Συνημμένο 1

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1412 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Επιθυμώ να αναφερθώ στην αίτηση μου αρ. ………… την οποία έχετε εγκρίνει προκαταρκτικά για
συμμετοχή στο πιο πάνω Σχέδιο και παρακαλώ όπως προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την
πληρωμή της ενίσχυσης που δικαιούμαι βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.
H συνολική ποσότητα πετρελαίου κίνησης για την οποία διεκδικώ ενίσχυση φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΟΧΗΜΑ
(ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΛΙΤΡΑ)
ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
(Περίοδος από 12/6 /2018 - 28/12/2018

ΣΥΝΟΛΟ
Επισυνάπτω αποδεικτικά έγγραφα (τιμολόγια/αποδείξεις αγοράς) των καυσίμων. Τα αποδεικτικά
είναι ταξινομημένα κατά επιλέξιμο όχημα όπως φαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται (για κάθε
επιλέξιμο όχημα επισυνάπτεται ξεχωριστός πίνακας).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……………………………………………………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ……………………………………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ …………………………………………..

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
12/6/2018 - 28/12/2018
Αρ. εγγραφής επιλέξιμου οχήματος:……………………………………..Αρ. Αίτησης:……………………..
Α/Α

Αρ. Τιμολογίου
(όπου
εφαρμόζεται)

Αρ.
Απόδειξης

ΣΥΝΟΛΟ

Επωνυμία
αδειοδοτημένου
πρατηρίου
καυσίμων

Συνολική ποσότητα
πετρελαίου που
χορηγήθηκε στο
όχημα (Μέχρι δύο
δεκαδικά)

Ημερομηνία
συναλλαγής

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Σύντομες οδηγίες / διευκρινίσεις για την συμπλήρωση του αιτήματος πληρωμής και την
υποβολή των αποδεικτικών/δικαιολογητικών εγγράφων (τιμολόγια/αποδείξεις).
(1) Όλα τα τιμολόγια/αποδείξεις που υποβάλλονται θα πρέπει:
(α) Να έχουν εκδοθεί μετά τις 12/6/2018 και μέχρι τις 28/12/2018.
(β) Να είναι πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα
(γ) Να φέρουν υπογραφή τόσο από τον πρατηριούχο όσο και από τον αιτητή και να εκδίδονται
από ηλεκτρονικό σύστημα του πρατηρίου καυσίμων ή από επίσημο διπλότυπο αποδείξεων
του πρατηρίου. Τονίζεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές ηλεκτρονικές αποδείξεις που εκδίδονται
από χρηματοδέκτες, σε μη εργάσιμες ώρες των πρατηρίων καυσίμων.
(δ) Στις αποδείξεις πληρωμών από τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να αναγράφονται τα
ακόλουθα στοιχεία: (i) η επωνυμία του αδειοδοτημένου πρατηρίου καυσίμων, (ii) ο αριθμός
εγγραφής του οχήματος, (iii) η συνολική ποσότητα του πετρελαίου που χορηγήθηκε στο όχημα,
(iv) το συνολικό χρηματικό ποσό χρέωσης της ποσότητας του πετρελαίου που χορηγήθηκε στο
όχημα και (v) η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.
Εάν διαπιστωθεί παρατυπία/επέμβαση σε δικαιολογητικά που υποβάλλονται θα επιβάλλονται
κυρώσεις που προνοούνται από τους σχετικούς Κανονισμούς και μπορούν να φτάσουν μέχρι
και σε απόρριψη της αίτησης .
(2) Για κάθε επιλέξιμο όχημα συμπληρώνεται ξεχωριστός αναλυτικός πίνακας για τα
δικαιολογητικά που προσκομίζονται.
3) Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τιμολόγιο της μετρητοίς ή τιμολόγιο επί
πιστώσει από πρατηριούχο καυσίμων, που θα συνοδεύεται από απόδειξη εξόφλησης, για
συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης καυσίμων και πολλαπλούς ανεφοδιασμούς καυσίμων.
Ωστόσο, σ’ αυτή την περίπτωση στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες
που αφορούν τον κάθε ανεφοδιασμό καυσίμων (ημερομηνία, ποσότητα πετρελαίου κ.τ.λ) του
συγκεκριμένου οχήματος, με ξεχωριστή εγγραφή.

