
Αρ. ∆ελτίου 

Ταυτότητας

∆ιεθνής Αριθµός 

Λογαριασµού (ΙΒΑΝ)

Τρόπος Πληρωµής (14)

Επωνυµία ή 

Ονοµατεπώνυµο
Προκαταβολή

Αρ. ∆ελτίου 

Ταυτότητας

∆ιεθνής Αριθµός 

Λογαριασµού (ΙΒΑΝ)
Εξόφληση

Επωνυµία ή 

Ονοµατεπώνυµο

Ποσότητα σε 

................
(29α)

Αριθµός Έτος

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (25α) (26) (27) (28) (30) (31) (33) (34) (35) (36)

ΜΕΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ Α' ΕΛΕΓΧΟΣ Α'

Λειτουργός: Λειτουργός:

Ηµεροµηνία : Ηµεροµηνία :

Υπογραφή : Υπογραφή :

ΕΛΕΓΧΟΣ Β' ΕΛΕΓΧΟΣ Β'

Λειτουργός: Λειτουργός:

Ηµεροµηνία : Ηµεροµηνία :

Υπογραφή : Υπογραφή :

Σύνολo                     

∆ικαιούµενου                       

Ποσο (€)           

Σύνολο 

Ληφθείσας 

Προκαταβολής  

(€)  

Ποσό προς   

πληρωµή                

(€)  

(39) (40) (41)

(3)

(32) (37)

Λογαριασµός 

Λογιστικού Σχεδίου

(37α)

∆ικαιούµενο 

Ποσό σε 

ΕΥΡΩ       (€)

Οικονοµική Ενίσχυση 

ανά Μονάδα 

Προϊόντος

Συντελεστής

Τιµή Μονάδας σε 

EURO

Κωδικός 

Χώρας   

Προορισµού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
(1)

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
(2)

Τελωνειακό Καθεστώς

Ληφθείσα Προκαταβολή

Ποσό 

ΕΥΡΩ    

(€)

Εντολή 

Προκαταβολής
Κωδικός 

Τελωνείου 

Εξαγωγής

(29β)                                

Μονάδα Μέτρησης

Ηµεροµηνία 

Αποδοχής 

∆ιασάφησής 

Εξαγωγής

Ηµεροµηνία   

Προκαθορισµού

Χώρα 

Προορισµού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

(4) (10)(5)

(38)

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΚ∆ΟΧΕΑΣ 
(σε περίπτωση 

εκχώρησης)

Ηµερ. 

ΕξόδουΚωδικός 

Τελωνείου 

Εξόδου

(6)

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας

Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα
(11)

Ποσότητα    

Προϊόντων       

Βάσεως

(7)

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας
(9)

(12)

Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα

(8)

(13)

α/α
Αριθµός              

Πιστοποιητ.

Ηµεροµηνία 

Έκδοσης 

Πιστοποιητ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ                        

(+ Προϊόντα Βάσεως)

Ηµεροµηνία 

Λήξης 

Πιστοποιητ.

Κωδικός 

Χώρας 

Έκδοσης 

Πιστοπ.

Αριθ. 

∆ιασάφησης 

Εξαγωγής

Περιγραφή 

Προϊόντος

Κωδικός 

Σ.Ο.  

Κωδικός 

Επιστροφής

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Ο ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αριθµός Φακέλου Υπόθεσης

C Y

C Y

M/



Οδηγίες Συµπλήρωσης Εντύπου

ΠΡΟΤΡΕΠΕΣΤΕ ΟΠΩΣ ΦΩΤΟΤΥΠΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ

(23)  Αναγράφεται η ονοµασία του βασικού ή των βασικών προϊόντων που συνθέτουν το εξαγόµενο προϊόν όπως αυτή αναφέρεται στο κοινό 

Τελωνειακό ∆ασµολόγιο.

(24)  Συµπληρώνεται µε τον Κωδικό Σ.Ο. των επιστροφών που αντιστοιχεί για κάθε βασικό προϊόν που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο (23).

(25)  Αναγράφεται η ηµεροµηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

(25α)  Σηµειώνεται η ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής.

(26)  Σηµειώνεται η ηµεροµηνία προκαθορισµού του EURO.

(27)  Αναγράφεται η χώρα προορισµού όπως προκύπτει από τα τελωνειακά έγγραφα ή όπως δηλώνεται στην αίτηση του ενδιαφερόµενου                   

για την έκδοση του Πιστοποιητικού.

(28)  Συµπληρώνεται (από την αρµόδια Αρχή) ο κωδικός της χώρας προορισµού.

(29α)  Σηµειώνεται πάντα στη µονάδα στην οποία εκφράζεται ο συντελεστής της επιδότησης  (πχ. 100 τεµ, 100 εκατόλιτρα, 1 τόνος, 100 κιλά, κλπ).

(29β)  Σηµειώνεται η µονάδα αναφοράς της ποσότητας.

(30)  Σηµειώνεται πάντα στη µονάδα στην οποία εκφράζεται ο συντελεστής της επιδότησης.

(31)  Χρησιµοποιείται µόνο για τα µεταποιηµένα προϊόντα και γράφονται οι ποσότητες των προϊόντων βάσεως που επιδοτούνται, όπως 

περιγράφεται πιο πάνω.

(32) Σηµειώνεται το ύψος της επιστροφής σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα µέτρησης του προϊόντος. 

(33) Συµπληρώνεται µε το δικαιούµενο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της στήλης (30) [ποσότητα] µε τη στήλη (32) [ύψος 

επιστροφής ανά µονάδα προϊόντος]. Ειδικά για τα µεταποιηµένα προϊόντα, ο αριθµός προκύπτει από τον πολλαπλασιαµό της στήλης (31)                     

µε τη στήλη (32).

(34)  Σηµειώνεται το ποσό που έχει ληφθεί ως προκαταβολή.

(35)  Σηµειώνεται ο αριθµός της Εντολής Πληρωµής µε την οποία πληρώθηκε από τον Κ.Ο.Α.Π. η προκαταβολή που ζητήθηκε.

(36)  Σηµειώνεται το έτος που εκδόθηκε η ανωτέρω Εντολή Πληρωµής. 

(37)  Συµπληρώνεται από τον Κ.Ο.Α.Π. (σηµειώνεται ο λογαριασµός του λογιστικού  σχεδίου στον οποίο άγεται η δαπάνη για κάθε                         

εγγραφή που περιέχεται στην  κατάσταση. Αν όλες οι εγγραφές αναφέρονται στον ίδιο λογαριασµό, τότε  γράφεται µία φορά στη θέση (37α).

(37α)  Βλέπε πιο πάνω αριθµό (37).

(38)  Συµπληρώνεται από τον Κ.Ο.Α.Π. µε τους Κανονισµούς που στηρίζουν τη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία διευκρίνιση.

(39)  Αναγράφεται το συνολικό άθροισµα που προκύπτει από τη στήλη (33).

(40)  Αναγράφεται το συνολικό άθροισµα που προκύπτει από τη στήλη (34).

(41)  Αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει -εάν υπάρχει- µεταξύ της στήλης (39)  αφαιρουµένης της στήλης (40).

 

(1)  Η ηµεροµηνία της αίτησης.

(2)  Η ονοµασία του προϊόντος όπως έχει επικρατήσει.

(3)  Το τελωνειακό καθεστώς κάτω από το οποίο τελεί το προϊόν. ∆ηλαδή, ανάλωση ή  αποταµίευση (ενεργητική ή παθητική), 

ελεύθερη κυκλοφορία, σε ελεύθερη Ζώνη (TRANSIT), κλπ.

(4)  Ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας του ∆ικαιούχου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου).

(5)  Ο Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας του ∆ικαιούχου στον Έφορο Εταιρειών (σε περίπτωση νοµικού προσώπου).

(6)  Η Επωνυµία (σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου) ή το Ονοµατεπώνυµο του ∆ικαιούχου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου).

(7)  Ο Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας του Εκδοχέα στην περίπτωση φυσικού προσώπου και σε περίπτωση εκχώρησης (αλλιώς παραµένει 

κενό). 

(8)  Ο Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας του Εκδοχέα στον Έφορο Εταιρειών σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση εκχώρησης 

(αλλιώς παραµένει κενό).

(9)  Η Επωνυµία (σε περίπτωση Νοµικού Προσώπου) ή το Ονοµατεπώνυµο του Εκδοχέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

όταν υπάρχει εκχώρηση δικαιωµάτων (αλλιώς παραµένει κενό).

(10)  Ο ∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του ∆ικαιούχου. Να ζητηθεί από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στην περίπτωση 

που ο καταθέτης δεν το έχει προσκοµίσει στον Κ.Ο.Α.Π.

(11)  Η Ονοµασία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος του ∆ικαιούχου.

(12) Ο ∆ιεθνής Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ) του Εκδοχέα σε περίπτωση εκχώρησης (αλλιώς παραµένει κενό).  

Να ζητηθεί από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και να προσκοµιστεί στον  Κ.Ο.Α.Π.

(13)  Η Ονοµασία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος του Εκδοχέα σε περίπτωση εκχώρησης (αλλιώς παραµένει κενό).

(14)  Σηµειώνονται µε Χ τα αντίστοιχα τετραγωνίδια.

(15)  Συµπληρώνεται µε τον αύξοντα αριθµό της εγγραφής.

(16)  Συµπληρώνεται µε τον αριθµό του Πιστοποιητικού Εξαγωγής (AGREX).

(17)  Σηµειώνεται η ηµεροµηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Εξαγωγής.

(18)  Σηµειώνεται η ηµεροµηνία λήξης του Πιστοποιητικού Εξαγωγής.

(19)  Αναγράφεται ο κωδικός της χώρας που έκδοσε το Πιστοποιητικό. 

(20)  Συµπληρώνεται µε τον αριθµό της διασάφησης εξαγωγής ή άλλου αντίστοιχου τελωνειακού εγγράφου.

(21)  Σηµειώνεται ο κωδικός του τελωνείου εξαγωγής.

(22)  Σηµειώνεται ο κωδικός του τελωνείου εξόδου από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


