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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  

  
 

Ανηίγπαθο 

για ηον 

δικαιούσο(1) 

Ανηίγπαθο 

για ηο ηελυνείο 

εγγύηζηρ(1) 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΑΓΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ 
ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηςσόν μείυζηρ ή απαλλαγήρ 

(πλην ειδικού καθεζηώηος ηης                                                                     

ενωζιακής διαμεηακόμιζης / κοινής διαμεηακόμιζης) 
1/1 Κσδηθόο είδνπο αίηεζεο: CGU 

(*) 

  

 

(1)  Δπιλέγεηε ανάλογα με √  

(*) ςμβοςλεςθείηε ηιρ επεξηγημαηικέρ ζημειώζειρ ππιν ζςμπληπώζεηε ηην αίηηζη 

 

 

1. 

Δίδορ αίηηζηρ :  

 

 1 Πξώηε αίηεζε  

 2 Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο  

 3 Αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο  (πξνζνρή· δελ επηιέγεηαη) 

 4  Αίηεζε αλάθιεζεο ηεο  άδεηαο  

   
1.(α)     Αξηζκόο αλαθνξάο / αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη εκ/ληα παξνύζεο αίηεζεο…………………………………... 

1.(β) Αξηζκόο αλαθνξάο / αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη εκ/ληα πξνεγνύκελεο αίηεζεο ……………………………….. 

1.(γ) Αξηζκόο αλαθνξάο / αξηζκόο πξσηνθόιινπ θαη εκ/ληα αξρηθήο αίηεζεο ………………………………………. 

 

2. Απιθμόρ αναθοπάρ απόθαζηρ: 

 

3. Γευγπαθική ιζσύρ – 

Ένυζη 

 1 1.  Δςπυπαφκή Ένυζη (όια ηα Κξάηε Μέιε) Γευγπαθική ιζσύρ  

ζε όλα ηα Κπάηη Μέλη 

 2 2.  Πεπιζζόηεπα ηος ενόρ Κπάηη Μέλη 

ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (ζηελ πεξίπησζε 

απηή θαηαγξάθνληαη ηα Κξάηε Μέιε πνπ 
αηηείηαη ε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο λα 

έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ)  

 

 3 3.  Ένα Κπάηορ Μέλορ (ζηελ πεξίπησζε 
απηή θαηαγξάθεηαη ην Κξάηνο Μέινο πνπ 

αηηείηαη ε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο λα 
έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ) 

 

 

4. Απμόδια για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ (λήτη απόθαζηρ) ηελυνειακή απσή: 

 

5. ςνημμένα  

Τύπνο Δγγξάθνπ Αξηζκόο Δγγξάθσλ  Αξ. Πξσηνθόιινπ Ηκ/λία Έθδνζεο 

    

    

    

    

 

6. Αιηών/ δικαιούσορ ηηρ άδειαρ: 

 

Τειέθσλν: Email: Fax: 

 

7. Απιθμόρ αναγνώπιζηρ ηος αιηούνηορ/καηόσος ηηρ άδειαρ (EORI): 
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8. Ανηιππόζυπορ: 

 

 

Τειέθσλν: Email: Fax: 

 

8Α. Σελυνειακόρ ανηιππόζυπορ – Σελυνειακά Ανηιπποζυπεςόμενοι 

ηοισεία Σελυνειακά Ανηιπποζυπεςόμενυν 
Ονομαζία EORI ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. Σασ. Γ/νζη Σηλέθυνο Fax Email ηοισεία 

εξοςζιοδόηηζηρ 

Δίδορ 

ηελυνειακήρ 

ανηιπποζώ 

πεςζηρ 

          

 

8Β. Φοπολογικόρ ανηιππόζυπορ – Φοπολογικά Ανηιπποζυπεςόμενοι 

 

ηοισεία Φοπολογικού Ανηιππόζυπος 

 

 

ηοισεία Φοπολογικά Ανηιπποζυπεςόμενυν 
Ονομαζία ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. Σασ. Γ/νζη Σηλέθυνο Fax Email ηοισεία 

εξοςζιοδόηηζηρ 

 

         

 

9. Απιθμόρ αναγνώπιζηρ ανηιπποζώπος (EORI): 

 

 

 
10. Όνομα και ζηοισεία επικοινυνίαρ ηος απμόδιος για ηελυνειακά θέμαηα πποζώπος 

 

 

Τειέθσλν: Email: Fax: 

 
11. Τπεύθςνορ επικοινυνίαρ ζσεηικά με ηην αίηηζη (εάν διαθοπεηικόρ ηος απμόδιος για ηελυνειακά θέμαηα πποζώπος) 

 

 

Τειέθσλν: Email: Fax: 

 

12. Ππόζυπο πος διοικεί ηην αιηούζα εηαιπεία ή ελέγσει ηη διοίκηζή ηηρ 

 

 

Τειέθσλν: Email: Fax: 

 

13. Σόπορ όπος ηηπούνηαι ή είναι διαθέζιμερ οι κύπιερ 

λογιζηικέρ καηασυπίζειρ για ηελυνειακούρ ζκοπούρ 

 

14. Δίδορ κύπιυν λογιζηικών καηασυπίζευν για 

ηελυνειακούρ ζκοπούρ 

 

15. Σόπορ ηήπηζηρ απσείυν 

 

16. Δίδορ λογιζηικών καηασυπίζευν 

 

 

17. [Αιηούμενη] Ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ απόθαζηρ: 
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18. Δίδορ ηελυνειακού 

καθεζηώηορ/πποζυπινή εναπόθεζη   (α1) 

Γιαδικαζίερ/Καθεζηώηα  

«Δνδεσόμενερ να γεννηθούν 

ηελυνειακέρ οθειλέρ» 

Απιθμόρ 

ππάξευν 

(β)  

 

Ύτορ δαζμού 

και άλλυν 

επιβαπύνζευν (γ) 

Μέζο σπονικό 

διάζηημα πος 

μεζολαβεί από ηην 

ςπαγυγή ηυν 

εμποπεςμάηυν ζηο 

καθεζηώρ έυρ ηη 

λήξη ηος 

καθεζηώηορ (δ) 

Πποθεζμία 

πληπυμήρ (ε) 

 Α      

  Πξνζσξηλή Δλαπόζεζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 
    

  Τεισλεηαθή Απνηακίεπζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 
   

 

 

  Πξνζσξηλή Δηζαγσγή κε νιηθή 

απαιιαγή από δαζκνύο 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

  Τειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή: 

Αξηζκόο Άδεηαο: 
    

  Δηδηθόο Πξννξηζκόο 

Αξηζκόο Άδεηαο: 
    

  Άιιε δηαδηθαζία     

Γιαδικαζίερ/Καθεζηώηα         (α2) 

«Γεννηθείζερ - Τπάπσοςζερ 

ηελυνειακέρ οθειλέρ» 

    

 Διεύζεξε θπθινθνξία κε 

απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

 Διεύζεξε θπθινθνξία  κε εγγξαθή 

ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ 

δηαζαθηζηή 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

      

 Δηδηθόο Πξννξηζκόο (γηα ην ηκήκα 

ηεο νθεηιήο πνπ δελ απαιιάζζεηαη 

θαη νθείιεηαη  

-κόλν κε απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία-) 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

 Πξνζσξηλή Δηζαγσγή κε κεξηθή 

απαιιαγή από δαζκνύο (γηα ην 

ηκήκα ηεο νθεηιήο πνπ δελ 

απαιιάζζεηαη θαη νθείιεηαη  

-κόλν κε απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία-) 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

  Άιιε δηαδηθαζία     

 

19. Μοπθή ηηρ εγγύηζηρ 

 Φξεκαηηθή Παξαθαηαζήθε 

 Τξηηεγγύεζε 

Ολνκαηεπώλπκν Δπσλπκία θαη ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηνπ ηξηηεγγπεηή : 

 

20. Διδικέρ μνείερ / Ππόζθεηερ Πληποθοπίερ 
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ΔΑΝ ΑΙΣΔΙΣΔ  

ΜΔΙΩΗ ΣΟ ΠΟΌ ΣΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ /  

ΑΠΑΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΓΓΤΗΗ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΕ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΕΣΕ ΚΑΣΑ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ 

22. Γιαδικαζίερ/Καθεζηώηα  

«Δνδεσόμενερ να γεννηθούν 

ηελυνειακέρ οθειλέρ» 

Πνζό 

Αλαθνξάο 

Πνζό Σπλνιηθήο 

Δγγύεζεο ζην 

50% ηνπ Πνζνύ 

Αλαθνξάο 

Πνζό Σπλνιηθήο 

Δγγύεζεο ζην 

30% ηνπ Πνζνύ 

Αλαθνξάο 

Πνζό Σπλνιηθήο 

Δγγύεζεο ζην 

0% ηνπ Πνζνύ 

Αλαθνξάο 

(Απαλλαγή) 

 Πξνζσξηλή Δλαπόζεζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

   
0 

 Τεισλεηαθή Απνηακίεπζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

   
0 

 Πξνζσξηλή Δηζαγσγή κε νιηθή 

απαιιαγή από δαζκνύο 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

   

0 

 Τειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγσγή (γηα όιν ή ην 

ηκήκα ηεο νθεηιήο πνπ 

πθίζηαηαη απαιιαγή θαη δελ 

νθείιεηαη): 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

   

0 

 Δηδηθόο Πξννξηζκόο 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

   
0 

 Άιιε δηαδηθαζία    0 

     

23. Γιαδικαζίερ/Καθεζηώηα  

«Γεννηθείζερ - Τπάπσοςζερ 

ηελυνειακέρ οθειλέρ» 

Πνζό 

Αλαθνξάο 
 Πνζό Σπλνιηθήο 

Δγγύεζεο ζην 

30% ηνπ Πνζνύ 

Αλαθνξάο 

 

 Διεύζεξε θπθινθνξία κε 

απινπζηεπκέλε δηαζάθεζε 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

 Διεύζεξε θπθινθνξία κε 

εγγξαθή ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο ηνπ δηαζαθηζηή 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

      

 Δηδηθόο Πξννξηζκόο (γηα ην 

ηκήκα ηεο νθεηιήο πνπ δελ 

απαιιάζζεηαη θαη νθείιεηαη  

-κόλν κε απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία-) 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

 Πξνζσξηλή Δηζαγσγή κε 

κεξηθή απαιιαγή από δαζκνύο 

(γηα ην ηκήκα ηεο νθεηιήο πνπ 

δελ απαιιάζζεηαη θαη 

νθείιεηαη  

-κόλν κε απινπζηεπκέλε 

δηαδηθαζία-) 

Αξηζκόο Άδεηαο: 

    

 Άιιε δηαδηθαζία     
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24. Ύτορ εγγύηζηρ: 

 

  

25. Τπογπαθή 

 

 

 

 

26. Σόπορ _________________________________                       27. Ημεπομηνία___________________________________ 
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ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ 

ΑΓΔΙΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΓΓΤΗΗ 

ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηςσόν μείυζηρ ή απαλλαγήρ 

(πλην ειδικού καθεζηώηος ηης ενωζιακής διαμεηακόμιζης / κοινής διαμεηακόμιζης) 
 

1 
1/3 

Δίδορ αίηηζηρ :  

Φξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζνη θσδηθνί (αξηζκόο θαη όλνκα): 

1. Πξώηε αίηεζε  
2. Αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο  

3. Αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο (πξνζνρή· δελ επηιέγεηαη) 

4. Αίηεζε αλάθιεζεο ηεο  άδεηαο  
Σε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηε αίηεζε γηα ηξνπνπνίεζε ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα αλαλέσζε άδεηαο, αλαθέξεηε επίζεο ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκό ηεο άδεηαο ζηε ζέζε 2  Αξηζκόο αλαθνξάο άδεηαο/απόθαζεο. Δπηιέμηε κε ηηθ ηελ επηινγή  ζηε ζηήιε αξηζηεξά 

ησλ αξηζκώλ επηινγήο.  

1.(α) 

1.(β)  

1.(γ)      

Απιθμοί αναθοπάρ ηηρ παπούζαρ αίηηζηρ,  ηηρ πποηγούμενηρ αςηήρ, καθώρ και ηηρ απσικήρ. 

Καηαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα. Η εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο παξνύζαο αίηεζεο θαηαγξάθεηαη θαη ζην 

ζηνηρείν 27. 

2 

1/6 

Απιθμόρ αναθοπάρ απόθαζηρ 

Καηαγξάθεηαη ν αξηζκόο ηεο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή κόλν ζηελ πεξίπησζε αίηεζεο γηα 

ηξνπνπνίεζε, αλαλέσζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο. 

3 
1/4 

Γευγπαθική ιζσύρ – Ένυζη 

Καηά παξέθθιηζε από ην άξζξν 26 ηνπ θώδηθα, αλαθέξεηε αλ ε ηζρύο ηεο άδεηαο πεξηνξίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα θξάηε κέιε, 

επηζεκαίλνληαο ξεηά ην (ηα) ελ ιόγσ θξάηνο(-ε) κέινο(-ε). 

Η γεσγξαθηθή ηζρύο ηεο άδεηαο ζα πεξηνξίδεηαη ζηα αθόινπζα  (έλα ή πεξηζζόηεξα) θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. : 
αλαγξάθνληαη ηα εμήο (αξηζκόο θαη όλνκα):  

1.  Δςπυπαφκή Ένυζη (όια ηα Κξάηε Μέιε) 

2.  Πεπιζζόηεπα ηος ενόρ Κπάηη Μέλη ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ (ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαγξάθνληαη ηα Κξάηε Μέιε πνπ 
αηηείηαη ε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο λα έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ)  

3.  Ένα Κπάηορ Μέλορ (ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαγξάθεηαη ην Κξάηνο Μέινο πνπ αηηείηαη ε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο 

λα έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ) 
Δπηιέμηε κε ηηθ ηελ επηινγή  ζηε ζηήιε αξηζηεξά ησλ αξηζκώλ επηινγήο. 

4 

1/7 

ΑΙΤ 

Απμόδια για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ (λήτη απόθαζηρ) ηελυνειακή απσή 

Καηαγξάθεηαη ν Αξηζκόο αλαγλώξηζεο, ε νλνκαζία θαη δηεύζπλζε ηεο ηεισλεηαθήο αξρήο πνπ θάλεη απνδεθηή ηελ αίηεζε 

5 

2/4 

ςνημμένα έγγπαθα 

Παξέρεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηνλ αξηζκό αλαγλώξηζεο θαη/ή ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηνπ(ησλ) εγγξάθνπ(-σλ) πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε. 
 

Αλαθέξεηε επίζεο ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ. 

Δάλ ην έγγξαθν πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνηεινύλ ζπλέρεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνληαη ζε άιιν ζεκείν ηεο 
αίηεζεο, πξνζζέζηε παξαπνκπή γηα ην αληίζηνηρν ζηνηρείν. 

6 

3/1 

Αιηών/ κάηοσορ ηηρ άδειαρ 

Αλαγξάςηε ην  όλνκα θαη δηεύζπλζε, ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Υ., ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (αηηνύληνο) πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ζηηο ηεισλεηαθέο 
αξρέο γηα έθδνζε άδεηαο. 

7 
3/2 

Απιθμόρ αναγνώπιζηρ ηος αιηούνηορ/καηόσος ηηρ άδειαρ 

Σπκπιεξώζηε ηνλ αξηζκό θαηαρώξηζεο θαη αλαγλώξηζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (αξηζκόο EORI) ηνπ αηηνύληνο/ελδηαθεξόκελνπ  

γηα έθδνζε άδεηαο (εθόζνλ δηαζέηεη ν αηηώλ ηελ άδεηα).  
 (Γηα έληππε αίηεζε, ζπκπιεξώλεηαη απαξαίηεηα ζηε ζέζε  6 ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο, αθόκε θαη εάλ ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο 

θαηαρώξηζεο θαη αλαγλώξηζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (αξηζκόο EORI) ηνπ αηηνύληνο/ελδηαθεξόκελνπ γηα έθδνζε άδεηαο/θαηόρνπ ηεο 

άδεηαο).  

8 

3/3 

Ανηιππόζυπορ 

Δάλ είζηε ν αηηώλ ηελ άδεηα ζηε ζέζε 6, ή ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 7, θαη δηαζέηεηε ηεισλεηαθό αληηπξόζσπν, 

αλαθέξεηε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηεισλεηαθό αληηπξόζσπν. 
Πξνζθνκίζηε αληίγξαθν ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πιεξεμνπζίνπ ή όπνηνπ άιινπ εγγξάθνπ ζπληζηά απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο 

εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηεισλεηαθνύ αληηπξνζώπνπ 

8Α. 

Σελωνειακός ανηιπρόζωπος – Σελωνειακά ανηιπροζωπεσόμενοι 

Δάλ είζηε ν αηηώλ ηελ άδεηα ζην ζηνηρείν 6, ή ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζέζε 7, θαη, σο ηεισλεηαθόο αληηπξόζσπνο, αηηείζηε 
ηελ άδεηα ζπλνιηθήο εγγύεζεο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο από δαζκνύο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο, 

θαηά ηελ εηζαγσγή, πνπ γελλάηαη κε ηελ ππαγσγή κε ελσζηαθώλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, θαηαγξάςηε ηα ζηνηρεία 

ησλ ηεισλεηαθά αληηπξνζσπεπόκελσλ ζαο, θαζώο θαη ην είδνο ηεο ηεισλεηαθήο αληηπξνζώπεπζεο σο εμήο : 1=άκεζε 
αληηπξνζώπεπζε,  2=έκκεζε αληηπξνζώπεπζε 

Επηζεκαίλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν εγγπεηηθόο ηίηινο πνπ ζα πξνζθνκηζηεί γηα ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο άδεηαο ζπλνιηθήο 
εγγύεζεο ζα απνηππώλεη όηη παξερόκελε ζπλνιηθή εγγύεζε θαιύπηεη ηελ πιεξσκή ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο από δαζκνύο θαη ινηπέο 

επηβαξύλζεηο, πνπ γελλάηαη θαηά ηελ εηζαγσγή κε ηελ ππαγσγή κε ελσζηαθώλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, ζην 

πξόζσπν ηνπ νθεηιέηε, ή ηνπ ελδερόκελνπ λα θαηαζηεί νθεηιέηεο, θαζώο θαη ηνπ ηεισλεηαθνύ αληηπξνζώπνπ πνπ αλέιαβε ηελ 
νηθνλνκηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηελ ελ ιόγσ νθεηιή γηα ινγαξηαζκό ηνπ νθεηιέηε, παξέρνληαο ηελ ζπλνιηθή εγγύεζε αληί απηνύ. 

Ο εγγπεηηθόο ηίηινο πνπ ζα πξνζθνκηζηεί πξέπεη λα αλαθέξεη, σο πξόζσπν ην νπνίν παξέρεη ηελ ζπλνιηθή εγγύεζε, ηνλ αηηνύληα ηελ 

άδεηα ηεισλεηαθό αληηπξόζσπν, πέξαλ ησλ ηεισλεηαθά αληηπξνζσπεπόκελσλ πξνζώπσλ θαη ππόρξεσλ (σο νθεηιεηώλ), έλαληη ησλ 
ηεισλεηαθώλ αξρώλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 
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8Β. 

Φορολογικός ανηιπρόζωπος – Φορολογικά ανηιπροζωπεσόμενοι 
Δάλ είζηε ν αηηώλ ηελ άδεηα ζην ζηνηρείν 6, ή ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 7, θαη, σο ηεισλεηαθόο αληηπξόζσπνο 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα, αηηείζηε γηα ινγαξηαζκό κε εγθαηαζηεκέλνπ ζηε ρώξα καο πξνζώπνπ ηελ άδεηα ζπλνιηθήο 

εγγύεζεο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο από δαζκνύο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο, θαηά ηελ εηζαγσγή, 
πνπ γελλάηαη κε ηελ ππαγσγή κε ελσζηαθώλ εκπνξεπκάησλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε, ζε πεξίπησζε νξηζκνύ 

θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ, θαηαγξάςηε ηα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ θαη ησλ θνξνινγηθά αληηπξνζσπεπόκελσλ 

ζαο, νη νπνίνη ζαο εμνπζηνδόηεζαλ λα ιεηηνπξγείηε σο θνξνινγηθόο αληηπξόζσπνο θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  
Δθόζνλ νη ηεισλεηαθά αληηπξνζσπεπόκελνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηόο ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ εδάθνπο ν θάηνρνο ηεο άδεηαο, γηα 

ηελ ππαγσγή ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζέζε απηώλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, ή ειεύζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε, 

δξαζηεξηνπνηείηαη σο έκκεζνο ηεισλεηαθόο αληηπξόζσπνο γη’ απηνύο. Γηα εγθαηεζηεκέλα εθηόο Δ.Δ. πξόζσπα, ν νξηζκόο 
θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ είλαη ππνρξεσηηθόο γηα ζθνπνύο ΦΠΑ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη  

 ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν εγγπεηηθόο ηίηινο πνπ ζα πξνζθνκηζηεί γηα ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο άδεηαο ζπλνιηθήο εγγύεζεο ζα 
απνηππώλεη όηη ε παξερόκελε ζπλνιηθή εγγύεζε θαιύπηεη ηελ πιεξσκή ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, πνπ γελλάηαη θαηά ηελ 

εηζαγσγή κε ηελ ππαγσγή κε ελσζηαθώλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππόθεηληαη ζε εηζαγσγηθό δαζκό & ινηπέο επηβαξύλζεηο ζε ειεύζεξε 

θπθινθνξία θαη αλάισζε, ζην πξόζσπν ηνπ νθεηιέηε, θαζώο θαη ηνπ ηεισλεηαθνύ & θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ πνπ αλέιαβε 
ηελ νηθνλνκηθή ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ηελ ελ ιόγσ νθεηιή γηα ινγαξηαζκό ηνπ νθεηιέηε, παξέρνληαο ηελ ζπλνιηθή εγγύεζε 

αληί απηνύ. Ο εγγπεηηθόο ηίηινο πνπ ζα πξνζθνκηζηεί πξέπεη λα αλαθέξεη, σο πξόζσπν ην νπνίν παξέρεη ηελ ζπλνιηθή εγγύεζε, 

ηνλ αηηνύληα ηελ άδεηα ηεισλεηαθό αληηπξόζσπν, πέξαλ ησλ ηεισλεηαθά θαη θνξνινγηθά αληηπξνζσπεπόκελσλ πξνζώπσλ θαη 
ππόρξεσλ (σο νθεηιεηώλ), έλαληη ησλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 

 εθόζνλ νη ηεισλεηαθά αληηπξνζσπεπόκελνη ζαο είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθηόο ελσζηαθνύ ηεισλεηαθνύ εδάθνπο ζα πξέπεη, γηα ηελ 

ππαγσγή ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζέζε απηώλ ζε ειεύζεξε θπθινθνξία, ή ειεύζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε, λα 
δξαζηεξηνπνηείζηε σο έκκεζνο ηεισλεηαθόο αληηπξόζσπνο γη’ απηνύο. Γηα εγθαηεζηεκέλα εθηόο Ε.Ε. πξόζσπα, ν νξηζκόο 

θνξνινγηθνύ αληηπξνζώπνπ είλαη ππνρξεσηηθόο γηα ζθνπνύο ΦΠΑ. 
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Απιθμόρ αναγνώπιζηρ ανηιπποζώπος 

Δάλ είζηε ν αηηώλ ηελ άδεηα ζην ζηνηρείν 6 ή ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν 7, θαη δηαζέηεηε ηεισλεηαθό αληηπξόζσπν, 

ζπκπιεξώζηε ηνλ αξηζκό θαηαρώξηζεο θαη αλαγλώξηζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (αξηζκόο EORI) ηνπ ηεισλεηαθνύ αληηπξόζσπνπ.  

(Γηα έληππε αίηεζε, ζπκπιεξώλεηαη απαξαίηεηα ζην ζηνηρείν 8 ην νλνκαηεπώλπκν θαη δηεύζπλζε ηνπ αληηπξόζσπνπ, αθόκε θαη εάλ 
ζπκπιεξσζεί ν αξηζκόο θαηαρώξηζεο θαη αλαγλώξηζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (αξηζκόο EORI) ηνπ αληηπξόζσπνπ). 

Πξνζθνκίζηε αληίγξαθν ζρεηηθήο ζύκβαζεο, πιεξεμνπζίνπ ή όπνηνπ άιινπ εγγξάθνπ ζπληζηά απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο 

εμνπζηνδόηεζεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηεισλεηαθνύ αληηπξνζώπνπ. 

10 

3/5 

Όνομα και ζηοισεία επικοινυνίαρ ηος απμόδιος για ηελυνειακά θέμαηα πποζώπος 

Καηαγξάςηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αξηζκνύ θαμ, εάλ ππάξρεη, ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηα νπνία κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηεισλεηαθά ζέκαηα.  
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Τπεύθςνορ επικοινυνίαρ ζσεηικά με ηην αίηηζη 

Καηαγξάςηε ηνλ ππεύζπλν επηθνηλσλίαο πνπ είλαη  αξκόδηνο γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο όζνλ αθνξά ηελ 

αίηεζε. 

Η πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κόλν εάλ ην πξόζσπν πνπ είλαη αξκόδην γηα ηεισλεηαθά ζέκαηα, όπσο πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν 
10, είλαη δηαθνξεηηθό. 

Αλαγξάςηε ην όλνκα ηνπ ππεπζύλνπ επηθνηλσλίαο θαη νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: αξηζκόο ηειεθώλνπ, 

δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (θαηά πξνηίκεζε ιεηηνπξγηθήο ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο) θαη, εάλ ππάξρεη, αξηζκό θαμ. 
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Ππόζυπο πος διοικεί ηην αιηούζα εηαιπεία ή ελέγσει ηη διοίκηζή ηηρ 

Αλαγξάςηε ην(ηα) όλνκα(νλόκαηα) θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ(ησλ) ζρεηηθνύ(-ώλ) πξνζώπνπ(-σλ) αλάινγα κε ηε λνκηθή 

ζύζηαζε/κνξθή ηεο αηηνύζαο εηαηξείαο, ζπγθεθξηκέλα: ηνπ δηεπζπληή/δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο, ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 
δηεπζπληώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σηα πιήξε ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: νλνκαηεπώλπκν θαη 

δηεύζπλζε, εκεξνκελία γέλλεζεο θαη αξηζκόο εζληθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο.  
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Σόπορ όπος ηηπούνηαι ή είναι διαθέζιμερ οι κύπιερ λογιζηικέρ καηασυπίζειρ για ηελυνειακούρ ζκοπούρ 

Αλαγξάςηε ηελ πιήξε δηεύζπλζε ηνπ ηόπνπ, θαζώο θαη ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν ζα ηεξνύληαη ή ζα είλαη πξνζβάζηκεο νη 
ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο. 

Οη θύξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα ηεισλεηαθνύο ζθνπνύο, όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηξίην εδάθην ηνπ 

θώδηθα, είλαη νη θαηαρσξίζεηο πνπ πξέπεη λα ζεσξνύληαη από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο σο νη θύξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο θαη νη 
νπνίεο επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα ειέγρνπλ θαη λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιύπηνληαη από ηε 

ζρεηηθή άδεηα. Υθηζηάκελν εκπνξηθό, θνξνινγηθό ή άιινπ είδνπο ινγηζηηθό πιηθό κπνξεί λα γίλεη δεθηό σο θύξηεο ινγηζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο εθόζνλ δηεπθνιύλεη ηνπο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο. 
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Δίδορ κύπιυν λογιζηικών καηασυπίζευν για ηελυνειακούρ ζκοπούρ 

Πξνζδηνξίζηε ην είδνο ησλ θύξησλ ινγηζηηθώλ θαηαρσξίζεσλ παξέρνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζύζηεκα πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνύ. 

15 

4/4 

Σόπορ ηήπηζηρ απσείυν 

Αλαγξάςηε ηελ πιήξε δηεύζπλζε ηνπ(ησλ) ηόπνπ(-σλ), θαζώο θαη ην(ηα) θξάηνο(-ε) κέινο(-ε) όπνπ ηεξνύληαη ή πξόθεηηαη λα 

ηεξνύληαη ηα αξρεία ηνπ αηηνύληνο 
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Δίδορ λογιζηικών καηασυπίζευν 

Πξνζδηνξίζηε ην είδνο ησλ θαηαρσξίζεσλ παξέρνληαο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην ζύζηεκα πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνύ. 

Οη ελ ιόγσ θαηαρσξίζεηο απαηηείηαη λα επηηξέπνπλ ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα επηηεξνύλ ην ζρεηηθό θαζεζηώο, ηδίσο όζνλ αθνξά 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε απηό, ηνλ ηεισλεηαθό ηνπο ραξαθηήξα θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπο. 
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[Αιηούμενη] Ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ απόθαζηρ 

Καηαγξάςηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία  ηελ νπνία αηηείζηε γηα ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο άδεηαο. 

Ωζηόζν, γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο εκεξνκελίαο απηήο ιακβάλνληαη ππόςε νη πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 

παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Κώδηθα ελώ ε αηηνύκελε εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο πνπ αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 22 παξάγξαθνο 4 ηνπ Κώδηθα. 
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α. 7/2  Δίδορ ηελυνειακού καθεζηώηορ/πποζυπινή εναπόθεζη 

Αλαθέξεηαη ην ζρεηηθό ηεισλεηαθό θαζεζηώο (ή πξνζσξηλή ελαπόζεζε) γηα ην νπνίν επηζπκεί ν αηηώλ λα ππνβάιεη αίηεζε.  

Αλαγξάςηε ηνλ αξηζκό αλαθνξάο ηεο αληίζηνηρεο άδεηαο εάλ είλαη αδύλαην λα ζπλαρζεί από άιια ζηνηρεία ηεο αίηεζεο.  
Σε πεξίπησζε πνπ ε αληίζηνηρε άδεηα δελ έρεη ρνξεγεζεί αθόκε, αλαθέξεηαη ν αξηζκόο θαηαρώξηζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

Δπηιέμηε κε ηηθ ηελ επηινγή αξηζηεξά ησλ θαζεζηώησλ/δηαδηθαζηώλ. 

 
Δπηιέμηε ζηελ πεξηνρή ¨ (α1) «Δλδερόκελεο λα γελλεζνύλ ηεισλεηαθέο νθεηιέο»¨ κε ηηθ ηελ επηινγή ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα  

 (Σ= Σπλήζεο Γηαδηθαζία) αξηζηεξά ησλ εηδηθώλ θαζεζηώησλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
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Αναθέρεηαι επιπλέον εάν ηο ηελωνειακό ζτεηικό καθεζηώς λειηοσργεί ζηα πλαίζια απλοσζηεσμένων διαδικαζιών ηελωνιζμού. 
Δπηιέμηε κε ηηθ ηελ επηινγή  ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα Α (Α= Απινπζηεπκέλε Γηαδηθαζία) αξηζηεξά ησλ 

δηαδηθαζηώλ/θαζεζηώησλ. 

Αναγράθεηαι ο αριθμός αναθοράς ηης ανηίζηοιτης άδειας εάν είναι αδύναηο να ζσνατθεί από άλλα ζηοιτεία ηης αίηηζης.   

ε περίπηωζη ποσ η ανηίζηοιτη άδεια δεν έτει τορηγηθεί ακόμη, αναθέρεηαι ο αριθμός καηατώριζης ηης ζτεηικής αίηηζης. 

Εθόζον ηα ειδικά καθεζηώηα ηης περιοτής ¨ (α1) «Δνδεσόμενερ να γεννηθούν ηελυνειακέρ οθειλέρ»¨ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ 

Σπλήζε Γηαδηθαζία και ηελ Απινπζηεπκέλε Γηαδηθαζία ηασηότρονα, επηιέμηε κε ηηθ ηόζν ηελ επηινγή ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα  
Σ (Σ= Σπλήζεο Γηαδηθαζία) όζν θαη ηελ επηινγή  ζηε ζηήιε κε επηθεθαιίδα Α (Α= Απινπζηεπκέλε Γηαδηθαζία), αξηζηεξά ησλ 

εηδηθώλ θαζεζηώησλ. 

 
Δπηιέμηε ζηελ πεξηνρή ¨ (α2) «Γελλεζείζεο - Υπάξρνπζεο ηεισλεηαθέο νθεηιέο»¨ κε ηηθ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

Αναθέρεηαι επιπλέον  η άδεια ηων απλοσζηεσμένων διαδικαζιών, καθώς και η άδεια ηοσ ειδικού καθεζηώηος εθόζον ζσνηρέτει 

περίπηωζη. 

 

β. 7/4   Απιθμόρ ππάξευν 

Δάλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλνιηθή εγγύεζε γηα ηελ θάιπςε πθηζηάκελσλ ηεισλεηαθώλ νθειώλ ή γηα ηελ ππαγσγή 
εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθό θαζεζηώο, αλαγξάςηε ηνλ αξηζκό ησλ πξάμεσλ/παξαζηαηηθώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ/θαηαηέζεθαλ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 

γ. VI/1. Ύτορ δαζμού και άλλυν επιβαπύνζευν 

Αλαθέξαηε ην πςειόηεξν πνζό δαζκνύ θαη άιισλ επηβαξύλζεσλ πνπ επηβιήζεθε ζε νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε πξάμε εηζαγσγήο 

εκπνξεπκάησλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Δάλ ε πιεξνθνξία απηή δελ είλαη δηαζέζηκε, αλαθέξαηε ην πςειόηεξν πνζό δαζκνύ θαη 

άιισλ επηβαξύλζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα επηβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε πξάμε εηζαγσγήο ηνπο επόκελνπο 12 κήλεο. 
δ. VI/2.  Μέζο σπονικό διάζηημα πος μεζολαβεί από ηην ςπαγυγή ηυν εμποπεςμάηυν ζηο καθεζηώρ έυρ ηη λήξη ηος 

καθεζηώηορ 

Αλαθέξαηε ην κέζν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηώο έσο ηε ιήμε ηνπ 
θαζεζηώηνο (ιήμε ηεο επηηήξεζεο –εηδηθόο πξννξηζκόο) νπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο.  

Αλαθέξαηε ην κέζν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηελ πξνζσξηλή ελαπόζεζε έσο ηε ιήμε 

ηεο επηηήξεζεο ηνπο εληόο απηήο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. 
Η πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη κόλν εθόζνλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλνιηθή εγγύεζε γηα ηελ ππαγσγή/ζέζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 

εηδηθό θαζεζηώο/πξνζσξηλή ελαπόζεζε (ππελζπκίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο -ηδησηηθή απνζήθε- ε 

ζπλνιηθή εγγύεζε είλαη ππνρξεσηηθή). 
ε. VI/6. Πποθεζμία πληπυμήρ 

Όηαλ ε ζπλνιηθή εγγύεζε παξέρεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνύ ή εμαγσγηθνύ δαζκνύ, εάλ πξόθεηηαη γηα 

εκπνξεύκαηα πνπ ηίζεληαη ζε ειεύζεξε θπθινθνξία ή εκπνξεύκαηα εηδηθνύ πξννξηζκνύ  
(γηα ην πνζό ηνπ  θαηαβιεηένπ εηζαγσγηθνύ ή εμαγσγηθνύ δαζκνύ πνπ νθείιεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή), αλαθέξαηε θαηά 

πόζνλ ε εγγύεζε ζα θαιύςεη:  

Για ςπαγυγή ζηο καθεζηώρ ελεύθεπηρ κςκλοθοπίαρ -με ή συπίρ ανάλυζη- με ηην απλοςζηεςμένη διαδικαζία και με 

αναβολή πληπυμήρ δαζμών και ηυν άλλυν επιβαπύνζευν.  

19 

VI/4. 

Μοπθή ηηρ εγγύηζηρ 

Αλαθέξαηε πνηα κνξθή ζα έρεη ε εγγύεζε.    
Σε πεξίπησζε πνπ ε εγγύεζε παξέρεηαη κε ηε κνξθή αλάιεςεο ππνρξέσζεο από ηξηηεγγπεηή, αλαθέξαηε ην νλνκαηεπώλπκν/ηελ 

επσλπκία θαη ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο ηνπ ηξηηεγγπεηή.  

Εάλ ε εγγύεζε ηζρύεη ζε πεξηζζόηεξα από έλα θξάηε κέιε, αλαθέξαηε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ 
ηξηηεγγπεηή ζηα άιια θξάηε κέιε. 

20 

8/5 
Διδικέρ μνείερ 

Δηζάγεηε νπνηεζδήπνηε εηδηθέο κλείεο, εθόζνλ ζεσξνύληαη ρξήζηκεο 

22 

VI/5. 

Ποζό αναθοπάρ  

Αλαθέξαηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζό αλαθνξάο (ζε Δπξώ) πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο δηαζαθήζεηο αλά αηηνύκελν θαζεζηώο ή ηε 

πξνζσξηλή ελαπόζεζε ηνπ αηηνύληνο, γηα νθεηιέο ελδερόκελεο λα γελλεζνύλ. Δπηιέμηε κε ηηθ ηελ επηινγή  ζηε ζηήιε αξηζηεξά ησλ 

δηαδηθαζηώλ/θαζεζηώησλ. 
 

Αλαθέξαηε ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο ζε ζρέζε κε πνζό αλαθνξάο 

 
Αλαθέξαηε, ζε πεξίπησζε πνπ ε αηηνύκελε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο δεηείηαη λα  έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ 

ελόο Κξάηε Μέιε, ηα ηκήκαηα απηνύ γηα θάζε Κ-Μ εμ απηώλ (θαηαλνκή ηνπ πνζνύ αλαθνξάο κεηαμύ ησλ Κ-Μ)., ζε ηδηαίηεξε ζεηξά 

εληόο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ. 
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VI/5. 

Ποζό αναθοπάρ 

Αλαθέξαηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνζό αλαθνξάο (ζε Δπξώ) πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο δηαζαθήζεηο αλά αηηνύκελν θαζεζηώο ή 

ηε πξνζσξηλή ελαπόζεζε ηνπ αηηνύληνο, γηα γελλεζείζεο νθεηιέο.. Αλαθέξαηε ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο ζε ζρέζε κε ην πνζό 
αλαθνξάο  

Αλαθέξαηε, ζε πεξίπησζε πνπ ε αηηνύκελε άδεηα ρξήζεο ζπλνιηθήο εγγύεζεο δεηείηαη λα  έρεη γεσγξαθηθή ηζρύ ζε πεξηζζόηεξα ηνπ 

ελόο Κξάηε Μέιε, ηα ηκήκαηα απηνύ γηα θάζε Κ-Μ  εμ απηώλ (θαηαλνκή ηνπ πνζνύ αλαθνξάο κεηαμύ ησλ Κ-Μ)., ζε ηδηαίηεξε ζεηξά 
εληόο ηνπ ίδηνπ πεδίνπ. 
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VI/3. 

Ύτορ εγγύηζηρ 

Αλαθέξαηε  
εάλ ην ύςνο ηεο εγγύεζεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιύςεη ππάξρνπζεο ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη, θαηά πεξίπησζε, άιιεο επηβαξύλζεηο 

αληηζηνηρεί ζην 100 % ή 30 % ηνπ ζρεηηθνύ κέξνπο ηνπ πνζνύ αλαθνξάο, γηα γελλεζείζεο νθεηιέο,  

ή  
αλ ην ύςνο ηεο εγγύεζεο πνπ πξόθεηηαη λα θαιύςεη ελδερόκελεο ηεισλεηαθέο νθεηιέο θαη, θαηά πεξίπησζε, άιιεο επηβαξύλζεηο 

αληηζηνηρεί ζην 100 %, 50 %, 30 % ή 0 % ηνπ ζρεηηθνύ κέξνπο ηνπ πνζνύ αλαθνξάο, γηα νθεηιέο ελδερόκελεο λα γελλεζνύλ. 

Η ηεισλεηαθή αξρή έθδνζεο ηεο άδεηαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιεη παραηηρήζεις, εάλ ρξεηάδεηαη. 

25 
1/2 

Τπογπαθή 

Υπνγξάθεηαη από ην  πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε. Ο ππνγξάθσλ πξέπεη λα πξνζζέζεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ. 
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4/1 
Σόπορ  

Καηαγξάςηε ηνλ ηόπν  ζηνλ νπνίν ππνγξάθεθε  ε αίηεζε. 

27 
4/2 

Ημεπομηνία 

Καηαγξάςηε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν αηηώλ ππέγξαςε  ηελ αίηεζε. 

 

 



[9] 

 

 

Γενικέρ οδηγίερ ζςμπλήπυζηρ ηηρ ένηςπηρ αίηηζηρ. 

Οη έληππεο αηηήζεηο ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ αηηνύληα επαλάγλσζηα θαη θαηά αλεμίηειν ηξόπν θαη, θαηά πξνηίκεζε, κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Γελ πξέπεη λα θέξνπλ νύηε μέζκαηα νύηε πξνζζήθεο. 
Τξνπνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο επέξρνληαη ζηηο αηηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε δηαγξαθή θαη πξνζζήθε ησλ επηζπκεηώλ ελδείμεσλ κε 

ηξόπν ηέηνην ώζηε ην δηαγξαθέλ θείκελν λα είλαη εκθαλέο θαη δηαθξηηό.  

Κάζε ηξνπνπνίεζε πνπ γίλεηαη κε ηνλ πξναλαθεξόκελν ηξόπν πξέπεη λα εγθξίλεηαη από ηνλ αηηνύληα θαη λα ζεσξείηαη από ηελ ηεισλεηαθή 
αξρή ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο/απόθαζεο. (Τεισλείν Δγγύεζεο). 

 

 

 

 


