
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) A.TR. No Α 000811 

2. Έγγραφο μεταφοράς (προαιρετική μνεία) 

Αρι9 (ημερομηνία) 

3. Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) (προαιρετική 
μνεία) 

ΣΥΝΑΕΣΗ 
μεταξύ της 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
και της 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

5. Κράτος εξαγωγής 6. Κράτος προορισμού (') 

7. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (προαιρετική μνεία) 8. Παρατηρήσεις 

9. Αύξων 
αριθμός 

10. Σημεία, αριθμοί. Αριθμός και φύση των δεμάτων (για τα χύδην εμπορεύματα σημαώσατε το 
όνομα του πλοίου, τον αριθμό του βαγονιού ή του φορτηγού). Περιγραφή των εμπορευμάτων 

11. Μακτό βάρος 
(kg) ή άλλη 
μετρική μονάδα 
(hl, mJ, κ.λπ.) 

12. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

Πιστοποιείται η ακρίβεια της δήλωσης 
Έγγραφο εξαγωγής (2): 

Υπόδειγμα αριθ 

του 

ΤΛωνείο 

Κράτος παράδοσης 

(τόπος και ημερομηνία) 

(υπογραφή) 

Σφραγίδα; 

13. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 

Δηλώνω, ότι τα εμπορεύματα, που περιγράφονται 
ανωτέρω, πληρούν τους απαιτούμενους όρους για την 
έκδοση του παρόντος πιστοποιητικού 

(τόπος και ημερομηνία) 

(υπογραφή) 



14. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 15. ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 14. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε αποδεικνύει ότι το παρόν πιστοποιητικό (') 

ι—ι εκδόθηκε από το αναφερόμενο τελωνείο και οι διαλαμβανόμενες σ' 
'—' αυτό πληροφορίες είναι ακριβείς 

ι—ι δεν πληροί τους απαιτούμενους για την αυθεντικότητα και την 
'—' ακρίβεια όρους (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) 

Αιτείται ο έλεγχος της αυθεντικότητας και της ακρίβειας του πιστο
ποιητικού αυτού 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε αποδεικνύει ότι το παρόν πιστοποιητικό (') 

ι—ι εκδόθηκε από το αναφερόμενο τελωνείο και οι διαλαμβανόμενες σ' 
'—' αυτό πληροφορίες είναι ακριβείς 

ι—ι δεν πληροί τους απαιτούμενους για την αυθεντικότητα και την 
'—' ακρίβεια όρους (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) 

{τόπος και ημερομηνία) 

Σφραγίδα 

(ιιπογρπφή) 

0 έλεγχος που διενεργήθηκε αποδεικνύει ότι το παρόν πιστοποιητικό (') 

ι—ι εκδόθηκε από το αναφερόμενο τελωνείο και οι διαλαμβανόμενες σ' 
'—' αυτό πληροφορίες είναι ακριβείς 

ι—ι δεν πληροί τους απαιτούμενους για την αυθεντικότητα και την 
'—' ακρίβεια όρους (βλέπε τις προσαρτημένες παρατηρήσεις) 

{τόπος και ημερομηνία) 

Σφραγίδα 

(ιιπογρπφή) 

(τόπος και ημερομηνία) 

Σφραγίδα 

(υπογραφή) 

(') Σημειώνεται με Χ η εφαρμοζόμενη ένδειξη. 

Πλήρης διεύθυνση του αιτούντος τελωνείου 

(τόπος και ημερομηνία) 

Σφραγίδα 

(υπογραφή) 

(') Σημειώνεται με Χ η εφαρμοζόμενη ένδειξη. 


