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ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για την έκδοση ΔΕΛΤΙΟΥ Α.Τ.Α.
Προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως εκδόσετε ένα Δελτίο ΑΤΑ στο όνομα της: (πλήρης επωνυμία της επιχειρήσεως)

που είναι γραμμένη στο
με αριθμό μητρώου
ή στο όνομα του αντιπροσώπου της
Όνομα:
Επώνυμο:
Πλήρης διεύθυνση:
Το ανωτέρω Δελτίο ΑΤΑ πρέπει να εκδοθεί για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο πίσω μέρος αυτής
της αιτήσεως - υπευθύνου δηλώσεως και για τις παρακάτω χώρες:
(Σε περίπτωση διελεύσεως TRANSIT πρέπει να αναφερθεί και η χώρα ή οι χώρες από τις οποίες θα περάσουν τα
εμπορεύματα)
Οι υπογράφοντες (η επιχείρηση ή ο αντιπρόσωπός του όπως αναφέρονται ανωτέρω) δηλώνουν υπεύθυνα τα κατωτέρω.
1) ότι ο αριθμός των εμπορευμάτων, το βάρος τους και κυρίως η
αξία που δηλώνεται είναι αληθινά.
2) ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου των οδηγιών
που αναφέρονται στο Δελτίο ΑΤΑ (3η σελίδα).
3) ότι θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το
Δετλίο ΑΤΑ, ευθηνόμενοι προς τούτο αλληελεγγύως και ότι θα
συμμορφωθούν με τους νόμους των χωρών για τις οποίες έει
εκδοθεί το Δελτίο.
4) ότι θα τακτοποιήσουν το Δελτίο έναντι των Ελληνικών και ξένων
Τελωνειακών Αρχών και ότι στην περίπτωση που τα
εμπορεύματα ή ένα μέρος τους παραμείνουν οριστικά στο
εξωτερικό θα καταβάλλουν στις ξένες Τελωνειακές Αρχές τους
δασμούς και φόρους που αναλογούν σ' αυτά. Υποχρεούνται δε
επίσης να παραδώσουν τη σχετικήαπόδειξη εξοφλήσεως στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
5) ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
αποκατάσταση του Δελτίου ΑΤΑ και ότι θα το επιστρέψουν στο
Επιμελητήριο που το έχει εκδόσει μέσα σε δέκα μέρες (10) το
αργότερο από τη λήξη του.

6) ότι γνωρίζουν ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών έχει αναλάβει την υποχρέωση απέναντι στις ξένες
Τελωνειακές Αρχές, να καταβάλει τους αντίστοιχους δασμούς, στην
περίπτωση που τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο Δελτίο ΑΤΑ
δεν θα επαναπατρισθούν.
7) ότι στην περίπτωση που δεν τηρήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις
τους, θα καταβάλουν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών ή στην Ασφαλιστική Εταιρεία όπου είναι τούτο ασφαλισμένο,
άνευ ετέρου, τα ποσά των δασμών και φόρων που αντιστοιχούν στα
εμπορεύματα καθώς και όλα τα έξοδα και τους τόκους υπερημερίας.
8) ότι αποδέχονται χωρίς καμμιά επιφύλαξη, όπως η Ασφαλιστική
Εταιρεία που αναφέρεται ανωτέρω, υποκαθιστά πλήρως στα
δικαιώματα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
εφ' όσον αυτή αποζημιώσει το ΕΒΕΑ επειδή δεν ετήρησαν τις
υποχρεώσεις τους.

Χώρος που προορίζεται για το Επιμελητήριο που εκδίδει το Δελτίο ΑΤΑ
Νο Δελτίου ΑΤΑ ..............................................................................................................
Ημερομηνία εκδόσεως ................................................................................................
Ισχύει μέχρι ......................................................................................................................

Αριθ. φύλλων εξόδου ...................................................................................................
Αριθ. φύλλων εισόδου .................................................................................................
Αριθ. φύλλων επανεξαγωγής ....................................................................................
Αριθ. φύλλων επανεισαγωγής ...................................................................................
Αριθ. φύλλων διελεύσεως ...........................................................................................
Αριθ. φύλλων συμπληρωματικών ............................................................................

Η συμπλήρωση αυτής της σελίδας θα πρέπει να απαραίτητα να γίνει στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα
Αυξ.
Αριθ.

Εμπορευματολογική περιγραφή των
εμπορευμάτων και σημεία και αριθμοί που
τυχόν υπάρχουν
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Εμπορική αξία στη χώρα εκδόσεως του Δελτίου
Εάν είναι διαφορετική από τη χώρα εκδόσεως του Δελτίου

Ημερομηνία ..............................................................................................

Ημερομηνία ..............................................................................................

Σφραγίδα και υπογραφή της επιχ/σεως

Υπογραφή αντιπροσώπου
(εφ' όσον υπάρχει)

