
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
4030  στις 9/9/2005. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 429/2005 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ    

[ΝΟΜΟΣ 91(I) ΤΟΥ 2004] 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 91(Ι) 

Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν τη βιοµηχανοποίηση καπνού  

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το εδάφιο 1 του άρθρου 91 του περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2004 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

1. Η άδεια βιοµηχανοποίησης καπνού εκδίδεται από το ∆ιευθυντή σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
µετά από γραπτή αίτηση, η οποία δύναται να είναι και σε µηχανογραφηµένη µορφή, ο τύπος και 
η µορφή της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Α στην παρούσα γνωστοποίηση. 

Η άδεια είναι συνδεδεµένη µε τη νόµιµη κατοχή και χρήση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό 
υποστατικών: 

Νοείται ότι, κατά την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση άδειας βιοµηχανοποίησης καπνού, θα 
πρέπει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο να υποβάλει ταυτόχρονα και αίτηση για χορήγηση άδειας 
εγκεκριµένου αποθηκευτή και άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή άδεια 
άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ελεύθερη ζώνη, ανάλογα µε την περίπτωση, 
σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στις γνωστοποιήσεις του 
∆ιευθυντή µε αριθµό Κ.∆.Π. 130/2004 και Κ.∆.Π. 129/2004 και στις διατάξεις της συναφούς 
τελωνειακής νοµοθεσίας. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησής του στο Τελωνείο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά 
στα οποία θα βιοµηχανοποιείται καπνός και  απαιτείται όπως συνοδεύεται από τα ακόλουθα 
πρωτότυπα έγγραφα ή πιστοποιηµένα αντίγραφά τους και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, 
ανάλογα µε την περίπτωση:  

(α) δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου· 

(β) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη· 

(γ) πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη· 

(δ) πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρµοδιότητές 
τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη· 

(ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α.· 

(στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο· 

(ζ) στοιχεία σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης, τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου 
και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου· 

(η) στοιχεία σχετικά µε το ετήσιο επίπεδο αποθεµάτων, εκτίµηση σχετικά µε την ετήσια 
παραγωγή, κατοχή ή µεταφορά προϊόντων· 

(θ) τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων, θεωρηµένα από την αρµοδία Αρχή· 

(ι) πολεοδοµική άδεια και/ή άδεια οικοδοµής από την αρµοδία Αρχή ως προς την 
συγκεκριµένη χρήση του υποστατικού· 

(ια) δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν των υποστατικών· 
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(ιβ) στοιχεία που να αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος 
ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο· 

(ιγ)  στοιχεία για τους καθορισµένους χώρους στα υποστατικά µε κατάλληλες προδιαγραφές 
όπου θα τοποθετείται ο υπό επεξεργασία καπνός, θα διεξάγεται η επεξεργασία του 
καπνού, και θα αποθηκεύονται τα έτοιµα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, τα οποία τελούν υπό 
αναστολή της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης· 

(ιδ) στοιχεία σχετικά µε συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής· 

(ιε) πιστοποιητικό πυρασφάλειας των υποστατικών· 

(ιστ) δήλωση των µηχανηµάτων, οργάνων, εργαλείων, σκευών και άλλου εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιείται· 

(ιζ) κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο ή πληροφορία που κρίνονται κατά περίπτωση 
αναγκαία από το ∆ιευθυντή για την νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης και γενικότερα για 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

3. Για να δοθεί  η άδεια βιοµηχανοποίησης καπνού, ο ∆ιευθυντής πρέπει να ικανοποιηθεί ότι 
συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις:  

(α) ύπαρξη οικονοµικής αναγκαιότητας· 

(β) συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια που καθορίζονται 
από τη νοµοθεσία άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και ανάρτησης 
προειδοποιητικών πινακίδων και έκδοσης οδηγιών ως προς τις ενέργειες που πρέπει να 
λαµβάνονται από όλα τα πρόσωπα, προσωπικό και επισκέπτες, για τήρηση των 
προβλεπόµενων από την σχετική νοµοθεσία κανόνων υγείας και ασφαλείας· 

(γ) ύπαρξη επαρκούς φωτισµού, µέσων πυρόσβεσης, κατάλληλου εξοπλισµού για τη 
διενέργεια των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση ελέγχων,  καθώς και  κατάλληλου και 
ασφαλούς γραφειακού χώρου στην είσοδο του εργοστασίου µε ηλεκτρονικό και άλλο 
εξοπλισµό για χρήση από το Τελωνείο, δυνατότητας ηλεκτρονικής σύνδεσης του 
εξοπλισµού αυτού µε το λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα του εγκεκριµένου 
υποστατικού µε τρόπο που να ικανοποιεί τον ∆ιευθυντή· 

(δ) εξασφάλιση επαρκούς λογιστικού συστήµατος παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης· 

(ε) ύπαρξη κατάλληλης διαρρύθµισης των υποστατικών, ώστε να είναι ευχερής ανά πάσα 
στιγµή ο φυσικός έλεγχος και κατάλληλη υποδοµή, ώστε να είναι δυνατός και ο λογιστικός 
έλεγχος· 

(στ) ύπαρξη επαρκών µέτρων ασφάλειας και καταλληλότητα των υποστατικών, ώστε να είναι 
δυνατή η άσκηση ελέγχου στα πρόσωπα και οχήµατα που διακινούνται τόσο κατά την 
είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους από τα υποστατικά αυτά για διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου.  

4. Με απόφαση του ∆ιευθυντή δυνατό να  εγκαθίσταται εντός της καπνοβιοµηχανίας τελωνειακό 
κλιµάκιο, για τη διενέργεια των απαιτούµενων τελωνειακών εργασιών και ελέγχων. Η 
εγκατάσταση του τελωνειακού κλιµακίου δεν απαλλάσσει τον καπνοβιοµήχανο των ευθυνών του 
από διαπιστούµενα ελλείµµατα προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

5. Ο καπνοβιοµήχανος µετά τη λήψη της άδειας από τον ∆ιευθυντή υποχρεούται:  

(α) Να παρέχει εγγύηση από εγκεκριµένο τραπεζικό ή ασφαλιστικό οργανισµό, η οποία να 
καλύπτει την παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή και διακίνηση των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.  Το ποσό της εγγύησης είναι δυνατόν να 
αναθεωρείται από το ∆ιευθυντή, λαµβανοµένων υπόψη, µεταξύ άλλων, ενδεχόµενων 
αλλαγών σχετικών µε τον όγκο της παραγωγής, των δραστηριοτήτων του 
καπνοβιοµήχανου και των συντελεστών των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

(β) Να ενηµερώνει γραπτώς το ∆ιευθυντή για οποιαδήποτε µεταβολή των δεδοµένων που 
έχουν ληφθεί  υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να µη προβαίνει σε οποιεσδήποτε 
αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποστατικά, µεθόδους παραγωγής, σκεύη, όργανα, 
εργαλεία, µέτρα ασφαλείας ή στο λογιστικό σύστηµα πριν εξασφαλίσει την έγκρισή του. 
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(γ) Να τηρεί βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή εγκεκριµένα από το ∆ιευθυντή, 
στα οποία να καταχωρούνται το βάρος, η ποσότητα και άλλα στοιχεία τα οποία δυνατό να 
καθορίσει ο ∆ιευθυντής αναφορικά µε: 

 (ι) τα καπνά και άλλες ύλες που παραλαµβάνει ο καπνοβιοµήχανος µε σκοπό τη 
βιοµηχανοποίησή τους· 

(ιι) τα καπνά και άλλες ύλες που καταναλώνονται κατά τη βιοµηχανοποίηση· 

(ιιι) τα καπνά, µίσχους, απορρίµµατα καπνού και άλλων υλών που εναποµένουν ή 
προκαλούνται από τη βιοµηχανοποίηση· 

(ιν) όλους τους τύπους τσιγάρων ή άλλων βιοµηχανοποιηµένων καπνών, τα οποία 
παράγονται από την καπνοβιοµηχανία· 

(ν) τους µίσχους ή άλλα απορρίµµατα καπνού που καταστρέφονται εντός της 
καπνοβιοµηχανίας ή µεταφέρονται από αυτή για καταστροφή ή για άλλο 
εγκεκριµένο σκοπό. 

(δ) Να τηρεί τυχόν άλλα βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή, όπως ήθελε εγκρίνει 
ο ∆ιευθυντής, που είναι απαραίτητα για τον ορθό υπολογισµό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. 

 (ε) Να µην ακυρώνει ή διαγράφει, παρά µόνο µε την άδεια και στην παρουσία του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού,  οποιαδήποτε εγγραφή έχει γίνει στα βιβλία και αρχεία. 

(στ) Να φυλάττει τα βιβλία και αρχεία στο εργοστάσιό του και να τα θέτει σε οποιονδήποτε 
εύλογο χρόνο στη διάθεση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού για επιθεώρηση. Ο 
εξουσιοδοτηµένος  λειτουργός δύναται να διενεργεί σηµειώσεις σ’ αυτά ή να λαµβάνει 
αποσπάσµατά τους. 

(ζ) Να ισοζυγίζει τους λογαριασµούς στα βιβλία και αρχεία στο τέλος εκάστου  ηµερολογιακού 
µήνα ή σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο  καθορίσει ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός. 

(η)  Να µεταφέρει όλα τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, τα οποία προορίζονται να πωληθούν, 
αµέσως µόλις βιοµηχανοποιηθούν και συσκευασθούν σε ειδικό χώρο του εργοστασίου 
ειδικά εγκεκριµένο για το σκοπό αυτό.  Απαγορεύεται η µεταφορά τέτοιων 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών παρά µόνο από τον ειδικό αυτό χώρο µετά από άδεια του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού και αφού προσκοµιστούν τα εκάστοτε καθορισµένα από το 
∆ιευθυντή έγγραφα. 

(θ) Να προσκοµίζει, ζυγίζει και καταστρέφει ή διαθέτει µε τρόπο που να ικανοποιεί τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό όλους τους µίσχους και απορρίµµατα καπνού εντός ενός 
µηνός από τη συµπλήρωση της πράξης από την οποία παρήχθησαν. 

(ι) Να παρέχει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα εκάστου  έτους στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό 
έγγραφη δήλωση στην οποία να αναφέρει στοιχεία για κάθε προϊόν και τύπο προϊόντος, 
στην κατασκευή του οποίου θα χρησιµοποιήσει οποιονδήποτε καπνό κατά τρόπο που να 
τον ικανοποιούν, καθορίζοντας και τις αναλογίες του καπνού που θα χρησιµοποιηθεί σε 
σχέση µε το προϊόν που θα παραχθεί,  το καθαρό βάρος καπνού που θα περιέχει κάθε 
προϊόν που πρόκειται να παραχθεί καθώς και τον αριθµό σε τεµάχια ανά κιλό τελικού 
προϊόντος, όπου εφαρµόζεται. 

Απαγορεύεται η βιοµηχανοποίηση καπνού κατά παρέκκλιση αυτής της δήλωσης, εκτός 
εάν ο καπνοβιοµήχανος το γνωστοποιήσει από πριν στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό και 
του υποβάλει νέα δήλωση. 

(ια) Να προσκοµίζει µετά από απαίτηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού όλα τα έγγραφα ή 
πληροφορίες προς επαλήθευση των εγγραφών στα βιβλία και αρχεία ή της δήλωσης που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ι)  της παρούσας γνωστοποίησης. 

(ιβ) Μια τουλάχιστον ή περισσότερες φορές το έτος, εφόσον το απαιτήσει ο εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός, να ζυγίσει στην παρουσία του τα αποθέµατα παντός καπνού που 
παραµένουν στα υποστατικά της καπνοβιοµηχανίας και επίσης να τηρεί λογαριασµούς και 
ισολογίζει τις ποσότητες καπνού τις οποίες παρέλαβε στα υποστατικά της 
καπνοβιοµηχανίας, καθώς και όλο το βιοµηχανοποιηµένο καπνό, µίσχους και 
απορρίµµατα καπνού που διατέθηκαν από αυτή. 
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 (ιγ) Να εφαρµόζει οποιοδήποτε πρόσθετο µέτρο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από το ∆ιευθυντή 
ως εκ της φύσης του προϊόντος ή των ιδιαιτέρων  χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης µε 
σκοπό την διευκόλυνση του τελωνειακού ελέγχου και την προστασία των δηµοσίων 
εσόδων. 

(ιδ) Να συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατό να επιβληθούν από το 
∆ιευθυντή. 

6. Στην περίπτωση που στα υποστατικά, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση για παραχώρηση 
άδειας για βιοµηχανοποίηση καπνού, θα βιοµηχανοποιείται καπνός υπό το καθεστώς της 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ο καπνοβιοµήχανος οφείλει, επιπρόσθετα προς τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν µε βάση τις διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης, να 
συµµορφώνεται και µε τις διατάξεις της συναφούς µε το καθεστώς της τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή τελωνειακής νοµοθεσίας. 

7. Η άδεια βιοµηχανοποίησης καπνού που παρέχεται από το ∆ιευθυντή δεν είναι µεταβιβάσιµη. 
Πρόσωπο που επιθυµεί να εξασφαλίσει άδεια βιοµηχανοποίησης καπνού  πρέπει να υποβάλει 
στο ∆ιευθυντή αίτηση για χορήγηση τέτοιας άδειας. 

8. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ.22 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
        

  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟ
Σηµείωση: Η αίτηση πρέπει να συµπληρωθεί µε µαύρο ή µπλε µελάνι και µε ΚΕΦΑΛ
υποβληθεί στο Τελωνείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται τα υποστατικά  στα οποία 
καπνά. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

1 • Αν είστε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, να γράψετε το όνοµα της εταιρείας. 

 • Αν είστε συνεταιρισµός, να γράψετε το όνοµα του συνεταιρισµού και όλων τω
αριθµούς των δελτίων ταυτότητάς τους. 

 

Όνοµα(τα) Αριθµός εγγραφής στον 
Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη 

/Αριθµός ταυτότητας για 
φυσικό πρόσωπο 

Αριθµός εγγραφής
στο Μητρώο Φ.Π.Α

   

   

   

   

 

2.  Παρακαλείστε να συµπληρώσετε την εµπορική σας επωνυµία όπως 
Πιστοποιητικό του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη. 

  Εµπορική Επωνυµία: .......................................................................................

 

3.   Στοιχεία της κύριας έδρας της επιχείρησής σας 

Οδός                

                   

                                                                                             Αριθµός 

                   

Ταχ. κώδικας                    Προάστιο/Πόλη/ Χωριό  

                   
 

Για επίσηµη χρήση 

 

 
 

Σφραγίδα παραλαβής
Υ 
ΑΙΑ γράµµατα και να 
θα βιοµηχανοποιούνται 

ν συνεταίρων µε τους 

 
. 

Αριθµός 
εγγραφής στο 
Τελωνειακό 
Μητρώο  

 

 

 

 

είναι γραµµένη στο 

..................................  
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Επαρχία 

          
   
Αρ. σταθερού τηλεφώνου           Αρ. κινητού τηλεφώνου  

                 
 
Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)           Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)  

           
          

4.  ∆ιεύθυνση αλληλογραφίας, αν είναι διαφορετική από την πιο πάνω. 

Οδός                

                       

                                                                                            Αριθµός 

                      

Ταχ. κώδικας                    Προάστιο/Πόλη/ Χωριό  

                      
 
Επαρχία 

          
   
Αρ. σταθερού τηλεφώνου           Αρ. κινητού τηλεφώνου  

                 
 
Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)           Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)  

           
 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
1.   ∆ιεύθυνση των υποστατικών στα οποία θα παράγονται τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά: 

 
Οδός                

                       

                                                                                           Αριθµός 

                      

Ταχ. κώδικας                    Προάστιο/Πόλη/ Χωριό  

                      
 
Επαρχία 

          
   
Αρ. σταθερού τηλεφώνου           Αρ. κινητού τηλεφώνου  

                 
 
Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)           Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)  
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2.  Περιγραφή των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που θα παράγονται:  

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

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

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

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

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

 

3.    Εκτίµηση ετήσιου επιπέδου αποθεµάτων ή ετήσιου κύκλου εργασιών: 

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

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

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

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

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

 

4.  Περιγραφή όλων των µηχανηµάτων, οργάνων, εργαλείων, σκευών και άλλου εξοπλισµού που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................................... 
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Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
1.    Τρόπος τήρησης λογιστικών βιβλίων (π.χ. σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) και αρχείων 

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

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

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

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

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

 
2.   Άλλες πληροφορίες 

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

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

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

∆.  ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  
• Να σηµειωθούν µε √ τα έγγραφα που επισυνάπτονται 

• Να επισυναφθούν πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα φωτοαντίγραφα 

   ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΧΡΗΣΗ 

 Στοιχεία αιτητή  

 ∆ελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου  

 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη  

 Πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη (∆ιευθυντών, Γραµµατέως, µετόχων) 

 

 Πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη σχετικά µε τους 
υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρµοδιότητές τους σε αυτή  

 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α.  

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο   

 Στοιχεία σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης, τα µέτρα εσωτερικού 
ελέγχου και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου· 

 

 Στοιχεία σχετικά µε το ετήσιο επίπεδο αποθεµάτων, εκτίµηση σχετικά µε την ετήσια 
παραγωγή, κατοχή ή µεταφορά προϊόντων 

 

 Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων, θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή 

 

 Πολεοδοµική άδεια και/ή άδεια οικοδοµής από την αρµοδία Αρχή ως προς την 
συγκεκριµένη χρήση του υποστατικού 

 

 ∆ήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν των υποστατικών  

 Στοιχεία που να αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος 
ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριο έγγραφο 

 

 Άλλα δικαιολογητικά ή έγγραφα ή πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες από το 
∆ιευθυντή:  

 

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

 ...........................................................................................................................  
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Ε. ∆ΗΛΩΣΗ 
Εγώ ο/η ........................................................................................................................................................... 

(Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε το παρόν έντυπο και που περιέχονται 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. 

…………………………….. ……………………………………………….. 

Ηµεροµηνία Υπογραφή 

Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει 

Αυτοεργοδοτούµενος:  Συνέταιρος:  

    

Καταπιστευµατοδόχος:  Εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος  

    

Γραµµατέας εταιρείας:  Πρόεδρος ή γραµµατέας:  

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 
1.  Όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή έχουν ελεγχθεί και τα απαιτούµενα έγγραφα 

έχουν προσκοµιστεί. 

Η αίτηση συστήνεται/δε συστήνεται 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

Παρατηρήσεις:    

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………………………….. 

Ηµεροµηνία Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός 

 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α  2.    Η αίτηση γίνεται αποδεκτή/απορρίπτεται. 

       Παρατηρήσεις: 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………………………….. 

Ηµεροµηνία ∆ιευθύντρια Τµήµατος Τελωνείων 

 

 


	Στοιχεία αιτητή

