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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 263/2014 
Αρ. 4783, 30.5.2014    

Αριθμός 263 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

_______________ 
Γνωστοποίηση με βάση τα άρθρα 72 και 149 

Όροι και προϋποθέσεις  για άδεια κατασκευής μπύρας εκτός καθεστώτος αναστολής 
 σε μικρό ζυθοποιείο με ετήσια παραγωγή μπύρας κάτω από 1000 εκατόλιτρα 

Ο Διευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα Άρθρα  72 και 149 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 
2004 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

1. Η άδεια κατασκευής μπύρας εκτός καθεστώτος αναστολής σε μικρό ζυθοποιείο με ετήσια παραγωγή μπύρας κάτω 
από 1000 εκατόλιτρα εκδίδεται από τον Διευθυντή 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 Ι 
στην παρούσα γνωστοποίηση. 

Η άδεια είναι συνδεδεμένη με την νόμιμη κατοχή και χρήση κατάλληλων για τον σκοπό αυτό υποστατικών.  

2. Ο φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός με την παραγωγή της μπύρας σύμφωνα με το άρθρο 5(1)(β) του 
Νόμου αρ. 91(Ι)/2004.  

3. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Τελωνείο στη 
χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα 
ή πιστοποιημένα αντίγραφα αυτών και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία δυνατόν ο Διευθυντής  να απαιτήσει 
ανάλογα με την περίπτωση:  

(α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας στην 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· 
(ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α· 
(στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο· 
(ζ) έκθεση 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 και διάθεση 

προϊόντων 
(θ) τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που δηλώνονται για χρήση, θεωρημένα από την 

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

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

έγγραφο· 
(ιγ) βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας. 
(ιδ) στοιχεία σχετικά με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής· 
(ιε) επάρκεια μέσων πυρόσβεσης· 

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

4.  Ο αιτητής μαζί με την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (3) υποβάλλει δήλωση υποστατικών, 
μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων τη μορφή και τον τύπο της οποίας καθορίζει ο Διευθυντής. 

Στη δήλωση ο αιτητής δηλώνει τα πιο κάτω: 

(α)    την ακριβή διεύθυνση των υποστατικών μαζί με αρχιτεκτονικό σχέδιο, στο οποίο, καθορίζονται με διαδοχική 
αρίθμηση, οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται. 

 (β)  τα δοχεία και δεξαμενές αποθήκευσης της βύνης ή άλλης πρώτης ύλης, τα δοχεία και δεξαμενές συλλογής 
ζυθογλεύκους, τις μηχανικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως και ψύξεως, τα δοχεία και δεξαμενές αποθήκευσης 
για ζύμωση ζυθοκλεύκους, τα δοχεία και δεξαμενές αποθήκευσης για ωρίμανση μπύρας και όλα τα επιμέρους 
δοχεία και μόνιμες διασωληνώσεις  που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του ζυθογλεύκους, 
μέχρι το στάδιο της αποθήκευσης για ωρίμανση.  
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(γ) τις μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας σε συνάρτηση με τα μηχανήματα, δεξαμενές και δοχεία, σκεύη, 
μόνιμες σωλήνες, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται· 

(δ)  τα ενδιάμεσα δοχεία και τις μηχανικές εγκαταστάσεις και διασωληνώσεις που χρησιμοποιούνται στο προστάδιο 
της εμφιάλωσης, τις γραμμές εμφιάλωσης κατά είδος συσκευασίας έτοιμης μπύρας. 

(ε) καθορισμένο χώρο στο υποστατικό όπου θα πραγματοποιείται η εμφιάλωση.  

(στ) καθορισμένο χώρο στο υποστατικό όπου θα αποθηκεύεται η έτοιμη συσκευασμένη μπύρα για κάθε είδος 
μπύρας και για κάθε είδος συσκευασίας. 

Ο αιτητής οφείλει να παρουσιάσει τα πιο πάνω (β) έως (δ) σχεδιαγραμματικά, σε τεχνική μελέτη η οποία να 
επισυνάπτεται ως παράρτημα της δήλωσης. 

5. Σε όλους τους χώρους, δεξαμενές και δοχεία, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισμό δίδονται διακριτικά 
σημεία και αρίθμηση κατά τρόπο που αυτά να είναι ανεξίτηλα και ευανάγνωστα. 

6. Όλες οι δεξαμενές και δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία παραγωγής του 
ζυθογλεύκους, στη διαδικασία ζύμωσης του ζυθογλεύκους, στη διαδικασία αποθήκευσης για ωρίμανση της μπύρας, 
στη διαδικασία στο προστάδιο εμφιάλωσης της έτοιμης μπύρας, πρέπει να είναι ογκομετρημένα από αδειούχο 
επαγγελματία ογκομετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατό να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό ογκομέτρησης 
αναγνωρισμένου κατασκευαστή. 

7. Για κάθε δεξαμενή δοχείο που χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίας κατασκευής της μπύρας πρέπει 
να υπάρχει ικανοποιητικός μηχανισμός καταμέτρησης περιεχομένου η καταλληλότητα και ακρίβεια του οποίου να 
πιστοποιείται από αδειούχο επαγγελματία ογκομετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατόν να γίνεται αποδεκτό 
πιστοποιητικό ακρίβειας και καταλληλότητας αναγνωρισμένου κατασκευαστή τέτοιου μηχανισμού.  

8. Στο ζυθοποιείο πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση 
ελέγχων, και ασφαλής γραφειακός χώρος και εξοπλισμός για χρήση από το Τελωνείο κατά τη διενέργεια των 
απαιτούμενων ελέγχων και διατυπώσεων. 

9. Ο κατασκευαστής μπύρας δεν δύναται να μεταβάλλει τις μεθόδους παραγωγικής διαδικασίας ή να αλλοιώνει και να 
μετακινεί, ή να προσθέτει και χρησιμοποιεί, εγκαταστάσεις, δεξαμενές και δοχεία, σωλήνες και εξοπλισμό, που δεν 
έχουν δηλωθεί σύμφωνα με την δήλωση της παραγράφου (4) και εγκριθεί από τον Διευθυντή. Οποιαδήποτε 
επέμβαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή που επηρεάζει ή αναπροσαρμόζει την δήλωση που αναφέρεται 
στην παράγραφο (4) πρέπει να δηλώνεται εγγράφως σε συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση, από τον 
ζυθοποιό και να τυγχάνει εκ των προτέρων της έγκρισης του Διευθυντή. 

10. (α) O κατασκευαστής μπύρας οφείλει να δηλώνει στο Διευθυντή τα είδη της μπύρας που θα κατασκευάζει, τον 
αλκοολικό βαθμό κάθε είδους μπύρας, τις μορφές συσκευασίας, χωρητικότητα κάθε μορφής συσκευασίας με 
τις οποίες θα διατίθεται κάθε είδος μπύρας και να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς το  Διευθυντή για 
οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές. 

(β)  Σε περίπτωση εξέτασης αντιπροσωπευτικού δείγματος συγκεκριμένου τύπου μπύρας, ο Διευθυντής δυνατόν 
να  αποδεχθεί αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων του Κυβερνητικού Χημικού ή/και του χημείου του Κλάδου 
Αμπελουργίας και Οινολογίας του Υπουργείου Γεωργίας και των μετρήσεων του ζυθοποιού, όσον αφορά τον 
αλκοολικό βαθμό μέχρι συν/ πλην δύο δέκατα του αλκοολικού βαθμού σε θερμοκρασία 20°C.  

11.  Ο κατασκευαστής μπύρας έχει υποχρέωση να καταθέτει στον Διευθυντή εγγύηση τραπεζική ή ασφαλιστική, το 
ποσό της οποίας καθορίζεται από τον Διευθυντή. 

12.  O κατασκευαστής μπύρας οφείλει να τηρεί αναλυτικά και συγκεντρωτικά αρχεία, στοιχεία και λογαριασμούς για τη 
κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση μπύρας, τα οποία θα θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού για 
εξέταση όποτε του ζητηθεί.  

13.  Ο κατασκευαστής μπύρας έχει υποχρέωση να τηρεί Βιβλίο Κατασκευής και Αποθήκευσης Ζυθογλεύκους  στα 
δοχεία ζύμωσης σε χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη μορφή το οποίο να περιέχει τουλάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία: 

(α) ημερομηνία και ώρα έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας· 

(β) τις πρώτες ύλες (π.χ. βύνη – καλαμπόκι – λυκίσκος) που χρησιμοποιούνται σε κιλά· 

(γ) είδος και ποσότητα ζυθογλεύκους που έχει παραχθεί σε λίτρα· 

(δ) συντελεστή απόδοσης παραγωγής· 

(ε) ημερομηνία και ώρα λήξης της παραγωγικής διαδικασίας· 

(στ)  αριθμός/οί δοχείου/ων ζύμωσης και ποσότητα ζυθογλεύκους που έχει αποθηκευτεί για ζύμωση, σε λίτρα· 

(ζ) αριθμός/οί δοχείου/ων ζύμωσης και ποσότητα μαγιάς  που έχει εισαχθεί στα δοχεία για ζύμωση, σε λίτρα· 

(η) ημερομηνία και ώρα, αριθμοί και σημεία των εμπλεκομένων δοχείων,  

(θ) ποσότητα σε λίτρα, της μπύρας που μεταφέρεται από τα δοχεία ζύμωσης στα δοχεία ωρίμανσης.  
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14.  Ο κατασκευαστής μπύρας έχει υποχρέωση να τηρεί λογιστική αποθήκης ζυθογλεύκους και μπύρας σε χειρόγραφη 

ή μηχανογραφημένη μορφή για κάθε είδος μπύρας που κατασκευάζει και για κάθε δοχείο ζύμωσης και ωρίμανσης. 

15. Ο κατασκευαστής μπύρας οφείλει: 

(α) να δέχεται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από το Τελωνείο και να παρουσιάζει τα 
προϊόντα σε κάθε ζήτηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού. 

(β) να εφαρμόζει οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από το Διευθυντή, ως εκ της φύσης 
του προϊόντος ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση 
του τελωνειακού ελέγχου και την προστασία των δημοσίων εσόδων. 

(γ)   να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατόν να επιβληθούν από το Διευθυντή. 
16. Η άδεια που παρέχεται από το Διευθυντή δεν δύναται να μεταβιβαστεί παρά μόνο εφόσον υποβληθεί στο 

Διευθυντή νέα αίτηση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για χορήγηση νέας άδειας. 
17. Ο κατασκευαστής μπύρας υποχρεούται να υποβάλλει στο Διευθυντή τις πιο κάτω καταστάσεις: 

(α) Τριμηνιαία κατάσταση στην οποία θα παρουσιάζονται: 
i. οι πρώτες ύλες και τα αποτελέσματα παραγωγής, 
ii. το λογιστικό υπόλοιπο ζυθογλεύκους και μπύρας, 
iii. τα αποθέματα ζυθογλεύκους και μπύρας σε μορφή χύμα, 
iv. τα αποθέματα συσκευασμένης μπύρας, 
v. οι προκύπτουσες απώλειες. 

(β) Τριμηνιαία συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης της μπύρας.  
18. Η παρούσα γνωστοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ. 33 

 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Λ Ω Ν Ε Ι Ω Ν  
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΥΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΥΡΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1000 ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ  

  
 Συμπληρώστε το έντυπο με μαύρο ή μπλέ μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.              

 Μπορείτε να το υποβάλετε στο Τελωνείο στην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά 
που θα χρησιμοποιηθούν ως υποστατικά παραγωγής. 

      Παρακαλείστε να γράψετε το όνομα σας 

 Αν είστε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να γράψετε το όνομα της εταιρείας 

 Αν είστε συνεταιρισμός να γράψετε το όνομα του συνεταιρισμού και όλων των συνεταίρων και τους 
αριθμούς των δελτίων ταυτότητας τους. 

 
Όνομα(τα) 

 Αριθμός Εγγραφής στον 
Έφορο Εταιρειών και 
Επίσημο Παραλήπτη / 

Αριθμός Ταυτότητας για 
φυσικό πρόσωπο 

 Αριθμός 
Εγγραφής στο 

Μητρώο 
Φ.Π.Α. 

 Αριθμός Εγγραφής 
στο Τελωνειακό 

Μητρώο 

 
 
 
 
 
 

      

      
(α) Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας 

  Οδός               Αριθμός 
                       

 Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

                                                                                                     Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου                                           Αρ. Τηλεομοιότυπου                      Ταχυδρομείο 

 
                       

 
 

     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
 
                      
                                             
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
                                                            1440 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Για επίσημη χρήση 
 

Σφραγίδα 

1 

2 
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(β)  Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν είναι διαφορετική από την 
πιο πάνω. 

  Οδός               Αριθμός 
                       

 Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
                                                                                                       Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου                                      Αρ. Τηλεομοιότυπου                        Ταχυδρομείο 

 
 

                       

 

 (γ) Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση των υποστατικών στα οποία θα παράγεται και θα 
αποθηκεύεται μπύρα. 

Οδός             Αριθμός 
                       

Όνομα κτιρίου   Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
                                                                                                    Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου                                          Αρ. Τηλεομοιότυπου                       Ταχυδρομείο 

                       
 

 
Δήλωση προϊόντων αλκοολικού βαθμού και τύπων συσκευασίας κάθε προϊόντος. 

(Αν ο χώρος δεν είναι επαρκής μπορείτε να επισυνάψετε αναλυτική κατάσταση προϊόντων) 

 
 
 
 

 
Δήλωση υποστατικών, μηχανημάτων δοχείων και σκευών. 

(Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη δήλωση όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο (4) της 

Γνωστοποίησης για τους όρους και προϋποθέσεις για άδεια κατασκευής μπύρας εκτός 

καθεστώτος αναστολής σε μικρό ζυθοποιείο με ετήσια παραγωγή μπύρας κάτω από 1000 

εκατόλιτρα). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 
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        Συνοδευτικά Έγγραφα (Παρακαλώ σημειώστε με √ τα έγγραφα που επισυνάπτονται) 

 

 Δελτίο 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. 

 Πιστοποιητικό σχετικά με τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρμοδιότητές τους 
στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. 

 Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιμοποιούνται ως μικρό 
ζυθοποιείο, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. 

 Δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού για το εμβαδόν του υποστατικού . 

 Πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή ως προς τη συγκεκριμένη 
χρήση του υποστατικού. 

 Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ιδιοκτησίας ή 
ενοικιαστήριο έγγραφο. 

 Στοιχεία σχετικά με συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής. 

 Έκθεση σχετικά με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου και τις 
μεθόδους λογιστικού ελέγχου. 

 Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων των Ιατρικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.   

 Ύπαρξη επάρκειας μέσων πυρόσβεσης. 

 Δήλωση υποστατικών, μηχανημάτων, δοχείων και σκευών. 

 Δήλωση προϊόντων, αλκοολικού βαθμού και συσκευασίας κατά προϊόν. 

 
 
 

 Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία από το 
Διευθυντή   για τη νόμιμη λειτουργία της υποστατικού παραγωγής και γενικότερα για 

        εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 
 

 ........................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 
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Δήλωση 

Εγώ ο/η ............................................................................................................................................... 
(Συμπληρώστε το πλήρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται με αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε 

επισυνημμένο 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. 

 

Υπογραφή: ............................................................ 

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

Παρακαλώ σημειώστε με √ όπου ισχύει 

Αυτοεργοδοτούμενος:                  Συνέταιρος:  
    
Καταπιστευματοδόχος:  Εξουσιοδοτημένο διευθυντικό στέλεχος:  
    
Γραμματέας εταιρείας:           Πρόεδρος ή Γραμματέας:  
    

 

 
Για υπηρεσιακή χρήση μόνο 

 
                Η αίτηση συστήνεται / δεν συστήνεται 
Παρατηρήσεις:  
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................ 
                                                                                     Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   
   Ημερομηνία: ...............................   
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      Για υπηρεσιακή χρήση μόνο 

 

                Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται 
   
 

Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................ 
                                                                                  Διευθυντής 
 Τμήματος Τελωνείων 
 
 
 
   
        
  Ημερομηνία: ...............................   
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