
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

      
 

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ   
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΟΔΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 
 
Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό/Προϊστάμενο Τελωνείου .................................................................. 
 
Παρακαλώ όπως μου επιτραπεί η προσωρινή έξοδος των πιο κάτω εμπορευμάτων 
 
.............................................................................................................................................................  
 
.............................................................................................................................................................  
 
που βρίσκονται στην ιδιωτική/δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης* με αναγνωριστικό 

αριθμό ................................. με αρ. αποθέματος ΘΗΣΕΑ ............................................. για περίοδο 

.................................. ημερών, από .......................................... μέχρι ........................................... 

για τον πιο κάτω σκοπό 

 
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
Τα εμπορεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου θα βρίσκονται .................................. 
 
......................................................................................................................................... (διεύθυνση) 
 
Αναλαμβάνω την ευθύνη να τα επιστρέψω στην πιο πάνω αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

εντός της καθορισμένης ημερομηνίας και να μην τα χρησιμοποιήσω για σκοπούς άλλους από τον 

σκοπό για τον οποίο θα παραχωρηθεί έγκριση. Για την προσωρινή έξοδο και παραμονή τους εκτός 

της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης παρέχω ως ασφάλεια για τους δασμούς και φόρους που 

αναλογούν τη συνεχή εγγύηση/εγγύηση μιας δικαιοπραξίας* με αρ. .............................. για το ποσό 

των  ..................................................................................................................................................... 

 
Ημερομηνία:..................................... .............................................................. 
 Υπογραφή αιτητή 
 
 
 
......................................................... Ονοματεπώνυμο:....................................................

Υπογραφή και σφραγίδα διαχειριστή Διεύθυνση:..............................................................

αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης** Τηλέφωνο:.............................................................. 

 
 
 
*Διαγράψετε ό,τι δεν εφαρμόζεται 
 
**Μόνο σε περίπτωση χρήσης του εγγυητηρίου εγγράφου της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης 



 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
(Για χρήση μόνο από το Τελωνείο) 
 
Προϊστάμενο Κλάδου Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης 
 
Η προσωρινή έξοδος των πιο πάνω εμπορευμάτων για ................................................... μέρες από 

....................................... μέχρι ........................................ εγκρίνεται / δεν εγκρίνεται* 

 
 
Ημερομηνία: .................................            ….......................................................... 
 Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός / 
 Προϊστάμενος Τελωνείου 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό / Προϊστάμενο Τελωνείου ................................................................ 
 
Τα  πιο πάνω αναφερόμενα εμπορεύματα έχουν επιστραφεί και παραληφθεί στην ιδιωτική/ 

δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης* με αναγνωριστικό αρ. ......................................... 

στις ......................................... (ημερομηνία). 

 
 
Ημερομηνία: ................................  ............................................................. 
 Διαχειριστής αποθήκης αποταμίευσης  
 
 
 
Σημειώσεις: 
 

1. Η προσωρινή έξοδος εμπορευμάτων από αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης εγκρίνεται, 
νοουμένου ότι προβλέπεται στην άδεια διαχείρισης της αποθήκης, βάσει των άρθρων 110 του 
Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 και 532 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93. 

2. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται σε πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο κρατείται 
στο Τελωνείο Ελέγχου της αποθήκης, το πρώτο αντίγραφο παραλαμβάνει ο αιτητής και το 
δεύτερο ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Αμέσως μετά την 
επιστροφή των εμπορευμάτων στην αποθήκη ο διαχειριστής της συμπληρώνει το Μέρος ΙΙΙ 
και το αποστέλλει ή το παραδίδει στον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό/Προϊστάμενο του 
Τελωνείου.   

3. Η μη έγκαιρη επιστροφή των εμπορευμάτων στην αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 
συνιστά αδίκημα βάσει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας. 

 


