ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ

ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ

Αίηηζη για σοπήγηζη Άδειαρ ΑΕΟ
(Αναθέρεηαι ζηο άρθρο 38 ηοσ Κώδικα)

Σημείωση: Παπακαλείστε να συμβουλεύεστε το επεξηγηματικό σημείωμα κατά τη συμπλήπωση
του εντύπου
1. Αιηών

Χώρος ποσ προορίζεηαι για ηο Τελωνείο

2. Είδορ Άδειαρ για ηην οποία ςποβάλλεηαι αίηηζη

Άδεια ΑΕΟ - Τελωνειακές Απλοσζηεύζεις
Άδεια ΑΕΟ - Αζθάλεια και Προζηαζία
Άδεια ΑΕΟ - Τελωνειακές Απλοσζηεύζεις/Αζθάλεια και Προζηαζία
3. Απιθμόρ αναγνώπιζηρ ηος αιηούνηορ
(EORI)

4. Νομικό καθεζηώρ ηος αιηούνηορ

5. Ημεπομηνία ζύζηαζηρ

6. Σόπορ όπος ηηπούνηαι ή είναι διαθέζιμερ οι
κύπιερ
λογιζηικέρ
καηασωπήζειρ
για
ηελωνειακούρ ζκοπούρ

7.
Αναγνώπιζη/
ςναλλαζζόμενος

Καηασώπηζη

Απιθμόρ(-οι) Φοπολογικού Μηηπώος:

8. Όνομα και ζηοισεία επικοινωνίαρ απμόδιος
πποζώπος για ηελωνειακά θέμαηα
Όνομα:
Αρ. Τηλεθώνοσ:

Απιθμόρ(-οι)
ζςναλλαζζομένος:

αναγνώπιζηρ

Αρ. Fax:
Ηλεκηρονική Διεύθσνζη:

Νομικόρ απιθμόρ καηασώπηζηρ:

9. Τπεύθςνορ επικοινωνίαρ ζσεηικά με
ηην αίηηζη

10. Ππόζωπο(-α) πος διοικεί ηην αιηούζα
εηαιπεία ή ελέγσει ηη διοίκηζή ηηρ

Όνομα:
Αρ. Τηλεθώνοσ:

Όνομα:
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Αρ. Fax:
Ηλεκηρονική Διεύθσνζη:

Διεύθσνζη:

11. Διεύθςνζη αλληλογπαθίαρ

12. Ρόλορ(-οι) ηος αιηούνηορ ζηη διεθνή αλςζίδα
εθοδιαζμού

Οδός:
Τατσδρομικός Κώδικας:
Πόλη:
Χώρα:

13. Κπάηη μέλη ζηα οποία αζκούνηαι
δπαζηηπιόηηηερ
ζσεηικέρ
με
ηελωνειακέρ ζςναλλαγέρ

14. Πληποθοπίερ διέλεςζηρ ζςνόπων

15. Απλοςζηεύζειρ και διεςκολύνζειρ πος έσοςν ήδη σοπηγηθεί, πιζηοποιηηικά
αζθάλειαρ και/ή πποζηαζίαρ πος έσοςν εκδοθεί βάζει διεθνών ζςμβάζεων, ενόρ
διεθνούρ πποηύπος ηος Διεθνούρ Οπγανιζμού Σςποποίηζηρ ή ενόρ εςπωπαϊκού
πποηύπος ηων Εςπωπαϊκών Οπγανιζμών Σςποποίηζηρ ή ιζοδύναμα πιζηοποιηηικά
εγκεκπιμένος οικονομικού θοπέα πος εκδίδονηαι ζε ηπίηερ σώπερ

16. ςγκαηάθεζη για ηην ανηαλλαγή ηων πληποθοπιών πος αναθέπονηαι ζηην άδεια ΑΕΟ
πποκειμένος να διαζθαλιζηεί η οπθή λειηοςπγία ηων ζςζηημάηων πος πποβλέπονηαι
ζηιρ διεθνείρ ζςμθωνίερ/πςθμίζειρ με ηπίηερ σώπερ ζσεηικά με ηην αμοιβαία αναγνώπιζη
ηηρ ιδιόηηηαρ εγκεκπιμένος οικονομικού θοπέα και ζσεηικά με μέηπα για ηην αζθάλεια
Σσγκαηαηίθεμαι:
Ναι (Αληθές)
Ότι (Σθάλμα)
Εάν η απάνηηζη είναι καηαθαηική να ζσμπληρωθούν και ηα πιο κάηω ζηοιτεία (ζε λαηινικούς
ταρακηήρες).
Όνομα:
Οδός:
Τατσδρομικός Κώδικας:
Πόλη:
Χώρα:
Ηλεκηρονική Διεύθσνζη:
17. Επισειπημαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
(Κωδικός NACE)

18. Μόνιμη επισειπημαηική εγκαηάζηαζη (ΜΕΕ)
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19. Σόπορ όπος διεξάγονηαι οι γενικέρ
δπαζηηπιόηηηερ
εθοδιαζηικήρ
διασείπιζηρ

20. Γπαθείο(-α) όπος διαηηπούνηαι και είναι
πποζβάζιμα ηα ηελωνειακά έγγπαθα

21. ςγκαηάθεζη για δημοζίεςζη ζηον
καηάλογο καηόσων αδειών

22. Μέγεθορ αιηούνηορ
1 - Πολύ μικρή

Ναι

2 - Μικρή

Ότι

3 - Μεζαία
4 - Μεγάλη
5 – Φσζικό πρόζωπο

23. ςνημμένα έγγπαθα

24.
Τπογπαθή:
……………………………………….
……………………………………..

Ημεπομηνία:

Θέζη ςπογπάθονηορ: ………………………………………….
Ονομαηεπώνςμο:
………………………………………………
…………………………..
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θπαγίδα:

