ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Στοιχεία Διαχειριστή

Ημ/νία ___/___/____
Προς
Ecoelastika Α.Ε
Σωρού 14 ΤΚ 15125, Μαρούσι
Fax: 2106128659
(Υπόψη κου Κ. Γαλάνη)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Χρηματικές εισφορές

Αρ. Πωλούμενων Τεμαχίων

Υπολογισμός χρημ. Εισφοράς
που πιστώνεται

Α: 1,00 €
Β: 5,86 €
Γ: 0,42 €
ΣΥΝΟΛΟ*
* στο συνολικό άθροισμα θα υπολογίζεται ΦΠΑ 24%

ΟΡΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
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Η δήλωση είναι ετήσια και αφορά τις εξαγωγές του προηγούμενου έτους. Αποστέλλεται στην
ECOELASTIKA από τους συμβεβλημένους διαχειριστές εντός του πρώτου 20μέρου του μηνός
Ιανουαρίου κάθε έτους και θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις βεβαιώσεις ορκωτού σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
Τα τεμάχια ανά κατηγορία (Α,Β,Γ) των ελαστικών που περιλαμβάνονται στη δήλωση του
διαχειριστή πρέπει υποχρεωτικά να πιστοποιούνται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Σε
περίπτωση που περιλαμβάνονται στη δήλωση του διαχειριστή αιτήματα πελατών του για
επιστροφή εισφορών, το κάθε αίτημα πελάτη που ζητά επιστροφή από τον διαχειριστή θα πρέπει
να αποδεικνύεται με βεβαίωση ορκωτού του πελάτη. Η βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή του
πελάτη θα πιστοποιεί τις εξαγωγές που πραγματοποίησε ο πελάτης το προηγούμενο έτος σε
τεμάχια ανά κατηγορία ελαστικών (Α,Β,Γ). Ο διαχειριστής προκειμένου να περιλαμβάνει στη
δήλωσή του προς την ECOELASTIKA αιτήματα πελατών του υποχρεούται να ζητά και να λαμβάνει
από κάθε πελάτη ξεχωριστά βεβαίωση ορκωτού.. Οι βεβαιώσεις των ορκωτών ελεγκτών των
πελατών θα πρέπει να τηρούνται από τους διαχειριστές για το ενδεχόμενο ελέγχου από την
ECOELASTIKA.
Η ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των δεδομένων των δηλώσεων εξαγωγών. Ο
έλεγχος διενεργείται από υπάλληλο της ECOELASTIKA ή εξωτερικό συνεργάτη – ελεγκτή, μετά από
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του διαχειριστή.
Ο διαχειριστής υποχρεούται να επιδεικνύει στον έλεγχο της ECOELASTIKA τις βεβαιώσεις
ορκωτών των πελατών καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από τον έλεγχο. Σε
περίπτωση που δεν δικαιολογούνται οι δηλωθείσες ποσότητες δεν γίνεται επιστροφή χρηματικών
εισφορών από την ECOELASTIKA και σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επιστροφή
θα καταβάλλονται στην ECOELASTIKA οι χρηματικές εισφορές που είχαν επιστραφεί
αχρεωστήτως.
Για τις χρηματικές εισφορές που αντιστοιχούν στις δηλωθείσες εξαγωγές θα εκδίδεται από την
ECOELASTIKA πιστωτικό τιμολόγιο προς τον υπόχρεο διαχειριστή, ο οποίος με τη σειρά του
πιστώνει τους πελάτες του.
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