
 
 

                             ΚΥΡΙΑΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΔΘΛΩΣΘ ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
  

Για υπηρεςιακή   
χρήςη 

Αριθμόσ αναφοράσ  

 

 

1. Τα ρευςτά διαθζςιμα 
☐ ειςζρχονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) / Κ.Δ.  ☐ εξζρχονται από τθν ΕΕ / Κ.Δ.  

    
 

2. Στοιχεία του δηλοφντοσ  

 

Όνομα/-τα   

 

Ικαγζνεια  

Επϊνυμο/-α   

 

Προςωπικόσ αρικμόσ 

αναγνϊριςθσ* 

 

Φφλο ☐ άνδρασ           ☐ γυναίκα           ☐ άλλο Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 

Ημερομθνία 

γζννθςθσ 

ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ Πόλθ  

 

Σόποσ γζννθςθσ  
πόλθ 

 

χϊρα  Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

Ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ 

☐διαβατιριο   ☐δελτίο 

ταυτότθτασ                                      

☐ άλλο (να 

διευκρινιςτεί)____________ 

 

Χϊρα   

Αρικμόσ εγγράφου 

ταυτοποίθςθσ 

 

 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

Χϊρα ζκδοςθσ  

 

E-mail*  

Ημερομθνία ζκδοςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ  

 

  

 
 
 

3. Στοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διαθζςιμα 

Μετρθτά 

(χαρτονομίςματα και κζρματα)  
Αξία Νόμιςμα Αξία Νόμιςμα 

1)  3)  

2)  4)  

Διαπραγματεφςιμοι τίτλοι ςτον κομιςτι  Είδοσ διαπραγματεφςιμου τίτλου ςτον κομιςτή  Αξία Νόμιςμα 

   

Αγακά που χρθςιμοποιοφνται ωσ 

ιδιαίτερα ρευςτοποιιςιμα μζςα 

αποκικευςθσ αξίασ (δθλ. χρυςόσ) 

Είδοσ Ροςότητα Συνολικό βάροσ (ςε 

γραμμάρια) 

Αξία Νόμιςμα 

     

 
 
 

4. Σχζςη με τα αςυνόδευτα μετρητά (είναι δυνατζσ περιςςότερεσ από μία επιλογζσ) 

 

Είςτε ο αποςτολζασ; ☐ Ναι  Παραλείψτε το τμιμα 5  

Είςτε ο μοναδικόσ αποδζκτησ; ☐ Ναι   Παραλείψτε το τμιμα 6  

Είςτε ο μοναδικόσ κφριοσ; ☐ Ναι   Παραλείψτε το τμιμα 7  

Είςτε ο εκπρόςωποσ του αποςτολζα; ☐ Ναι  υμπλθρϊςτε όλα τα 

τμιματα 

 

Είςτε ο εκπρόςωποσ του αποδζκτη; ☐ Ναι  υμπλθρϊςτε όλα τα 

τμιματα 

 

 
 

  
  

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 

 



5. Αποςτολζασ των ρευςτϊν διαθεςίμων  

 

Ο αποςτολζασ 

είναι: 

 

☐ Φυςικό πρόςωπο  υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 5.A 

 

☐ Νομικό πρόςωπο  υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 5.B 

5.A. Ο αποςτολζασ είναι φυςικό πρόςωπο  

 
5.B. Ο αποςτολζασ είναι νομικό πρόςωπο 

Όνομα/-τα   

 

Επωνυμία  

Επϊνυμο/-α   

 

Αρικμόσ 

καταχϊριςθσ 

 

Φφλο ☐ άνδρασ            ☐ γυναίκα           ☐ άλλο 

 

Ονομαςία μθτρϊου  

Ημερομθνία 

γζννθςθσ 

ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Χϊρα καταχϊριςθσ  

Σόποσ γζννθςθσ πόλθ 

 

χϊρα  
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 

ΦΠΑ* 

 

Ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ 

☐διαβατιριο   ☐δελτίο 

ταυτότθτασ                                      

☐άλλο (να 

διευκρινιςτεί)  

______________ 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ και 

αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων 

(EORI)* 

 

Αρικμόσ εγγράφου 

ταυτοποίθςθσ 

 Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 

Χϊρα ζκδοςθσ  

 

Πόλθ  

Ημερομθνία ζκδοςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

Ικαγζνεια  
 

Χϊρα  

Προςωπικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ*  
 

Αρικμόσ 

τθλεφϊνου* 

 

Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 E-mail*  

Πόλθ  

 

 

 

Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

 

Χϊρα   

 

Αρικμόσ 

τθλεφϊνου* 

 

 

E-mail*  

 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



6. Αποδζκτησ ή τελικόσ αποδζκτησ των ρευςτϊν διαθεςίμων 

 

Τπάρχει ζνασ μόνο 

αποδζκτθσ;  

☐ Ναι, ο μοναδικόσ αποδζκτησ είναι φυςικό πρόςωπο 

 

 υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 6.A 

☐ Ναι, ο μοναδικόσ αποδζκτησ είναι νομικό πρόςωπο 

 

 υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 6.B         

☐ Πχι, υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ αποδζκτεσ ή τελικοί 

αποδζκτεσ 

 υμπλθρϊςτε τον ςυνολικό αρικμό 

αποδεκτϊν (ι τελικϊν αποδεκτϊν) και 

χρθςιμοποιιςτε πρόςκετα φφλλα για 

να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία τουσ  

 

 

υνολικόσ αρικμόσ 

αποδεκτϊν (ι 

τελικϊν 

αποδεκτϊν) 

 

6.A. Ο μοναδικόσ αποδζκτησ είναι φυςικό πρόςωπο 6.B. Ο μοναδικόσ αποδζκτησ είναι νομικό πρόςωπο 

 

Όνομα/-τα   

 

Επωνυμία  

Επϊνυμο/-α   

 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ  

Φφλο ☐  άνδρασ            ☐ γυναίκα           ☐ άλλο 

 

Ονομαςία μθτρϊου  

Ημερομθνία 

γζννθςθσ 

ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Χϊρα καταχϊριςθσ  

Σόποσ γζννθςθσ  
πόλθ χϊρα  

 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 

ΦΠΑ* 

 

Ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ 

☐διαβατιριο   ☐δελτίο 

ταυτότθτασ                                      

☐άλλο (να 

διευκρινιςτεί)  

______________ 

 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ και 

αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων 

(EORI)* 

 

Αρικμόσ εγγράφου 

ταυτοποίθςθσ 

 Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 

Χϊρα ζκδοςθσ  

 

 

Πόλθ  

Ημερομθνία ζκδοςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

 

Ικαγζνεια  
 

Χϊρα  

Προςωπικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ*  
 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 E-mail*  

Πόλθ  

 

 

Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

 

Χϊρα   

 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

 

E-mail*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



7. Κφριοσ των ρευςτϊν διαθεςίμων 

 

 

 

 

Τπάρχει ζνασ 

μόνο κφριοσ;      

☐ Ναι, ο μοναδικόσ κφριοσ είναι ο αποςτολζασ  υνεχίςτε ςτο τμιμα 8 

☐ Ναι, ο μοναδικόσ κφριοσ είναι ο μοναδικόσ αποδζκτησ  υνεχίςτε ςτο τμιμα 8 

☐ Ναι, ο μοναδικόσ κφριοσ είναι άλλο φυςικό πρόςωπο  υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 7.A 

☐ Ναι, ο μοναδικόσ κφριοσ είναι άλλο νομικό πρόςωπο  υμπλθρϊςτε το υποτμιμα 7.B 

☐ Πχι, υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ κφριοι 

  

 υμπλθρϊςτε τον ςυνολικό αρικμό 

κυρίων και χρθςιμοποιιςτε πρόςκετα 

φφλλα για να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία 

τουσ 

 

υνολικόσ αρικμόσ 

κυρίων 

 

7.A. Ο μοναδικόσ κφριοσ είναι φυςικό πρόςωπο 7.B. Ο μοναδικόσ κφριοσ είναι νομικό πρόςωπο 

Όνομα/-τα   

 

Επωνυμία  

Επϊνυμο/-α   

 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ  

Φφλο ☐ άνδρασ            ☐ γυναίκα           ☐ άλλο 

 

Ονομαςία μθτρϊου  

Ημερομθνία 

γζννθςθσ 

ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Χϊρα καταχϊριςθσ  

Σόποσ γζννθςθσ  
πόλθ χϊρα  

 
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 

ΦΠΑ* 

 

Ζγγραφο 

ταυτοποίθςθσ 

☐διαβατιριο   ☐δελτίο 

ταυτότθτασ                                      

☐άλλο (να 

διευκρινιςτεί)  

______________ 

Αρικμόσ καταχϊριςθσ και 

αναγνϊριςθσ οικονομικϊν φορζων 

(EORI)* 

 

 

 

Αρικμόσ εγγράφου 

ταυτοποίθςθσ 

 Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ
 

αρικμόσ
 

Χϊρα ζκδοςθσ  

 

Πόλθ  

Ημερομθνία ζκδοςθσ ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 
 

Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

Ικαγζνεια  

 

Χϊρα  

Προςωπικόσ αρικμόσ αναγνϊριςθσ*  

 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

Διεφκυνςθ  

Οδόσ* και αρικμόσ* 

οδόσ αρικμόσ
 E-mail*  

Πόλθ  

 

 

 

Σαχυδρομικόσ 

κϊδικασ* 

 

 

Χϊρα   

 

Αρικμόσ τθλεφϊνου*  

 

E-mail*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



8. Οικονομική προζλευςη και ςκοποφμενη χρήςη των ρευςτϊν διαθεςίμων (είναι δυνατζσ περιςςότερεσ από μία επιλογζσ ςτα υποτμιματα 8.A και 8.B) 

 

8.A. Οικονομική προζλευςη (το παρόν υποτμιμα ςυμπλθρϊνεται όταν ο 

κφριοσ είναι μόνο ζνασ. Εάν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ κφριοι, τα 
ςτοιχεία πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με χριςθ πρόςκετων φφλλων. ε αυτι 
τθν περίπτωςθ, επιλζξτε «άλλο» και προσ διευκρίνιςθ αναγράψτε 

«πρόςκετα φφλλα») 

8.B. Σκοποφμενη χρήςη (το παρόν υποτμιμα ςυμπλθρϊνεται όταν ο αποδζκτθσ 

είναι μόνο ζνασ. Εάν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ αποδζκτεσ, τα ςτοιχεία 
πρζπει να ςυμπλθρωκοφν με χριςθ πρόςκετων φφλλων. ε αυτι τθν περίπτωςθ, 
επιλζξτε «άλλο» και προσ διευκρίνιςθ αναγράψτε «πρόςκετα φφλλα») 

☐ Ζςοδα από εργαςία (ειςόδθμα, ςφνταξθ, ζςοδα από επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα κ.λπ.) 

☐ Ζςοδα από κεφάλαια (μερίςματα, κζρδθ από επενδφςεισ, τόκοι, 
αςφάλεια κ.λπ.) 

☐ Πϊλθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ 

☐ Πϊλθςθ κινθτισ περιουςίασ 

☐ Δάνειο χορθγθκζν από φυςικό πρόςωπο 

☐ Δάνειο χορθγθκζν από νομικι οντότθτα (πιςτωτικό ίδρυμα, τράπεηα ι 
επιχείρθςθ) 

☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια 

☐ Δϊρο / δωρεά 

☐ Κλθρονομιά 

☐ Αποςτολι μεταξφ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

☐ Άλλο (να διευκρινιςτεί)________________________________________ 

 

☐ Ζξοδα εργαςίασ (μιςκοδοςία, επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ κ.λπ.) 

☐ Επενδφςεισ κεφαλαίου (κατακζςεισ ςε τραπεηικό λογαριαςμό, αςφαλιςτικζσ 
αποηθμιϊςεισ κ.λπ.) 

☐ Κεφάλαια για αγορά ακινιτου 

☐ Κεφάλαια για αγορά κινθτισ περιουςίασ 

☐ Αποπλθρωμι δανείου χορθγθκζντοσ από φυςικό πρόςωπο 

☐ Αποπλθρωμι δανείου χορθγθκζντοσ από νομικι οντότθτα (πιςτωτικό ίδρυμα, 
τράπεηα ι επιχείρθςθ) 

☐ Λαχεία / τυχερά παιχνίδια  

☐ Φιλανκρωπικι δωρεά 

☐ Μετρθτά ςτον πλοίαρχο / μετρθτά επί του πλοίου 

☐ Αποςτολι μεταξφ χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

☐ Άλλο (να διευκρινιςτεί)_____________________________________________ 

 

9. Υπογραφή  
 

Δηλϊνω ότι όλα τα παρεχόμενα ςτοιχεία είναι ακριβή. Κατανοϊ ότι 

αν οι παρεχόμενεσ πληροφορίεσ είναι ανακριβείσ ή ελλιπείσ, η 

υποχρζωςη γνωςτοποίηςησ δεν θεωρείται ότι ζχει εκπληρωθεί και 

είναι δυνατόν να μου επιβληθοφν κυρϊςεισ ςφμφωνα με την 

ιςχφουςα εθνική νομοθεςία. 

Υπογραφή 
 

Ημερομθνία ΗΗ     MM      ΕΕΕΕ 

Σόποσ  
πόλθ 

 

χϊρα 

υνολικόσ αρικμόσ  

πρόςκετων φφλλων που 

χρθςιμοποιικθκαν 

 Ονοματεπϊνυμο υπογράφοντοσ/υπογράφουςασ 

Ηητήθηκε θεωρημζνο 

αντίγραφο 

☐ Ναι    

 

Για υπηρεςιακή χρήςη  
Είδοσ μεταφοράσ ☐ ταχυδρομικό δζμα  

☐ δζμα ταχυμεταφοράσ 

☐ αεροπορικό φορτίο 

☐ φορτίο καλάςςιων μεταφορϊν 

☐ φορτίο οδικϊν μεταφορϊν 

☐ φορτίο ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν 

☐ άλλο 

Υπογραφή και ςφραγίδα τησ αρμόδιασ αρχήσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χϊρα αναχϊρηςησ  

Χϊρα προοριςμοφ  

Τελωνειακή διαςάφηςη ☐Ναι     ☐Όχι 

Αριθμόσ τελωνειακήσ διαςάφηςησ  

Τελωνείο που διενήργηςε τον ζλεγχο   

 
 

 

 
 
 

 
 

*Εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ ι υπάρχει το ςτοιχείο. Αν δεν υπάρχει ι δεν ιςχφει για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, 

αναγράψτε «Α/Α». 



 
ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  

Η υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ, κατόπιν αιτιματοσ, των ρευςτϊν διακεςίμων που ειςζρχονται ι εξζρχονται από τθν ΕΕ εντάςςεται ςτθ ςτρατθγικι τθσ 

ΕΕ για τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθν καταπολζμθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. 

φμφωνα με τον περί Ελζγχου Ρευςτϊν Διακεςίμων που Ειςζρχονται ι Εξζρχονται ςτθν ι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Άςκθςθσ Ενδοενωςιακϊν 

Ελζγχων ςε Ρευςτά Διακζςιμα Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ υπάρχει  κατά τθν είςοδο ι τθν ζξοδο από τθν Κυπριακι 

Δθμοκρατία από ι προσ τρίτθ χϊρα ι άλλο κράτοσ μζλοσ. 

 

 Σο ζντυπο γνωςτοποίθςθσ πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ που αςυνόδευτα ρευςτά διακζςιμα αξίασ ίςθσ ι μεγαλφτερθσ των 10 000 EUR (ι το 

ιςοδφναμο ςε άλλα νομίςματα) ειςζρχονται ι εξζρχονται από τθν Κ.Δ. και θ αρμόδια αρχι μζςω τθσ οποίασ τα ρευςτά διακζςιμα ειςζρχονται ι 

εξζρχονται από τθν Κ.Δ. απαιτεί από τον αποςτολζα ι τον αποδζκτθ των ρευςτϊν διακεςίμων ι τον εκπρόςωπό τουσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, να 

υποβάλει διλωςθ γνωςτοποίθςθσ, εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν *άρκρο 4 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου και άρκρο 7 του περί Ελζγχου Ρευςτϊν Διακεςίμων που Ειςζρχονται ι Εξζρχονται ςτθν ι από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθσ Άςκθςθσ 

Ενδοενωςιακϊν Ελζγχων ςε Ρευςτά Διακζςιμα Νόμο τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ υπάρχει και κατά τθν είςοδο ι τθν 

ζξοδο από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία από ι προσ τρίτθ χϊρα ι άλλο κράτοσ μζλοσ+. 

 

Αν θ διλωςθ γνωςτοποίθςθσ δεν υποβλθκεί εντόσ 30 θμερϊν, ι αν οι παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ είναι ανακριβείσ ι ελλιπείσ, ι αν τα ρευςτά διακζςιμα 

δεν κακίςτανται διακζςιμα για ζλεγχο, ο δθλϊν κα κεωρθκεί ότι δεν ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςι του και είναι δυνατόν να του επιβλθκοφν 

κυρϊςεισ βάςει τθσ ιςχφουςασ εκνικισ νομοκεςίασ. 

 

Οι πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα καταχωρίηονται και υποβάλλονται ςε επεξεργαςία από τισ αρμόδιεσ αρχζσ και τίκενται ςτθ 

διάκεςθ τθσ μονάδασ χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν (ΜΧΠ) ςφμφωνα με το άρκρο 9 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/1672. τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 10 και 11 του εν λόγω κανονιςμοφ, τα δεδομζνα διαβιβάηονται επίςθσ ςτισ αρχζσ που αναφζρονται ςτα εν λόγω άρκρα. Οι 

αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο υποβάλλεται θ διλωςθ γνωςτοποίθςθσ ενεργοφν ωσ υπεφκυνοι επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα που λαμβάνουν και διατθροφν τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγουν ςφμφωνα με το άρκρο 13 του κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2018/1672 εξ οριςμοφ για 5 ζτθ. Η επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα πραγματοποιείται μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ πρόλθψθσ και 

τθσ καταπολζμθςθσ εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων.  Για πλιρθ ενθμζρωςθ, μεταξφ άλλων και όςον αφορά τα δικαιϊματά ςασ, ανατρζξτε ςτθ 

ςυνθμμζνθ διλωςθ απορριτου / ςφνδεςμο προσ διαδικτυακι πλθροφόρθςθ του κράτουσ μζλουσ ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων.  

 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ ΤΩΝ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1672 

Mετρητά: χαρτονομίςματα και κζρματα που είναι ςε κυκλοφορία ωσ μζςο ςυναλλαγισ ι που ιταν ςε κυκλοφορία ωσ μζςο ςυναλλαγισ και μποροφν 

ακόμθ να αποτελζςουν αντικείμενο ςυναλλαγισ, μζςω χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι κεντρικϊν τραπεηϊν, ζναντι χαρτονομιςμάτων και κερμάτων 

που είναι ςε κυκλοφορία ωσ μζςο ςυναλλαγισ. 

 

Διαπραγματεφςιμοι τίτλοι ςτον κομιςτή: μζςα εκτόσ των μετρθτϊν που παρζχουν ςτουσ κατόχουσ τουσ το δικαίωμα αξίωςθσ χρθματικοφ ποςοφ με τθν 

προςκόμιςθ του τίτλου, χωρίσ αυτοί να είναι υποχρεωμζνοι να αποδείξουν τθν ταυτότθτά τουσ ι το δικαίωμα αξίωςθσ του ποςοφ αυτοφ. Σα εν λόγω 

μζςα είναι:  

α) ταξιδιωτικζσ επιταγζσ, *και+  

β) οι επιταγζσ, τα γραμμάτια ι οι εντολζσ πλθρωμισ είτε ςτον κομιςτι, με υπογραφι αλλά με παράλειψθ του ονόματοσ του δικαιοφχου, είτε με 

οπιςκογράφθςθ χωρίσ περιοριςμό, είτε ζχοντασ εκδοκεί ςε διαταγι εικονικοφ δικαιοφχου, είτε άλλωσ διαμορφωμζνοι κατά τρόπον ϊςτε θ κατοχι να 

ςυνεπάγεται κυριότθτα. 

 

Αγαθά που χρηςιμοποιοφνται ωσ ιδιαίτερα ρευςτοποιήςιμα μζςα αποθήκευςησ αξίασ  

α) τα κζρματα με περιεκτικότθτα ςε χρυςό τουλάχιςτον 90 %, *και+  

β) οι ράβδοι χρυςοφ, όπωσ πλάκεσ, ψιγματα ι βϊλοι με περιεκτικότθτα ςε χρυςό τουλάχιςτον 99,5 %.   

 

 Πλα τα πεδία του εντφπου είναι υποχρεωτικά και πρζπει να ςυμπληρωθοφν. Τα πεδία του εντφπου που ςυνοδεφονται από αςτερίςκο (*) πρζπει 

να ςυμπληρωθοφν, εφόςον ςυντρζχει η περίπτωςη ή υπάρχει το ςτοιχείο.  

 Πλα τα τμήματα με λευκό χρϊμα πρζπει να ςυμπληρωθοφν με κεφαλαία γράμματα και ςκοφρο μελάνι.  Τα ζντυπα δεν πρζπει να περιζχουν 

διαγραμμζνεσ λζξεισ, διορθϊςεισ ή άλλεσ μεταβολζσ. 

 Τα τμήματα που φζρουν την ζνδειξη «για υπηρεςιακή χρήςη» πρζπει να παραμείνουν κενά. 

 Ο προςωπικόσ αριθμόσ αναγνϊριςησ (δηλ. ο αριθμόσ φορολογικοφ μητρϊου, ο αριθμόσ μητρϊου κοινωνικήσ αςφάλιςησ ή παρόμοιοσ μοναδικόσ 

προςωπικόσ αριθμόσ αναγνϊριςησ), η διεφθυνςη, ο ταχυδρομικόσ κϊδικασ, ο αριθμόσ τηλεφϊνου και η διεφθυνςη email πρζπει να 

ςυμπληρωθοφν, εφόςον ςυντρζχει η περίπτωςη. Εάν δεν ςυντρζχει η περίπτωςη, αναγράψτε «Α/Α». 

 Ο αριθμόσ φορολογικοφ μητρϊου ΦΡΑ και ο αριθμόσ καταχϊριςησ και αναγνϊριςησ οικονομικϊν φορζων (αριθμόσ EORI —που είναι ζνασ 

αριθμόσ, μοναδικόσ για όλη την Ζνωςη, ο οποίοσ αποδίδεται από την τελωνειακή αρχή ενόσ κράτουσ μζλουσ ςε οικονομικοφσ φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςε τελωνειακζσ δραςτηριότητεσ) πρζπει να ςυμπληρωθεί, εφόςον υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, αναγράψτε «Α/Α». 

 Σε περίπτωςη που τα ςτοιχεία δεν είναι γνωςτά ςτον δηλοφντα, αναγράψτε «άγνωςτο». 

 Το ζντυπο πρζπει να ςυμπληρϊνεται ςε μία από τισ επίςημεσ γλϊςςεσ τησ ΕΕ η οποία είναι αποδεκτή από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ 

ςτο οποίο υποβάλλεται η δήλωςη. 

 

 

 

 

 

 



Τμήμα 1: ευςτά διαθζςιμα που ειςζρχονται ςτην ΕΕ/Κ.Δ.  ή εξζρχονται από την ΕΕ/Κ.Δ. 

θμειϊςτε το κατάλλθλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν τα ρευςτά διακζςιμα ειςζρχονται ι εξζρχονται από τθν ΕΕ/Κ.Δ.  

 

Τμήμα 2: Στοιχεία του δηλοφντοσ 

ε αυτό το τμιμα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν τα προςωπικά ςτοιχεία του δθλοφντοσ όπωσ εμφανίηονται ςτο ζγγραφο ταυτοποίθςισ του.  

ε περίπτωςθ που ο δθλϊν δεν ζχει δικαιοπρακτικι ικανότθτα να υπογράψει τθ γνωςτοποίθςθ, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται από τον νομικό εκπρόςωπο 

του δθλοφντοσ.  

 

Τμήμα 3: Στοιχεία ςχετικά με τα ρευςτά διαθζςιμα  

ε αυτό το τμιμα πρζπει να ςυμπλθρωκεί το ςυνολικό ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων ηθτικθκε θ γνωςτοποίθςθ. Ο όροσ «Ρευςτά διακζςιμα» 

ορίηεται ςτισ «Γενικζσ πλθροφορίεσ».  Πρζπει να ςυμπλθρωκεί τουλάχιςτον μία από τισ επιλογζσ *i) μετρθτά, ii) διαπραγματεφςιμοι τίτλοι ςτον κομιςτι ι 

iii) αγακά που χρθςιμοποιοφνται ωσ ιδιαίτερα ρευςτοποιιςιμα μζςα αποκικευςθσ αξίασ+.   

 

Εάν ο χϊροσ που διατίκεται ςτο ζντυπο γνωςτοποίθςθσ δεν είναι επαρκισ, πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν τα πρόςκετα φφλλα για τθν αναγραφι των 

ςτοιχείων των ρευςτϊν διακεςίμων. Όλα τα παρεχόμενα ςτοιχεία αποτελοφν μία ενιαία γνωςτοποίθςθ και όλα τα πρόςκετα φφλλα πρζπει να είναι 

αρικμθμζνα και υπογεγραμμζνα. 

 

Τμήμα 4: Σχζςη με τα αςυνόδευτα ρευςτά διαθζςιμα 

θμειϊςτε τα ςχετικά τετραγωνίδια για να προςδιορίςετε το κακεςτϊσ του δθλοφντοσ και τθ ςχζςθ του με τα ρευςτά διακζςιμα. Είναι δυνατζσ 

περιςςότερεσ από μία επιλογζσ.  

 

Τμήμα 5: Αποςτολζασ των ρευςτϊν διαθεςίμων 

ε αυτό το τμιμα πρζπει να παρατεκοφν τα ςτοιχεία του αποςτολζα των ρευςτϊν διακεςίμων, αν ο δθλϊν δεν είναι ο αποςτολζασ των ρευςτϊν 

διακεςίμων.  θμειϊςτε το τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν ο αποςτολζασ είναι φυςικό πρόςωπο ι νομικό πρόςωπο. υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του 

αποςτολζα ςτο υποτμιμα 5.A (για φυςικό πρόςωπο) ι ςτο υποτμιμα 5.B (για νομικό πρόςωπο).  Εάν ο αποςτολζασ είναι φυςικό πρόςωπο, ςυμπλθρϊςτε 

τα προςωπικά ςτοιχεία του, όπωσ αναγράφονται ςτο ζγγραφο ταυτοποίθςισ του. 

 

Τμήμα 6: Αποδζκτησ ή τελικόσ αποδζκτησ των ρευςτϊν διαθεςίμων 

 

Εάν ο αποδζκτησ είναι μόνο ζνασ 

Όταν ο δθλϊν δεν είναι ο μοναδικόσ αποδζκτθσ των ρευςτϊν διακεςίμων, ςε αυτό το τμιμα παρακζςτε τα ςτοιχεία του αποδζκτθ ι του τελικοφ αποδζκτθ 

των ρευςτϊν διακεςίμων. 

θμειϊςτε το κατάλλθλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν υπάρχει μόνο ζνασ αποδζκτθσ των ρευςτϊν διακεςίμων και αν είναι φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο. υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του μοναδικοφ αποδζκτθ ςτο υποτμιμα 6.A (για φυςικό πρόςωπο) ι ςτο υποτμιμα 6.B (για νομικό πρόςωπο).  Εάν ο 

αποδζκτθσ ι ο τελικόσ αποδζκτθσ είναι φυςικό πρόςωπο, ςυμπλθρϊςτε τα προςωπικά ςτοιχεία του, όπωσ αναγράφονται ςτο ζγγραφο ταυτοποίθςισ του. 

 

Εάν οι αποδζκτεσ ή τελικοί αποδζκτεσ είναι περιςςότεροι του ενόσ 

Εάν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ αποδζκτεσ ι τελικοί αποδζκτεσ, ςυμπλθρϊςτε τον ςυνολικό αρικμό αποδεκτϊν ι τελικϊν αποδεκτϊν ςτο κατάλλθλο 

τετραγωνίδιο. Για κάκε πρόςκετο αποδζκτθ ι τελικό αποδζκτθ, ςυμπλθρϊςτε ςε χωριςτά πρόςκετα φφλλα τα ςτοιχεία του, το ποςό των ρευςτϊν 

διακεςίμων που κα λάβει και τθ ςκοποφμενθ χριςθ τουσ.  Όλα τα παρεχόμενα ςτοιχεία αποτελοφν μία ενιαία γνωςτοποίθςθ και όλα τα πρόςκετα φφλλα 

πρζπει να είναι αρικμθμζνα και υπογεγραμμζνα.  

 

Τμήμα 7: Κφριοσ των ρευςτϊν διαθεςίμων 

 

Εάν ο κφριοσ είναι μόνο ζνασ 

Αν ο μοναδικόσ κφριοσ των ρευςτϊν διακεςίμων δεν είναι ο αποςτολζασ ι ο μοναδικόσ αποδζκτθσ των ρευςτϊν διακεςίμων, παρακζςτε ςε αυτό το τμιμα 

τα ςτοιχεία του μοναδικοφ κυρίου. 

θμειϊςτε το κατάλλθλο τετραγωνίδιο για να υποδείξετε αν υπάρχει μόνο ζνασ κφριοσ των ρευςτϊν διακεςίμων και αν ο μοναδικόσ κφριοσ είναι φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο. υμπλθρϊςτε τα ςτοιχεία του μοναδικοφ κυρίου ςτο υποτμιμα 7.A (για φυςικό πρόςωπο) ι ςτο υποτμιμα 7.B (για νομικό πρόςωπο). 

Εάν ο κφριοσ είναι φυςικό πρόςωπο, ςυμπλθρϊςτε τα προςωπικά ςτοιχεία του, όπωσ αναγράφονται ςτο ζγγραφο ταυτοποίθςισ του. 

 

Εάν οι κφριοι είναι περιςςότεροι του ενόσ 

Εάν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ κφριοι, ςυμπλθρϊςτε τον ςυνολικό αρικμό κυρίων ςτο κατάλλθλο τετραγωνίδιο. Για κάκε πρόςκετο κφριο, 

ςυμπλθρϊςτε ςε χωριςτά πρόςκετα φφλλα τα ςτοιχεία του, το ποςό των ρευςτϊν διακεςίμων των οποίων είναι κφριοσ κακϊσ και τθν οικονομικι 

προζλευςθ και τθ ςκοποφμενθ χριςθ τουσ.  Όλα τα παρεχόμενα ςτοιχεία αποτελοφν μία ενιαία γνωςτοποίθςθ και όλα τα πρόςκετα φφλλα πρζπει να είναι 

αρικμθμζνα και υπογεγραμμζνα.  

 

Τμήμα 8: Οικονομική προζλευςη και ςκοποφμενη χρήςη των ρευςτϊν διαθεςίμων  

 

Σο υποτμήμα 8.A πρζπει να ςυμπλθρϊνεται πάντοτε αν υπάρχει μόνο ζνασ κφριοσ, για να διευκρινιςτεί θ οικονομικι προζλευςθ των ρευςτϊν διακεςίμων. 

 

Σο υποτμήμα 8.B πρζπει να ςυμπλθρϊνεται πάντοτε αν υπάρχει μόνο ζνασ αποδζκτθσ, για να διευκρινιςτεί θ οικονομικι προζλευςθ των ρευςτϊν 

διακεςίμων.  

 

Μπορείτε να επιλζξετε περιςςότερεσ από μία επιλογζσ ςε κάκε υποτμιμα. Εάν δεν ιςχφει καμία επιλογι, ςθμειϊςτε το τετραγωνίδιο «άλλο» και 

διευκρινίςτε τισ λεπτομζρειεσ.  

 



Εάν υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ κφριοι ι περιςςότεροι του ενόσ αποδζκτεσ (ι τελικοί αποδζκτεσ), τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν οικονομικι προζλευςθ 

και τθ ςκοποφμενθ χριςθ των ρευςτϊν διακεςίμων για τουσ κυρίουσ και/ι τουσ αποδζκτεσ (ι τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ) πρζπει να ςυμπλθρωκοφν ςε 

πρόςκετα φφλλα, όπωσ αναφζρεται παραπάνω. ε αυτι τθν περίπτωςθ, ςθμειϊςτε το τετραγωνίδιο «άλλο» και προσ διευκρίνιςθ αναγράψτε «πρόςκετα 

φφλλα». 

 

Τμήμα 9: Υπογραφή  

υμπλθρϊςτε τθν θμερομθνία, τον τόπο και το ονοματεπϊνυμο και υπογράψτε τθ γνωςτοποίθςθ.  Αναγράψτε τον ςυνολικό αρικμό πρόςκετων φφλλων 

που χρθςιμοποιικθκαν. Εάν δεν χρθςιμοποιιςατε κανζνα πρόςκετο φφλλο, αναγράψτε μθδζν (0). Ο δθλϊν μπορεί να ςθμειϊςει το κατάλλθλο 

τετραγωνίδιο για να ηθτιςει κεωρθμζνο αντίγραφο τθσ γνωςτοποίθςθσ.  


