
                                  

                            

 

 
Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστεύσεων  

  

Π
ρ
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τυ
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ο
 1. Αιτών              Εμπλεκόμενες εταιρείες, αν είναι 

διαφορετικές από τον αιτούντα 
Χώρος που προορίζεται για το 
τελωνείο 

1.α. Αριθμός αναγνώρισης της 
εταιρείας 

 

 1.β. Αριθμός αναφοράς 

1.γ. Στοιχεία επικοινωνίας 

 

1.δ. Υποβολή των       στο όνομά του και για λογαριασμό του 

 διασαφήσεων     ως άμεσος αντιπρόσωπος            ως έμμεσος αντιπρόσωπος 

2. Απλουστεύσεις          

α.   Εγγραφή στις λογιστικές 

καταχωρήσεις του διασαφιστή 
(ΕΛΚΔ) 

 
    Εισαγωγή 

          ελεύθερη κυκλοφορία 

     τελωνειακή αποταμίευση 

    τελειοποίηση προς 
  επανεξαγωγή 

     προσωρινή εισαγωγή 

     ειδικός προορισμός 

    

    Εξαγωγή 

          εξαγωγή 

     επανεξαγωγή 

     τελειοποίηση προς 
 επανεισαγωγή 

β.   Απλουστευμένη διασάφηση 

 
 
 
    Εισαγωγή 

          ελεύθερη κυκλοφορία 

     τελωνειακή αποταμίευση 

    τελειοποίηση προς 
  επανεξαγωγή 

     προσωρινή εισαγωγή 

     ειδικός προορισμός 

    

    Εξαγωγή 

          εξαγωγή 

     επανεξαγωγή 

     τελειοποίηση προς 
 επανεισαγωγή 

γ.   Κεντρικός τελωνισμός 

 συνήθης      απλουστευμένη  ΕΛΚΔ 
     διασάφηση         διασάφηση 

    Εισαγωγή 

          ελεύθερη κυκλοφορία 

     τελωνειακή αποταμίευση 

    τελειοποίηση προς 
  επανεξαγωγή 

     προσωρινή εισαγωγή 

     ειδικός προορισμός 

    

    Εξαγωγή 

          εξαγωγή 

     επανεξαγωγή 

     τελειοποίηση προς 
 επανεισαγωγή 

3. Είδος άδειας (συμπληρώστε τον κωδικό):    

4.α. Εγκεκριμένος οικονομικός φορέας (AEO) 

  ΝΑΙ Αριθ.  

  ΟΧΙ 

4.β. Άδεια(-ες) για τελωνειακά καθεστώτα για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν απλουστεύσεις  

  Είδος  Αριθμός Αναφοράς                Ημερομηνία λήξης 

 

5. Κύριες λογιστικές καταχωρήσεις   

5.α. Τόπος στον οποίο τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις 

 

5.β. Είδος κύριας λογιστικής καταχώρησης 

 

6. Συμπληρωματικά έντυπα 



                                  

                       

  

    

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστεύσεων 

Συμπληρωματικό έντυπο – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
 

Π
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7. Καταχωρήσεις σχετικές με το καθεστώς             

7.α. Τόπος στον οποίο τηρούνται οι καταχωρήσεις 

 

7.β. Είδος καταχωρήσεων 

 

7.γ. Άλλες σχετικές πληροφορίες 

 

8. Είδος εμπορευμάτων  

8.α. Κωδικός ΣΟ 

 

 

Περιγραφή  

 

 

8.β. Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα 

 

8.γ. Εκτιμώμενος αριθμός συναλλαγών 

8.δ. Εκτιμώμενη συνολική δασμολογητέα αξία 

 

8.ε. Μέσος όρος ποσού δασμών 

9. Εγκεκριμένος(-οι) τόπος(-οι) εμπορευμάτων / τελωνείο(-α) 

α. Τόπος  β.   Τοπικό τελωνείο/τελωνείο προσκόμισης 

    

    

    

      

10. Τελωνείο(-α) για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς 

   

11. Τελωνείο ελέγχου (κατά περίπτωση) 

 

12. Είδος απλουστευμένης διασάφησης 

  Ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ) 

  Ηλεκτρονική διασάφηση 

  Εμπορικό ή άλλο διοικητικό έγγραφο 

  να διευκρινιστεί: 

13. Συμπληρωματικές πληροφορίες/προϋποθέσεις 

 
  

14. Συναινώ στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές των άλλων εμπλεκόμενων κρατών μελών. 

Τόπος και ημερομηνία     Υπογραφή και όνομα 

 

 

 
 



                                  

                       

  

    

Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστεύσεων 

Συμπληρωματικό έντυπο – ΕΞΑΓΩΓΗΣ  
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7. Καταχωρήσεις σχετικές με το καθεστώς             

7.α. Τόπος στον οποίο τηρούνται οι καταχωρήσεις 

 

7.β. Είδος καταχωρήσεων 

 

7.γ. Άλλες σχετικές πληροφορίες 

 

8. Είδος εμπορευμάτων  

8.α. Κωδικός ΣΟ 

 

 

Περιγραφή  

 

 

8.β. Εκτιμώμενη συνολική ποσότητα 

 

8.γ. Εκτιμώμενος αριθμός συναλλαγών 

8.δ. Εκτιμώμενη συνολική δασμολογητέα αξία 

 

9. Εγκεκριμένος(-οι) τόπος(-οι) εμπορευμάτων / τελωνείο(-α) 

α. Τόπος  β.   Τοπικό τελωνείο/τελωνείο προσκόμισης 

    

    

    

      

10. Τελωνείο(-α) για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς 

   

11. Τελωνείο ελέγχου (κατά περίπτωση) 

 

12. Είδος απλουστευμένης διασάφησης 

  Ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ) 

  Ηλεκτρονική διασάφηση 

  Εμπορικό ή άλλο διοικητικό έγγραφο 

  να διευκρινιστεί: 

13. Συμπληρωματικές πληροφορίες/προϋποθέσεις 

 
  

14. Συναινώ στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις τελωνειακές αρχές των άλλων εμπλεκόμενων κρατών μελών. 

Τόπος και ημερομηνία     Υπογραφή και όνομα 

 

 

 


