
 

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Παραλήπτης: .............................................................................. 

Αριθμός εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο: ………………... 

Διεύθυνση: ................................................................................. 

Αντιπρόσωπος/Εκτελωνιστής: ...............................................  

Αριθμός άδειας εκτελωνιστή / Εξουσιοδότηση γενική /ειδική:   

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

(Στην περίπτωση της ειδικής εξουσιοδότησης να επισυναφθεί). 

 

Προς Τελωνείο  Λεμεσού / Λάρνακας / Λευκωσίας / Πάφου 

Σύμφωνα με τα άρθρα 119§3 του Καν. (ΕΕ) 2446/2015 και 

199 του Καν. (ΕΕ) 2447/2015, παρακαλούμε όπως 

βεβαιώσετε τον ενωσιακό τελωνειακό χαρακτήρα  των κάτωθι 

εμπορευμάτων, με στοιχεία: 

Αρ. δηλωτικού: .................. Αποθήκη: ................... 

Πλοίο / Αεροπλάνο: ................................................ 

Ημερομηνία άφιξης:................................................ 

Αρ. διατακτικού: ..................................................... 

Ταυτότητα φορτίου (Tdid):  .................................... 

Σημεία και αριθμοί: ................................................. 

Ι. Αριθμός και φύση δεμάτων, ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων. 

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

ΙΙ.  Συνημμένα δικαιολογητικά: 

     (1)   T2L με αρ..............................................................     (4) ........................................................................................ 

     (2)   Τιμολόγιο με αρ.....................................................     (5) ........................................................................................ 

     (3)   Φορτωτική ............................................................     (6) ........................................................................................ 

III. ΜΟΝΟ για οχήματα που αποδεικνύουν τον ενωσιακό  τελωνειακό χαρακτήρα με το έγγραφο ταξινόμησης και την πινακίδα κυκλοφορίας: 

     (1)   Σειρά.....................................................................     (4) Αρ. Εγγραφής ................................................................ 

     (2)   Αρ. Πλαισίου ........................................................     (5) Τίτλος Ιδιοκτησίας .......................................................... 

     (3)   Αρ. Μηχανής/κυβισμός .........................................   

Στην περίπτωση οχήματος, εφιστάται η προσοχή του παραλήπτη στην υποχρέωση του όπως:  

A) προβεί στην τελωνειακή διευθέτηση του οχήματος μέχρι τις ………. / ……../………. (Ημερομηνία). 

B) ενημερώνει αμέσως το Τμήμα Τελωνείων για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης διαμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ή των 
στοιχείων επικοινωνίας του. 

Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω υποχρεώσεων για τελωνειακή διευθέτηση του οχήματος εντός της καθορισθείσας από το 
Τμήμα Τελωνείων προθεσμίας, αυτό δυνατόν να κατασχεθεί ως υποκείμενο σε δήμευση, εκτός εάν κατατεθεί στο Τμήμα Τελωνείων 
εγγύηση ίση με τα ποσά τα οποία θα προκύψουν οφειλόμενα σύμφωνα με την τελωνειακή και/ή την άλλη νομοθεσία.  Η εγγύηση 
αυτή θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Τελωνείων εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας για 
την τελωνειακή διευθέτηση του οχήματος. 
 
 
   Ημερομηνία……………………..                                                                                                                        Ο αιτών: .................................. 
 
 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΟΝΟ 
 

Από τα συνημμένα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ο ενωσιακός τελωνειακός  χαρακτήρας των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 
119§3 του Καν. (ΕΕ) 2446/2015 και 199 του Καν. (ΕΕ) 2447/2015 και επιτρέπεται η παράδοση. 

Υπογραφή λειτουργού: ....................................................................... 

Αρ. υπηρ. ταυτ.:   ................................................                                                                   Σφραγίδα 

Ημερομηνία:  ........................................................ 
 

 
Τα πιο πάνω εμπορεύματα εκκαθαρίστηκαν από το δηλωτικό φορτίου: 

Υπογραφή λειτουργού:   ......................................................................... 

Αρ. υπηρ. ταυτ.:  ................................................ 

Ημερομηνία:  ....................................................... 
 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
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