
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 385/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 
Γνωστοποίηση µε βάση  το άρθρο 22(2)  

 
                           
94(Ι) του 2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 22 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους – 
  «αδασµολόγητα και αφορολόγητα είδη» σηµαίνει εµπορεύµατα που 

παραδίδονται ως εφόδια χωρίς την καταβολή του εισαγωγικού δασµού ή 
φόρου. Τα εφόδια δυνατόν να υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε επιβαρύνσεις ή 
επιστροφές για προϊόντα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Τα εφόδια 
περιλαµβάνουν και εµπορεύµατα για λιανική πώληση στους επιβάτες και το 
πλήρωµα και περιλαµβάνουν αναλώσιµα και µη αναλώσιµα είδη· 

   «εφοδιαστής» σηµαίνει κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί παραδόσεις 
εφοδίων και έχει αποκλειστική ευθύνη για την παράδοση των εν λόγω 
εφοδίων· 

   «λοιπά εφόδια αεροσκαφών» σηµαίνει τα διάφορα αναλώσιµα 
είδη/προϊόντα αναλώσιµα που  προορίζονται για κατανάλωση από το 
πλήρωµα και τους επιβάτες των  αεροσκαφών και µη αναλώσιµα 
είδη/προϊόντα που προορίζονται για χρήση από το πλήρωµα και τους 
επιβάτες  και  υπάγονται στα κεφάλαια  25-97 του κοινού δασµολογίου· 

   «τελωνείο εφοδιασµού ή φόρτωσης» σηµαίνει το Τελωνείο  Ελέγχου της 
τελωνειακής αποθήκης αποταµίευσης  και  στη αρµοδιότητα του οποίου 
πραγµατοποιείται ο εφοδιασµός· 

   «πλεονάσµατα εφοδίων» σηµαίνει τα εφόδια που παραµένουν 
αχρησιµοποίητα στο αεροσκάφος µε τον τερµατισµό του δροµολογίου της 
πτήσης· 

 Εφοδιασµός Πολιτικών Αεροσκαφών 
 2. Η διαδικασία ελέγχου και εφοδιασµού αεροσκαφών µε κοινοτικά η µη 

κοινοτικά προϊόντα  εφαρµόζεται επί αεροσκαφών της πολιτικής 
αεροπορίας, τα οποία εκτελούν διεθνείς πτήσεις. 

 3. Τα είδη που προορίζονται να αναλωθούν η να χρησιµοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της πτήσης  πρέπει να είναι συσκευασµένα προς άµεση χρήση 
από τους επιβάτες η το πλήρωµα του αεροσκάφους. 

 Καταστήµατα Αδασµολόγητων και Αφορολόγητων Ειδών Αεροσκαφών 
 4. Τα είδη που προορίζονται να πωληθούν σε επιβάτες κατά τη διάρκεια της  

πτήσης, θεωρούνται ως παράδοση ειδών  σε κατάστηµα αδασµολόγητων 
και αφορολόγητων ειδών του αεροσκάφους. 

 5. Επιτρέπεται η λειτουργία καταστήµατος αδασµολόγητων και αφορολόγητων 
ειδών σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις τρίτων χωρών. 
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 6. Η πώληση των αδασµολόγητων και αφορολόγητων ειδών από τα 
καταστήµατα αυτά  επιτρέπεται σε  επιβάτες που ταξιδεύουν για τρίτη χώρα. 

 7.  Ο πωλητής εκδίδει  απόδειξη λιανικής πώλησης ,στην οποία 
περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία έκδοσης, ο αριθµός πτήσης, ο κωδικός των 
ειδών προς πώληση, η ποσότητα και η αξία κάθε είδους, νοουµένου ότι 
παρέχεται δυνατότητα από το χρησιµοποιούµενο από τις εταιρείες 
µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

 8. Η παράδοση  εφοδίων  επί αεροσκάφους  για κάθε πτήση πραγµατοποιείται  
σε εµπορευµατοκιβώτια δεόντως σφραγισµένα και προϋποθέτει τη 
προσκόµιση στο γραφείο εξαγωγών του αερολιµένα, από µέρους του 
διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης δήλωση επί του 
εντύπου  Τελ. 37A, εις διπλούν, στο οποίο πιστοποιείται η εξαγωγή των 
εµπορευµάτων. Το έντυπο Τελ. 37A περιλαµβάνει: 

 (α) την ταυτότητα του αεροσκάφους και  τον αριθµό της πτήσης, 

 (β) την ηµεροµηνία αναχώρησης,   

 (γ) τον αριθµό των εµπορευµατοκιβωτίων µε  τους αντίστοιχους αριθµούς 
σφραγίδων,   

 (δ) την ποσότητα και την περιγραφή των εφοδίων, και  

 (ε) βεβαίωση παραλαβής των εφοδίων στο αεροσκάφος από τον 
κυβερνήτη ή τον  εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του. 

 9. Κατά την άφιξη του αεροσκάφους από τρίτη χώρα, τα πλεονάσµατα 
εφοδίων που παραµένουν στο αεροσκάφος και περιέχονται σε σφραγισµένα 
εµπορευµατοκιβώτια  µετακινούνται σε εγκεκριµένους, από το ∆ιευθυντή, 
χώρους (floor stores) αφού προηγουµένως προσκοµιστεί από τον 
κυβερνήτη η τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του, στο γραφείο 
εξαγωγών του αερολιµένα όπου αυτά εκφορτώνονται, δήλωση 
πλεονασµάτων εφοδίων, εις διπλούν, επί του  εντύπου Τελ.45. Το έντυπο 
Τελ.45 περιλαµβάνει : 

 (α) την ταυτότητα του αεροσκάφους τον αριθµό της  πτήσης, 
 (β) την ηµεροµηνία άφιξης, 

 (γ) τον αριθµό  των εµπορευµατοκιβωτίων µε τους αντίστοιχους αριθµούς 
σφραγίδων,  

 (δ) την ποσότητα, τον κωδικό  και την περιγραφή των ειδών, και 
 (ε) το όνοµα και την υπογραφή του κυβερνήτη η άλλου  

εξουσιοδοτηµένου προσώπου που συµπλήρωσε τη δήλωση εφοδίων. 
 10. Η παραλαβή των σφραγισµένων εµπορευµατοκιβωτίων σε εγκεκριµένο, 

από το ∆ιευθυντή, χώρο (floor store) από το διαχειριστή της αποθήκης, 
ισοδυναµεί την από µέρους του ανάληψη όλων των υποχρεώσεων 
αναφορικά µε δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις που ενδεχόµενα 
προκύπτουν. 

 Πωλήσεις ∆ασµοφορολογηµένων Ειδών σε Αεροσκάφη 
 11. Επιτρέπεται η πώληση δασµοφορολογηµένων ειδών, µε εξαίρεση τα είδη 

που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε αεροσκάφη που 
εκτελούν πτήσεις τρίτων χωρών. 

 12. Η παράδοση δασµοφορολογηµένων ειδών επί αεροσκάφους για κάθε 
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πτήση πραγµατοποιείται σε σφραγισµένα εµπορευµατοκιβώτια και 
προϋποθέτει προσκόµιση στο Γραφείο Εξαγωγών του αερολιµένα από 
µέρους του εξαγωγέα δήλωση επί διοικητικού εγγράφου το οποίο καθορίζει 
ο ∆ιευθυντής και στο οποίο πιστοποιείται η εξαγωγή των εµπορευµάτων. 

 13. Το διοικητικό έγγραφο περιλαµβάνει – 
 (α) την ταυτότητα του αεροσκάφους και τον αριθµό της πτήσης· 
 (β) την ηµεροµηνία αναχώρησης· 
 (γ) τον αριθµό των εµπορευµατοκιβωτίων µε τους αντίστοιχους αριθµούς 

σφραγίδων· 
 (δ) την ποσότητα και την περιγραφή των εφοδίων, και 
 (ε) βεβαίωση παραλαβής των εφοδίων στο αεροσκάφος από τον 

κυβερνήτη ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
 14. Κατά την άφιξη του αεροσκάφους από τρίτη χώρα, τα εµπορεύµατα που 

παραµένουν στο αεροσκάφος και περιέχονται σε σφραγισµένα 
εµπορευµατοκιβώτια µετακινούνται από το αεροσκάφος αφού 
προηγουµένως προσκοµιστεί από τον κυβερνήτη ή τον εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του στο Γραφείο Εξαγωγών του αερολιµένα το διοικητικό 
έγγραφο που καθορίζει ο ∆ιευθυντής και που περιλαµβάνει – 

 (α) την ταυτότητα του αεροσκάφους και τον αριθµό της πτήσης· 
 (β) την ηµεροµηνία άφιξης· 
 (γ) τον αριθµό των εµπορευµατοκιβωτίων µε τους αντίστοιχους αριθµούς 

σφραγίδων· 
 (δ) την ποσότητα, τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών, και 
 (ε) το όνοµα και την υπογραφή του κυβερνήτη ή άλλου εξουσιοδοτηµένου 

προσώπου. 
 15. Η παράδοση του διοικητικού εγγράφου αναφορικά µε τα δασµολογηµένα 

εµπορεύµατα στο γραφείο εξαγωγών του αερολιµένα τόσο κατά την 
αναχώρηση του αεροσκάφους όσο και κατά την άφιξή του εξοµοιώνεται µε 
αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και επανεισαγωγής αντίστοιχα. 

 
 Εφοδιασµός αεροσκαφών µε εφόδια µη  υποκείµενα σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης, ή υπαγόµενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
 Α.  Κανονική ∆ιαδικασία Εφοδιασµού 
 16. Ο  εφοδιασµός λοιπών εφοδίων σε  αεροσκάφη που εκτελούν διεθνείς 

πτήσεις προϋποθέτει υποβολή διασάφησης  επί του  ενιαίου διοικητικού  
εγγράφου  (Ε∆Ε). 

 17. Η διασάφηση  εξαγωγής/ επανεξαγωγής για λοιπά εφόδια απαιτείται για  τον  
εφοδιασµό κάθε πτήσης – 

 (α) για µη κοινοτικά εµπορεύµατα (τρίτων χωρών), 

 (β) για κοινοτικά εµπορεύµατα. 

 Β. Απλοποιηµένη ∆ιαδικασία Εφοδιασµού 

 18. Κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί παραδόσεις εφοδίων µπορεί  να ζητά  
από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων  υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που αυτός καθορίζει  Έγκριση Απλοποιηµένης  ∆ιαδικασίας 
Εφοδιασµού. 
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 19. Η πιο πάνω  έγκριση µπορεί να ανακληθεί προσωρινά η οριστικά στις 
περιπτώσεις µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί για 
την χορήγηση της. 

 20. Η απλοποιηµένη διαδικασία εφαρµόζεται  σε εφοδιασµούς τόσο µε κοινοτικά 
όσο και µε µη κοινοτικά εφόδια που προέρχονται από το καθεστώς της 
τελωνειακής αποταµίευσης και τα οποία προορίζονται για αεροσκάφη που 
προσγειώνονται σε αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας  η αερολιµένες άλλων 
κρατών µελών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε αερολιµένες τρίτων  χωρών. 

 Γ. Παραστατικό  Παράδοσης Εφοδίων 
 21. Για την εφαρµογή της απλοποιηµένης διαδικασίας ο εφοδιαστής, αντί της 

κατάθεσης της προβλεπόµενης διασάφησης κατά την κανονική διαδικασία 
εφοδιασµού αεροσκαφών εκδίδει το καθοριζόµενο από το ∆ιευθυντή 
∆ιατακτικό  Παράδοσης Εφοδίων  (∆.Π.Ε.) σύµφωνα µε το  Παράρτηµα Ι. 

 22. Το πιο πάνω ∆ιατακτικό Παράδοσης (∆.Π.Ε.) τυπώνεται από τον εφοδιαστή, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας και θεωρείται από το Γραφείο 
Εξαγωγών των Αερολιµένων.  H θεώρηση συνίσταται σε σφραγίδα στην 
οποία αναφέρεται το όνοµα του Τελωνείου Φόρτωσης και η ηµεροµηνία. 

 23. Το ∆ιατακτικό  Παράδοσης (∆.Π.Ε.) τυπώνεται εις τετραπλούν και  
χαρακτηρίζεται µε τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆.  Τα αντίτυπα Β και Γ 
χρησιµοποιούνται ως  Άδεια Φόρτωσης κατά τη διαδικασία εφοδιασµού, 
ενώ το αντίτυπο ∆ παραµένει ως στέλεχος στη διάθεση του εφοδιαστή.  Στο 
∆ιατακτικό Παράδοσης αναγράφεται και ο αριθµός εγγραφής Φ.Π.Α του 
εφοδιαστή. 

 24. Η απλοποιηµένη διαδικασία µπορεί επίσης να εφαρµοστεί µε τη χρήση του 
∆ελτίου Αποστολής ή ∆ελτίου Αποστολής - Τιµολογίου (∆.Α.Τ.) υπό τον όρο 
ότι θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο  πιο πάνω Παράρτηµα 
και θα αναφέρεται η χορηγηθείσα έγκριση της απλοποιηµένης διαδικασίας 
από το ∆ιευθυντή. Υπόδειγµα γραµµογράφησης φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.  
Στην περίπτωση αυτή τυπώνονται από τον εφοδιαστή τα ακόλουθα 
αντίτυπα:   

 Αντίτυπο Α : Τελωνείο (άσπρο) 

Αντίτυπο Β : Τελωνείο (κίτρινο) 

Αντίτυπο Γ : Για τον εφοδιαστή προς κατάθεση                               
παραστατικών (πορτοκαλί) 

Αντίτυπο ∆ : Στέλεχος (ροζ) 

 25. Ο κάτοχος της έγκρισης απλοποιηµένης διαδικασίας οφείλει να 
συµπληρώνει τα ∆ιατακτικά  Παράδοσης (∆.Π.Ε.) ή ∆ελτία Αποστολής 
Τιµολογίου (∆.Α.Τ.)  ευανάγνωστα, µε τη χρήση γραφοµηχανής  ή 
µηχανογραφικά, µε αναγραφή όλων των κατά περίπτωση απαιτουµένων  
στοιχείων  και να συµµορφώνεται µε τους όρους της έγκρισης και τις 
υποδείξεις του τελωνείου, παρέχοντας σε αυτό κάθε ζητούµενη πληροφορία 
ή στοιχείο,  άµεσα κατά το χρόνο της υποβολής των ∆ιατακτικών  
Παράδοσης. 

 26. Τα ∆.Π.Ε ή ∆.Α.Τ.  εκδίδονται χωριστά: 

 (α) για µη κοινοτικά λοιπά εφόδια  (τρίτων χωρών) 

(β) για κοινοτικά λοιπά εφόδια, 

µη υποκείµενα σε  ειδικό φόρο κατανάλωσης ή υπαγόµενα στην  Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.). 

 27. Ο ∆ιευθυντής δύναται µετά από αίτηση του εφοδιαστή να επιτρέπει την 
έκδοση Ενιαίου ∆.Π.Ε. ή ∆.Α.Τ. για τα πιο πάνω, υπό τον όρο ότι στη 
συντασσόµενη, σύµφωνα µε  την παράγραφο 32 Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση 
Εξαγωγής Εφοδίων (Σ.∆.Ε.Ε.), θα καταχωρούνται χωριστά τα προϊόντα 
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κάθε κατηγορίας. 

 ∆.  ∆ιαδικασία Εφοδιασµού 
 28. Τα εφόδια συνοδεύονται κατά το χρόνο φόρτωσης µε  τα αντίτυπα Α, Β και Γ 

των ∆ιατακτικών Παράδοσης (∆.Π.Ε.), ή ∆ελτίο Αποστολής Τιµολογίου 
(∆.Α.Τ.) τα οποία καταχωρούνται σε  ειδικό βιβλίο Καταχώρησης στο 
Γραφείο Εξαγωγών.  Στο αντίτυπο Α χορηγείται η άδεια φόρτωσης από το 
Λειτουργό Εξαγωγών του Τελωνείου Φόρτωσης  αφού βεβαιωθεί ότι 
αναγράφονται τα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  Το 
αντίτυπο Α κρατείται από το Γραφείο Εξαγωγών του Τελωνείου Φόρτωσης, 
ενώ στα αντίτυπα Β και Γ υπογράφεται η πράξη παράδοσης και παραλαβής 
από τον εφοδιαστή και τον κυβερνήτη του  εφοδιαζόµενου αεροσκάφους ή 
τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εφόσον προηγηθεί, κατά την κρίση 
του Τελωνείου Φόρτωσης, δειγµατοληπτικός φυσικός  έλεγχος.  Η 
παράδοση του ∆.Π.Ε.  ή του ∆.Α.Τ. στο Λειτουργό Εξαγωγών του 
Τελωνείου Φόρτωσης εξοµοιώνεται µε αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής. 

 29. Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασµού, εφοδιαστής επιστρέφει στο Γραφείο 
Εξαγωγών του Τελωνείου Φόρτωσης, το αντίτυπο Β. Το αντίτυπο Γ, 
παραµένει στα χέρια του εφοδιαστή, µέχρι την υποβολή της  
Συγκεντρωτικής ∆ιασάφησης Εξαγωγής Εφοδίων (Σ.∆.Ε.Ε.) στο οποίο θα 
επισυναφθεί. 

 30. Τα προσκοµιζόµενα από τον εφοδιαστή δικαιολογητικά (ειδικές εγκρίσεις, 
∆ελτία Αποστολής ή ∆ελτία Αποστολής - Τιµολογίου) προσαρτώνται στο 
αντίτυπο Β από το Λειτουργό Εξαγωγών του Τελωνείου Φόρτωσης.  

 31. Στην περίπτωση που η απλοποιηµένη διαδικασία εφαρµόζεται µε τη χρήση 
του ∆.Α.Τ., οι παράγραφοι 28 και 29 της παρούσας τυγχάνουν εφαρµογής: 

  Νοείται ότι η υπογραφή και πιστοποίηση των ∆ιατακτικών Παράδοσης 
(∆.Π.Ε.), ή ∆ελτίο Αποστολής Τιµολογίου (∆.Α.Τ.), γίνεται αµέσως µετά την 
αναχώρηση των αεροσκαφών. 

 Ε. Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση Εξαγωγής Εφοδίων 
 32. Κάθε πρόσωπο, εφεξής εφοδιαστής, που πραγµατοποιεί παραδόσεις 

εφοδίων σύµφωνα µε την παρούσα γνωστοποίηση και  κατ’ εφαρµογή της 
απλοποιηµένης διαδικασίας η οποία έχει εγκριθεί από το ∆ιευθυντή, κάθε 
τέλος του µήνα  υποχρεούται να καταθέτει στο Γραφείο Εξαγωγών 
Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση Εξαγωγής Εφοδίων (Σ.∆.Ε.Ε.), κατά κατηγορία  
και  η οποία πρέπει να  συµπληρώνεται σύµφωνα µε το τελωνειακό 
καθεστώς και τον προορισµό των εφοδίων.  

 33. (α) Η Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση Εξαγωγής Εφοδίων (Σ.∆.Ε.Ε.) 
συντάσσεται µε βάση τα αντίτυπα Γ των  ∆ιατακτικών   Παράδοσης 
(∆.Π.Ε.) ή ∆ελτίο Αποστολής Τιµολογίου (∆.Α.Τ.)  και φέρει ως 
ηµεροµηνία αποδοχής την πρώτη  ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το 
µήνα µέσα στον οποίο  πραγµατοποιήθηκαν οι  παραδόσεις  
εφοδίων.  

 (β) Για σκοπούς τελωνειακού έλεγχου,  η Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση 
Εξαγωγής Εφοδίων  (Σ.∆.Ε.Ε.) συνοδεύεται µε αναλυτική  κατάσταση 
των µηνιαίων παραδόσεων µαζί µε τα αντίστοιχα  αντίτυπα  Γ των 
∆ιατακτικών Παράδοσης  Εφοδίων (∆.Π.Ε.) ή ∆ελτίων Αποστολής 
Τιµολογίου (∆.Α.Τ.) µε  συγκεντρωτική κατάσταση τιµολογίων του 
ιδίου µήνα. 

 34. Ο έλεγχος της Συγκεντρωτικής ∆ιασάφησης Εξαγωγής Εφοδίων (Σ.∆.Ε.Ε.) 
διενεργείται από το Λειτουργό Εξαγωγών  του Τελωνείου Εφοδιασµού/ 
Φόρτωσης ο οποίος – 

 (α) επαληθεύει την ορθότητα  των στοιχείων που περιλαµβάνονται στη  
Σ∆ΕΕ µε τα αντίστοιχα αντίτυπα Β των ∆ιατακτικών  Παράδοσης που 
τηρούνται από το τελωνείο,  
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 (β) επαληθεύει την  ύπαρξη των απαιτούµενων  ειδικών εγκρίσεων  του 
τελωνείου  για συγκεκριµένες  περιπτώσεις  εφοδίων, 

 (γ) διαπιστώνει την τήρηση  των προβλεπόµενων όρων και 
προϋποθέσεων που ρυθµίζονται από τις κείµενες  διατάξεις, για τις 
δικαιούµενες δασµολογικές και φορολογικές απαλλαγές ανάλογα µε 
τον  προορισµό  των εφοδίων,  

 (δ) πιστοποιεί τη  Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση Εξαγωγής Εφοδίων 
(Σ.∆.Ε.Ε.). Το αντίτυπο 1 φυλάττεται  στο Γραφείο  Εξαγωγών σε 
ειδικό  φάκελο µε τίτλο «Τροφοδοσία Αεροσκαφών», το αντίτυπο 2 
αποστέλλεται στην Στατιστική Υπηρεσία και το αντίτυπο 3 της 
Σ.∆.Ε.Ε. µαζί µε τα αντίτυπα Γ των  µηνιαίων  ∆.Π.Ε. παραδίδονται 
στον εφοδιαστή για σκοπούς Φ.Π.Α. 

 35. Ο έλεγχος και η επίβλεψη της φόρτωσης εφοδίων αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του Υπεύθυνου Τελωνειακού Λειτουργού Εξαγωγών και όταν 
διενεργείται τέτοιος έλεγχος το αποτέλεσµα θα καταχωρείται στο σχετικό 
∆ιατακτικό Παράδοσης Εφοδίων (∆.Π.Ε.). 

 Εφοδιασµός Αεροσκαφών που βρίσκονται σε Αερολιµένες της 
∆ηµοκρατίας 

 36. Ο εφοδιασµός αεροσκάφους που βρίσκεται  σε αερολιµένα της ∆ηµοκρατίας 
και  αναχωρεί σε Τρίτη χώρα  ενεργείται σύµφωνα  µε το τελωνειακό 
καθεστώς των εφοδίων, ως ακολούθως: 

 (α) Για µη κοινοτικά εφόδια µε διασάφηση επανεξαγωγής  σύµφωνα µε το 
άρθρο 841 του Καν(ΕΟΚ) 2454/93. 

 (β) Για κοινοτικά εφόδια µη υποκείµενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ή 
υπαγόµενα στην Κοινή Αγροτική Πολιτική  (ΚΑΠ), µε την τήρηση της 
κανονικής ή απλοποιηµένης διαδικασίας και την παράδοση στο 
εφοδιαζόµενο αεροσκάφος  µε το αντίτυπο 3 της Συγκεντρωτικής 
∆ιασάφησης Εξαγωγής Εφοδίων  (Σ.∆.Ε.Ε.) ή µε το αντίτυπο Γ του 
∆ιατακτικού Παράδοσης Εφοδίων (∆.Π.Ε.) ή ∆ελτίο Αποστολής 
Τιµολογίου (∆.Α.Τ.) εφόσον αυτά εξέρχονται µόνο από το τελωνειακό 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας. 

 Ματαίωση Εφοδιασµού 
 37. (α) Στις περιπτώσεις µερικής η ολικής µαταίωσης του εφοδιασµού, 

συντάσσεται από το Τελωνείο Φόρτωσης σχετική πράξη επί των 
αντιτύπων Α και Β και Γ του ∆ιατακτικού Παράδοσης Εφοδίων 
(∆.Π.Ε.) ή  ∆ελτίων Αποστολής – Τιµολογίου (∆.Α.Τ.) 

 (β) Στο υποβαλλόµενο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 29 Σ.∆.Ε.Ε., 
και συµπληρωµατική δήλωση εφοδίων επισυνάπτονται  και τα 
ακυρωθέντα εν όλω η εν µέρει ∆ιατακτικά  Παράδοσης  (∆.Π.Ε.) ή 
∆ελτίων Αποστολής – Τιµολογίου (∆.Α.Τ.) µαζί µε τα έγγραφα 
ακύρωσης ή τροποποίησής τους. 

 38.  (α) Ο εφοδιαστής υποχρεούται στην άµεση επιστροφή των µη 
φορτωθέντων  εφοδίων στην αποθήκη. 

 (β) Στις περιπτώσεις που τα εφόδια έχουν παραδοθεί στο αεροσκάφος 
αυτά επιστρέφονται στην αποθήκη του εφοδιαστή µε την τήρηση της 
πιο πάνω  διαδικασίας, εφόσον δεν έχει  κατατεθεί Σ.∆.Ε. Ε. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ 

 39.   Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους: 

  «δικαιούχο πλοίο» σηµαίνει το πλοίο το οποίο µπορεί να 
µεταφέρει/φορτώσει αδασµολόγητα και αφορολόγητα είδη ως εφόδια.  
∆ικαιούχα πλοία θεωρούνται - 
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 (α)   πλοία µε καθαρή χωρητικότητα όχι λιγότερη από 40 τόνους· 

(β) αλιευτικά σκάφη οποιασδήποτε χωρητικότητας τα οποία ψαρεύουν σε 
διεθνή ύδατα· 

(γ) γιοτ και άλλα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής καθαρής χωρητικότητας όχι 
λιγότερης από 40 τόνους που αναχωρούν για ταξίδι µε προορισµό 
λιµάνι εκτός της ∆ηµοκρατίας, 

(δ) άλλα πλοία καθαρής χωρητικότητας λιγότερης από 40 τόνους τα 
οποία εξασφαλίζουν για το σκοπό αυτό την έγκριση του ∆ιευθυντή· 

  «εφόδια πλοίων» σηµαίνει αδασµολόγητα ή και αφορολόγητα είδη / 
προϊόντα τα οποία παραδίδονται σε δικαιούχα πλοία για χρήση από το 
πλήρωµα και τους επιβάτες και περιλαµβάνουν αναλώσιµα και µη 
αναλώσιµα είδη / προϊόντα· 

  «πλεονάσµατα εφοδίων» σηµαίνει τις ποσότητες εφοδίων που παραµένουν 
αχρησιµοποίητες επί του πλοίου µετά τον τερµατισµό του ταξιδιού. 

 Καθορισµός Ποσοτήτων για Σκοπούς Εφοδιασµών 
 40.   (α) Η ποσότητα των αδασµολογήτων εφοδίων που µπορούν να 

φορτωθούν εξαρτάται από: 
(i). τον αριθµό των επιβατών και των µελών του πληρώµατος που βρίσκονται 

στο πλοίο· 

(ii). τη διάρκεια του ταξιδιού· και 

(iii). την ποσότητα των πλεονασµάτων των εφοδίων του πλοίου. 

(β) Οι ποσότητες που θα φορτωθούν πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το 
απόθεµα εφοδίων να βρίσκεται σε λογικά επίπεδα κατά την κρίση του 
∆ιευθυντή, για – 

(iv). τις ανάγκες του πληρώµατος και των επιβατών· 

(v). την οµαλή λειτουργία του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού· και 

(vi). την επάρκεια των τελωνειακών παραχωρήσεων στους επιβάτες τόσο κατά 
το ταξίδι εκτός της ∆ηµοκρατίας, όσο και κατά το γυρισµό στη ∆ηµοκρατία. 

 Εκφόρτωση Πλεονασµάτων Εφοδίων 
 41.  Κατά την άφιξη του πλοίου στη ∆ηµοκρατία από λιµάνι εκτός της 

∆ηµοκρατίας, ο πλοίαρχος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο 
µπορεί να µετακινήσει τα εφόδια του – 

 (α) σε τελωνειακή ή φορολογική αποθήκη για µελλοντική χρήση ως 
εφόδια πλοίων· 

 (β) µε τη διαδικασία διαµετακόµισης για άµεση επαναφόρτωση ως 
εφόδια· 

 (γ) σε άλλο πλοίο ως εφόδια, το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει από το 
ίδιο λιµάνι νοουµένου ότι: 

 (i). το πλοίο αυτό δικαιούται να µεταφέρει αδασµολόγητα εφόδια πλοίου· 

(ii). οι µεταφερόµενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τους ποσοτικούς 
περιορισµούς της προηγούµενης παραγράφου· και 

(iii). υπάρχει προηγούµενη έγκριση του ∆ιευθυντή για µια τέτοια µεταφορά· 

 (δ) προσωρινά για επιδιόρθωση, για πλύσιµο και επιστροφή στο πλοίο 
νοουµένου ότι έχει εξασφαλιστεί η προηγούµενη έγκριση του 
∆ιευθυντή. 

 ∆ιαδικασία Εφοδιασµού 
 42.   (α)  Κατά την άφιξη του πλοίου, ο πλοίαρχος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από 

αυτό πρόσωπο πρέπει να υποβάλει σε τρία αντίγραφα – 
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 (i) το έντυπο ΙΜΟ FAL 3,  δηλωτικό εφοδίων του πλοίου, στο 
οποίο να περιέχονται το είδος και οι ποσότητες που βρίσκονται 
σε αυτό και  

 (ii) το έντυπο ΙΜΟ FAL 4, δηλωτικό προσωπικών ειδών του 
πληρώµατος. 

 (β) Τα πλεονάσµατα εφοδίων τα οποία παραµένουν επί του πλοίου 
σφραγίζονται από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, αφού ελέγξει την 
κατάσταση πλεονασµάτων που του παραδίδει ο πλοίαρχος ή άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. 

 (γ) Η παράδοση των εφοδίων επί του πλοίου πραγµατοποιείται από τις 
αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης και από τις φορολογικές 
αποθήκες. 

 (δ) Ο πλοίαρχος ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο υποβάλλει 
την αίτηση εφοδιασµού στην οποία περιλαµβάνονται οι ποσότητες και 
τα είδη των εφοδίων που ζητά να εγκριθούν ως εφόδια. 

 (ε) Αφού εγκριθεί το πιο πάνω δηλωτικό, κατατίθεται στο τελωνείο 
διασάφηση επί του εντύπου Ε∆Ε (1,2,3) µαζί µε τα σχετικά τιµολόγια, 
το οποίο πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ως προς 
τη φόρτωσή τους αφού προηγουµένως ο πλοίαρχος σφραγίσει και 
υπογράψει επί του εντύπου Ε∆Ε την παραλαβή τους επί του πλοίου. 

 Καταστήµατα Αδασµολογήτων και Αφορολογήτων Ειδών Πλοίων 
 43. (α)  Επιτρέπεται η λειτουργία καταστηµάτων πώλησης αδασµολογήτων 

και αφορολογήτων ειδών σε επιβατικά πλοία τα οποία εκτελούν ταξίδι 
προς τρίτες χώρες ή πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικό ταξίδι κατά τη 
διάρκεια του οποίου προσεγγίζουν ένα τουλάχιστον λιµάνι τρίτης 
χώρας. 

 (β)  Η πώληση των αδασµολογήτων και αφορολογήτων ειδών από τα 
καταστήµατα αυτά επιτρέπεται στους επιβάτες και στα πληρώµατα µε 
προορισµό τρίτη χώρα. 

 44. (α) Τα εν λόγω καταστήµατα σφραγίζονται και παραµένουν σφραγισµένα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ενδοκοινοτικού ταξιδιού. 

(β) Την ευθύνη για την τήρηση του περιορισµού αυτού φέρουν ο 
πωλητής-υπάλληλος, ο υπεύθυνος διαχειριστής, ο έχων την 
εκµετάλλευση του καταστήµατος και ο πλοίαρχος. 

 45. (α) Ο εφοδιασµός των πιο πάνω καταστηµάτων πραγµατοποιείται µε την 
κατάθεση στο Τελωνείο του εντύπου Ε∆Ε (1,2,3) στο οποίο 
αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α∆ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» µε σκοπό τη διάκρισή τους από τα 
εµπορεύµατα που προορίζονται ως εφόδια του πλοίου. 

(β) Τα αδασµολόγητα και αφορολόγητα είδη µαζί µε το έντυπο Ε∆Ε και τα 
σχετικά τιµολόγια παραδίδονται υπό τελωνειακή επίβλεψη στο 
κατάστηµα αδασµολογήτων και αφορολογήτων ειδών.  Ο υπεύθυνος 
του καταστήµατος παραλαµβάνει τα είδη αυτά, υπογράφει και 
σφραγίζει το έντυπο Ε∆Ε µε τα σχετικά τιµολόγια και ακολούθως ο 
λειτουργός πιστοποιεί τη φόρτωση. 

 Ποσοτικοί Περιορισµοί που Αφορούν το Πλήρωµα 
 46. (α) Κάθε µέλος πληρώµατος δικαιούται τις πιο κάτω ηµερήσιες 

ποσότητες για προσωπική χρήση επί του πλοίου: 
(i). Καπνικά προϊόντα: 40 τεµάχια τσιγάρα ή 

50 γρ. καπνό 

(ii). Οινοπνευµατώδη: 0,25 λίτρα οινοπνευµατώδη ποτά 
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0,75 λίτρα κρασί 

 (β) Για σκοπούς διοικητικής διευκόλυνσης, παραδόσεις αφορολογήτων 
ειδών για χρήση από το πλήρωµα µπορούν να πραγµατοποιούνται 
κάθε τρεις ηµέρες αρχίζοντας από την πρώτη ηµέρα κατά την οποία 
το πλοίο έφθασε στα κυπριακά χωρικά ύδατα.  Η κάθε παράδοση 
περιλαµβάνει: 

 (i). 120 τσιγάρα ή αναλογικός συνδυασµός άλλων καπνικών προϊόντων 

(ii). 1 φιάλη των 0,75 λίτρων οινοπνευµατώδη ποτά 

(iii). 3 φιάλες κρασί των 0,75 λίτρων η κάθε µία. 

  Ο πλοίαρχος, ο υποπλοίαρχος και ο Υπεύθυνος Αξιωµατικός Πληρώµατος 
δικαιούνται τις πιο κάτω ποσότητες: 

(i) 200 τσιγάρα 

(ii) 2 φιάλες οινοπνευµατώδη των 0,75 λίτρων η κάθε µία και λογικές 
ποσότητες κρασιών. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ Κ.Α.Π. 

 47.   Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους - 

   «κώδικας συνταγής» σηµαίνει τον κώδικα που δηλώνει την ποσοστιαία 
συµµετοχή των προϊόντων βάσεως στη διαµόρφωση του τελικού προϊόντος 
ή εµπορεύµατος·  

  «προϊόν βάσεως» σηµαίνει το γεωργικό επιδοτούµενο προϊόν όπως αυτό 
αναφέρεται στον Καν. (ΕΕ) 3846/87 και στα Παραρτήµατα αυτού. 

 48.   (α)  Οι αναγνωρισµένες επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εφοδιασµούς 
µπορούν να ζητούν από το τελωνείο έγκριση απλοποιηµένης 
διαδικασίας εφοδιασµού. 

 (β)  Η απλοποιηµένη διαδικασία εφοδιασµού εφαρµόζεται σε εφοδιασµούς 
µε κοινοτικά ή µη κοινοτικά εφόδια, που προέρχονται από το 
καθεστώς της τελωνειακής αποταµίευσης και τα οποία προορίζονται 
για αεροσκάφη που εξυπηρετούν διεθνής αερογραµµές 
συµπεριλαµβανοµένων και των ενδοκοινοτικών γραµµών και για 
πλοία που προσεγγίζουν σε κυπριακά λιµάνια ή σε λιµάνια άλλων 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε λιµάνια τρίτων χωρών 
και σε κυπριακά αλιευτικά πλοία που αλιεύουν στα διεθνή ύδατα. 

 (γ)  Για την εφαρµογή της απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού αντί 
της κατάθεσης του προβλεπόµενου παραστατικού κατά την κοινοτική 
διαδικασία εφοδιασµού πλοίων και αεροσκαφών εκδίδονται ∆ελτία 
Παράδοσης Επιδοτούµενων  Εφοδίων (∆.Π.Ε.Ε)  σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα IΙΙ. 

 (δ)  Τα πιο πάνω ∆.Π.Ε.Ε. εκδίδονται χωριστά για κοινοτικά προϊόντα που 
υπάγονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) του καθεστώτος του 
άρθρου 40 του Καν. (ΕΕ) 88/1999. 

 ∆ιαδικασία Εφοδιασµών 
 49.   (α)  Τα εφόδια προσκοµίζονται στο τελωνείο συνοδευόµενα από τα 

αντίτυπα Α, Β και Γ των ∆.Π.Ε.Ε τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό 
βιβλίο.  Το αντίτυπο Α κρατείται από το Τελωνείο Φόρτωσης ενώ στα 
αντίτυπα Β και Γ υπογράφεται η πράξη παράδοσης και παραλαβής 
από τον εφοδιαστή και τον πλοίαρχο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από 
αυτόν πρόσωπο,  του εφοδιαζόµενου πλοίου εφ΄ όσον προηγηθεί, 
κατά την κρίση του Τελωνείου Φόρτωσης, δειγµατοληπτικός φυσικός 
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έλεγχος.  Μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασµού, ο εφοδιαστής 
επιστρέφει στο Τελωνείο Φόρτωσης το αντίγραφο Γ, προκειµένου 
αυτό να επιστραφεί άµεσα στο Τελωνείο Εφοδιασµού.   Το αντίτυπο 
Β, παραµένει στα χέρια του εφοδιαστή. 

 (β)  Το ∆ελτίο Παράδοσης Επιδοτούµενων Εφοδίων (∆.Π.Ε.Ε) εκδίδεται 
χωριστά: 

 (i)  για κοινοτικά προϊόντα υπαγόµενα στη διαδικασία του άρθρου 
40 του Καν.  (Ε.Ε) 800/99, προοριζόµενα για αποθήκη 
ανεφοδιασµού, 

 (ii)  για κοινοτικά προϊόντα υπαγόµενα στη διαδικασία του άρθρου 
36 του Καν. (Ε.Ε) 800/99 καθώς και σε Φόρο Κατανάλωσης, 

 (iii)  για κοινοτικά προϊόντα υπαγόµενα στη διαδικασία του άρθρου 
36 του Καν. (Ε.Ε) 800/99, τα οποία δεν υπόκεινται σε Φόρο 
Κατανάλωσης. 

 50. Τα επιδοτούµενα εφόδια του Καν. (Ε.Ε) 800/99 υφίστανται φυσικό έλεγχο 
από το Τελωνείο Εξαγωγής και στη συνέχεια έλεγχο υποκατάστασης  
σύµφωνα µε τον Καν.  (Ε.Ε.) 2090/2002 από το Τελωνείο Εξόδου. 

 Πληρωµή της Εξαγωγικής Επιστροφής 
 51.  Για την πληρωµή της εξαγωγικής επιστροφής στις περιπτώσεις εφοδιασµών 

που πραγµατοποιούνται µε τη διαδικασία των µηνιαίων φορτώσεων είναι τα 
ακόλουθα: 

 (α)  δικαιολογητικά που αποστέλλονται υπηρεσιακώς στο Αρχιτελωνείο 
από τα αρµόδια τελωνεία - 

 (i). η Συγκεντρωτική ∆ιασάφηση Εξαγωγής Εφοδίων, που είναι το πρώτο 
αντίτυπο του Ε∆Ε συνοδευόµενο από τον απαραίτητο αριθµό 
συµπληρωµατικών Ε∆Ε µε αναφορά των αντιστοίχων αριθµών 
∆ελτίων Παράδοσης Επιδοτούµενων Εφοδίων (∆.Π.Ε.Ε) κατά προϊόν 
ή η Κατάσταση Φόρτωσης όπου εκδίδεται και 

 (ii). στις περιπτώσεις των µεταποιηµένων προϊόντων, αντίγραφο του 
κώδικα συνταγής του προϊόντος και αντίγραφο της υπεύθυνης 
δήλωσης µε την καθορισµένη σύσταση που αναγράφεται επί της 
συσκευασίας του τυποποιηµένου προϊόντος· ή 

 (iii). στις περιπτώσεις των λοιπών εφοδίων, αντίγραφο του ∆ελτίου της  
Χηµικής Ανάλυσης, όπου απαιτείται, το οποίο εκδίδεται από το Κρατικό 
Χηµείο. 

 (β)  ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Τοµέα Πληρωµών Εξαγωγικών 
Επιστροφών από τους εφοδιαστές προκειµένου να λάβουν την 
εξαγωγική επιστροφή - 

 (i)  αίτηση συνοδευόµενη από κατάσταση υποβαλλοµένων 

δικαιολογητικών· 

 (ii)  υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι: «για τις 

εξαγωγές που έγιναν µε τις υπ’ αριθµόν ................. 

διασαφήσεις, τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι έγκυρα, τα 

παρεχόµενα στοιχεία ακριβή, τα προϊόντα πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Καν. 800/99 και ότι τα 

προϊόντα που αποτελούν το αντικείµενο του εφοδιασµού έχουν 

φθάσει ως έχουν σε έναν από τους προορισµούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 36» και 
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 (iii)   κατάσταση πληρωµής δικαιούχου εις τριπλούν. 

 52. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παράγραφος 21)  

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Αριθµός ∆ελτίου Α 000000 ΑΝΤΙΤΥΠΟ  A 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 
∆ιεύθυνση: 

AΡ. Φ.Π.Α. 
ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
………………….            …………………… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ:  
…………………….…..                  ………………….. 

 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο δελτίο 

αυτό έχει  τύχει έγκρισης/εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 

απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε Αρ. ……..  και επιτρέπεται 

να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των παραγράφων της 

Γνωστοποίησης  ..................., εφοδιασµούς αεροσκαφών διεθνών 

πτήσεων που βρίσκονται σε αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας µε κοινοτικά 

ή µη κοινοτικά προϊόντα τα οποία δεν διέρχονται από άλλα Κ-Μ 

  
 ΑΡ. ∆ΠΕ:………     ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:……... ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 

Βεβαιούται η παραλαβή του αντιτύπου Β. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α TARIC ∆.Α.Π. ΑΚΛΑ ΑΡ.& EI∆ΟΣ 
∆ΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Βάρος ή Όγκος  ή Τεµάχια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

  

Άδεια φόρτωσης: …………….. (Υπ. Λειτ.) 
Ηµερ. …………….. 
 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

 
  

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
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Αριθµός ∆ελτίου Α 000000 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ  B 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 

∆ιεύθυνση: 

AΡ. Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

………………….            …………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ:  

…………………….…..                  ………………….. 

 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο δελτίο 
αυτό έχει  τύχει έγκρισης/εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε Αρ. ……..  και επιτρέπεται 
να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των παραγράφων της 
Γνωστοποίησης  ..................., εφοδιασµούς αεροσκαφών διεθνών 
πτήσεων που βρίσκονται σε αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας µε κοινοτικά 
ή µη κοινοτικά προϊόντα τα οποία δεν διέρχονται από άλλα Κ-Μ 

  

 ΑΡ. ∆ΠΕ:………     ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:……... 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 

Βεβαιούται η παραλαβή του αντιτύπου Β. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α/Α TARIC ∆.Α.Π. ΑΚΛΑ ΑΡ.& EI∆ΟΣ 

∆ΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Βάρος ή Όγκος  ή Τεµάχια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

  

Άδεια φόρτωσης: …………….. (Υπ. Λειτ.) 
Ηµερ. …………….. 
 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 
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∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Αριθµός ∆ελτίου Α 000000 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ  Γ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 

∆ιεύθυνση: 

AΡ. Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

………………….            …………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ:  

…………………….…..                  ………………….. 

 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο δελτίο 
αυτό έχει  τύχει έγκρισης/εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε Αρ. ……..  και επιτρέπεται 
να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των παραγράφων της 
Γνωστοποίησης  ..................., εφοδιασµούς αεροσκαφών διεθνών 
πτήσεων που βρίσκονται σε αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας µε κοινοτικά 
ή µη κοινοτικά προϊόντα τα οποία δεν διέρχονται από άλλα Κ-Μ 

  

 ΑΡ. ∆ΠΕ:………     ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:……... 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 

Βεβαιούται η παραλαβή του αντιτύπου Β. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α/Α TARIC ∆.Α.Π. ΑΚΛΑ ΑΡ.& EI∆ΟΣ 

∆ΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Βάρος ή Όγκος  ή Τεµάχια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

  

Άδεια φόρτωσης: …………….. (Υπ. Λειτ.) 
Ηµερ. …………….. 
 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 
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∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Αριθµός ∆ελτίου Α 000000 
ΑΝΤΙΤΥΠΟ  ∆  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 

∆ιεύθυνση: 

AΡ. Φ.Π.Α. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

………………….            …………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩΝ:  

…………………….…..                  ………………….. 

 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο δελτίο 
αυτό έχει  τύχει έγκρισης/εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε Αρ. ……..  και επιτρέπεται 
να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των παραγράφων της 
Γνωστοποίησης  ..................., εφοδιασµούς αεροσκαφών διεθνών 
πτήσεων που βρίσκονται σε αερολιµένες της ∆ηµοκρατίας µε κοινοτικά 
ή µη κοινοτικά προϊόντα τα οποία δεν διέρχονται από άλλα Κ-Μ 

  

 ΑΡ. ∆ΠΕ:………     ΑΡ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:……... 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 

Βεβαιούται η παραλαβή του αντιτύπου Β. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α/Α TARIC ∆.Α.Π. ΑΚΛΑ ΑΡ.& EI∆ΟΣ 

∆ΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Βάρος ή Όγκος  ή Τεµάχια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

  

Άδεια φόρτωσης: …………….. (Υπ. Λειτ.) 
Ηµερ. …………….. 
 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Παράγραφος 24) 

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Επιστολόχαρτο 

Εξαγωγέα 

Τροφοδοσία Αεροσκαφών 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής: ………………

∆ιεύθυνση: …………………………………

………………………………………………

Αρ. Φ.Π.Α.: 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ – FLT. NO.: …………………

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ – DESTINATION: ……………

ΤΥΠΟΣ Α/Φ – A/C TYPE: …………………

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ – A/R CODE: …

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / A/B LINE CO

Θέση 

Class 
Κωδικός 

Menu 
Code 

Περιγραφή - Des

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Αρ.  Έγκρισης – Εξουσιοδότησης
Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας Εφοδιασµού
………………. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
………………………………. 

Άδεια φόρτωσης: …………….. 
 ………………………………….(Υπ. Λειτ.)
Ηµερ. …………….. 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 

∆ΗΛΩΣ

Ο υ
εφοδιασ
στοιχεία 
ότι σε 
παύσης 
που δ
παραπά
καταβολ
τις κεί
φόρων, κ

Ηµερ. …
…

ΑΝ
ΤΙ
ΤΥ
ΠΟ

  A
 : T

EΛ
ΩΝ

ΕΙ
Ο

 – 
 Α
ΝΤ
ΙΤ
ΥΠ
Ο

 B
:: Τ
ΕΛ
Ω
ΝΕ
ΙΟ

   -
  Α
ΝΤ
ΙΤ
ΥΠ
Ο

 Γ:
  Ε
Φ
Ο
∆Ι
ΑΣ
ΤΗ
Σ 

/Ε
ΞΑ
ΓΩ
ΓΕ
ΑΣ

  - 
ΑΝ
ΤΙ
ΤΥ
ΠΟ

: ∆
:  Σ
ΤΕ
ΛΕ
ΧΟ

Σ 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Ε∆ΡΑ:  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

DELIVERY NOTE 
AΡ. ∆ΑΤ  Νο.  

………………. 

∆εν αποτελεί συνοδευτικό Μεταφοράς 

………………………… 

………………..……… 

………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

INVOICE NUMBER 

………………. 

………………….…… 

………………………. 

………………………. 

………………………... 

DE: …………………..  

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – DATE ……………………….. 

ΩΡΑ Προβλεπόµενης Αναχώρησης  …………. 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩN 

DATE AND TIME OF DELIVERY 

……………………………………………………………... 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - QUANTITY 

cription 
Μονάδα 
Μέτρησης 

U/M 
ΦΟΡΤΩΣΗ 

LOADING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

OFF LOADING 

   

Η ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

πογράφων εγκεκριµένος 
τής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
είναι ακριβή και αληθινά και 
περίπτωση µη ύπαρξης ή 
ισχύος των προϋποθέσεων 
ικαιολογούν ατέλεια των 
νω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
ή των προβλεποµένων από 
µενες διατάξεις, δασµών, 
λπ. επιβαρύνσεων. 

……………… 
…………..………………. 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 
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………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

  
∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Επιστολόχαρτο 

Εξαγωγέα 

Τροφοδοσία Αεροσκαφών 

Ε∆ΡΑ:  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ      Α 

DELIVERY NOTE 

AΡ. ∆ΑΤ  Νο.  

………………. 

∆εν αποτελεί συνοδευτικό Μεταφοράς 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής: ………………………………………… 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………… 

Αρ. Φ.Π.Α.: ………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

INVOICE NUMBER 

………………. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ – FLT. NO.: …………………………………….…… 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ – DESTINATION: ……………………………………. 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ – A/C TYPE: …………………………………………. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ – A/R CODE: …………………………... 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / A/B LINE CODE: ………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – DATE ……………………….. 

ΩΡΑ Προβλεπόµενης Αναχώρησης  …………. 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩN 

DATE AND TIME OF DELIVERY 

……………………………………………………………... 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - QUANTITY Θέση 

Class 
Κωδικός 

Menu 
Code 

Περιγραφή - Description 
Μονάδα 
Μέτρησης 

U/M 
ΦΟΡΤΩΣΗ 

LOADING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

OFF LOADING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Αρ.  Έγκρισης – Εξουσιοδότησης 
Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας 
Εφοδιασµού ………………. ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
………………………………. 

Άδεια φόρτωσης: …………….. 

 ………………………………….(Υπ. 
Λειτ.) 

Ηµερ. …………….. 

Πόρισµα Ελέγχου:  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 

……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 
ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 

 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

AIRLINE REPRESENTATIVE 
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ΤΥ
ΠΟ
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 – 
 Α
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ΥΠ
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ΕΛ
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ΥΠ
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  - 
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ΤΙ
ΤΥ
ΠΟ
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ΤΕ
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ΧΟ
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Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. 
Λειτ.) 

………………..….. την 
…………………… 

    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

 
  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Επιστολόχαρτο 

Εξαγωγέα 

Τροφοδοσία Αεροσκαφών 

Ε∆ΡΑ:  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ      Β 

DELIVERY NOTE 

AΡ. ∆ΑΤ  Νο.  

………………. 

∆εν αποτελεί συνοδευτικό Μεταφοράς 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής: ………………………………………… 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………… 

Αρ. Φ.Π.Α.: ………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

INVOICE NUMBER 

………………. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ – FLT. NO.: …………………………………….…… 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ – DESTINATION: ……………………………………. 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ – A/C TYPE: …………………………………………. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ – A/R CODE: …………………………... 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / A/B LINE CODE: ………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – DATE ……………………….. 

ΩΡΑ Προβλεπόµενης Αναχώρησης  …………. 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩN 

DATE AND TIME OF DELIVERY 

……………………………………………………………... 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - QUANTITY Θέση 

Class 
Κωδικός 

Menu 
Code 

Περιγραφή - Description 
Μονάδα 
Μέτρησης 

U/M 
ΦΟΡΤΩΣΗ 

LOADING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

OFF LOADING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Αρ.  Έγκρισης – Εξουσιοδότησης
Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας Εφοδιασµού
………………. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
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ΤΥ
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ΕΙ
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ΝΤ
ΙΤ
ΥΠ
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   -
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………………………………. 

Άδεια φόρτωσης: …………….. 
 ………………………………….(Υπ. Λειτ.)
Ηµερ. …………….. 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

 
  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Επιστολόχαρτο 

Εξαγωγέα 

Τροφοδοσία Αεροσκαφών 

Ε∆ΡΑ:  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ      Γ 

DELIVERY NOTE 

AΡ. ∆ΑΤ  Νο.  

………………. 

∆εν αποτελεί συνοδευτικό Μεταφοράς 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής: ………………………………………… 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………… 

Αρ. Φ.Π.Α.: ………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

INVOICE NUMBER 

………………. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ – FLT. NO.: …………………………………….…… 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ – DESTINATION: ……………………………………. 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ – A/C TYPE: …………………………………………. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ – A/R CODE: …………………………... 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / A/B LINE CODE: ………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – DATE ……………………….. 

ΩΡΑ Προβλεπόµενης Αναχώρησης  …………. 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩN 

DATE AND TIME OF DELIVERY 

……………………………………………………………... 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - QUANTITY Θέση 

Class 
Κωδικός 

Menu 
Code 

Περιγραφή - Description 
Μονάδα 
Μέτρησης 

U/M 
ΦΟΡΤΩΣΗ 

LOADING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

OFF LOADING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
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ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Αρ.  Έγκρισης – Εξουσιοδότησης
Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας Εφοδιασµού
………………. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
………………………………. 

Άδεια φόρτωσης: …………….. 
 ………………………………….(Υπ. Λειτ.)
Ηµερ. …………….. 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 
ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

 
  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Επιστολόχαρτο 

Εξαγωγέα 

Τροφοδοσία Αεροσκαφών 

Ε∆ΡΑ:  

∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ      ∆ 

DELIVERY NOTE 

AΡ. ∆ΑΤ  Νο.  

………………. 

∆εν αποτελεί συνοδευτικό Μεταφοράς 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής: ………………………………………… 

∆ιεύθυνση: …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………… 

Αρ. Φ.Π.Α.: ………………………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

INVOICE NUMBER 

………………. 

ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ – FLT. NO.: …………………………………….…… 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ – DESTINATION: ……………………………………. 

ΤΥΠΟΣ Α/Φ – A/C TYPE: …………………………………………. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ – A/R CODE: …………………………... 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / A/B LINE CODE: ………………….. 

HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – DATE ……………………….. 

ΩΡΑ Προβλεπόµενης Αναχώρησης  …………. 

ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 

HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΦΟ∆ΙΩN 

DATE AND TIME OF DELIVERY 

……………………………………………………………... 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ - QUANTITY Θέση 

Class 
Κωδικός 

Menu 
Code 

Περιγραφή - Description 
Μονάδα 
Μέτρησης 

U/M 
ΦΟΡΤΩΣΗ 

LOADING 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

OFF LOADING 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Αρ.  Έγκρισης – Εξουσιοδότησης
Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας Εφοδιασµού
………………. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
………………………………. 

Άδεια φόρτωσης: …………….. 
 ………………………………….(Υπ. Λειτ.)
Ηµερ. …………….. 

Πόρισµα Ελέγχου:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Βεβαίωση φόρτωσης: …..……. (Υπ. Λειτ.) 
………………..….. την ……………………
    (τόπος)                        (ηµεροµηνία) 

∆ΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ – ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 

Ο υπογράφων εγκεκριµένος 
εφοδιαστής δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και 
ότι σε περίπτωση µη ύπαρξης ή 
παύσης ισχύος των προϋποθέσεων 
που δικαιολογούν ατέλεια των 
παραπάνω εφοδίων  αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεποµένων από 
τις κείµενες διατάξεις, δασµών, 
φόρων, κλπ. επιβαρύνσεων. 

Ηµερ. ………………… 
……………..………………. 

( Όνοµα -  Υπογραφή) 

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ¦ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ 

Βεβαιώνεται η ολική ή µερική 
φόρτωση, παράδοση και 
παραλαβή των εφοδίων που 
αναγράφονται στο ∆ελτίο αυτό 
από το εφοδιαζόµενο 
αεροσκάφος. 

Ηµερ. ………………… 

O ΠΑΡΑ∆ΟΥΣ 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

AGREEMENT OF THE DELIVERY AND 
RECEIPT FOR THE AIRCRAFTS SUPPLIES 

ON BOARD 

We verify the totality or partial 
loading of the supplies delivered 
and received on board as 
mentioned on the present issue. 

Ηµερ. ………………… 
 

O ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
AIRLINE REPRESENTATIVE 

  
 

……………..………………. 
( Όνοµα -  Υπογραφή) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Παράγραφος 48(γ)) 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Αριθµός ∆ελτίου 
Α 000000 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ Α΄ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής  

 

 

∆ιεύθυνση: 
 
ΑΡ. Φ.Π.Α. 
Τελωνείο: 
Αριθ. Εγκρ. Αποθ. Ανεφ/σµού: 
Όνοµα πλοίου: 
 

Εθνικότητα: 

Όνοµα α/φους:  
 

Εθνικότητα: 

Πράκτορας ή Πλοιοκτήτης: 
 

 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο 
δελτίο αυτό έχει τύχει έγκρισης / εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε αριθµό ..................... και 
επιτρέπεται να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των 
παραγράφων της γνωστοποίησης ..................., για εφοδιασµούς µε 
κοινοτικά ή µη κοινοτικά προϊόντα αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
διεθνής αερογραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών 
γραµµών και σκαφών που προσεγγίζουν σε κυπριακά λιµάνια. 
 

Ηµεροµηνία και ώρα προβλεπόµενης 
αναχώρησης πλοίου ή αεροσκάφους 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 

Ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης εφοδίων 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Το αντίτυπο αυτό να επιστραφεί ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ και χωρίς 
καθυστέρηση στο παραπάνω Τελωνείο Εφοδιασµού. 
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Ηµέρα: 
 

Ώρα:  

 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 
1 

TARIC 
2 

∆ελτίο 
Αποστολής ή 

Σ∆Ε 

3 
Α.Κ.Λ.Α 

4 
Κωδ. Ονοµατολογίας επιστροφών** 

5 
Περιγραφή σύµφωνα µε 
ονοµ/λογία επιστροφών 

 
 
 

   

6 
Σηµεία & 
αριθµοί 
Εµπ. 

Περιγρ/φή 
εφοδίων 

7 
Αριθµός & 
Είδος Των 
δεµάτων 

8 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Βάρος (µικτό – καθαρό), όγκος ή 
τεµάχια (KGR) (LT) 

9 
Αναγραφή 

άρθρου Του Καν. 
800/99 

 
 
 

   

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
 

Πόρισµα του Ελέγχου: 
 
Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
          ...............την   .............................. 
           (τόπος)             (ηµεροµηνία) 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΑ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 
 

Ο υπογραφών εγκεκριµένος εξαγωγεάς-
εφοδιαστής, δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και ότι 
σε περίπτωση µη ύπαρξης ή παύσης 
ισχύος των προϋποθέσεων που 
δικαιολογούν τον προορισµό των 
παραπάνω εφοδίων, αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεπόµενων από τις 
κείµενες διατάξεις δασµών , φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
............την   ............................ 
(τόπος)            (ηµεροµηνία) 
 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
 
Βεβαιώνεται η διέλευση 
των εφοδίων που 
αναγράφονται στο δελτίο 
αυτό, από την 
καθορισµένη θύρα εισόδου 
στον τελωνειακώς 
ελεγχόµενο χώρο. 
 
.........την  ............... 
(τόπος)    (ηµεροµηνία) 
 
Ο Αρµόδιος υπάλληλος 

*Έγκριση Απλοποιηµένης ∆ιαδικασίας Εφοδιασµού Πλοίων 

** Όταν πρόκειται για χορήγηση επιστροφής, είτε τα προϊόντα εξάγονται και επιδοτούνται ως έχουν, είτε επιδοτούνται τα 
προϊόντα βάσεως (ένας ή περισσότεροι κωδικοί της ονοµατολογίας των επιστροφών) 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Αριθµός ∆ελτίου 
Α 000000 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ Β’  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής  

 

 

∆ιεύθυνση: 
 
ΑΡ. Φ.Π.Α. 
Τελωνείο: 
Αριθ. Εγκρ. Αποθ. Ανεφ/σµού: 
Όνοµα πλοίου: 
 

Εθνικότητα: 

Όνοµα α/φους: 
 

Εθνικότητα: 

Πράκτορας ή πλοιοκτήτης: 

 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο 
δελτίο αυτό έχει τύχει έγκρισης / εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε αριθµό ..................... και 
επιτρέπεται να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των 
παραγράφων της γνωστοποίησης ..................., για εφοδιασµούς µε 
κοινοτικά ή µη κοινοτικά προϊόντα αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
διεθνής αερογραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών 
γραµµών και σκαφών που προσεγγίζουν σε κυπριακά λιµάνια 
 

Ηµεροµηνία και ώρα προβλεπόµενης 
αναχώρησης πλοίου ή αεροσκάφους 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 

Ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης εφοδίων 

  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιούται η παραλαβή, µετά την φόρτωση, του αντιτύπου Γ. 
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Ηµέρα: 
 

Ώρα: Ο παραλαβών υπάλληλος. 
 

 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 
1 

TARIC 
2 

∆ελτίο 
Αποστολής ή 

Σ∆Ε 

3 
Α.Κ.Λ.Α 

4 
Κωδ. Ονοµατολογίας επιστροφών** 

5 
Περιγραφή σύµφωνα µε 
ονοµ/λογία επιστροφών 

 
 
 

   

6 
Σηµεία & 
αριθµοί 
Εµπ. 

Περιγρ/φή 
εφοδίων 

7 
Αριθµός & 
Είδος Των 
δεµάτων 

8 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Βάρος (µικτό – καθαρό), όγκος ή 
τεµάχια (KGR) (LT) 

9 
Αναγραφή 

άρθρου Του Καν. 
800/99 

 
 
 

   

 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
 

Πόρισµα του Ελέγχου: 
 
Παρατηρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
          ...............την   .............................. 
           (τόπος)             (ηµεροµηνία) 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΑ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 
 

Ο υπογραφών εγκεκριµένος εξαγωγεάς-
εφοδιαστής, δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και ότι 
σε περίπτωση µη ύπαρξης ή παύσης 
ισχύος των προϋποθέσεων που 
δικαιολογούν τον προορισµό των 
παραπάνω εφοδίων, αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεπόµενων από τις 
κείµενες διατάξεις δασµών, φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
............την   ............................ 
(τόπος)            (ηµεροµηνία) 
 
 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
 
Βεβαιώνεται η ολική ή 
µερική φόρτωση, 
παραλαβή των εφοδίων 
που αναγράφονται στο 
δελτίο αυτό από το 
εφοδιαζόµενο πλοίο ή 
αεροσκάφος. 
 
 
...........την  ............... 
(τόπος)    (ηµεροµηνία) 
 
 
Ο Αρµόδιος υπάλληλος 

*Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης αναγράφονται τα φορτωθέντα εφόδια κατά στίχο και ποσότητα. 

 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 
Αριθµός ∆ελτίου 
Α 000000 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ Γ΄ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 

∆ιεύθυνση: 
ΑΡ. Φ.Π.Α. 

Τελωνείο: 
Αριθ. Εγκρ. Αποθ. Ανεφ/σµού: 
Όνοµα πλοίου: 
 

Εθνικότητα: 

Όνοµα α/φους: 
 

Εθνικότητα: 

Πράκτορας ή Πλοιοκτήτης: 

 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο 
δελτίο αυτό έχει τύχει έγκρισης / εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε αριθµό ..................... και 
επιτρέπεται να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των 
παραγράφων της γνωστοποίησης ..................., για εφοδιασµούς µε 
κοινοτικά ή µη κοινοτικά προϊόντα αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
διεθνής αερογραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών 
γραµµών και σκαφών που προσεγγίζουν σε κυπριακά λιµάνια. 
 

Ηµεροµηνία και ώρα προβλεπόµενης 
αναχώρησης πλοίου ή αεροσκάφους 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Το αντίτυπο αυτό να επιστραφεί χωρίς καθυστέρηση στο παραπάνω 
Τελωνείο Εφοδιασµού
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Ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης εφοδίων 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 
Τελωνείο Εφοδιασµού. 
 

 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 
1 

TARIC 
2 

∆ελτίο 
Αποστολής ή 

Σ∆Ε 

3 
Α.Κ.Λ.Α 

4 
Κωδ. Ονοµατολογίας επιστροφών** 

5 
Περιγραφή σύµφωνα µε 
ονοµ/λογία επιστροφών 

 
 
 

   

6 
Σηµεία & 
αριθµοί 
Εµπ. 

Περιγρ/φή 
εφοδίων 

7 
Αριθµός & 
Είδος Των 
δεµάτων 

8 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Βάρος (µικτό – καθαρό), όγκος ή 
τεµάχια (KGR) (LT) 

9 
Αναγραφή 

άρθρου Του Καν. 
800/99 

 
 
 

   

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

 

Πόρισµα του ελέγχου: 

 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

 

 

 ...........την  ............................ 

 (τόπος)        (ηµεροµηνία) 

 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΑ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 
 

Ο υπογραφών εγκεκριµένος εξαγωγεάς-
εφοδιαστής, δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και ότι 
σε περίπτωση µη ύπαρξης ή παύσης 
ισχύος των προϋποθέσεων που 
δικαιολογούν τον προορισµό των 
παραπάνω εφοδίων, αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεπόµενων από τις 
κείµενες διατάξεις δασµών, φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
............την   ............................ 
(τόπος)            (ηµεροµηνία) 
 
 

 

*Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης αναγράφονται τα φορτωθέντα εφόδια κατά στίχο και ποσότητα. 

 
 
 

  
∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Αριθµός ∆ελτίου 
Α 000000 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ ∆’ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ 

Εξαγωγέας – Εφοδιαστής 

 

∆ιεύθυνση: 
ΑΡ. Φ.Π.Α. 

Τελωνείο: 
Αριθ. Εγκρ. Αποθ. Ανεφ/σµού: 
Όνοµα πλοίου: 
 

Εθνικότητα: 

Όνοµα α/φους: 
 

Εθνικότητα: 

 
 
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ: 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι ο εξαγωγέας-εφοδιαστής που αναγράφεται στο 
δελτίο αυτό έχει τύχει έγκρισης / εξουσιοδότησης για την εφαρµογή 
απλοποιηµένης διαδικασίας εφοδιασµού µε αριθµό ..................... και 
επιτρέπεται να ενεργεί µε τις απλοποιηµένες διαδικασίες των 
παραγράφων της γνωστοποίησης ..................., για εφοδιασµούς µε 
κοινοτικά ή µη κοινοτικά προϊόντα αεροσκαφών που εξυπηρετούν 
διεθνής αερογραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ 

Βεβαιώνεται η ολική ή
µερική φόρτωση,
παραλαβή των εφοδίων
που αναγράφονται στο
∆ελτίο αυτό από το
εφοδιαζόµενο πλοίο ή
αεροσκάφος. 

 

......την ...........................

(τόπος)  (ηµεροµηνία)    

 

Ο   Ο  
Παραδούς    Παραλαβών
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Πράκτορας ή Πλοιοκτήτης: διεθνής αερογραµµές συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών 
γραµµών και σκαφών που προσεγγίζουν σε κυπριακά λιµάνια. 
 

Ηµεροµηνία και ώρα προβλεπόµενης 
αναχώρησης πλοίου ή αεροσκάφους 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 

Ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης εφοδίων 
Ηµέρα: 
 

Ώρα: 

  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Μετά την χρησιµοποίηση και του τελευταίου αντιτύπου το παρόν 
φυλάσσεται από την εφοδιαστική επιχείρηση για τρία έτη από τη λήξη 
του έτους έκδοσης του τελευταίου αντιτύπου. 
 

 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 
1 

TARIC 
2 

∆ελτίο 
Αποστολής ή 

Σ∆Ε 

3 
Α.Κ.Λ.Α 

4 
Κωδ. Ονοµατολογίας επιστροφών** 

5 
Περιγραφή σύµφωνα µε 
ονοµ/λογία επιστροφών 

 
 
 

   

6 
Σηµεία & 
αριθµοί 
Εµπ. 

Περιγρ/φή 
εφοδίων 

7 
Αριθµός & 
Είδος Των 
δεµάτων 

8 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Βάρος (µικτό – καθαρό), όγκος ή 
τεµάχια (KGR) (LT) 

9 
Αναγραφή 

άρθρου Του Καν. 
800/99 

 
 
 

   

 

 
 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΑ-ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΗ 
 

Ο υπογραφών εγκεκριµένος εξαγωγεάς-
εφοδιαστής, δηλώνω ότι τα παραπάνω 
στοιχεία είναι ακριβή και αληθινά και ότι 
σε περίπτωση µη ύπαρξης ή παύσης 
ισχύος των προϋποθέσεων που 
δικαιολογούν τον προορισµό των 
παραπάνω εφοδίων, αναλαµβάνω την 
καταβολή των προβλεπόµενων από τις 
κείµενες διατάξεις δασµών, φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
............την   ............................ 
(τόπος)            (ηµεροµηνία) 
 
 

 

*Σε περίπτωση µερικής φόρτωσης αναγράφονται τα φορτωθέντα εφόδια κατά στίχο και ποσότητα 
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