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Για επίσηµη χρήση

Σφραγίδα παραλαβής

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σηµείωση: Η αίτηση πρέπει να συµπληρωθεί µε µαύρο ή µπλε µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα και να υποβληθεί
στο Τελωνείο της Επαρχίας στην οποία βρίσκονται οι γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
1

•

Αν είστε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, να γράψετε το όνοµα της εταιρείας.

•

Αν είστε συνεταιρισµός, να γράψετε το όνοµα του συνεταιρισµού και όλων των συνεταίρων µε τους
αριθµούς των δελτίων ταυτότητάς τους.

Όνοµα(τα)

2

Αριθµός εγγραφής στον Έφορο
Εταιρειών και Επίσηµο
Παραλήπτη /Αριθµός ταυτότητας
για φυσικό πρόσωπο

Στοιχεία της κύριας έδρας της επιχείρησής σας

Οδός
Αριθµός
Ταχ. κώδικας

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό

Επαρχία

Αρ. σταθερού τηλεφώνου

Αρ. κινητού τηλεφώνου

Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

Αριθµός εγγραφής στο
Μητρώο Φ.Π.Α.

2

3

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας, αν είναι διαφορετική από την πιο πάνω.

Οδός
Αριθµός
Ταχ. κώδικας

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό

Επαρχία

Αρ. σταθερού τηλεφώνου

Αρ. κινητού τηλεφώνου

Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆ιεύθυνση όπου βρίσκονται οι γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αν διαφέρει από τις πιο
πάνω:

1

Αν δεν διαφέρει, να σηµειωθεί µε √ ό,τι ισχύει:
Είναι ίδια µε την Α2

Είναι ίδια µε την Α3

Οδός
Αριθµός
Ταχ. κώδικας

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό

Επαρχία

Αρ. σταθερού τηλεφώνου

Αρ. κινητού τηλεφώνου

Αρ. τηλεοµοιότυπου (φαξ)

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail)

2

Περιγραφή δραστηριοτήτων

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

3

3

Ετήσιο παραγόµενο ηλεκτρικό φορτίο και συνολική ποσότητα ενεργειακών προϊόντων, που
καταναλώθηκαν για τη παραγωγή του φορτίου αυτού κατά τα τρία προηγούµενα έτη και εκτίµηση
ποσοτήτων για τον τρέχοντα χρόνο (να επισυναφθούν σχετικές λογιστικές καταστάσεις).

Α/Α

Έτος

Ετήσιο
παραγόµενο
ηλεκτρικό φορτίο
(σε ΜWh)

Ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν/
θα χρησιµοποιηθούν
Είδος ενεργειακών προϊόντων

΄Αλλες πληροφορίες

Ποσότητα
(σε λίτρα)

1
2
3
4

4

Περιγραφή γεννητριών στις οποίες χρησιµοποιούνται ενεργειακά προϊόντα για τη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύνολο: ………..
Σηµείωση: Αν ο χώρος πιο κάτω δεν επαρκεί, επισυνάψετε έντυπο µε ίδια στοιχεία και διάταξη.

Α/Α

Μάρκα και µοντέλο

Τύπος
(µονοφ./
τριφασική)

Ισχύς
(σε
KW)

Ιπποδύναµη
(σε ΗΡ)

Ώρες
λειτουργίας
ετησίως

Ετήσια κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων (σε λίτρα)
Είδος ενεργειακών
προϊόντων

Ποσότητα

1
2
3
4
5

5

Α/Α

1
2
3
4
5

Περιγραφή µετρητών παραγωγής ηλεκτρικού φορτίου
•

Οι µετρητές πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.

•

Αν ο χώρος πιο κάτω δεν επαρκεί, επισυνάψετε έντυπο µε ίδια στοιχεία και διάταξη.
Μάρκα και µοντέλο

Αρ. γεννήτριας
στην οποία έχει
εφαρµοστεί

Άλλες πληροφορίες

4

6

Αποθήκευση αφορολόγητων ενεργειακών προϊόντων

Α/Α

Είδος χώρου φύλαξης
(δεξαµενές, ντεπόζιτα, βαρέλια)

Χωρητικότητα
(σε λίτρα)

Τόπος φύλαξης

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1

Τρόπος τήρησης λογιστικών βιβλίων (π.χ. σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή) και χώρος φύλαξης

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2 Άλλες πληροφορίες
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

∆. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
•

Να σηµειωθούν µε √ τα έγγραφα που επισυνάπτονται

•

Να επισυναφθούν πρωτότυπα ή πιστοποιηµένα φωτοαντίγραφα
ΓΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ
ΧΡΗΣΗ

Στοιχεία αιτητή
∆ελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου
Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη
Πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και
Επίσηµο Παραλήπτη (∆ιευθυντών, Γραµµατέως, µετόχων)
Εξουσιοδότηση προσώπου για υποβολή της παρούσας αίτησης
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α.

Άλλες άδειες
Άδεια από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Πιστοποιητικό καταλληλότητας µετρητών από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθµών
του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.
Λογιστικές καταστάσεις ετήσιας κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων για τις
γεννήτριες κατά τα τρία προηγούµενα έτη και ετήσιου παραγόµενου ηλεκτρικού
φορτίου
Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για
παραχώρηση χρήσης αφορολόγητου πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και γενικότερα για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης
........................................................................................................................…………...
...........................................................................................................................……….

5

Ε. ∆ΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η ...........................................................................................................................................................
(Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε το παρόν έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε
συνηµµένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεµαι µε πλήρη επίγνωση, όπως οι
πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης.
……………………………..

………………………………………………..

Ηµεροµηνία

Υπογραφή

Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει
Αυτοεργοδοτούµενος:

Συνέταιρος:

Καταπιστευµατοδόχος:

Εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος

Γραµµατέας εταιρείας:

Πρόεδρος ή γραµµατέας:

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
1

2

•

Όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτητή έχουν ελεγχθεί και τα απαιτούµενα
έγγραφα έχουν προσκοµιστεί.

•

Η αίτηση συστήνεται/δεν συστήνεται

•

Παρατηρήσεις:

……………………………..

………………………………………………..

Ηµεροµηνία

Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή/απορρίπτεται.
Παρατηρήσεις:

ΣΦΡΑΓΙ∆Α
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

……………………………..

………………………………………………..

Ηµεροµηνία

∆ιευθύντρια Τµήµατος Τελωνείων

