
 

                                                  
     ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                   ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ 
  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         1440 ΛΔΤΚΩΙΑ                                                                                                                   

 

ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΟΤ ΠΡΑΚΣΟΡΑ 
 

(Παπακαλείζηε όπωρ μελεηήζεηε ηιρ ζςνημμένερ επεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ ππιν ζςμπληπώζεηε ηο παπόν ένηςπο) 

1. ηοισεία εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος 

Όλνκα: ........................................................................................................................Αξ.EORI........................................ 

Αξ. δειηίνπ ηαπηόηεηαο/Αξ. εγγξαθήο εηαηξείαο: .............................................................................................................. 

Γηεύζπλζε:  ......................................................…....................................................................Ταρ. θώδηθαο:……..……..  

Ταρ. ζπξίδα: ……………………….. Ταρ. θώδηθαο: ………………. Πόιε/Φσξηό/Δπαξρία:..................................................  

Αξηζκόο ηει.: .………………………..……. Αξηζκόο θαμ:………………..………………... 

2. ηοισεία ηος εξοςζιοδοηούμενος ηελωνειακού ππάκηοπα 

Όλνκα: ………………………………………………………………...………………………………………...............…….....… 

Α/Α άδεηαο ηεισλεηαθνύ πξάθηνξα: ……………… Αξηζκόο εγγξαθήο Τεισλεηαθνύ Μεηξώνπ EORI:.………................… 

3. Γήλωζη εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος ππορ ηο Σμήμα Σελωνείων 

Με ηελ παξνύζα εμνπζηνδνηώ/νύκε ηνλ πην πάλσ ηεισλεηαθό πξάθηνξα λα ελεξγεί σο αληηπξόζσπόο κνπ/καο ζε 
δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη από ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκπιήξσζεο θαη ηεο 
ππνγξαθήο εγγξάθσλ. Η παξνύζα εμνπζηνδόηεζε είλαη: 
• Γεληθή εμνπζηνδόηεζε, δειαδή αθνξά νπνηαδήπνηε εκπνξεύκαηα εηζάγνληαη ή εμάγνληαη από εκέλα/εκάο. 
• Δηδηθή εμνπζηνδόηεζε, δειαδή αθνξά ηα εκπνξεύκαηα πνπ εηζήρζεζαλ/ζα εμαρζνύλ από εκέλα/εκάο, όπσο 
θαίλνληαη ζηε θνξησηηθή/ εηδνπνίεζε ηνπ Ταρπδξνκείνπ κε αξηζκό ................................................................................ 

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

(Όνομα ςπογπάθονηορ)    (Απιθμόρ δεληίος ηαςηόηηηαρ ςπογπάθονηορ) 

 

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

(Ιδιόηηηα ςπογπάθονηορ, ζε πεπίπηωζη νομικού πποζώπος)            (Υπογπαθή και, εθόζον ςπάπσει, ζθπαγίδα ηος 

εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος ) 

4. Πιστοποίηση υπογραυών από Πιστοποιούντα υπάλληλο (όταν αυτό απαιτείται) 

Τν εμνπζηνδνηνύλ πξόζσπν ππέγξαςε ζηελ παξνπζία κνπ ζήκεξα….………………………  (ημεπομηνία).    

 

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

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

(Όλνκα θαη ππνγξαθή Πηζηνπνηνύληνο ππαιιήινπ)                                

  

ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΟ ΜΟΝΟ 

Έρσ ειέγμεη ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαη ηα βξήθα νξζά.  

Τν εμνπζηνδνηνύλ πξόζσπν ππέγξαςε ζηελ παξνπζία κνπ/ Τν έληππν παξνπζηάζηεθε ζε εκέλα πηζηνπνηεκέλν από 
πηζηνπνηνύληα ππάιιειν ζήκεξα….………………………  (ημεπομηνία).   
(να διαγπαθεί όηι δεν ιζσύει)  
 
……………………….………………………………………………………………………………………..……………………… 
(Όλνκα, ηίηινο ζέζεο θαη ππνγξαθή ιεηηνπξγνύ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ) 
 

     

 

 

 

Σθξαγίδα Πηζηνπνηνύληνο Υπαιιήινπ                                                                              

ΣΔΛ.1002 

 
 

Θέζε γηα ραξηόζεκα 

 
 

Σθξαγίδα Τεισλείνπ 



 

 

 
 

 
ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΛ.1002 

 
Α. ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηεισλεηαθό πξάθηνξα λα πξνβεί γηα ινγαξηαζκό ηνπο ζε ελέξγεηεο πνπ 
απαηηνύληαη από ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ ην παξόλ έληππν ζηην παποςζία 
ςπαλλήλος ηος Σμήμαηορ Σελωνείων. Από ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάςνπλ ζηελ παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ Τκήκαηνο 
Τεισλείσλ απαιιάζζνληαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ζπλεξγαηηθά πηζησηηθά ηδξύκαηα, Κπβεξλεηηθά Τκήκαηα ή Υπεξεζίεο θαη 
Ηκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί (π.ρ. ΑΗΚ, ΑΤΗΚ). Η εμνπζηνδόηεζε κπνξεί λα είλαη: 
 
•  ΓΔΝΙΚΗ, δειαδή λα ηζρύεη γηα όιεο ηηο εηζαγσγέο/εηζόδνπο, εμαγσγέο/εμόδνπο εκπνξεπκάησλ ή άιιεο ελέξγεηεο ηνπ πξνζώπνπ 
απηνύ, πνπ απαηηνύληαη από ηελ ηεισλεηαθή λνκνζεζία, ή 
 
•   ΔΙΓΙΚΗ, δειαδή λα ηζρύεη κόλν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηζαγσγή/είζνδν, εμαγσγή/έμνδν ή άιιε ελέξγεηα. 
 
Σεκεηώλεηαη όηη ην παξόλ έληππν δελ κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ ηεισλεηαθό πξάθηνξα λα ππνγξάςεη ηε δήισζε γηα ηε 
δαζκνινγεηέα αμία (Έληππα D.V.1 θαη Τει. 5Β), ε νπνία πξέπεη λα ππνγξαθεί από ηνλ ίδην ηνλ εηζαγσγέα. 
 

Β. ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ 
1. ηοισεία εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος 
Όνομα 
Γξάςεηε ην όλνκα ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο πξνζώπνπ. Τνύην κπνξεί λα είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν. Αλ είλαη θπζηθό 
πξόζσπν, ην όλνκα ηνπ ζα πξέπεη λα γξαθηεί όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηάο ηνπ. Αλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, 
ην όλνκα ηνπ ζα πξέπεη λα γξαθηεί όπσο αθξηβώο αλαγξάθεηαη ζηα αξρεία ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ. 
 
Γιεύθςνζη 
Γξάςεηε ηελ πιήξε δηεύζπλζε (νδό, αξηζκό θιπ). Παξάιιεια, αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα γξάςεηε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, αλ 
απηή δηαθέξεη. 
 
Απιθμόρ εγγπαθήρ Σελωνειακού Μηηπώος/EORI 
Η αλαγξαθή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Αλ δελ έρεηε ήδε εγγξαθεί ζην Τεισλεηαθό Μεηξών/EORI, πξέπεη πξώηα λα εγγξαθείηε θαη 
κεηά λα θαηαζέζεηε ηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε. Από ηελ ππνρξέσζε λα εγγξαθείηε ζην Τεισλεηαθό Μεηξών/EORI 
απαιιάζζεζηε, αλ ε παξνύζα εμνπζηνδόηεζε αθνξά πξνζσπηθή εηζαγσγή/είζνδν ή εμαγσγή/έμνδν εκπνξεπκάησλ. Σε ηέηνηα 
πεξίπησζε, αληί ηνπ Αξηζκνύ Τεισλεηαθνύ Μεηξώνπ/EORI, ζα πξέπεη λα γξάςεηε ηνλ αξηζκό ηεο ηαπηόηεηάο ζαο. 
 
2. ηοισεία ηος εξοςζιοδοηούμενος ηελωνειακού ππάκηοπα 
Όνομα 
Ο ηεισλεηαθόο πξάθηνξαο κπνξεί λα είλαη θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν (εηαηξεία). Τν όλνκά ηνπ πξέπεη λα γξαθηεί όπσο αθξηβώο 
αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα πνπ ηνπ έρεη ρνξεγήζεη ν Γηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ. 
 
Α/Α άδειαρ ηελωνειακού ππάκηοπα 
Ο θάζε εγθεθξηκέλνο ηεισλεηαθόο πξάθηνξαο έρεη αξηζκό άδεηαο, πνπ ηνπ δίλεηαη από ην Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ. 
Απηόο ν αξηζκόο πξέπεη λα αλαγξαθεί εδώ. 
 
Απιθμόρ εγγπαθήρ Σελωνειακού Μηηπώος/EORI 
Ο ηεισλεηαθόο πξάθηνξαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ζην Τεισλεηαθό Μεηξών/EORI. 
 
3. Γήλωζη εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος ππορ ηο Σμήμα Σελωνείων 
 
Η παπούζα εξοςζιοδόηηζη είναι ……. 
Γηαγξάςεηε ην είδνο ηεο εμνπζηνδόηεζεο πνπ δελ επηζπκείηε θαη αθήζηε κόλν ην είδνο ηεο εμνπζηνδόηεζεο πνπ πξαγκαηηθά 
επηζπκείηε. Γελ κπνξείηε λα αθήζεηε θαη ηηο δύν επηινγέο, επεηδή είλαη αιιεινζπγθξνπόκελεο. 
 
Όνομα ςπογπάθονηορ 
Πξέπεη λα γξαθηεί ην όλνκα ηνπ πξνζώπνπ πνπ ππνγξάθεη, όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζην δειηίν ηαπηόηεηάο ηνπ. 
 
Ιδιόηηηα ςπογπάθονηορ, ζε πεπίπηωζη νομικού πποζώπος 
Ο ππνγξάθσλ πξέπεη λα γξάςεη ην όλνκα θαη ηελ ηδηόηεηά ηνπ, π.ρ. Γηεπζπληήο. 
 
Τπογπαθή και, εθόζον ςπάπσει, ζθπαγίδα ηος εξοςζιοδοηούνηορ πποζώπος 
Αλ ν εμνπζηνδνηώλ είλαη θπζηθό πξόζσπν, πξέπεη λα ππνγξάςεη ην πξόζσπν απηό θαη όρη άιιν. Αλ είλαη λνκηθό πξόζσπν, 
πξέπεη λα ππνγξάςεη πξόζσπν, πνπ έρεη εμνπζία λα δεζκεύεη ην λνκηθό απηό πξόζσπν. Τα πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη λα 
ππνγξάςνπλ ηελ παξνύζα εμνπζηνδόηεζε είλαη: 
• ν εηζαγσγέαο/εμαγσγέαο, αλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό πξόζσπν· 
• ν έλαο από ηνπο ζπλεηαίξνπο, αλ πξόθεηηαη γηα ζπλεηαηξηζκό· 
• ν Γηεπζπληήο ή ν Γξακκαηέαο, αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία εγγεγξακκέλε ζηελ Κύπξν ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 
• έλα από ηα άηνκα, ηα νπνία ζύκθσλα κε ην λόκν δηθαηνύληαη λα ππνγξάθνπλ γηα ηνλ νξγαληζκό, αλ πξόθεηηαη γηα νξγαληζκό 
πνπ δεκηνπξγήζεθε κε λόκν ζηελ Κύπξν. 
 
Θέζη για σαπηόζημα 
Τνπνζεηήζηε ζην κέξνο απηό ηα απαηηνύκελα ραξηόζεκα, ώζηε λα είλαη έγθπξε ε εμνπζηνδόηεζε.  
 


