
 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: Τελωνειακή Περιφέρεια 

Ο – Η Όλνκα:   Επψλπκν:  

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  
- Σα εμαγφκελα εκπνξεχκαηα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο  θαηαγσγήο  ηεο  εθαξκνδφκελεο, γηα ηηο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη  

  ζηε ζρεηηθή αίηεζή καο, Πξνηηκεζηαθήο πκθσλίαο ή Καλνληζκνχ / έρνπλ ηεξεζεί γηα ηα εμαγφκελα πξντφληα 

  νη δηαηάμεηο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πνπ εθαξκφδνληαη  ζην πιαίζην ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ΕΕ- Σνπξθίαο. 

-ε θάζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ πεγψλ πξψησλ πιψλ, ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ  

 λα επεξεάζνπλ ή ηελ θαηαγσγή ησλ παξαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ή ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «επξηζθφκελα ζε ειεχζεξε 

 θπθινθνξία», ζα ελεκεξψλεηαη ην Σεισλείν Ειέγρνπ θαη ε αξκφδηα ΕΛ.Τ.Σ. 

-Θα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο άδεηαο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο καο πνπ απνξξένπλ απ’ απηή 

  θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο.                                                                                                                                (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
                                                                                                                                                               Ο – Η Δει. 

 
 
 

                                                                                                                                                              (Τπνγξαθή) 
 
 
 

 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ 
δεινχζα.   


