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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Απόφασης Παραλαβής Ενεργειακών Προϊόντων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημερομηνία…….
Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ: ………
Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

ΠΡΟΣ: 1)……….
2)……….

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., που παραλαμβάνονται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές
επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ……
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ε) και στ΄), της παραγράφου 1, του άρθρου 78, του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265) του
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73, / του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2)Τις διατάξεις της αριθμ……………… Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία
παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για τα ενεργειακά προϊόντα που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους
και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.»
3)Την με αριθμ. πρωτ………………/…./20.. Αίτηση-Δήλωση της επιχείρησης με την επωνυμία ..........................
……………………………………………………………………………………………………...……και Α.Φ.Μ……………………………………………
4) Το με αριθμ. πρωτ. ……………/…./20.. Έγγραφο του Τελωνείου προς τη Χημική Υπηρεσία για τον ορισμό υπαλλήλου για
τον έλεγχο δυναμικότητας της ανωτέρω επιχείρησης.
5) Την με αριθμ. πρωτ. …..……/…./20.. Έκθεση Ελέγχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την παραλαβή των παρακάτω προϊόντων και των ποσοτήτων αυτών, ανά έτος, για τα επόμενα τρία έτη. Οι
παρακάτω ποσότητες αφορούν την παραγωγική εγκατάσταση της ανωτέρω αιτούσας/δικαιούχου
επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση:…………………………………………………………………………………………………………….
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με βάση την παραγωγική δυναμικότητά της, όπως προέκυψε από τον έλεγχο της σχετικής Επιτροπής που
συγκροτήθηκε γι αυτό το σκοπό.
Αποθήκευση των παρακάτω ποσοτήτων στη θέση:……………………………………………………………………..
x

Αναλυτική κατάσταση των προς παραλαβή προϊόντων:
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΙΛΑ /

Σ.Ο.

ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΥΣ 20..

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΥΣ 20..

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΥΣ 20..

(ημερομηνία)

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

(υπογραφή & σφραγίδα)

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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