραγωγός  

 
Διεύθυνση όπου τηρούνται τα λογιστικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την καταγωγή: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Διεύθυνση μονάδας κατασκευής/ παραγωγής και/ ή αποθήκευσης προϊόντων: 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Ημερ.: ……………………………    Υπογραφή Λειτουργού: ……………………………………………… 
 
Αρ. Άδειας: ……………………………………………..   Σφραγίδα 

Σελίδα 1 
 

      
     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
                                       ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

  



2. Η αίτηση αφορά: 
         
        Πρώτη αίτηση    Τροποποίηση υφιστάμενης  
 

3. Στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και την κατασκευή/ παραγωγή 

I. Προβλεπόμενη χώρα/χώρες ή ομάδα χωρών προορισμού με τις οποίες ισχύει προτιμησιακό 
καθεστώς:  

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

II. Περιγραφή και Κωδικός ΣΟ εξαγόμενων προϊόντων (6ψήφιος αριθμός): 

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

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

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

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

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

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

III. Κανόνας που τηρείται ανά προϊόν (επεξηγηματική σημείωση αρ. 1) :   

  Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 
 

  Επαρκής επεξεργασία μη καταγόμενων από την ΕΕ υλικών 
 

 Καταγόμενα από την ΕΕ προϊόντα προερχόμενα από άλλο Κράτος Μέλος 
 
  Προϊόντα κατασκευαζόμενα ή παραγόμενα επιτοπίως από υλικά καταγόμενα από 

την ΕΕ 
 
  Χρήση σώρευσης (Διμερής, διαγώνια, πλήρης, περιφερειακή) 
 

Ανάλυση της τήρησης των πιο πάνω σημειωθέντων κανόνων καταγωγής στα 
πλαίσια του προτιμησιακού καθεστώτος ανά προϊόν: 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 

 
 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Ημερ.: ……………………………    Υπογραφή Λειτουργού: ……………………………………………… 
 
 
Αρ. Άδειας: ……………………………………………..   Σφραγίδα 

Σελίδα 2 
 

  

 

 

 

 

 



 

4. Δηλώσεις σχετικές με τις εξαγωγές 
 

Δηλώστε κατά πόσον: 

I. Πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιούνται τακτικές εξαγωγές στα πλαίσια του 
προτιμησιακού καθεστώτος (δεν ισχύει για την Ν. Κορέα). 

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

...........................................................................................................................  
 
Θα εξάγονται τα εμπορεύματα μέσω άλλου Κράτους Μέλους (επεξηγηματική 
σημείωση αρ. 2). 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 

II. Κατέχετε και χρησιμοποιείται άδεια χρήσης του καθεστώτος της τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή για τα προϊόντα που θα εξάγονται (επεξηγηματική σημείωση αρ. 3). 

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

III. Επιθυμείτε όπως μη υπογράφετε τις δηλώσεις τιμολογίου/ δηλώσεις τιμολογίου 
EUR-MED/ δηλώσεις τόπου παραγωγής (όποιο εφαρμόζεται) (επεξηγηματική 
σημείωση αρ. 4).  

ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 
Στην περίπτωση που σημειώσατε ΝΑΙ, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή ανάληψη 
ευθύνης σύμφωνα με το κείμενο της επεξηγηματικής σημείωσης 4. 

 

5. Στοιχεία σχετικά με την οργάνωση της εταιρείας 
 

I. Ονοματεπώνυμο αρμόδιου υπαλλήλου για τις προτιμησιακές συναλλαγές: 
........................................................................................................................... 

II. Ονοματεπώνυμο αρμόδιου υπαλλήλου για την υπογραφή των δηλώσεων καταγωγής 
(Δες Παράγραφο 4, σημείο III) : 
........................................................................................................................... 

III. Αποδεικτικά καταγωγής που πρέπει να κατέχει ο αιτών: 
Παρουσίαση εγγράφων που αποδεικνύουν την καταγωγή 
Παρουσίαση συστήματος τήρησης λογιστικών βιβλίων για να διασφαλίζεται 
ότι ο αιτών κατέχει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την καταγωγή των 
εμπορευμάτων 

 
 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Ημερ.: ……………………………    Υπογραφή Λειτουργού: ……………………………………………… 
 
 
Αρ. Άδειας: ……………………………………………..   Σφραγίδα 

Σελίδα 3 

  

 

 



6. Δήλωση: 
 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ανά πάσα στιγμή θα παρέχω αποδείξεις για τον χαρακτήρα καταγωγής των 
εξαγόμενων εμπορευμάτων, θα τηρώ τα αποδεικτικά στοιχεία του χαρακτήρα καταγωγής για επτά 
τουλάχιστον χρόνια και θα συντάσσω δήλωση τιμολογίου/ δήλωση τιμολογίου EUR-MED/ δήλωση 
τόπου παραγωγής (όποιο εφαρμόζεται) μόνο για τα προϊόντα για τα οποία διαθέτω όλα τα αποδεικτικά ή 
λογιστικά στοιχεία που απαιτούνται κατά την εξαγωγή προκειμένου να αποδειχθεί η προτιμησιακή 
καταγωγή τους. 
 
Υποχρεούμαι όπως ενημερώνω άμεσα το Τελωνείο στην περίπτωση αλλαγών που έχουν επίπτωση 
στην καταγωγή των προϊόντων ή διαφοροποιούν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Άδειας. 

 
Υπογραφή: ………………………………………………………   Ημερομηνία: ……………………. 
 
Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος: ……………………………………………………………………. 
 
Θέση Υπογράφοντος: ……………………..……………………………………………………………. 

 
 
 
 
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Ημερ.: ……………………………    Υπογραφή Λειτουργού: ……………………………………………… 
 
 
Αρ. Άδειας: ……………………………………………..   Σφραγίδα 
 

Σελίδα 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Επεξηγηματική σημείωση αρ. 1:  
 
Τα νομικά κείμενα που παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες των Κανόνων Καταγωγής βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Τελωνείων: 
 
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument, 
 
στα σημεία Πληροφορίες για επιχειρήσεις - Προτιμησιακή μεταχείριση εμπορευμάτων – Νομοθεσία. 
 
Επιπλέον στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε συνοπτικό οδηγό για εξαγόμενα εμπορεύματα στα σημεία 
Πληροφορίες για επιχειρήσεις - Προτιμησιακή μεταχείριση εμπορευμάτων – Συνοπτικοί Οδηγοί και εγκύκλιοι.     

 
 

Επεξηγηματική σημείωση αρ. 2:    

Οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό 
έδαφος της Ένωσης, εκτός αν η ισχύς μιας απόφασης περιορίζεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. 
Δηλαδή, μια άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ισχύει σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Συνεπώς, 
ο αριθμός άδειας είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από πρόσωπο άλλο από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα μετά 
από γραπτή συναίνεση του εγκεκριμένου εξαγωγέα.  

Για παράδειγμα, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία εκδίδει τιμολόγιο εξαγωγής για 
παραλήπτη εμπορευμάτων σε τρίτη χώρα και τα εμπορεύματα εξάγονται από άλλο κράτος μέλος. Ο 
εξαγωγέας στο άλλο κράτος μέλος είναι εγκεκριμένος και κατέχει αριθμό άδειας. Τότε η Κυπριακή εταιρεία 
δύναται να κάνει δήλωση τιμολογίου στο τιμολόγιο που εκδίδει καταγράφοντας τον αριθμό άδειας του 
εγκεκριμένου εξαγωγέα του άλλου κράτους μέλους. 

 
Επεξηγηματική σημείωση αρ. 3:  

Επειδή σε πρωτόκολλα πολλών προτιμησιακών συμφωνιών υπάρχει πρόνοια που απαγορεύει την 
επιστροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς, στα πλαίσια του οικονομικού τελωνειακού καθεστώτος της 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, στην περίπτωση που είστε αδειούχος του καθεστώτος θα πρέπει να 
ελεγχθεί κατά πόσον υπάρχει σχετική απαγόρευση στα Πρωτόκολλα για τους Κανόνες Καταγωγής των 
Συμφωνιών με τις χώρες για τις οποίες γίνεται η αίτηση.    

  
Επεξηγηματική σημείωση αρ. 4:   
 
Κατά κανόνα, η δήλωση καταγωγής πρέπει να φέρει την πρωτότυπη χειρόγραφη υπογραφή του 
εγκεκριμένου εξαγωγέα. Ωστόσο, οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς μπορεί να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
υπογραφής των δηλώσεων καταγωγής.  Η μόνη προϋπόθεση για να απαλλαγεί ένας εγκεκριμένος 
εξαγωγέας από την υποχρέωση υπογραφής είναι να υποβάλει εγγράφως ανάληψη υποχρέωσης με την 
οποία αποδέχεται πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση καταγωγής η οποία προσδιορίζει την ταυτότητά του, 
ως να είχε θέση τη χειρόγραφη υπογραφή του. Αυτή η γραπτή ανάληψη υποχρέωσης πρέπει να 
συντάσσεται ξεχωριστά και να συνοδεύει την αίτηση.  
 
Για παράδειγμα: 
 
«Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/-η δηλώνω ότι αναλαμβάνω/ η εταιρεία Χ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για 
κάθε δήλωση καταγωγής η οποία προσδιορίζει την ταυτότητά μου/την ταυτότητα της εταιρείας, ως να είχα 
θέσει τη χειρόγραφη υπογραφή μου. 
 
Τόπος ………  Ημερομηνία ……… 
 
Υπογραφή». 
 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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