ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ
1440 ΛΔΤΚΩΙΑ

ΔΝΣΤΠΟ Φ.Κ.22
ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΠΝΟΤ


Σσμπληρώζηε ηο ένησπο με μαύρο ή μπλέ μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμμαηα.



Μπορείηε να ηο σποβάλεηε ζηο Τελωνείο ζηην τωρική αρμοδιόηηηα ηοσ
οποίοσ βρίζκονηαι ηα σποζηαηικά ζηα οποία θα βιομητανοποιούνηαι καπνά.
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Για επίζημη σπήζη

θπαγίδα

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 να ζςμπληπώζεηε ηα
ονόμαηα όλυν ηυν ζςνεηαίπυν και ηοςρ απιθμούρ ηυν δεληίυν ηαςηόηηηαρ ηοςρ.
Όνομα(ηα)

2

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 ........................................................................................................
Ηλεκηπονικό
Απ.Σηλεθώνος
Απ. Σηλεομοιόηςπος
Σασςδπομείο

2
(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 ........................................................................................................
Ηλεκηπονικό
Απ.Σηλεθώνος
Απ.Σηλεομοιόηςπος
Σασςδπομείο

(γ) Παπακαλείζηε να ζςμπληπώζεηε ηη διεύθςνζη ηυν ςποζηαηικών ζηα οποία θα παπάγονηαι ηα
βιομησανοποιημένα καπνά.
Οδόρ
Όνομα κηιπίος

Απιθμόρ
Απ. Γιαμ.

Σ.Κώδικαρ

Πποάζηιο/Πόλη/ Υυπιό/Δπαπσία ........................................................................................................
Ηλεκηπονικό
Απ.Σηλεθώνος
Απ.Σηλεομοιόηςπος
Σασςδπομείο

(α) Πεπιγπαθή βιομησανοποιημένυν καπνών πος θα παπάγονηαι.
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(β) Δκηίμηζη εηήζιος επιπέδος αποθεμάηυν ή εηήζιος κύκλος επγαζιών

5

6

3
Πεπιγπαθή όλυν ηυν μησανημάηυν, οπγάνυν, επγαλείυν, ζκεςών και άλλος εξοπλιζμού πος
σπηζιμοποιούνηαι ζηην παπαγυγή ηυν βιομησανοποιημένυν καπνών.

ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ
(α) Λογιζηικό ύζηημα / Βιβλία και Απσεία (Παπέσονηαι πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο λογιζηικό
ζύζηημα ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ ηος καπνοβιομήσανος πος δςναηό να ηηπείηαι ζε
μησανογπαθημένη ή άλλη μοπθή).
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(β) 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 εγγεγπαμμένος γπαθείος ηηρ εηαιπείαρ από ηον Έθοπο Δηαιπειών και Δπίζημο
Παπαλήπηη·
πιζηοποιηηικό ζσεηικά με ηοςρ ςπεύθςνοςρ ηηρ εηαιπείαρ, ηην ιδιόηηηα και ηιρ απμοδιόηηηέρ ηοςρ
ζηην εηαιπεία από ηον Έθοπο Δηαιπειών και Δπίζημο Παπαλήπηη·
πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Φ.Π.Α.·
πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Σελυνειακό Μηηπώο·
ζηοισεία ζσεηικά με ηο λογιζηικό ζύζηημα ηηρ επισείπηζηρ, ηα μέηπα εζυηεπικού ελέγσος και ηιρ
μεθόδοςρ λογιζηικού ελέγσος·
ζηοισεία ζσεηικά με ηο εηήζιο επίπεδο αποθεμάηυν, εκηίμηζη ζσεηικά με ηην εηήζια παπαγυγή,
καηοσή ή μεηαθοπά πποφόνηυν·
ηοπογπαθικά και απσιηεκηονικά ζσέδια ηυν ςποζηαηικών πος σπηζιμοποιούνηαι ζηην
παπαγυγή και αποθήκεςζη ηυν πποφόνηυν, θευπημένα από ηην απμόδια απσή·
Πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομήρ από ηην απμοδία Απσή υρ ππορ ηην ζςγκεκπιμένη
σπήζη ηος ςποζηαηικού·
Γήλυζη απσιηέκηονα ή πολιηικού μησανικού για ηο εμβαδόν ηυν ςποζηαηικών·
ηοισεία πος να αποδεικνύοςν ηην νόμιμη καηοσή ηυν ςποζηαηικών, όπυρ ηίηλορ ιδιοκηηζίαρ
και ενοικιαζηήπιο έγγπαθο·
ζηοισεία ζσεηικά με ζςναθείρ άδειερ πος καηέσει ο αιηηηήρ·
πιζηοποιηηικό πςπαζθάλειαρ·
άλλα δικαιολογηηικά ή έγγπαθα ή πληποθοπίερ πος κπίνονηαι αναγκαία από ηο Γιεςθςνηή.
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ΓΗΛΩΗ
Δγώ ο/η ...............................................................................................................................................
(Σσμπληρώζηε ηο πλήρες όνομά ζας 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
Αςηοεπγοδοηούμενορ:

ςνέηαιπορ:

Καηαπιζηεςμαηοδόσορ:

Δξοςζιοδοηημένο διεςθςνηικό ζηέλεσορ:

Γπαμμαηέαρ εηαιπείαρ:

Ππόεδπορ ή Γπαμμαηέαρ:
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Για ςπηπεζιακή σπήζη μόνο
Η αίηηζη ζςζηήνεηαι / δεν ζςζηήνεηαι

ΦΡΑΓΙΓΑ

Παπαηηπήζειρ:

........................................
Ανώηεπορ Σελυνειακόρ Λειηοςπγόρ
Ημεπομηνία: ...............................
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Για ςπηπεζιακή σπήζη μόνο
Η αίηηζη γίνεηαι αποδεκηή /αποππίπηεηαι

ΦΡΑΓΙΓΑ

Παπαηηπήζειρ:

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