ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

1 ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ (κεφαλαία γράµµατα)

D.V.1

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

2(α) ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (κεφαλαία γράµµατα)

2(β) ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΑΦΗΣΤΗ (κεφαλαία γράµµατα)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με την υπογραφή και κατάθεση της διασάφησης ο διασαφηστής αναλαµβάνει την
ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο
αυτό ή/και οποιοδήποτε άλλο συµπληρωµατικό φύλλο που κατατίθεται συγχρόνως
και για την αυθεντικότητα κάθε προσαπτόµενου αποδεικτικού. Ο διασαφηστής
αναλαµβάνει επίσης την ευθύνη για την παροχή κάθε επιπλέον πληροφόρησης ή
εγγράφου απαραίτητου για τον καθορισµό της δασµολογητέας αξίας των
εµπορευµάτων.

3 Όροι παραδόσεως

4 Αριθµός και ηµεροµηνία τιµολογίου

5 Αριθµός και ηµεροµηνία συµβάσεως

6 Αριθµός και ηµεροµηνία κάθε τελωνειακής αποφάσεως που αφορά τους χώρους 7 έως 9.

Σηµειώστε µε ένα Χ το
κατάλληλο
τετραγωνίδιο

7(α) ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ο αγοραστής και ο πωλητής κατά την έννοια του άρθρου 143(*) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(β) Έχουν ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ οι σχέσεις την τιµή των εισαγοµένων εµπορευµάτων:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

(γ) Η συναλλαγική αξία των εισαγόµενων εµπορευµάτων ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΠΟΛΥ µια αξία αναφερόµενη στο άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν "ΟΧΙ" προχωρείστε στο χώρο 8.

Εάν "ΝΑΙ" παρακαλείσθε να δώσετε λεπτοµερείς εξηγήσεις:

8(α) Υπάρχουν ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ως προς τη µεταβίβαση ή τη χρησιµοποίηση των εµπορευµάτων από τον αγοραστή, πλην των περιορισµών, οι
οποίοι:
−

επιβάλλονται ή απαιτούνται από το νόµο ή από τις δηµόσιες αρχές εντός της Κοινότητας.

−

περιορίζουν τη γεωγραφική ζώνη, εντός της οποίας δύνανται να µεταπωληθούν τα εµπορεύµατα, ή

−

δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία των εµπορευµάτων.

(β) Εξαρτάται η πώληση ή η τιµή από ΟΡΟΥΣ ή από ΠΑΡΟΧΕΣ, των οποίων η αξία δεν δύναται να καθοριστεί όσον αφορά τα υπό εκτίµηση
εµπορεύµατα:
Προσδιορίστε το είδος των περιορισµών, όρων ή παροχών, κατά περίπτωση:

Εάν η αξία των όρων ή παροχών δύναται να καθοριστεί να αναγράψετε το ποσό στο χώρο 11(β).
9(α) Υφίστανται ROYALTIES και ∆ΙΚΑΙΩΜΑ Α∆ΕΙΑΣ σχετικά µε τα εισαγόµενα εµπορεύµατα, τα οποία υποχρεούται να καταβάλει ο αγοραστής,
είτε άµεσα είτε έµµεσα, επειδή η υποχρέωση αυτή αποτελεί όρο της πώλησης:
(β) Εξαρτάται η πώληση από συµφωνία, κατά τους όρους της οποίας ένα µέρος του προϊόντος κάθε µεταγενέστερης ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΩ¦,
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ των εισαγοµένων εµπορευµάτων περιέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, στον πωλητή.
Εάν απαντήσετε "ΝΑΙ" σε µια από τις ερωτήσεις αυτές, να διευκρινίσετε τους όρους και, εάν είναι δυνατό, να αναγράψετε τα ποσά στους χώρους
15 και 16.
(*) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 7
1. ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ ΕΑΝ
(α) το ένα µετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συµβούλιο της επιχειρήσεως του άλλου, και αντιστρόφως·
(β) έχουν από νοµική άποψη την ιδιότητα των εταίρων·
(γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου·
(δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άµεσα ή έµµεσα 5% ή περισσότερο των
µετοχών ή µεριδίων των εκδιδόµενων µε δικαίωµα ψήφου, του ενός και του άλλου·
(ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άµεσα ή έµµεσα·
(στ) και τα δύο ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από ένα τρίτο πρόσωπο·
(ζ) και τα δύο µαζί ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα ένα τρίτο πρόσωπο, ή
(η) είναι µέλη της ίδιας οικογένειας.
2. το γεγονός ότι ο αγοραστής και ο πωλητής συνδέονται δεν εµποδίζει τη χρήση της συναλλακτικής αξίας (βλέπε
άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 καθώς και τις ερµηνευτικές σηµειώσεις τις σχετικές
µε την εν λόγω διάταξη που αναφέρεται στο παράρτηµα 23.

10(α) Αριθµός συµπληρωµατικών φύλλων
D.V.1 BIS συνηµµένα
10(β) Τόπος:
Ηµεροµηνία:
Υπογραφή:

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εµπόρευµα
Α. Βάση
υπολογισµού

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
στον ανωτέρω
χώρο Α (*)
Να αναφέρετε
ΚΑΤΩΤΕΡΩ τις
προγενέστερες
αποφάσεις των
τελωνειακών
αρχών που
έχουν σχέση µε
τα θέµατα
αυτά:

Εµπόρευµα

Εµπόρευµα

11(α) Καθαρή τιµή στο ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Τιµή πράγµατι
πληρωθείσα ή πληρωτέα για διακανονισµό κατά τη χρονική
στιγµή που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της
δασµολογητέας αξίας) ..................................................................
(β) Έµµεσες πληρωµές – βλέπε χώρο Β (β) .....................................
(τιµή µετατροπής:
)
12 Σύνολο Α σε ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ………………………………………
13 Έξοδα που βαρύνουν τον αγοραστή:
(α) προµήθειες, µε εξαίρεση τις προµήθειες αγοράς ........................
(β) έξοδα µεσιτείας ............................................................................
(γ) είδη συσκευασίας και συσκευασίες ..............................................
14 Προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόµενα από τον αγοραστή, αδαπάνως
ή µε µειωµένο κόστος και χρησιµοποιούµενα κατά την παραγωγή
και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόµενων εµπορευµάτων:
Οι αναφερόµενες αξίες επιµερίζονται, κατά περίπτωση, µε
κατάλληλο τρόπο:
(α) υλικό, συστατικά, µέρη και παρόµοια ενσωµατωµένα στα
εισαγόµενα εµπορεύµατα .............................................................
(β) εργαλεία,
µήτρες,
καλούπια
και
παρόµοια
στοιχεία
χρησιµοποιηθέντα κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(γ) καταναλισκόµενα υλικά κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(δ) εργασίες µηχανικής ή µηχανολογίας, µελέτης, τέχνης,
σχεδιασµού, σχεδίων και ιχνογραφηµάτων, οι οποίες γίνονται
εκτός της Κοινότητας και είναι αναγκαίες για την παραγωγή των
εισαγόµενων εµπορευµάτων.
15 Royalties και δικαιώµατα αδείας – βλέπε χώρο 9(α) ..........................
16 Προϊόν κάθε µεταγενέστερης µεταπωλήσεως, µεταβιβάσεων ή
χρησιµοποιήσεως που περιέρχεται στον πωλητή – βλέπε χώρο
9(β) ....................................................................................................
17 Έξοδα παραδόσεως µέχρι .................................................................
(α) έξοδα µεταφοράς ________________________(τόπος εισόδου)
(β) έξοδα φορτώσεως και εργασιών διαφυλάξεως.............................
(γ) ασφάλιση ......................................................................................
18 Σύνολο Β ............................................................................................

Γ. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ στην
ανωτέρω
στήλη Α(*)

19 Έξοδα µεταφοράς µετά την άφιξη στον τόπο εισόδου .......................
20 Έξοδα σχετικά µε εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης,
συναρµολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας που έγιναν µετά
την εισαγωγή .....................................................................................
21 Λοιπά έξοδα (να διευκρινιστούν) ___________________________
22 ∆ασµοί και φόροι πληρωτέοι εντός της Κοινότητας λόγω της
εισαγωγής ή της πώλησης των εµπορευµάτων .................................
23 Σύνολο Γ ............................................................................................

24 ∆ΗΛΟΥΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Α + Β – Γ) ......................................................................................
(*) Όταν τα ποσά είναι πληρωτέα σε ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ να αναγράψετε εδώ το ποσό σε ξένο νόµισµα και την τιµή µετατροπής που αφορά κάθε
στοιχείο και κατά εµπόρευµα.
Σχετικά στοιχεία

Ποσό

Τιµή µετατροπής

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

D.V.1 BIS

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εµπόρευµα
Α. Βάση
υπολογισµού

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
στον ανωτέρω
χώρο Α (*)
Να αναφέρετε
ΚΑΤΩΤΕΡΩ τις
προγενέστερες
αποφάσεις των
τελωνειακών
αρχών που
έχουν σχέση µε
τα θέµατα
αυτά:

Εµπόρευµα

Εµπόρευµα

11(α) Καθαρή τιµή στο ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Τιµή πράγµατι
πληρωθείσα ή πληρωτέα για διακανονισµό κατά τη χρονική
στιγµή που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της
δασµολογητέας αξίας) ..................................................................
(β) Έµµεσες πληρωµές – βλέπε χώρο Β (β) .....................................
(τιµή µετατροπής:
)
12 Σύνολο Α σε ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ………………………………………
13 Έξοδα που βαρύνουν τον αγοραστή:
(α) προµήθειες, µε εξαίρεση τις προµήθειες αγοράς ........................
(β) έξοδα µεσιτείας ............................................................................
(γ) είδη συσκευασίας και συσκευασίες ..............................................
14 Προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόµενα από τον αγοραστή, αδαπάνως
ή µε µειωµένο κόστος και χρησιµοποιούµενα κατά την παραγωγή
και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόµενων εµπορευµάτων:
Οι αναφερόµενες αξίες επιµερίζονται, κατά περίπτωση, µε
κατάλληλο τρόπο:
(α) υλικό, συστατικά, µέρη και παρόµοια ενσωµατωµένα στα
εισαγόµενα εµπορεύµατα .............................................................
(β) εργαλεία,
µήτρες,
καλούπια
και
παρόµοια
στοιχεία
χρησιµοποιηθέντα κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(γ) καταναλισκόµενα υλικά κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(δ) εργασίες µηχανικής ή µηχανολογίας, µελέτης, τέχνης,
σχεδιασµού, σχεδίων και ιχνογραφηµάτων, οι οποίες γίνονται
εκτός της Κοινότητας και είναι αναγκαίες για την παραγωγή των
εισαγόµενων εµπορευµάτων.
15 Royalties και δικαιώµατα αδείας – βλέπε χώρο 9(α) ..........................
16 Προϊόν κάθε µεταγενέστερης µεταπωλήσεως, µεταβιβάσεων ή
χρησιµοποιήσεως που περιέρχεται στον πωλητή – βλέπε χώρο
9(β) ....................................................................................................
17 Έξοδα παραδόσεως µέχρι .................................................................
(α) έξοδα µεταφοράς ________________________(τόπος εισόδου)
(β) έξοδα φορτώσεως και εργασιών διαφυλάξεως.............................
(γ) ασφάλιση ......................................................................................
18 Σύνολο Β ............................................................................................

Γ. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ στην
ανωτέρω
στήλη Α(*)

19 Έξοδα µεταφοράς µετά την άφιξη στον τόπο εισόδου .......................
20 Έξοδα σχετικά µε εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης,
συναρµολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας που έγιναν µετά
την εισαγωγή .....................................................................................
21 Λοιπά έξοδα (να διευκρινιστούν) ___________________________
22 ∆ασµοί και φόροι πληρωτέοι εντός της Κοινότητας λόγω της
εισαγωγής ή της πώλησης των εµπορευµάτων .................................
23 Σύνολο Γ ............................................................................................

24 ∆ΗΛΟΥΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Α + Β – Γ) ......................................................................................
(*) Όταν τα ποσά είναι πληρωτέα σε ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ να αναγράψετε εδώ το ποσό σε ξένο νόµισµα και την τιµή µετατροπής που αφορά κάθε
στοιχείο και κατά εµπόρευµα.
Σχετικά στοιχεία

Ποσό

Τιµή µετατροπής

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εµπόρευµα
Α. Βάση
υπολογισµού

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
στον ανωτέρω
χώρο Α (*)
Να αναφέρετε
ΚΑΤΩΤΕΡΩ τις
προγενέστερες
αποφάσεις των
τελωνειακών
αρχών που
έχουν σχέση µε
τα θέµατα
αυτά:

Εµπόρευµα

Εµπόρευµα

11(α) Καθαρή τιµή στο ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (Τιµή πράγµατι
πληρωθείσα ή πληρωτέα για διακανονισµό κατά τη χρονική
στιγµή που λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της
δασµολογητέας αξίας) ..................................................................
(β) Έµµεσες πληρωµές – βλέπε χώρο Β (β) .....................................
(τιµή µετατροπής:
)
12 Σύνολο Α σε ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ………………………………………
13 Έξοδα που βαρύνουν τον αγοραστή:
(α) προµήθειες, µε εξαίρεση τις προµήθειες αγοράς ........................
(β) έξοδα µεσιτείας ............................................................................
(γ) είδη συσκευασίας και συσκευασίες ..............................................
14 Προϊόντα και υπηρεσίες παρεχόµενα από τον αγοραστή, αδαπάνως
ή µε µειωµένο κόστος και χρησιµοποιούµενα κατά την παραγωγή
και την πώληση προς εξαγωγή των εισαγόµενων εµπορευµάτων:
Οι αναφερόµενες αξίες επιµερίζονται, κατά περίπτωση, µε
κατάλληλο τρόπο:
(α) υλικό, συστατικά, µέρη και παρόµοια ενσωµατωµένα στα
εισαγόµενα εµπορεύµατα .............................................................
(β) εργαλεία,
µήτρες,
καλούπια
και
παρόµοια
στοιχεία
χρησιµοποιηθέντα κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(γ) καταναλισκόµενα υλικά κατά την παραγωγή των εισαγοµένων
εµπορευµάτων .............................................................................
(δ) εργασίες µηχανικής ή µηχανολογίας, µελέτης, τέχνης,
σχεδιασµού, σχεδίων και ιχνογραφηµάτων, οι οποίες γίνονται
εκτός της Κοινότητας και είναι αναγκαίες για την παραγωγή των
εισαγόµενων εµπορευµάτων.
15 Royalties και δικαιώµατα αδείας – βλέπε χώρο 9(α) ..........................
16 Προϊόν κάθε µεταγενέστερης µεταπωλήσεως, µεταβιβάσεων ή
χρησιµοποιήσεως που περιέρχεται στον πωλητή – βλέπε χώρο
9(β) ....................................................................................................
17 Έξοδα παραδόσεως µέχρι .................................................................
(α) έξοδα µεταφοράς ________________________(τόπος εισόδου)
(β) έξοδα φορτώσεως και εργασιών διαφυλάξεως.............................
(γ) ασφάλιση ......................................................................................
18 Σύνολο Β ............................................................................................

Γ. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Έξοδα σε
ΕΘΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ στην
ανωτέρω
στήλη Α(*)

19 Έξοδα µεταφοράς µετά την άφιξη στον τόπο εισόδου .......................
20 Έξοδα σχετικά µε εργασίες κατασκευής, εγκατάστασης,
συναρµολόγησης, συντήρησης ή τεχνικής βοήθειας που έγιναν µετά
την εισαγωγή .....................................................................................
21 Λοιπά έξοδα (να διευκρινιστούν) ___________________________
22 ∆ασµοί και φόροι πληρωτέοι εντός της Κοινότητας λόγω της
εισαγωγής ή της πώλησης των εµπορευµάτων .................................
23 Σύνολο Γ ............................................................................................

24 ∆ΗΛΟΥΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (Α + Β – Γ) ......................................................................................
(*) Όταν τα ποσά είναι πληρωτέα σε ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ να αναγράψετε εδώ το ποσό σε ξένο νόµισµα και την τιµή µετατροπής που αφορά κάθε
στοιχείο και κατά εµπόρευµα.
Σχετικά στοιχεία

Ποσό

Τιµή µετατροπής

