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Απιθμόρ αναθοπάρ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

1. Εζείρ Ειζέπσεζθε ζηην ΕΕ / Κ.Δ. Εξέπσεζθε από ηην EΕ / Κ.Δ.

2. Πποζωπικά ζηοισεία Άππεν Θήλς Τόπνο έθδνζεο

Επώλπκν(α) Ηκεξνκελία έθδνζεο

Όλνκα ή νλόκαηα Πξνζωπ. αξηζ. Αλαγλώξηζεο

Υπεθόνηεηα Δηεύζπλζε

Ηκεξνκελία γέλλεζεο (Οδόο / αξηζκόο)

Τόπνο γέλλεζεο Πόιε

Έγγξαθν ηαπηνπνίεζεο Δηαβαηήξην Ταπηόηεηα Άιια Ταρ. Κωδ.

Αξ. δηαβαηεξίνπ ή ηαπηόηεηαο Φώξα

Ναη  (πεγαίλεηε ζην4) Όρη αλήθεη ζε: Ννκηθό πξόζωπν

(Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε) Φπζηθό πξόζωπν

Ννκηθό πξόζωπν Δηεύζπλζε

(Οδόο / αξηζκόο.)

Αξηζκόο ΑΦΜ Πόιε

Επώλπκν (-α) Ταρ. Κώδ.

Όλνκα (-αηα) Φώξα

4. ηοισεία ζσεηικά με ηα μεηπηηά / νομιζμαηικά μέζα

Ποζό Νόμιζμα

Λνηπά (πξνζδηνξίζηε)

5. Πποέλεςζη και ζκοπούμενη σπήζη ηων μεηπηηών / νομιζμαηικών μέζων

Πξνέιεπζε

Σθνπνύκελε ρξήζε

Ναη (πεγαίλεηε ζην 6) Όρη, ηειηθόο απνδέθηεο είλαη: Ννκηθό πξόζωπν

(Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηειηθνύ απνδέθηε) Φπζηθό πξόζωπν

Ννκηθό πξόζωπν Δηεύζπλζε

(Οδόο / αξηζ.)

Αξηζκόο ΑΦΜ Πόιε

Επώλπκν (-α) Ταρ. Κώδ.

Όλνκα (-αηα) Φώξα

6. Λεπηομέπειερ μεηαθοπάρ

Μέζν κεηαθνξάο Αεποποπικό Θαλάζζιο Οδικό ιδη/δπομικό Άλλα

Μεηαθνξηθή εηαηξία Αύμωλ αξηζκόο

Φώξα αλαρώξεζεο Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο

Μέζω (ρώξα δηέιεπζεο) Ηκεξνκελία δηέιεπζεο

Φώξα πξννξηζκνύ Ηκεξνκελία παξαιαβήο

7. Τπογπαθή ηος δηλούνηορ ςμπληπώνεηαι από ηην Διοίκηζη

Καηαρώξεζε λαη όρη

Κύξωζε λαη όρη

Πνζό ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο

Ηκεξνκελία

Δειώλω όηη όια ηα παξαπάηω ζηνηρεία είλαη αθξηβή. Γλωξίδω όηη 

ε αλαιεζήο, αλαθξηβήο, ή ειιηπήο δήιωζε είλαη δπλαηόλ λα 

επηζύξεη θπξώζεηο ζηνλ δεινύληαη θαη δέζκεπζε ή δήκεπζε ηωλ 

ξεπζηώλ.

Πριν ζσμπληρώζεηε ηο ένησπο διαβάζηε  ηις πίζω ζημειώζεις

ΤΜΠΛΗΡΩΣΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΕΠΙΛΕΞΣΕ ΑΝΑΛΟΓΩ

ΕΝΣΤΠΟ ΔΗΛΩΗ ΡΕΤΣΩΝ

3.Σο ποζό ανήκει ζε ζαρ

Είζηε ν ηειηθόο απνδέθηεο

Τπογπαθή και ζθπαγίδα ηηρ απμόδιαρ απσήρ

Τξαπεδνγξακκάηηα, Κέξκαηα
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:  
 
Η ππνρξέσζε ηεο δήισζεο ξεπζηώλ θαηά ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν από ηελ Επξσπατθή Έλσζε απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Επξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ μεπιύκαηνο ρξεκάησλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σύκθσλα κε ηνλ πεξί Ειέγρνπ 
Ρεπζηώλ Δηαζεζίκσλ πνπ Εηζέξρνληαη ή Εμέξρνληαη από ηελ Κνηλόηεηα θαη ηεο Άζθεζεο Ελδνθνηλνηηθώλ Ειέγρσλ ζε Ρεπζηά Δηαζέζηκα Νόμο Απ. 
53(Ι)/2009 ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ε ππνρξέσζε δήισζεο ξεπζηώλ θαη ρξπζνύ ππάξρεη θαηά  ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν από ηελ Κππξηαθή 
Δεκνθξαηία από ή πξνο ηξίηε ρώξα ή άιιν θξάηνο κέινο.   
 
Οθείιεηε λα ζπκπιεξώζεηε ην έληππν απηό εάλ εηζέξρεζζε ή εμέξρεζζε από ηελ Επξσπατθή Έλσζε θέξνληεο πνζό ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ €10 000 ζε 
ξεπζηό (ή ην ηζνδύλακν ζε άιια λνκίζκαηα) [θαλνληζκόο ΕΚ αξηζ. 1889/2005, άξζξν 3 παξάγξαθνο 1]  και εάν εισέπχεσθε ή εξέπχεσθε από την 
Κυππιακή Δημοκπατία θέξνληεο πνζό  ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ €10 000 ζε ξεπζηό (ή ην ηζνδύλακν ζε άιια λνκίζκαηα) ή χπυσό [άπθπο 4 του πεξί 
Ειέγρνπ Ρεπζηώλ Δηαζεζίκσλ πνπ Εηζέξρνληαη ή Εμέξρνληαη από ηελ Κνηλόηεηα θαη ηεο Άζθεζεο Ελδνθνηλνηηθώλ Ειέγρσλ ζε Ρεπζηά Δηαζέζηκα 
Νόμου Απ. 53(Ι)/2009 ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο].   
 
Σύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξάγξαθνο  2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1889/2005, νθείιεηε λα δειώζεηε: 
  
α) Δηαπξαγκαηεύζηκνπο ηίηινπο ζηνλ θνκηζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνκηζκαηηθώλ κέζσλ εθδηδόκελσλ ζηνλ θνκηζηή όπσο ηαμηδησηηθώλ επηηαγώλ, 
δηαπξαγκαηεύζηκσλ ηίηισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηηαγώλ, γξακκαηίσλ θαη εληνιώλ πιεξσκήο) είηε εθδηδόκελνπο ζε δηαηαγή εηθνληθνύ δηθαηνύρνπ, 
είηε δηακνξθσκέλνπο θαηά ηξόπν ώζηε ε θαηνρή λα ζπλεπάγεηαη θπξηόηεηα, θαη κε πιήξεηο ηίηινπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηηαγώλ, γξακκαηίσλ θαη 
εληνιώλ πιεξσκήο) ππνγεγξακκέλνπο αιιά κε παξάιεηςε ηνπ νλόκαηνο ηνπ δηθαηνύρνπ· 
β) Τα κεηξεηά (ραξηνλνκίζκαηα θαη θέξκαηα πνπ είλαη ζε θπθινθνξία σο κέζν ζπλαιιαγήο). 
 
Σύκθσλα κε ην Νόκν 53(Ι)/2009 νθείιεηε λα δειώζεηε θαη χπυσό (ρξπζέο ιίξεο, ρξπζά λνκίζκαηα θαη ηππνπνηεκέλεο ξάβδνπο ή πιάθεο ρξπζνύ 
δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ. Ο όξνο απηόο δελ πεξηιακβάλεη ρξπζό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνύο ή βηνκεραληθνύο ζθνπνύο)  
 
Εάλ ε παξερόκελε πιεξνθνξία είλαη αλαιεζήο, αλαθξηβήο ή ειιηπήο, ν ππνγξάθσλ ζα ζεσξεζεί όηη δελ έρεη εθπιεξώζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε θαη 
είλαη δπλαηόλ λα ηνπ επηβιεζνύλ θπξώζεηο θαη λα δεζκεπζνύλ ή λα δεκεπζνύλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα από ηηο αξκόδηεο αξρέο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Νόκνπ 53(Ι)/2009  θαη ησλ άξζξσλ 3 παξάγξαθνο 1 θαη 9 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζ. 1889/2005. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηαρσξνύληαη θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία από ηηο αξκόδηεο αξρέο [άξζξν 5 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΚ) 
αξηζ.1889/2005] θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξρώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 ηεο νδεγίαο 2005/60/EΚ. Η δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη 
ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο ζηνλ ηνκέα απηό θαλόλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.  
 
EΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ  
 
Ο δειώλ νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη όια ηα θελά κε θεθαιαία γξάκκαηα θαη ζθνύξν κειάλη (έλα γξάκκα ή ςεθίν αλά ηεηξαγσλίδην)· ηα γθξίδα ζθηαζκέλα 
κέξε ζπκπιεξώλνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο.  
1. Eιζέπσεζθε ζηην ΕΕ/Κ.Δ. και εξέπσεζθε από ηην ΕΕ/Κ.Δ. 
Σεκεηώζηε ην ηεηξαγσλίδην «Δηζέξρεζζε ζηελ ΔΔ / Κ.Γ.» εάλ εηζέξρεζζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε/Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζην πιαίζην ηαμηδίνπ κε 
αθεηεξία επξηζθόκελε εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο/Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
Σεκεηώζηε ην ηεηξαγσλίδην «Δμέξρεζζε ηεο ΔΔ / Κ.Γ.' εάλ εμέξρεζζε ηεο Δπξσπατθήο ‘Δλσζεο /Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζην πιαίζην ηαμηδίνπ πνπ 
ηεξκαηίδεηαη ζε κέξνο επξηζθόκελν εθηόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο/Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
Οθείιεηε λα ππνβάιεηε δήισζε ηόζν θαηά ηελ είζνδν όζν θαη θαηά ηελ έμνδν, αθόκε θαη αλ είζηε απιώο κεηεπηβηβαδόκελνο. Σεκεηώζηε όηη είλαη 
δπλαηόλ ζαο δεηεζεί ε ππνβνιή θαη άιισλ δειώζεσλ θαηά ηε δηέιεπζε ζαο από άιινπο εζληθνύο ζπλνξηαθνύο ζηαζκνύο.  
2. Πληποθοπίερ πποζωπικού σαπακηήπα ηος δηλούνηορ  
Σπκπιεξώλεηε ηα ζηνηρεία, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην έγγξαθν ηαπηνπνίεζήο ζαο (νη αξκόδηεο αξρέο κπνξνύλ λα θάλνπλ θσηνηππία ηεο  
ηαπηόηεηάο ζαο θαη/ή ησλ ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ ζαο).. 
Πξνζσπηθόο αλαγλσξηζηηθόο αξηζκόο: Σεκεηώλεηε ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ζαο, ηνλ αξηζκό θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή νπνηνδήπνηε ζπλαθή 
κνλαδηθό πξνζσπηθό αξηζκό αλαγλώξηζεο.   
3. Πληποθοπίερ πποζωπικού σαπακηήπα ζσεηικά με ηον ιδιοκηήηη ηος πεςζηού 
Δάλ δελ είζηε απηόο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ξεπζηό, νθείιεηε λα ππνβάιεηε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηδηνθηήηε. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ξεπζηνύ κπνξεί λα είλαη 
θπζηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα. Σεκεηώζηε ην θαηάιιειν ηεηξαγσλίδην θαη ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία. Βεβαησζείηε όηη αλαγξάςαηε ηνλ αξηζκό 
ηνπ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) εθόζνλ ηνλ γλσξίδεηε. . 
Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηδηνθηήηεο, ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ησλ άιισλ ηδηνθηεηώλ ζε πξνζαξηεκέλα έγγξαθα. Γηα ην ζθνπό 
απηό, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηπιένλ αληίηππα ηνπ εληύπνπ ηεο δήισζεο. Τν ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ ζα ζπληζηά κία εληαία 
δήισζε. Όιεο νη πξνζαξηώκελεο ζειίδεο πξέπεη λα ππνγξάθνληαη. 
4. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο ζςνάλλαγμα ζε μεηπηηά/ηοςρ διαππαγμαηεύζιμοςρ ηίηλοςρ ζηον κομιζηή 
Αλαγξάθεηε ην αθξηβέο πνζό …λόκηζκα θαη … είδνο δηαπξαγκαηεύζηκνπ ηίηινπ ζηνλ θνκηζηή. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ππνβάιινληαη όπσο ζην εμήο 
παξάδεηγκα: 10 358 EUR ή 17 501 USD ή 19 471,18 GBP , ή ηαμηδησηηθέο επηηαγέο (traveler's cheques) αμίαο 15.000 επξώ. 
 
Σηνλ νξηζκό ησλ ξεπζηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη, γεληθόηεξα, όια ηα λνκηζκαηηθά κέζα πνπ κπνξνύλ λα κεηαβηβάδνληαη, πιηθά θαη αλώλπκα, από έλα 
πξόζσπν ζε άιιν. Οξηζκό ησλ «ξεπζηώλ» ζα βξείηε ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο απηήο, ζηελ ελόηεηα «Γεληθέο πιεξνθνξίεο». 
5. Πποέλεςζη και ζκοπούμενη σπήζη ηων μεηπηηών / νομιζμαηικών μέζων 
Πξνέιεπζε: λα αλαθέξεηε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ ξεπζηώλ πνπ δειώλεηε. Παξαδείγκαηνο ράξε, από θιεξνλνκηά, από απνηακίεπζε, από 
πώιεζε αθηλήηνπ, θ.ιπ.  
Γηεπθξηλίζηε κε ζπληνκία ηε ζθνπνύκελε ρξήζε: π.ρ. αγνξά αθηλήηνπ, επέλδπζε, θ.ι.π.. 
 
Ο ηειηθόο απνδέθηεο κπνξεί λα είλαη θπζηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα (π.ρ. κηα εηαηξεία). Σεκεηώζηε ην θαηάιιειν ηεηξαγσλίδην θαη ζπκπιεξώζηε 
ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη. 
Βεβαησζείηε όηη αλαγξάςαηε ηνλ αξηζκό Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) εθόζνλ ηνλ γλσξίδεηε. 
Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ ηειηθνί απνδέθηεο, ζπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ησλ άιισλ ηειηθώλ απνδεθηώλ ζε πξνζαξηεκέλα έγγξαθα. Γηα 
ηνλ ζθνπό απηό κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηπιένλ αληίηππα ηνπ εληύπνπ ηεο δήισζεο. Τν ζύλνιν ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ ζα ζπληζηά 
κία εληαία δήισζε. Όιεο νη πξνζαξηώκελεο ζειίδεο πξέπεη λα ππνγξαθνύλ. 
6. Πληποθοπίερ ζσεηικέρ με ηο μέζο μεηαθοπάρ 

Σεκεηώζηε «Αεποποπικό»/  ζε πεξίπησζε εηζόδνπ/εμόδνπ κε αεξνζθάθνο. Αλαγξάςηε ηνλ αξηζκό ηεο πηήζεο ή ηνλ αξηζκό ηαμηλόκεζεο ηνπ 
αεξνζθάθνπο ζην ηεηξαγσλίδην «Αξηζκόο αλαγλώξηζεο» 

Σεκεηώζηε «Θαλάζζιο»/  ζε πεξίπησζε εηζόδνπ/εμόδνπ κε ζαιάζζην κέζν. Αλαγξάςηε ηα ζηνηρεία ηνπ ζαιάζζηνπ κεηαθνξέα (λαπηηιηαθή 
εηαηξεία) ζην ηεηξαγσλίδην «Αξηζκόο αλαγλώξηζεο». 

Σεκεηώζηε «Οδικό»/  ζε πεξίπησζε εηζόδνπ/εμόδνπ κε νπνηνδήπνηε απηνθίλεην όρεκα νδηθήο κεηαθνξάο (απηνθίλεην ΙΦ, ιεσθνξείν, θνξηεγό, 
κνηνζηθιέηα θ.ιπ.). Αλαγξάςηε ηνλ επίζεκν αξηζκό θπθινθνξίαο θαη ηνλ θσδηθό ρώξαο ηνπ νρήκαηνο ζην ηεηξαγσλίδην «Αξηζκόο αλαγλώξηζεο»·   
Σεκεηώζηε «ιδηποδπομικό»/  ζε πεξίπησζε εηζόδνπ/εμόδνπ κε ζηδεξόδξνκν. Αλαγξάςηε ηνλ ηύπν θαη ηνλ αξηζκό ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ ζπξκνύ 
ζην ηεηξαγσλίδην «Αξηζκόο αλαγλώξηζεο»· 
Σεκεηώζηε «Άλλο» ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζαηε θαλέλα από ηα αλσηέξσ κέζα κεηαθνξάο (π.ρ. δηέιεπζε πεδή, πνδήιαην).   
7. Τπογπαθή ηος δηλούνηορ 
Υπνγξάςηε ηε δήισζε θαη ζπκπιεξώζηε ηελ εκεξνκελία. Μπνξείηε λα δεηήζεηε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζήο ζαο 


