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Γηα επίζεκε ρξήζε

Σθξαγίδα
παξαιαβήο

ημείυζη: Η αίηηζη ππέπει να ζςμπληπυθεί με μαύπο ή μπλε μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γπάμμαηα και να
ςποβληθεί ζηο Απσιηελυνείο.
Πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε:
ε

ε

(α) 1 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30 Ινπλίνπ 20......
ε

ε

(β) 1 Ινπιίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 20......
ε

ε

(γ) 1 Ινπλίνπ 2005 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2005

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ
1



Αλ είζηε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, λα γξάςεηε ην όλνκα ηεο εηαηξείαο.



Αλ είζηε ζπλεηαηξηζκόο, λα γξάςεηε ην όλνκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαη όισλ ησλ ζπλεηαίξσλ κε
ηνπο αξηζκνύο ησλ δειηίσλ ηαπηόηεηάο ηνπο.
Όλνκα(ηα)

2

Αξηζκόο εγγξαθήο ζηνλ Έθνξν
Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν
Παξαιήπηε /Αξηζκόο ηαπηόηεηαο
γηα θπζηθό πξόζωπν

Σηνηρεία ηεο θύξηαο έδξαο ηεο επηρείξεζήο ζαο

Οδόο
Αξηζκόο
Ταρ. θώδηθαο

Πξνάζηην/Πόιε/ Φσξηό

Δπαξρία

Αξ. ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ

Αξ. θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Αξ. ηειενκνηόηππνπ (θαμ)

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail)

Αξηζκόο εγγξαθήο ζην
Μεηξών Φ.Π.Α.

2

3

Γηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο, αλ είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ πην πάλσ.

Οδόο
Αξηζκόο
Ταρ. θώδηθαο

Πξνάζηην/Πόιε/ Φσξηό

Δπαξρία
Αξ. ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ

Αξ. θηλεηνύ ηειεθώλνπ

Αξ. ηειενκνηόηππνπ (θαμ)

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail)

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΦΟΤ
1

Γεληθή Πεξηγξαθή

Όλνκα

Αξηζκόο
Δγγξαθήο /
Νενιόγην

Ληκέλαο από ηνλ
νπνίν δηεμάγεη
ηηο εξγαζίεο ηνπ

Δλεξγεηαθά πξνϊόληα πνπ
θαηαλαιώζεθαλ ζην ζθάθνο θαη
γηα ηα νπνία δεηείηαη επηζηξνθή
ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάιωζεο *
Δίδνο
ελεξγεηαθώλ
πξνϊόληωλ

Πνζόηεηα
(ζε ιίηξα)

Αθάζαξην
πεηξέιαην
(Gasoil)
Ακόιπβδε
Βελδίλε
*Επιζςνάταηε αναλςηική καηάζηαζη με όλα ηα απαπαίηηηα ζηοισεία από ηην οποία πποκύπηοςν οι πιο πάνυ
δηλυθείζερ ποζόηηηερ.

2
Α/Α
1
2
3
4

Πεξηγξαθή κεραλώλ
Μάξθα θαη κνληέιν

Ιππν- δύλακε
(ζε ΗΡ)

Δίδνο ελεξγεηαθώλ πξνϊόληωλ

3

Πεξηγξαθή Γελλεηξηώλ

3
Α/Α

Μάξθα θαη κνληέιν

Ιππν- δύλακε
(ζε ΗΡ)

Δίδνο ελεξγεηαθώλ πξνϊόληωλ

1
2
3
ημείυζη: Αν έσεηε πεπιζζόηεπα από ένα ζκάθη και ο σώπορ πιο πάνυ δεν επαπκεί, επιζςνάτεηε ένηςπο με ίδια
ζηοισεία και διάηαξη.

Γ. ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ


Να ζεκεησζνύλ κε √ ηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη



Να επιζςναθθούν ππυηόηςπα ή πιζηοποιημένα θυηοανηίγπαθα
ΓΙΑ
ΕΠΙΗΜΗ
ΧΡΗΗ

Γειηίν ηαπηόηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ.
Πηζηνπνηεηηθό ζύζηαζεο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Πηζηνπνηεηηθό εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη
Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη
Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε ηνπο δηεπζπληέο θαη γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο, από ηνλ
Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Πηζηνπνηεηηθό ζπλεηαίξσλ από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε.
Υπεύζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ην πνζό ηνπ Φ.Π.Α. πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ
πεξίνδν γηα ηελ νπνία δεηείηαη επηζηξνθή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο.
Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Μεηξών Φ.Π.Α.
Βεβαίσζε από ηελ Αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή* Διιηκεληζκνύ ηνπ Σθάθνπο όηη απηό
εξγαδόηαλ σο επαγγεικαηηθό ηνπξηζηηθό ζθάθνο θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία
ππνβάιιεηαη ε παξνύζα αίηεζε.
Πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο αθηνπιντθνύ επηβαηεγνύ ζθάθνπο από ην Τκήκα
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη γηα ηα ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βεβαίσζε από ην Τκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ ζθάθνπο από ην λενιόγην πνπ είλαη Νενινγεκέλν.
Άιια έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ
επηζηξνθή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζε ελεξγεηαθά πξντόληα γηα ρξήζε ζηηο
ζαιάζζηεο εγρώξηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ θαη γεληθόηεξα γηα ηελ εμέηαζε θαη
αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο.
* Σμήμα Αλιείαρ, Απσή Λιμένυν Κύππος, Κςππιακόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού και οποιαδήποηε άλλη εγκεκπιμένη
Απσή, Φοπέα ή νομικό ππόζυπο για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ Γνυζηοποίηζηρ Κ.Δ.Π. απ 601/2005.
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Γ. ΓΗΛΩΗ
Δγώ ν/ε ...........................................................................................................................................................
(ςμπληπώζηε ηο πλήπερ όνομά ζαρ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ)

δειώλσ όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κε ην παξόλ έληππν θαη πνπ πεξηέρνληαη ζε νπνηνδήπνηε
ζπλεκκέλν έγγξαθν είλαη πιήξεηο θαη αιεζείο θαη ζπγθαηαηίζεκαη κε πιήξε επίγλσζε, όπσο νη
πιεξνθνξίεο απηέο ηύρνπλ επεμεξγαζίαο από ην Τκήκα Τεισλείσλ γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο αίηεζεο.
……………………………..

………………………………………………..

Ηκεξνκελία

Υπνγξαθή

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε κε √ όπνπ ηζρύεη
Απηνεξγνδνηνύκελνο:

Γηεπζπληήο:

Καηαπηζηεπκαηνδόρνο:

Δμνπζηνδνηεκέλν δηεπζπληηθό ζηέιερνο:

Σπλέηαηξνο:

Γξακκαηέαο εηαηξείαο:

ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΥΡΗΗ ΜΟΝΟ

