
Ο παρών νόµος δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 3846Α, στις 29 
Απριλίου 2004 και ετέθη σε ισχύ την 1/5/2004. Τροποποιήθηκε από τους νόµους 208(Ι)/2004, 
245(Ι)/2004,262(Ι)/2004, 126(Ι)/2005, 65(Ι)/2006, 144(Ι)/2006, 6(Ι)/2007, 61(Ι)/2007, 139(I)/2007, 
140(Ι)/2007 και 22(Ι)/2008. Οι τροποποιήσεις έχουν ενσωµατωθεί στο παρόν κείµενο. 

 

N. 91(I)/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 
Άρθρο  

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1  Συνοπτικός τίτλος 
2  Ορισµοί 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

3  Αρµοδιότητα Τµήµατος Τελωνείων 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

4  Πεδίο εφαρµογής 
5  Απαιτητό του φόρου κατανάλωσης 
6  Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
7  Απόκτηση εναρµονισµένων προϊόντων σε ειδικές περιπτώσεις 
8  Ειδικές περιπτώσεις κατοχής εναρµονισµένων προϊόντων για εµπορικούς σκοπούς 
9  Άλλες περιπτώσεις απαιτητού και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για 

εναρµονισµένα προϊόντα 

 ΜΕΡΟΣ IV – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

10  Παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή εναρµονισµένων προϊόντων 
11  Έγκριση σύστασης και λειτουργία φορολογικών αποθηκών 
12  Εγκεκριµένος αποθηκευτής 
13  Απώλειες και ελλείµµατα εναρµονισµένων προϊόντων 

 ΜΕΡΟΣ V – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

14  Κυκλοφορία εναρµονισµένων προϊόντων µεταξύ φορολογικών αποθηκών 
15  Παραλαβή εναρµονισµένων προϊόντων από εγγεγραµµένο ή µη επιτηδευµατία 
16  Μητρώο δεδοµένων 
17  Φορολογικός εκπρόσωπος 
18  Έλεγχος των εναρµονισµένων προϊόντων κατά τη διακίνηση 

 ΜΕΡΟΣ VΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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19  ∆ιαδικασία επιβολής, καταβολής και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης 
20  Εκ των υστέρων βεβαίωση του φόρου κατανάλωσης 
21  Συµπληρωµατική βεβαίωση 
22  Ακύρωση βεβαίωσης κλπ από το Ανώτατο ∆ικαστήριο 
23  Χρηµατική επιβάρυνση – τόκος 
24  Παραγραφή 
25  Ανάκτηση φόρου κατανάλωσης, χρηµατικής επιβάρυνσης και τόκου 

 ΜΕΡΟΣ VΙI – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

26  Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης 
27  Αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος κατανάλωσης 

 ΜΕΡΟΣ VΙΙI – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

28  Γενικές απαλλαγές για τα εναρµονισµένα προϊόντα  
29  Απαλλαγή προϊόντων που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών 
30  Απαλλαγή προϊόντων που εισάγονται ή εισέρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία 
31  Άλλες απαλλαγές προϊόντων 
32  Επανεισαγόµενα προϊόντα 

 ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΠ 

33  Ορισµοί 
34  Ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 92/12 
35  ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου 
36  Πεδίο εφαρµογής και ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής 

ενέργειας 
37  Προσδιορισµός του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
38  Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
39  Μεταβολή συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης 
40  Παραγωγή προϊόντων του άρθρου 36 
41  Πράξεις και επεξεργασίες που δεν θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων 
42  Ανάµειξη ενεργειακών προϊόντων 
43  Ειδικές περιπτώσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
44  Ειδικές απαλλαγές και µειώσεις 
45  Επιβολή διαφοροποιηµένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης 
46  Απαλλαγές υποκατάστατων ενεργειακών προϊόντων 
47  Αδικήµατα 
48  Απαλλαγές καυσίµων αυτοκινήτων οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων ειδικών χρήσεων 
49  Γνωστοποίηση για όρους, προϋποθέσεις κλπ 

 ΜΕΡΟΣ Χ – ΑΛΚΟΟΛΗ – ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΠ 

50  Ορισµοί 
51  Ειδικός φόρος κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης 
52  Ειδικές απαλλαγές 
53  Ειδικός φόρος κατανάλωσης µπύρας, κρασιού, ποτών παρασκευαζόµενων µε ζύµωση και 

ενδιάµεσων προϊόντων 
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54  Απαλλαγή µπύρας 
55  Παραγωγή προϊόντων εκτός φορολογικών αποθηκών 

 
 
 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΖΙΒΑΝΙΑΣ – ΠΟΤΟΠΟΙΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ – ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ 

ΚΛΠ 

56  Άδεια κατασκευής αιθυλικής αλκοόλης 
57  Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης σχετικά µε την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης κλπ 

58  Άδεια ανακαθαρισµού αιθυλικής αλκοόλης και ποτοποιία 
59  Γνωστοποίηση για τον ανακαθαρισµό αιθυλικής αλκοόλης και την ποτοποιία 
60  Περιορισµοί που αφορούν τους οινοπνευµατοποιούς Β΄ κατηγορίας 
61  Αποθήκη ωρίµανσης 
62  Αδικήµατα κατά τη µεταφορά αιθυλικής αλκοόλης από οινοπνευµατοποιείο κλπ 
63  Ποινή για παράνοµη κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης κλπ 
64  Άδεια κατοχής και χρήσης απλού άµβυκα 
65  Περιορισµοί στη διάθεση αµπελοοινικού αποστάγµατος 
66  Μεταφορά ή αποστολή αµπελοοινικού αποστάγµατος 
67  Εξουσιοδότηση και άδεια κατασκευής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης 
68  Εξουσία έκδοσης ∆ιατάγµατος που αφορά τη µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη 
69  Εξουσιοδότηση κατασκευής ενδιάµεσων προϊόντων και αφρωδών κρασιών 
70  Άδεια κατασκευής µπύρας 
71  Ειδική άδεια κατασκευής µπύρας σε εστιατόρια κλπ 
72  Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης που αφορά στην κατασκευή µπύρας 
73  Αδικήµατα κατασκευαστών µπύρας 
74  Άδεια κατασκευής προϊόντων που εµπίπτουν στον ορισµό "αλκοόλη και αλκοολούχα 

ποτά" 
75  Εξουσία έκδοσης γνωστοποίησης που αφορά την κατασκευή προϊόντων που εµπίπτουν 

στον ορισµό «αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά» 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

76  Απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
77  ∆ήµευση αιθυλικής αλκοόλης 
78  Βεβαίωση δύναµης, πυκνότητας, ειδικού βάρους, βάρους και όγκου αιθυλικής αλκοόλης 

κλπ 
79  Μικροί οινοπαραγωγοί 
80  Καταστροφή υπολειµµάτων προϊόντων 
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 ΜΕΡΟΣ ΧΙ – ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ 

81  Ορισµοί 
82  Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά 
83  Βάση υπολογισµού του ειδικού φόρου κατανάλωσης µικροποσοτήτων 

βιοµηχανοποιηµένων καπνών για ατοµική χρήση 
84  Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισµό του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
85  Καθορισµός της τιµής λιανικής πώλησης 
86  Ειδικές απαλλαγές βιοµηχανοποιηµένων καπνών 
87  Ειδική περίπτωση επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
88  Ενδείξεις βιοµηχανοποιηµένων καπνών 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΚΑΠΝΑ 

89  Ορισµοί 
90  Άδεια βιοµηχανοποίησης καπνού 
91  Έκδοση γνωστοποιήσεων που αφορούν τη βιοµηχανοποίηση καπνού 
92  Άδεια εµπορίας ή πώλησης βιοµηχανοποιηµένου καπνού 
93  Εισαγωγή και εξαγωγή βιοµηχανοποιηµένου ή µη καπνού 
94  Αποθήκευση µη βιοµηχανοποιηµένου καπνού 
95  Μετουσίωση µη βιοµηχανοποιηµένου καπνού κλπ 
96  Άδεια καλλιέργειας καπνού 
97  Άδεια εµπορίας εγχώριου καπνού και εγκεκριµένη αποθήκη εγχώριου καπνού 
98  Γνωστοποίηση που αφορά την καλλιέργεια κλπ καπνού 
99  Αδίκηµα 

 ΜΕΡΟΣ ΧΙI – ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

100  Φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα του Τέταρτου Παραρτήµατος 
101  Φορολογητέα αξία 
102  Εξουσία επιστροφής του φόρου κατανάλωσης 
103  Άδεια κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών 
104  Συσκευές δοσοµετρικής άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών 
105  Άδεια κατασκευής άλλων προϊόντων  
106  Εξουσία έκδοσης γνωστοποιήσεων που αφορούν την κατασκευή άλλων προϊόντων 
107  Αποταµίευση και προσωρινή µετακίνηση επιτοπίως παραγοµένων άλλων προϊόντων  
108  Αποταµίευση προϊόντων του Τέταρτου Παραρτήµατος που προέρχονται από κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
109  Απώλειες και ελλείµµατα  

 ΜΕΡΟΣ ΧΙΙI – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Α∆ΕΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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110  Άδειες 
111  Μεταβίβαση αδειών  
112  Καταβολή τελών κατά τη µεταβίβαση αδειών και µεταφορά επιχείρησης 
113  Ακύρωση ή ανάκληση αδειών 
114  Αδικήµατα για ορισµένες άδειες 
115  Εξουσία ελέγχου άδειας για µεταφερόµενα προϊόντα 
116  Αδικήµατα για τις άδειες και πιστοποιητικά  

 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 

117  ∆ιενέργεια δηλώσεων 
118  Νέα δήλωση του ιδίου υποστατικού 
119  Απόδειξη δηλώσεων 
120  Αδικήµατα για τις δηλώσεις 

 ΜΕΡΟΣ ΧΙV – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

121  Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 
122  ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι και ανταλλαγή πληροφοριών 
123  Φορολογικά επισήµατα ή άλλα αναγνωριστικά σήµατα ή στοιχεία 
124  Πωλήσεις εναρµονισµένων προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση από 

καταστήµατα πλοίων και αεροσκαφών 
125  Ισοτιµία Ευρώ έναντι Λίρας Κύπρου 

 ΜΕΡΟΣ ΧV – ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΛΠ 

126  Εξουσία απαίτησης παροχής πληροφοριών και προσαγωγής αρχείων, βιβλίων, εγγράφων 
ή στοιχείων 

127  Εξουσία διεξαγωγής ελέγχων 
128  Εξουσία εισόδου σε υποστατικό  
129  Εξουσία διεξαγωγής έρευνας για κρυµµένους σωλήνες κλπ 
130  Εξουσία προς απαίτηση διευκολύνσεων κλπ 
131  Εξουσία λήψης δειγµάτων 
132  Εξουσία απαγόρευσης της χρήσης ορισµένων ουσιών σε προϊόντα που υπόκεινται σε 

φόρο κατανάλωσης 
133  Εξουσία για είσοδο και έρευνα υποστατικών κλπ 
134  Εξουσία έρευνας υποστατικών στα οποία βρίσκεται οτιδήποτε υπόκειται εις δήµευση 
135  Εξουσία έρευνας οχηµάτων και σκαφών 
136  Εξουσία προσωπικής έρευνας 
137  Εξουσία για συµβιβασµό αδικηµάτων 
138  Εγγυητήρια και εγγύηση 

 ΜΕΡΟΣ ΧVΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

139  Αίτηµα αναθεώρησης κλπ 
140  Παραβάσεις και γενικά αδικήµατα 
141  Ποινική και αστική ευθύνη συµβούλων  
142  Ευθύνη προσώπου το οποίο παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης 
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143  Έκδοση ∆ιατάγµατος για την καταβολή του οφειλόµενου ποσού 
144  Εκτέλεση και κατάσχεση  
145  Επίδοση κοινοποιήσεων κλπ 
146  Τρόπος υποβολής διασάφησης ή δήλωσης κλπ 
147  Τήρηση βιβλίων και αρχείων 
148  Συνδροµή Αστυνοµίας 
149  Κανονισµοί, ∆ιατάγµατα και γνωστοποιήσεις 
150  Εφαρµογή διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας 

 

 ΜΕΡΟΣ ΧVΙΙ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

151  Επιφυλάξεις 
152  Καταργήσεις 
153  Μεταβατικές διατάξεις 
154  Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου ή διατάξεων αυτού 

 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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 ΜΕΡΟΣ I - ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Συνοπτικός Τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµος 
του 2004. 

 

Ορισµοί 2.- (1)  Στον παρόντα Νόµο εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια: 

 "άλλα κοινοτικά προϊόντα" σηµαίνει άλλα προϊόντα που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως κοινοτικά εµπορεύµατα σύµφωνα µε το άρθρο 
4(7) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί 
Θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 

 "άλλα προϊόντα" σηµαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο Μέρος ΧΙ και 
υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης· 

 

95(Ι)/2000 

"ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα" έχει την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του περί Φόρου Προστιθέµενης  
Αξίας Νόµου του 2000· 

 "γνωστοποίηση" σηµαίνει τη γνωστοποίηση που εκδίδει ο ∆ιευθυντής και 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας· 

 "∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 

 "∆ιευθυντής" σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων· 

  "εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας" σηµαίνει το πρόσωπο που δεν έχει την 
ιδιότητα του εγκεκριµένου αποθηκευτή, είναι εγγεγραµµένο στο 
µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 16 και έχει άδεια από το 
∆ιευθυντή µε βάση το άρθρο 15 να παραλαµβάνει κατά την άσκηση 
του επιτηδεύµατός του εναρµονισµένα προϊόντα που τελούν υπό 
καθεστώς αναστολής, δεν δύναται όµως να κατέχει ή αποστέλλει 
αυτά υπό καθεστώς αναστολής· 

 "εγκεκριµένος αποθηκευτής" σηµαίνει το πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο 
στο µητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 16 και έχει άδεια από το 
∆ιευθυντή µε βάση το άρθρο 12 να παράγει, να µεταποιεί, να 
κατέχει, να παραλαµβάνει και να αποστέλλει κατά την άσκηση του 
επιτηδεύµατός του εναρµονισµένα προϊόντα, που τελούν υπό 
καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη· 

 "ειδικός φόρος κατανάλωσης" σηµαίνει το φόρο κατανάλωσης που 
επιβαρύνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη ΙX, Χ  και ΧΙ· 

 "εναρµονισµένα προϊόντα" σηµαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στα 
Μέρη IX, Χ  και ΧΙ και υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης· 

 "ενεργειακά προϊόντα" σηµαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 



 8

33 του Μέρους ΙΧ· 

 "εξουσιοδοτηµένος λειτουργός” σηµαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται 
από το ∆ιευθυντή δυνάµει της τελωνειακής νοµοθεσίας για τη 
διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί µε βάση 
τον παρόντα Νόµο και την τελωνειακή νοµοθεσία· 

 "καθεστώς αναστολής" σηµαίνει το φορολογικό καθεστώς που 
εφαρµόζεται στην παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή και κυκλοφορία 
των εναρµονισµένων προϊόντων που τελούν υπό αναστολή της 
καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης· 

 "Κανονισµοί" σηµαίνει τους Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό 
Συµβούλιο και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας· 

 "καπνοβιοµήχανος" σηµαίνει κάθε πρόσωπο που µεταποιεί τον καπνό σε 
επεξεργασµένα προϊόντα, τα οποία προορίζονται για λιανική 
πώληση· 

 "κρατική αρχή" σηµαίνει οποιοδήποτε Υπουργείο ή οποιαδήποτε υπηρεσία 
υπαγόµενη σε Υπουργείο καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας οι δαπάνες λειτουργίας της οποίας προβλέπονται στους 
προϋπολογισµούς της ∆ηµοκρατίας· 

 "µετουσιωµένα επεξεργασµένα καπνά" σηµαίνει τα υπολείµµατα 
βιοµηχανοποίησης του καπνού· 

 "µη εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας" σηµαίνει το πρόσωπο που δεν έχει την 
ιδιότητα του εγκεκριµένου αποθηκευτή, δύναται όµως κατά την 
άσκηση του επιτηδεύµατός του να παραλαµβάνει περιστασιακά, 
εναρµονισµένα προϊόντα κάτω από τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 15· 

 “νοµικό πρόσωπο" περιλαµβάνει εταιρεία, συνεταιρισµό, σωµατείο, λέσχη, 
σύλλογο, σύνδεσµο, οργανισµό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση 
προσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύµφωνα µε 
τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου ή κανονισµού· 

 “νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου" σηµαίνει πρόσωπο που έχει συσταθεί 
µε Νόµο· 

 “παραγωγή προϊόντων" περιλαµβάνει και την κατασκευή· 

                        
95(Ι)/2000 

"παράδοση" έχει επίσης την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
άρθρο 9 του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµου του 2000· 

 “προϊόντα" σηµαίνει τα εναρµονισµένα προϊόντα και τα άλλα προϊόντα 
εκτός αν στον παρόντα Νόµο προνοείται διαφορετικά· 

 "πρόσωπο" περιλαµβάνει φυσικό και νοµικό πρόσωπο· 

 “Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σηµαίνει τη Συνθήκη που αφορά την 
εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου η οποία υπογράφτηκε 
στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 1960, περιλαµβάνει δε την 
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Ανταλλαγή Επιστολών της ίδιας ηµεροµηνίας, που αφορά τους 
τελωνειακούς δασµούς και φόρους κατανάλωσης.  

 “τελωνειακή νοµοθεσία“ σηµαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο, 
όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα και 
Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάµει αυτού και την αντίστοιχη 
Κοινοτική Νοµοθεσία, τους Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα και 
Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται  για εναρµόνιση ή/και για εφαρµογή 
της αντίστοιχης κοινοτικής νοµοθεσίας· 

 “τελωνειακό καθεστώς“ σηµαίνει τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, τη 
διαµετακόµιση, τη τελωνειακή αποταµίευση, τη τελειοποίηση προς 
επανεξαγωγή, τη µεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, τη προσωρινή 
εισδοχή, τη τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την εξαγωγή· 

 “τελωνειακό καθεστώς αναστολής" σηµαίνει την αναστολή καταβολής 
τελωνειακών δασµών των προϊόντων, τα οποία έχουν υπαχθεί σε 
καθεστώς εξωτερικής διαµετακόµισης, τελωνειακής αποταµίευσης, 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή µε τη µορφή του συστήµατος 
αναστολής, µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και προσωρινής 
εισαγωγής· 

 “τελωνειακοί δασµοί" σηµαίνει τους δασµούς που καθορίζονται στον 
Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη 
∆ασµολογική και Στατιστική Ονοµατολογία και το Κοινό 
∆ασµολόγιο· 

 “Τελωνείο" σηµαίνει τη διοικητική µονάδα του Τµήµατος Τελωνείων που 
περιλαµβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες ∆ηµοσίου, τις 
∆ηµόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους 
της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο 
εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις· 

 “τρίτες χώρες" σηµαίνει τα κράτη µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 

 

 

“υποστατικά" σηµαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότηµα, υπόστεγο, 
χώρο ή συνδυασµό αυτών, περιλαµβανοµένων των ανοικτών 
περιφραγµένων χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία ή πλωτό µέσο 
ανεφοδιασµού που χρησιµοποιείται στην παραγωγή, µεταποίηση, 
κατοχή και τη φύλαξη των προϊόντων· 

 “Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας· 

 "φορολογική αποθήκη" σηµαίνει κάθε υποστατικό όπου παράγονται, 
µεταποιούνται, κατέχονται, παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται από 
τον εγκεκριµένο αποθηκευτή, κατά την άσκηση του επιτηδεύµατός 
του, εναρµονισµένα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11· 

 "φορολογικός εκπρόσωπος" σηµαίνει το πρόσωπο όπως αυτό καθορίζεται 
στο άρθρο 17. 

 “φόρος κατανάλωσης" περιλαµβάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το 
φόρο κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα του Μέρους ΧΙΙ· 
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 “χώρες ΕΖΕΣ" σηµαίνει την Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία και Λίχτενσταϊν. 

 (2)  Οι τίτλοι και οι κωδικοί αριθµοί της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας 
(Σ.Ο.), που περιλαµβάνονται στον παρόντα Νόµο νοούνται ως οι τίτλοι και 
κωδικοί αριθµοί της εν ισχύι Συνδυασµένης Ονοµατολογίας όπως αυτοί 
καθορίζονται στον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου για τη 
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο όπως 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 (3)  Λέξεις  και όροι που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Νόµο έχουν την 
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή 
νοµοθεσία, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια. 

 ΜΕΡΟΣ IΙ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

Αρµοδιότητα 
Τµήµατος Τελωνείων 

3. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και της Κοινοτικής 
Νοµοθεσίας για την παρακολούθηση των προϊόντων που υπόκεινται σε 
φόρους κατανάλωσης εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Τµήµατος Τελωνείων. 

 ΜΕΡΟΣ IΙΙ - ΠΕ∆ΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Πεδίο εφαρµογής  4. - (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, 
επιβαρύνονται µε φόρους κατανάλωσης τα προϊόντα που καθορίζονται στα 
Μέρη IX, Χ, ΧΙ  και ΧΙΙ σύµφωνα µε τους συντελεστές που εκτίθενται στο 
Πρώτο, ∆εύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Παράρτηµα και τα οποία: 

 (α)  παράγονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας,  ή 

 (β)  προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

 (γ)  εισάγονται στη ∆ηµοκρατία: 

 (i) ως εισαγωγή θεωρείται η είσοδος των προϊόντων από 
τρίτες χώρες στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας: 

 Noείται ότι καθ’ όσον αφορά τα εναρµονισµένα 
προϊόντα η εισαγωγή των προϊόντων αυτών στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας συµπεριλαµβάνει και την 
είσοδό τους στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας όταν 
προέρχονται από τα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2): 

 Νοείται περαιτέρω ότι αν τα εναρµονισµένα προϊόντα 
έχουν τεθεί υπό τελωνειακό καθεστώς κατά την είσοδό 
τους στη ∆ηµοκρατία, η εισαγωγή τους λογίζεται ότι 
γίνεται τη στιγµή που εξέρχονται από αυτό το καθεστώς.

  (ii) τηρουµένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ 
τελωνειακής νοµοθεσίας όταν τα προϊόντα που 
επιβαρύνονται µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης:  
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 (Α) προέρχονται από ή προορίζονται για τρίτες χώρες ή 
εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και τελούν 
σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα αναστολής, ή 
βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, 
ή 

 (B) αποστέλλονται από ένα κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαµέσου των χωρών της 
ΕΖΕΣ ή µεταξύ κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και χώρας ΕΖΕΣ, υπό το καθεστώς της 
εσωτερικής κοινοτικής διαµετακόµισης ή µέσω µίας 
ή περισσοτέρων τρίτων χωρών εκτός των χωρών 
ΕΖΕΣ, υπό την κάλυψη δελτίου T.I.R. ή δελτίου 
Α.Τ.Α., 

 τότε θεωρούνται ότι τελούν υπό καθεστώς αναστολής 
της επιβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 (δ)  τηρουµένων των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, αν και 
αναγράφονται στο δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή αεροσκάφους, 
δεν προσκοµίζονται στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό κατά την 
εισαγωγή και εφόσον δεν παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο 
∆ιευθυντή. 

  (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου 1(γ)(i) και (ii)(Α) πιο πάνω, τα εδάφη 
που αναφέρονται στο εν λόγω  εδάφιο είναι τα ακόλουθα:  

 (α) η νήσος Ελιγολάνδη και το έδαφος του Busingen, της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, 

 (β) το Livigno, το Campione d΄ Italia και τα Ιταλικά ύδατα της λίµνης 
του Λουγκάνο, της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, 

 (γ) η Θέουτα και Μελίλια του Βασιλείου της Ισπανίας, 

 (δ) οι Κανάριοι Νήσοι του Βασιλείου της Ισπανίας, 

 (ε) τα υπερπόντια διαµερίσµατα της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, 

 (στ) τα Αγγλονορµανδικά νησιά, 

 (ζ) τα νησιά Άαλαντ της Φινλανδικής ∆ηµοκρατίας, 

 (η) το Άγιο Όρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. 

 

 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου καθ’ όσον αφορά τα 
εναρµονισµένα προϊόντα, λογίζονται ως προϊόντα προερχόµενα από άλλα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προϊόντα που προέρχονται από: 

 (α) το πριγκιπάτο του Μονακό όπου τα προϊόντα έχουν τη µεταχείριση 
που επιφυλάσσεται στις µετακινήσεις προϊόντων από ή προς τη 
Γαλλική ∆ηµοκρατία, 
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 (β) το Jungholz και Mittelberg (Kleines Walsertal) όπου τα προϊόντα 
έχουν τη µεταχείριση που επιφυλάσσεται στις µετακινήσεις 
προϊόντων από ή προς την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της 
Γερµανίας, 

 (γ) τη νήσο του Μαν όπου τα προϊόντα έχουν τη µεταχείριση που 
επιφυλάσσεται στις µετακινήσεις προϊόντων από ή προς το Ηνωµένο 
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

 (δ) τον Άγιο Μαρίνο, όπου τα προϊόντα έχουν τη µεταχείριση που 
επιφυλάσσεται στις µετακινήσεις προϊόντων από ή προς την Ιταλική 
∆ηµοκρατία. 

 (ε) οι Κυρίαρχες Βάσεις του Ηνωµένου Βασιλείου στις περιοχές 
Ακρωτηρίου και ∆εκέλειας όπου τα προϊόντα έχουν τη µεταχείριση 
που επιφυλάσσεται στις µετακινήσεις από ή προς την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. 

 (4) Τηρουµένων των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας, ο φόρος 
κατανάλωσης επί προϊόντων που εισάγονται στη ∆ηµοκρατία, επιβάλλεται 
και καταβάλλεται ως να ήταν τελωνειακός δασµός και εφαρµόζονται κατ’ 
αναλογία οι διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας που αφορούν τους 
δασµούς, εκτός αν υπάρχει ρητή περί του αντιθέτου διάταξη στον παρόντα 
Νόµο: 

 Νοείται ότι οι διατάξεις της τελωνειακής νοµοθεσίας εφαρµόζονται 
κατά αναλογία και επί των εξαγοµένων προϊόντων, εκτός αν ρητά 
προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο.    

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τις 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Απαιτητό του φόρου 
κατανάλωσης  

5. -  (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο και 
τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4) ο φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά τη θέση των προϊόντων σε 
ανάλωση ή κατά τη διαπίστωση των ελλειµµάτων επί των οποίων οφείλεται 
φόρος κατανάλωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 
13 και του άρθρου 109. 

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ως θέση σε ανάλωση προϊόντων που 
υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης θεωρείται: 

 (α) κάθε έξοδος από καθεστώς αναστολής ακόµα και αντικανονική στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας των εναρµονισµένων προϊόντων, 

 (β) κάθε παραγωγή των εναρµονισµένων προϊόντων, ακόµα και 
αντικανονική εκτός καθεστώτος αναστολής, 

 (γ) κάθε εισαγωγή ακόµη και αντικανονική των εναρµονισµένων 
προϊόντων, εφόσον δεν τίθενται υπό καθεστώς αναστολής, 

 (δ) κάθε έξοδος από τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη 
ή ελεύθερη αποθήκη των άλλων προϊόντων, 
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 (ε) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, κάθε 
έκδοση ή µετακίνηση από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, των άλλων προϊόντων, ακόµα και 
αντικανονική, εξαιρουµένης της εναπόθεσης των προϊόντων µετά 
την παραγωγή τους σε αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 107, 

 (στ) κάθε εισαγωγή, ακόµα και αντικανονική των άλλων προϊόντων, 
εφόσον δεν τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή 
ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη. 

 

 

 

 

(ζ) κάθε είσοδος στη ∆ηµοκρατία, ακόµα και αντικανονική των άλλων 
προϊόντων, που αποστέλλονται από άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

 Νοείται ότι τα προϊόντα τα οποία εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία, 
εκτός της περίπτωσης της αντικανονικής εισόδου, κατά την άφιξη 
στο πρώτο τόπο προορισµού δηλώνονται στο πλησιέστερο Τελωνείο 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ηµεροµηνία άφιξής τους: 

 Νοείται περαιτέρω ότι ∆ιάταγµα που εκδίδεται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των πιο πάνω 
διατάξεων καθώς και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του 
φόρου κατανάλωσης στα άλλα κοινοτικά προϊόντα που 
αποστέλλονται ή  µεταφέρονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας. 

 (2) - (α) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο ή την 
τελωνειακή νοµοθεσία, ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται,  καταβάλλεται 
και εισπράττεται: 

 (i) στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1) 
µε βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
εξόδου στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, των προϊόντων από 
το καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή 
ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη ανάλογα µε την 
περίπτωση,  

 (ii) στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) µε βάση 
τους συντελεστές που ισχύουν κατά την  ηµεροµηνία 
παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής,  

 

 

(iii) στις περιπτώσεις των παραγράφων (γ) και (στ) του εδαφίου (1) 
µε βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
αποδοχής της διασάφησης εισαγωγής: 

           Νοείται ότι στην περίπτωση της παραγράφου (α) του  εδαφίου 
(1) του άρθρου 4, ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης ή ο κύριος ή 
κυβερνήτης του αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπός του ή και ο 
παραλήπτης, κατά περίπτωση, οφείλει να καταβάλει τον 
οφειλόµενο για τα προϊόντα φόρο κατανάλωσης όπως 
βεβαιώνεται από το ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
συντελεστές κατά το χρόνο της κατάθεσης του δηλωτικού. 

 (iv) στην περίπτωση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) µε βάση 
τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έκδοσης 
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ή µετακίνησης των άλλων προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον 
τόπο παραγωγής για κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία. 

 (v) στην περίπτωση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) µε βάση 
τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία εισόδου 
των άλλων προϊόντων στη ∆ηµοκρατία. 

 (β) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) στην περίπτωση αντικανονικής 
εξόδου από καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς αναστολής 
ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη ή αντικανονικής παραγωγής ή 
αντικανονικής εισαγωγής ή αντικανονικής εισόδου στη ∆ηµοκρατία 
προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται µε βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο διαπίστωσης των 
παραβάσεων αυτών. 

 (3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) ο φόρος κατανάλωσης επί 
ελλειµµάτων καταβάλλεται µε βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία διαπίστωσης των ελλειµµάτων αυτών από το Τελωνείο. 

 (4) Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει ο ∆ιευθυντής διαπιστώνεται ότι:  

 (α) η αντικανονική έξοδος από καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη, ή 

(β) η αντικανονική παραγωγή, ή αντικανονική έκδοση ή µετακίνηση από 
το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής, ή 

(γ) η αντικανονική εισαγωγή, ή 

(δ) η αντικανονική είσοδος στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας προϊόντων 
που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

(ε) το έλλειµµα, 

πραγµατοποιήθηκε ή υπήρξε, ανάλογα µε την περίπτωση, σε χρόνο 
προγενέστερο της διαπίστωσης, τότε ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται και 
καταβάλλεται µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο αυτό: 

 Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η έξοδος προϋποθέτει 
και τη φυσική µετακίνηση των προϊόντων. 

 (5)  - (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί ή αρνείται ή παραλείπει να 
καταβάλει τους αναλογούντες φόρους κατανάλωσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες 
λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα 
προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηµατικής, και τα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το 
αδίκηµα υπόκεινται σε δήµευση. 

 (β) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να υποβάλει τη 
δήλωση που προνοείται στο εδάφιο (1)(ζ) και να εφαρµόσει τους όρους και 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγµα που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η 
οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράχθηκε το αδίκηµα ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο πιο πάνω ποσό 
ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές 
της φυλάκισης και της χρηµατικής και τα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράχθηκε το αδίκηµα υπόκεινται σε δήµευση. 

 (6) Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφόσον κατατίθεται η 
διασάφηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19, ο ∆ιευθυντής 
δύναται να παραχωρήσει αναβολή της καταβολής του φόρου κατανάλωσης 
στο υπόχρεο προς τούτο πρόσωπο, για καθορισµένο χρονικό διάστηµα, µετά 
από αίτηση του προσώπου αυτού, υπό όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζει σε γνωστοποίησή του. 

Ειδικές περιπτώσεις 
απαιτητού του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 

6. - (1)  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται στη ∆ηµοκρατία και 
σε περίπτωση που εναρµονισµένα προϊόντα, έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται στην κατοχή 
προσώπου για εµπορικούς σκοπούς στη ∆ηµοκρατία. 

 (2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται στη ∆ηµοκρατία,  
όταν τα εναρµονισµένα προϊόντα έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδίδονται ή προορίζονται να 
παραδοθούν στη ∆ηµοκρατία  ή διατίθενται στην ∆ηµοκρατία, για τις 
ανάγκες επιτηδευµατία που ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα,  ή 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου- 

 (3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται, κατά περίπτωση, από το 
πρόσωπο που πραγµατοποιεί την παράδοση, που κατέχει τα εναρµονισµένα 
προϊόντα που προορίζονται να παραδοθούν, ή από το πρόσωπο στο οποίο 
διατίθενται τα εναρµονισµένα προϊόντα στη ∆ηµοκρατία, ή από τον 
επιτηδευµατία ή το νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου δικαίου. 

 

 

 

(4) Τα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κυκλοφορούν µεταξύ των 
διαφόρων κρατών µελών υπό την κάλυψη του Απλουστευµένου 
Συνοδευτικού ∆ιοικητικού Εγγράφου (ΑΣ∆Ε) και σύµφωνα µε τη 
διαδικασία όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
3649/92 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1992 σχετικά µε 
απλουστευµένο συνοδευτικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία 
προϊόντων υποκείµενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα οποία έχει 
καταβληθεί φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος 
µέλος αποστολής. 

 

 

(5) Το πρόσωπο, ο επιτηδευµατίας ή το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
που αναφέρονται στο εδάφιο (3) οφείλει να συµµορφώνεται προς τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 

 

(α) να καταθέτει πριν από την αποστολή των πιο πάνω προϊόντων, 
δήλωση στο Τελωνείο και να καταθέτει εγγύηση για την καταβολή 
των ειδικών φόρων κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο 
∆ιευθυντής· 

 (β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη ∆ηµοκρατία 
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το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την άφιξη των 
προϊόντων·  

 

 

(γ) να δέχεται πρόθυµα κάθε έλεγχο που διενεργεί το Τελωνείο για να 
εξακριβώσει ότι πραγµατοποιήθηκε η παραλαβή των προϊόντων και 
ότι καταβλήθηκαν οι οφειλόµενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.  

 (6) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στη ∆ηµοκρατία για 
τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εµπορικούς 
σκοπούς στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δύναται να επιστραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 
26. 

 (7) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει περαιτέρω 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Απόκτηση 
εναρµονισµένων 
προϊόντων σε ειδικές 
περιπτώσεις 

7. Όσον αφορά τα εναρµονισµένα προϊόντα που αποκτούν ιδιώτες για 
δική τους ανάγκη σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και µεταφέρονται από τους ιδίους στη ∆ηµοκρατία, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης εισπράττεται στο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου 
τα προϊόντα αποκτώνται. 

Ειδικές περιπτώσεις 
κατοχής 
εναρµονισµένων 
προϊόντων για 
εµπορικούς σκοπούς 

8.    (1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 5, 6 και 7, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός όταν τα εναρµονισµένα προϊόντα τα 
οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εµπορικούς σκοπούς στη 
∆ηµοκρατία, είναι δε απαιτητός από το πρόσωπο που τα κατέχει. 

 (2) Για σκοπούς απόδειξης ότι τα εναρµονισµένα προϊόντα που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει 
µεταξύ άλλων  υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 (α) την εµπορική ιδιότητα του κατόχου και τους λόγους κατοχής των 
προϊόντων, 

 (β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή ανάλογα µε την περίπτωση, 
το χρησιµοποιούµενο τρόπο µεταφοράς, 

 (γ) κάθε έγγραφο σχετικό µε τα προϊόντα, 

 (δ) το είδος αυτών των προϊόντων, 

 (ε) την ποσότητα των προϊόντων: 

Νοείται ότι για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου η ποσότητα των 
προϊόντων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα πιο κάτω όρια:  

 (α) προϊόντα καπνού: 

− τσιγάρα 800 τεµάχια 

− πουράκια (πούρα βάρους όχι                                                     
πάνω από 3 γρ. το τεµάχιο)                         400 τεµάχια 

− πούρα 200 τεµάχια 

− καπνός για κάπνισµα 1 κιλό 
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 (β) αλκοολούχα ποτά: 

− οινοπνευµατώδη ποτά        10 λίτρα 

− ενδιάµεσα προϊόντα  20 λίτρα 

− κρασιά (από τα οποία το πολύ 

− 60 λίτρα αφρώδη)   90 λίτρα 

− µπύρες  110 λίτρα 
 (3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη ∆ηµοκρατία, 

κατά την απόκτηση ενεργειακών προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η µεταφορά τους στη 
∆ηµοκρατία γίνεται µε αντικανονικό τρόπο από ιδιώτες ή για λογαριασµό 
αυτών: 

   Νοείται ότι ως µεταφορές µε αντικανονικό τρόπο θεωρούνται οι 
µεταφορές καυσίµων κινητήρων, όταν αυτά δεν µεταφέρονται στη δεξαµενή 
των οχηµάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό δοχείο καθώς και η µεταφορά 
υγρών καυσίµων θέρµανσης, όταν δεν γίνεται µε βυτιοφόρα επιτηδευµατιών. 

Άλλες περιπτώσεις 
απαιτητού και 
επιστροφής του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για 
εναρµονισµένα  
προϊόντα  

9.  -  (1) Για τα εναρµονισµένα προϊόντα που αγοράζονται σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση από 
άτοµα που δεν έχουν την ιδιότητα εγκεκριµένου αποθηκευτή, ή του 
εγγεγραµµένου ή µη εγγεγραµµένου επιτηδευµατία και αποστέλλονται ή 
µεταφέρονται άµεσα ή έµµεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασµό 
στη ∆ηµοκρατία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται  στη 
∆ηµοκρατία. 

 (2) Για το σκοπό αυτό, η παράδοση εναρµονισµένων προϊόντων, τα οποία 
έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνεπεία της οποίας τα προϊόντα αυτά αποστέλλονται ή 
µεταφέρονται προς άτοµα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) που είναι 
εγκατεστηµένα στη ∆ηµοκρατία και αποστέλλονται ή µεταφέρονται άµεσα ή 
έµµεσα από τον πωλητή ή για δικό του λογαριασµό στη ∆ηµοκρατία, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των προϊόντων αυτών καθίσταται απαιτητός 
στη ∆ηµοκρατία και καταβάλλεται το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την άφιξη τους. 

 

 

 

(3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι απαιτητός στη ∆ηµοκρατία από τον 
πωλητή κατά το χρόνο της παράδοσης των προϊόντων ή από το φορολογικό 
εκπρόσωπο αυτού που δεν είναι ο τελικός παραλήπτης των προϊόντων, τη 
στιγµή που πραγµατοποιείται η παράδοση και καταβάλλεται το αργότερο 
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την άφιξή τους: 

 

 

 Νοείται ότι ο φορολογικός εκπρόσωπος πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένος στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και εγκεκριµένος από το 
∆ιευθυντή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης: 

  Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που ο πωλητής είναι 
εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία πρέπει να συµµορφώνεται προς τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 (i) να εγγυάται την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης, 
υπό τους όρους που προβλέπει το κράτος µέλος προορισµού, 
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πριν από την αποστολή των προϊόντων και να εξασφαλίζει την 
καταβολή τους µετά την άφιξη των προϊόντων, 

 (ii) να τηρεί λογιστικά στοιχεία σχετικά µε τις παραδόσεις των 
προϊόντων. 

 (4) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων  από το έδαφος  της ∆ηµοκρατίας 
τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που καταβλήθηκε στο 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας δύναται να επιστραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου (3) του άρθρου 26. 

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 ΜΕΡΟΣ ΙV 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  

Παραγωγή, 
µεταποίηση,  κατοχή 
εναρµονισµένων 
προϊόντων  

10. Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, η παραγωγή, η 
µεταποίηση και η κατοχή υπό καθεστώς αναστολής των εναρµονισµένων 
προϊόντων,  πραγµατοποιείται σε φορολογικές αποθήκες και ρυθµίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 

Έγκριση σύστασης 
και λειτουργία 
φορολογικών 
αποθηκών 

11.  (1)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µετά από γραπτή αίτηση προσώπου η οποία 
δύναται να υποβληθεί και σε µηχανογραφηµένη µορφή, να εγκρίνει υπό 
όρους υποστατικά που χρησιµοποιούνται ή προτίθενται να χρησιµοποιηθούν 
ως φορολογικές αποθήκες και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό 
άδεια. 

 (2)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίηση του να καθορίσει: 

 (α)  τον τύπο και την µορφή της αίτησης,  

 (β)  τις κατηγορίες των φορολογικών αποθηκών,  

 (γ)  τις προϋποθέσεις µε τις οποίες παρέχεται έγκριση για τη σύσταση 
και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών,  

 (δ)  τον χρόνο παραµονής των προϊόντων κατά κατηγορία, στη 
φορολογική αποθήκη, 

 (ε)  τη διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των προϊόντων, 

 (στ)  τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των προϊόντων, 

 (ζ) τον τρόπο παρακολούθησης των προϊόντων και της άσκησης 
ελέγχου σε αυτά, 

  κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την έγκριση ή λειτουργία των φορολογικών 
αποθηκών.  

 (3)  Ο Υπουργός µε απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη 
άδειας των φορολογικών αποθηκών καθώς και ετήσια τέλη λειτουργίας τους. 

Εγκεκριµένος 12. (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται υπό όρους και προϋποθέσεις που 
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αποθηκευτής καθορίζονται σε γνωστοποίησή του, να εγκρίνει µετά από γραπτή αίτηση, η 
οποία δύναται να υποβληθεί και σε µηχανογραφηµένη µορφή, πρόσωπο, ως 
εγκεκριµένο αποθηκευτή και να εκδώσει την ειδική για τον σκοπό αυτό 
άδεια.  

 (2)  Η άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) χορηγείται όταν το πρόσωπο 
παράγει, µεταποιεί, κατέχει, παραλαµβάνει και αποστέλλει κατά την άσκηση 
του επιτηδεύµατος του εναρµονισµένα προϊόντα, τα οποία τελούν υπό 
καθεστώς αναστολής και βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες. 

 (3)  Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής υποχρεούται: 

 (α)  να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεµάτων και των κινήσεων των 
εναρµονισµένων προϊόντων ανά φορολογική αποθήκη,  

 (β)  να θέτει στη διάθεση του ∆ιευθυντή προς επιθεώρηση τα 
εναρµονισµένα προϊόντα,   

 (γ)  να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο ή απογραφή των προϊόντων, 

 (δ)  να παρέχει εγγύηση για διασφάλιση των συµφερόντων του 
δηµοσίου. 

 (ε)  να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιουσδήποτε 
όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από το ∆ιευθυντή, 

 (4)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τις 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου. 

Απώλειες και 
ελλείµµατα 
εναρµονισµένων 
προϊόντων 

13.  (1) (α) Εφόσον αποδειχθεί στο ∆ιευθυντή από τον εγκεκριµένο 
αποθηκευτή ότι εναρµονισµένα προϊόντα που βρίσκονται σε καθεστώς 
αναστολής παρουσιάζουν:  

 (i) απώλειες που οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή σε ανωτέρα 
βία, 

 (ii) απώλειες (φύρες) που είναι εγγενείς στη φύση των προϊόντων 
κατά τη διαδικασία παραγωγής, µεταποίησης, αποθήκευσης 
και µεταφοράς των προϊόντων, 

 ο ∆ιευθυντής δύναται να απαλλάσσει τα προϊόντα από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και οι 
όροι που τίθενται στη γνωστοποίηση που εκδίδεται µε βάση την παράγραφο 
(γ). 

 (β)  Οι απαλλαγές των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) 
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και κατά τη µεταφορά των εναρµονισµένων 
προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από τους επιτηδευµατίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 15. 

 (γ)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τις απώλειες 
(φύρες) των εναρµονισµένων προϊόντων, τα ποσοστά της φύρας καθώς και 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών. 
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 (2)  Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) απώλειες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα 
κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικής µεταφοράς των εναρµονισµένων 
προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
επαληθεύονται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο 
∆ιευθυντής. 

 (3)  Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 140, σε περίπτωση άλλων 
ελλειµµάτων εκτός από τις απώλειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και σε 
περίπτωση απωλειών για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται η απαλλαγή που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο φόρος κατανάλωσης  καταβάλλεται µε τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά το χρόνο που επισυνέβησαν οι βεβαιωµένες 
από το ∆ιευθυντή απώλειες ή κατά περίπτωση, κατά το χρόνο της 
διαπίστωσης των ελλειµµάτων. 

 (4)  Τα αναφερόµενα στο εδάφιο (3) ελλείµµατα και απώλειες που δεν 
εξαιρούνται δυνάµει του εδαφίου (1) πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να 
σηµειώνονται από το τελωνείο στο πίσω µέρος του αντιτύπου επιστροφής 
του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής που καθορίζεται στο άρθρο 18.   

(5) (i) Για τους σκοπούς του εδαφίου (4) εφαρµόζεται η πιο κάτω 
διαδικασία: 

  (α) σε περίπτωση απωλειών ή ελλειµµάτων που σηµειώθηκαν κατά 
την ενδοκοινοτική µεταφορά προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης και τελούσαν υπό καθεστώς αναστολής, το 
Τελωνείο στη ∆ηµοκρατία στην οποία διαπιστώνονται αυτές οι 
απώλειες και ελλείµµατα προβαίνει στη σχετική σηµείωση στο 
αντίτυπο επιστροφής του συνοδευτικού εγγράφου, 

  (β) κατά την άφιξη των προϊόντων στη ∆ηµοκρατία, το Τελωνείο 
σηµειώνει εάν παρέχει περιορισµένη απαλλαγή ή καµία απαλλαγή 
για τις απώλειες ή τα ελλείµµατα που διαπιστώθηκαν. 

 (ii) Στις πιο πάνω περιπτώσεις καθορίζεται η βάση υπολογισµού των 
οφειλόµενων ειδικών φόρων κατανάλωσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (3). Το τελωνείο στη ∆ηµοκρατία οφείλει να 
αποστείλει αντίγραφο του αντιτύπου επιστροφής του συνοδευτικού 
εγγράφου στις αρµόδιες Αρχές  του κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαπιστώθηκαν οι απώλειες. 

 ΜΕΡΟΣ V- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Κυκλοφορία 
εναρµονισµένων 
προϊόντων µεταξύ 
φορολογικών 
αποθηκών 

14. (1)  Με την επιφύλαξη του άρθρου 4(1)(γ)(ii), του άρθρου 15, του 
άρθρου 18(5) και του άρθρου 28(2) η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής 
των εναρµονισµένων προϊόντων πραγµατοποιείται µεταξύ φορολογικών 
αποθηκών: 

  Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρµόζονται και στην 
ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εναρµονισµένων προϊόντων, που υπόκεινται 
σε µηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία δεν έχουν 
διατεθεί σε ανάλωση.  

  (2)  Η κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται µε την παροχή 
εγγύησης είτε από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή αποστολής είτε 
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αλληλεγγύως και κεχωρισµένως από τον αποστολέα και το µεταφορέα ή 
µόνο από το µεταφορέα ή τον ιδιοκτήτη των προϊόντων.   Πρόσθετα από τις 
παρεχόµενες ως ανωτέρω εγγυήσεις, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο από το 
∆ιευθυντή, απαιτείται η παροχή εγγύησης και από τον παραλήπτη. Η 
παρεχόµενη εγγύηση για την αποστολή των εναρµονισµένων προϊόντων από 
τη ∆ηµοκρατία σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει σε 
όλα τα κράτη µέλη. 

 (3)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140, η ευθύνη των 
προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), παύει να  υφίσταται  µόνο µε 
την απόδειξη της παραλαβής των προϊόντων από τον παραλήπτη και ιδίως µε 
το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 18 υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο. 

 (4)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίηση του να καθορίσει τις 
λεπτοµέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου. 

Παραλαβή 
εναρµονισµένων  
προϊόντων από 
εγγεγραµµένο ή µη 
επιτηδευµατία 

15. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 14, 
εναρµονισµένα προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής, 
µε παραλήπτη επιτηδευµατία εγγεγραµµένο ή µη. Ο επιτηδευµατίας αυτός, 
κατά την άσκηση του επιτηδεύµατός του δύναται να παραλαµβάνει τα εν 
λόγω προϊόντα, δεν δύναται όµως να κατέχει ή να αποστέλλει αυτά υπό 
καθεστώς αναστολής. 

 (2)  Ο επιτηδευµατίας που κατ’ επάγγελµα ασχολείται µε την παραλαβή 
υπό καθεστώς αναστολής των εναρµονισµένων προϊόντων, οφείλει πριν από 
την παραλαβή των προϊόντων µε γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση 
από το ∆ιευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.   Οι όροι και 
προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας καθορίζονται σε γνωστοποίηση του  
∆ιευθυντή. 

 (3) Ο εγγεγραµµένος επιτηδευµατίας οφείλει να συµµορφώνεται στις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 (α) να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων 
κατανάλωσης· 

 (β) να καταβάλλει τον οφειλόµενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την 
παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την άφιξή τους· 

 (γ) να τηρεί λογιστική κατάσταση των προϊόντων που παραλαµβάνει· 

 (δ) να επιδεικνύει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση· 

 (ε) να δέχεται και να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή από 
το τελωνείο και να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις του. 

 (4) Αν ο επιτηδευµατίας του εδαφίου (1) δεν είναι εγγεγραµµένος στο 
Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 16 οφείλει να συµµορφώνεται στις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 (α) να υποβάλει πριν από την αποστολή των προϊόντων δήλωση στο 
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∆ιευθυντή και να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών 
φόρων κατανάλωσης· 

 (β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την 
παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την άφιξή τους· 

 (γ) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο του Τελωνείου για την εξακρίβωση 
της πραγµατικής παραλαβής των προϊόντων και της καταβολής των 
οφειλόµενων ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραµµένους ή µη 
επιτηδευµατίες και για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

 (6)  Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1), (2) και (3), οι διατάξεις του 
παρόντος Μέρους σχετικά µε την κυκλοφορία των εναρµονισµένων 
προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. 

Μητρώο δεδοµένων 16. (1) Ο ∆ιευθυντής τηρεί Μητρώο µε την ονοµασία «Μητρώο 
∆εδοµένων» στο οποίο δύνανται να εγγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση 
των εγκεκριµένων αποθηκευτών και εγγεγραµµένων επιτηδευµατιών για 
τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των υποστατικών που 
είναι εγκεκριµένα ως φορολογικές αποθήκες, η κατηγορία των προϊόντων 
που επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή παραληφθούν από τα εν λόγω πρόσωπα 
ή να αποθηκευτούν στα εν λόγω υποστατικά, η διεύθυνση του τελωνείου 
που είναι αρµόδιο για περαιτέρω πληροφορίες, η ηµεροµηνία χορήγησης και 
ενδεχοµένως η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του ατοµικού αριθµού, καθώς 
και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο ∆ιευθυντής θεωρεί 
αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου.  Το Μητρώο είναι δυνατό 
να τηρείται σε οποιαδήποτε µορφή καθορίσει ο ∆ιευθυντής 
περιλαµβανοµένης και της µηχανογραφηµένης µορφής 

 (2)  Κάθε πρόσωπο για το οποίο εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) 
οφείλει να εγγραφεί στο Μητρώο ∆εδοµένων και να γνωστοποιεί γραπτώς 
στο ∆ιευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνοµα, στη διεύθυνση ή στις άλλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός 
που µπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Μητρώου 
∆εδοµένων εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία που επήλθαν. 

 (3)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε διάταγµά να καθορίσει τη 
διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορούν τα πιο πάνω 
εδάφια  και οτιδήποτε άλλο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο για την καλύτερη 
εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθµιση οποιουδήποτε 
ζητήµατος που είναι συναφές µε τις διατάξεις του. 

Φορολογικός 
εκπρόσωπος 

17. (1) Σε περίπτωση που αποστέλλονται από εγκεκριµένο αποθηκευτή 
εναρµονισµένα προϊόντα από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
παραλαµβάνονται στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας από πρόσωπα που δεν έχουν 
την ιδιότητα του εγκεκριµένου αποθηκευτή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
καταβάλλεται από φορολογικό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτηµένο από τον 
αποστολέα, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία και έχει εγκριθεί 
από το ∆ιευθυντή που εκδίδει τη σχετική για το σκοπό αυτό άδεια. 
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 (2) Ο φορολογικός εκπρόσωπος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

 (α) να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων 
κατανάλωσης· 

 (β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κατά την 
παραλαβή των προϊόντων και το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα από την άφιξή τους· 

 (γ) να τηρεί λογιστικά βιβλία αποθήκης για τις παραλαβές των 
προϊόντων και να ενηµερώνει το Τελωνείο τον τόπο στον οποίο 
γίνεται η παράδοση των προϊόντων. 

 (3)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίζει τους όρους 
και προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1). 

Έλεγχος των 
εναρµονισµένων 
προϊόντων κατά τη 
διακίνηση 

 

 

 

 

18. - (1) Ανεξάρτητα από τη χρησιµοποίηση µηχανογραφηµένων  
διαδικασιών, κάθε αποστολή ή παραλαβή των εναρµονισµένων προϊόντων 
που κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής µεταξύ των εδαφών των κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένης και της άµεσης 
θαλάσσιας ή εναέριας κυκλοφορίας από ένα κοινοτικό λιµένα ή αερολιµένα 
σε άλλο κοινοτικό λιµένα ή αερολιµένα, συνοδεύονται από το διοικητικό ή 
εµπορικό έγγραφο που καθορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
2719/92 της 11ης Σεπτεµβρίου 1992 περί συνοδευτικού διοικητικού 
εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που συντάσσει ο αποστολέας των 
εναρµονισµένων προϊόντων: 

    Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρµόζεται εφόσον τα 
εναρµονισµένα προϊόντα κυκλοφορούν υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 4(1)(γ)(ii). 

 (2)  Για τον έλεγχο και εξακρίβωση της ταυτότητας των προϊόντων που 
κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, 
πρέπει: 

 (α) να γίνεται αναγραφή του αριθµού των δεµάτων ή συσκευασιών και 
περιγραφή των προϊόντων στο Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο που 
καθορίζεται στο εδάφιο (1) και 

 (β) ενδεχόµενη σφράγιση από τον αποστολέα, του µεταφορικού µέσου 
εφόσον τούτο κρίνεται κατάλληλο από το Τελωνείο, ή σφράγιση 
κάθε είδους συσκευασίας. 

 (3)  (α) Το Τελωνείο ενηµερώνεται από τους ενδιαφερόµενους (αποστολέα 
– παραλήπτη) για τα προϊόντα που αποστέλλονται και παραλαµβάνονται 
µέσω του εγγράφου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).  Το έγγραφο αυτό 
συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα τα οποία προορίζονται: 

 (i) το πρώτο αντίτυπο για τον αποστολέα· 

 (ii) το δεύτερο αντίτυπο για τον παραλήπτη· 
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 (iii) το τρίτο αντίτυπο πρέπει να επιστραφεί στον αποστολέα από 
τον παραλήπτη για την εκκαθάριση· 

 (iv) το τέταρτο αντίτυπο στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το 
κράτος µέλος προορισµού, διαβιβάζεται από τον παραλήπτη 
στο τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται 
τα υποστατικά στα οποία παραλαµβάνονται τα προϊόντα· 

 (v) το πέµπτο αντίτυπο, στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το 
κράτος µέλος αποστολής, διαβιβάζεται από τον αποστολέα 
στο τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η 
φορολογική αποθήκη. 

 (β) Στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το κράτος µέλος προορισµού, το 
τρίτο αντίτυπο που επιστρέφεται στον αποστολέα για την εκκαθάριση, 
θεωρείται από το τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται 
τα υποστατικά στα οποία παραλαµβάνονται τα προϊόντα. Η επιστροφή από 
τον παραλήπτη του αντιτύπου αυτού θα γίνεται µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του εποµένου µήνα από την παραλαβή των προϊόντων και 
θα περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 (i) τη διεύθυνση του τελωνείου της επαρχίας που έχει την κύρια 
έδρα της επιχείρησης του ο παραλήπτης· 

 (ii) την ηµεροµηνία και τον τόπο παραλαβής των προϊόντων· 

 (iii) την περιγραφή των προϊόντων που παραλήφθηκαν για να 
διαπιστωθεί αν είναι σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο. σε 
περίπτωση µη διαπίστωσης διαφοράς, αναγράφεται η ένδειξη 
«αποστολή καλώς»· 

 (iv) τον αριθµό αναφοράς ή αριθµό µητρώου και τη θεώρηση που 
χορηγείται από το τελωνείου της επαρχίας που έχει την έδρα  
της επιχείρησής του ο παραλήπτης· 

 (v) την υπογραφή του παραλήπτη ή του εξουσιοδοτηµένου να 
υπογράφει υπευθύνου. 

 (4) Το καθεστώς αναστολής των εναρµονισµένων προϊόντων αίρεται µε την 
υπαγωγή των προϊόντων αυτών σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 4(1)(γ)(ii) και µετά την παραλαβή από τον αποστολέα του 
επιστρεπτέου αντιτύπου του Συνοδευτικού ∆ιοικητικού Εγγράφου ή 
αντιγράφου του εµπορικού εγγράφου δεόντως συµπληρωµένο µε την ένδειξη 
της υπαγωγής αυτής. 

 (5) Τα εναρµονισµένα προϊόντα που αποστέλλονται από εγκεκριµένο 
αποθηκευτή εγκατεστηµένο στη ∆ηµοκρατία, µε σκοπό την εξαγωγή τους 
διαµέσου ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επιτρέπεται να κυκλοφορούν υπό το καθεστώς αναστολής όπως 
τούτο ορίζεται στο άρθρο 2  του παρόντος Νόµου.  Η εκκαθάριση του εν 
λόγω καθεστώτος διενεργείται µε βάση την πιστοποίηση που συντάσσει το 
τελωνείο εξόδου της Κοινότητας ότι τα πιο πάνω προϊόντα εγκατέλειψαν 
πράγµατι τον κοινοτικό χώρο.   
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 (6) Σε περίπτωση µη διενέργειας της εκκαθάρισης ο αποστολέας 
υποχρεούται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία 
αποστολής των προϊόντων να ενηµερώσει γραπτώς το Τελωνείο.  Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη µήνα, εφόσον 
υπάρχει δικαιολογητικός λόγος. 

 (7)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 ΜΕΡΟΣ VI - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

∆ιαδικασία επιβολής, 
καταβολής  και 
είσπραξης του φόρου 
κατανάλωσης 

19.-  (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο ο φόρος 
κατανάλωσης επιβάλλεται, καταβάλλεται και εισπράττεται κατά τη θέση των 
προϊόντων σε ανάλωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5. 

 (2)  Η επιβολή και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης διενεργείται µε την 
υποβολή διασάφησης σε τέτοιο τύπο και κατά τέτοιο τρόπο και η οποία 
περιέχει τέτοια στοιχεία, όπως δύναται να καθορίσει ο ∆ιευθυντής, και η 
οποία δύναται να είναι και σε µηχανογραφηµένη µορφή  από το υπόχρεο 
προς τούτο πρόσωπο ή από δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

Εκ των υστέρων 
βεβαίωση του φόρου 
κατανάλωσης 

  

20. - (1) Επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που ρητά 
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο, σε περίπτωση κατά την οποία 
οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να υποβάλει τη 
διασάφηση που απαιτείται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή δεν τηρεί τα 
αναγκαία αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία ούτε παρέχει τις αναγκαίες 
διευκολύνσεις για επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης, ή όταν ο 
∆ιευθυντής κρίνει ότι η διασάφηση που υποβλήθηκε είναι ελλιπής ή ότι 
περιέχει σφάλµατα ή όταν ελλείπουν τα ενισχυτικά προς υποστήριξη αυτής 
έγγραφα, τότε ο ∆ιευθυντής µπορεί να βεβαιώσει το ποσό του οφειλόµενου 
φόρου κατανάλωσης ασκώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση 
του και στη συνέχεια να το γνωστοποιήσει στο πρόσωπο αυτό. 

 (2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει 
να εφαρµόσει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και λόγω της αµέλειας ή 
άρνησης ή της παράλειψης του προκύπτει ποσό οφειλόµενο τότε ο 
∆ιευθυντής δύναται ασκώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση 
του να βεβαιώσει το οφειλόµενο ποσό. 

 (3) Σε περίπτωση που λόγω υποβολής στο Τελωνείο από οποιοδήποτε 
πρόσωπο οποιασδήποτε δήλωσης ή γνωστοποίησης ή πιστοποιητικού ή 
οποιασδήποτε άλλης φύσης εγγράφου, δεν καταβλήθηκε το πλήρες ποσό που 
οφείλετο, µε βάση τον παρόντα Νόµο, ή επιστράφηκε ή παραχωρήθηκε 
έκπτωση ή αποδόθηκε ποσό µεγαλύτερο εκείνου που σύµφωνα µε τον 
παρόντα Νόµο προβλέπετο, το οφειλόµενο ποσό ή το ποσό που επιστράφηκε 
αχρεώστητα ή που παραχωρήθηκε ως έκπτωση, βεβαιώνεται και 
κοινοποιείται στο πρόσωπο αυτό. 

 (4) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει βεβαιωθεί και κοινοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο σύµφωνα µε τα πιο πάνω εδάφια, τότε το ποσό της 
βεβαίωσης θεωρείται, χωρίς να θίγονται οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, ως ποσό οφειλόµενο από το πρόσωπο αυτό και δύναται να 
ανακτηθεί ανάλογα, εκτός αν αποσυρθεί η σχετική βεβαίωση ή αναθεωρηθεί 
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το σχετικό ποσό. 

 (5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε κοινοποίηση σε 
προσωπικό αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, 
εκκαθαριστή ή σε πρόσωπο που ενεργεί µε οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 
ιδιότητα, θεωρείται ως κοινοποίηση στο πρόσωπο σε σχέση µε το οποίο 
ενεργεί τοιουτοτρόπως. 

Συµπληρωµατική 
βεβαίωση 

 

21. Αν ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι το ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 20 υπερβαίνει το ποσό που βεβαιώθηκε, τότε την ή πριν την 
τελευταία ηµέρα κατά την οποία η βεβαίωση θα µπορούσε να εκδοθεί, ο 
∆ιευθυντής δύναται να εκδώσει συµπληρωµατική βεβαίωση για το ποσό 
αυτό και να την κοινοποιήσει στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο 

Ακύρωση βεβαίωσης 
κλπ. από το Ανώτατο 
∆ικαστήριο 

22. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 αν: 

(α) βεβαίωση που εκδόθηκε σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, ή 

  (β) απόφαση του ∆ιευθυντή σε αίτηµα αναθεώρησης αναφορικά µε 
βεβαίωση που εκδόθηκε σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, 

  κηρυχθεί εν όλω ή εν µέρει άκυρη από το Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε 
το άρθρο 146 του Συντάγµατος και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης, τότε ο 
∆ιευθυντής δύναται να εκδώσει νέα βεβαίωση εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία που εκδόθηκε η απόφαση του ∆ικαστηρίου. 

Χρηµατική 
επιβάρυνση – τόκος  

23. - (1) Επί οποιουδήποτε ποσού που βεβαιώνεται εκ των υστέρων 
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο  επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση ίση 
προς το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού που βεβαιώνεται. 

 (2) Κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε χρηµατική επιβάρυνση σύµφωνα µε το 
εδάφιο (1) πιο πάνω, καταβάλλει στο ∆ιευθυντή τόκο προς εννέα τοις εκατό 
(9%) ετησίως επί του καταβλητέου ποσού (συµπεριλαµβανοµένης της 
χρηµατικής επιβάρυνσης), από την ηµέρα που το εν λόγω ποσό κατέστη 
οφειλόµενο. 

Παραγραφή 24.  - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η βεβαίωση σύµφωνα 
µε τον παρόντα Νόµο δεν εκδίδεται µετά την πάροδο έξι ετών από την 
ηµεροµηνία που ο φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός. 

 

 

(2) Αν έχει απολεσθεί οποιοδήποτε ποσό φόρου κατανάλωσης ως 
αποτέλεσµα δόλου ή εσκεµµένης παράλειψης του υπόχρεου προσώπου, τότε 
δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ως αν η αναφορά σε έξι χρόνια στο εδάφιο (1) 
ήταν αναφορά σε δώδεκα χρόνια. 

Ανάκτηση φόρου 
κατανάλωσης, 
χρηµατικής 
επιβάρυνσης και 
τόκου 

25.  Οποιαδήποτε ποσά φόρου κατανάλωσης, χρηµατικής επιβάρυνσης και 
τόκου που δεν κατεβλήθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου, εισπράττονται ως αστικό χρέος οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία και 
οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη του χρέους ασκείται στο όνοµα του 
∆ιευθυντή. 

 ΜΕΡΟΣ VΙI - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Επιστροφή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης  

26. (1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) (3) και (4) τα 
εναρµονισµένα προϊόντα που έχουν τεθεί σε ανάλωση στη ∆ηµοκρατία 
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δύνανται να αποτελέσουν, µετά από αίτηση επιτηδευµατία στα πλαίσια της 
άσκησης του επιτηδεύµατος του, αντικείµενο επιστροφής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης από το ∆ιευθυντή υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε 
καθορίσει, εφόσον στην πραγµατικότητα δεν έχουν καταναλωθεί στο 
εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας αλλά έχουν αποσταλεί σε άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.    

 (2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (6) του άρθρου 6, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης επιστρέφεται µόνο, εφόσον αυτός καταβλήθηκε στο κράτος 
µέλος προορισµού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του κράτους αυτού και 
νοουµένου ότι  τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται σε 
γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή.   

 (3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (4) του άρθρου 9, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης επιστρέφεται στον πωλητή, εφόσον αυτός καταβλήθηκε στο 
κράτος µέλος προορισµού, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του κράτους αυτού 
και εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
εδάφιο (3) του άρθρου 9. 

 (4) Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν µετά από έγκριση του ∆ιευθυντή 
και µε όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, να 
επιστραφεί σε αδειούχους ποτοποιούς, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που 
έχει καταβληθεί σε αλκοολούχα ποτά δικής τους κατασκευής που εξάγονται 
σε τρίτες χώρες.  

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καθώς και 
τις διαδικασίες και τις µεθόδους ελέγχου που εφαρµόζονται κατά την 
επιστροφή του. 

 (6) Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιστρέφεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 
που έχει πράγµατι καταβληθεί. 

Αχρεωστήτως 
καταβληθείς φόρος 
κατανάλωσης 

27. - (1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει καταβάλει στο ∆ιευθυντή  
οποιοδήποτε ποσό φόρου κατανάλωσης το οποίο δεν ήταν οφειλόµενο, 
ολόκληρο ή µέρος αυτού, τότε ο ∆ιευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει 
στο πρόσωπο αυτό ολόκληρο το ποσό ή τη διαφορά αυτού.  

 (2) Ο αχρεωστήτως καταβληθείς στο ∆ιευθυντή φόρος κατανάλωσης 
επιστρέφεται στο δικαιούχο αν εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία 
καταβολής αυτού υποβληθεί στο Τελωνείο σχετική αίτηση συνοδευόµενη µε 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα. 

 (3)  Η µη εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης επιστροφής που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώµατος του 
δικαιούχου. 

 (4)  Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί να ικανοποιήσει την αίτηση δυνάµει 
του παρόντος άρθρου αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε 
αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση.- 

 ΜΕΡΟΣ VIΙI - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Γενικές Απαλλαγές 28. -  (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) τα εναρµονισµένα 
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για τα εναρµονισµένα  
προϊόντα   

προϊόντα δύναται να απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται: 

 (α)  για παράδοση στα πλαίσια διπλωµατικών ή προξενικών σχέσεων, 

 (β)    για τις δυνάµεις κάθε κράτους που συµµετέχει στο Βορειοατλαντικό 
Σύµφωνο εκτός από τις δυνάµεις του κράτους µέλους εντός του 
οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον 
προορίζονται για χρήση από τις δυνάµεις αυτές ή από το πολιτικό 
προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασµό των λεσχών ή των 
κυλικείων τους, 

 (γ)    για αναγνωρισµένους από τη ∆ηµοκρατία διεθνείς οργανισµούς και 
για τα µέλη των οργανισµών αυτών, µέσα στα όρια και σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συµβάσεις για 
την ίδρυση τους ή από τις συµφωνίες για την έδρα τους, 

 (δ)   να καταναλωθούν στα πλαίσια συµφωνίας που έχει συναφθεί µε τρίτες 
χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, εφόσον αυτή η συµφωνία γίνεται 
δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από το 
Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, 

 (ε)  για τις Ένοπλες ∆υνάµεις του Ηνωµένου βασιλείου που είναι 
εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία µε βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης 
για χρήση από τις δυνάµεις αυτές, για το πολιτικό προσωπικό που τις 
συνοδεύει ή για τον ανεφοδιασµό των κυλικείων και των λεσχών 
τους: 

  Νοείται ότι οι υπό αναφορά απαλλαγές δυνατόν να παραχωρούνται µε 
διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εφόσον κατά την 
κρίση του Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η 
προµήθεια των εναρµονισµένων προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να µην είναι 
εύκολη ή άµεση, η προµήθεια των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα 
αποθέµατα. 

  (2) Οι ένοπλες δυνάµεις και οργανισµοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
δύνανται να παραλαµβάνουν εναρµονισµένα προϊόντα από φορολογικές 
αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής.  

 (3)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των απαλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης  καθώς και τις 
χορηγούµενες ποσότητες και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

Απαλλαγή προϊόντων 
που προορίζονται για 
εφόδια πλοίων και 
αεροσκαφών 

29.  Τα προϊόντα που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών 
απαλλάσσονται από το φόρο κατανάλωσης.  Για την εφαρµογή της 
απαλλαγής εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ 
τελωνειακής νοµοθεσίας.  

Απαλλαγή προϊόντων 
που εισάγονται ή 
εισέρχονται 
προσωρινά στη 
∆ηµοκρατία 

30. -  (1) Προϊόντα που εισάγονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό 
την επανεξαγωγή τους και απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασµούς, 
απαλλάσσονται και από φόρους κατανάλωσης µε τέτοιες εξαιρέσεις ή 
προσαρµογές όπως µε Κανονισµούς ήθελε καθορίσει το Υπουργικό 
Συµβούλιο. 
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 (2)  Προϊόντα που εισέρχονται προσωρινά στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας 
προερχόµενα από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης υπό όρους και προϋποθέσεις 
που καθορίζονται σε Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο. 

Άλλες απαλλαγές 
προϊόντων 

 

31. - (1) Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται 
να προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου ή µέρους του φόρου 
κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη ∆ηµοκρατία 
οποιωνδήποτε προϊόντων, σε ορισµένα πρόσωπα, διεθνείς ή άλλους 
οργανισµούς ή σώµατα, τηρουµένων οποιωνδήποτε όρων ήθελαν 
καθοριστεί: 

    Νοείται ότι οι πιο πάνω Κανονισµοί δύνανται να προβλέπουν και την 
αξία σε περίπτωση οποιωνδήποτε µεταχειρισµένων προϊόντων τα οποία 
αρχικά τέθηκαν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απαλλαγή και σε 
µεταγενέστερο χρόνο τίθενται σε διαφορετική χρήση. 

 

 

 

(2)  Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την επιστροφή ή απαλλαγή του όλου  ή µέρους του φόρου 
κατανάλωσης του επιβλητέου επί της εισαγωγής ή εισόδου στη ∆ηµοκρατία 
οποιωνδήποτε προϊόντων για τα οποία ικανοποιείται ο ∆ιευθυντής ότι είχαν 
προηγουµένως εξαχθεί από τη ∆ηµοκρατία 

Επανεισαγόµενα 
προϊόντα 

32. Κοινοτικά προϊόντα τα οποία αφού εξαχθούν εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της Κοινότητας, επανεισάγονται στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και 
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία µέσα σε διάστηµα τριών ετών δύνανται να 
απαλλάσσονται από τους φόρους κατανάλωσης σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νοµοθεσίας οι οποίες 
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία. 

 ΜΕΡΟΣ IX - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΚΛΠ. 

Ορισµοί 33. -  (1) Ως ενεργειακά προϊόντα για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου 
θεωρούνται τα προϊόντα: 

 (α)  που υπάγονται στους κωδικούς 1507 ως 1518 της ΣΟ, εφόσον 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως  καύσιµα θέρµανσης ή ως 
καύσιµα κινητήρων· 

 (β)  που υπάγονται στους κωδικούς 2701, 2702 και 2704 έως 2715 της 
ΣΟ· 

 (γ)  που υπάγονται στους κωδικούς 2901 και 2902 της ΣΟ· 

 (δ)  που υπάγονται στους κωδικούς 2905 11 00 της ΣΟ, εφόσον δεν είναι 
συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως 
καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων· 

 (ε)  που υπάγονται στον κωδικό 3403 της ΣΟ· 

 (στ) που υπάγονται στον κωδικό 3811 της ΣΟ· 

 (ζ)  που υπάγονται στον κωδικό 3817 της ΣΟ· 
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 (η)  που υπάγονται στον κωδικό 3824 90 99 της ΣΟ, εφόσον πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα 
κινητήρων· 

 

 

(2) Ως ηλεκτρική ενέργεια για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου 
θεωρείται η ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό 2716 της ΣΟ. 

 (3) "Μικρός παραγωγός" σηµαίνει για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους 
ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια λιγότερη από 100 ΜWh 
ετησίως ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα την οποία ήθελε καθορίσει ο 
Υπουργός. 

Ενεργειακά προϊόντα 
που υπόκεινται στις 
διατάξεις της Οδηγίας 
92/12 

34. Από τα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 33 και ανεξάρτητα από το αν 
επιβαρύνονται µε ειδικό φόρο κατανάλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 36, µόνο 
τα πιο κάτω ενεργειακά προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και 
κυκλοφορίας της Οδηγίας αριθ. 92/12 του Συµβουλίου σχετικά µε το γενικό 
καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης: 

 (α) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 1507 έως 1518 της ΣΟ, 
όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως 
καύσιµα κινητήρων· 

 (β) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2707 10, 2707 20, 2707 30 
και 2707 50 της ΣΟ· 

 

 

(γ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2710 11 έως 2710 19 69 
της ΣΟ.  Ωστόσο, για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 
2710 11 21, 2710 11 25 και 2710 19 29 της ΣΟ, οι διατάξεις σχετικά 
µε τον έλεγχο και την κυκλοφορία ισχύουν µόνο για την χύµα 
εµπορική κυκλοφορία· 

 

 

(δ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2711 της ΣΟ 
(εξαιρουµένων των κωδικών 2711 11, 2711 21 και 2711 29)· 

 (ε) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2901 10 της ΣΟ· 

 

 

(στ) προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 2902 20, 2902 30, 2902 41, 
2902 42, 2902 43 και 2902 44 της ΣΟ· 

 

 

(ζ) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 2905 11 00 της ΣΟ, όταν δεν 
είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως 
καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα κινητήρων· 

 

 

(η) προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό 3824 90 99, εφόσον πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα θέρµανσης ή ως καύσιµα 
κινητήρων. 

∆ιάταγµα του 
Υπουργικού 
Συµβουλίου 

35. Με ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας καθορίζονται οι περιπτώσεις που δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου όσον αφορά τα προϊόντα ή 
και τη χρήση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2(4) της Οδηγίας 
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2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πεδίο εφαρµογής και 
ειδικός φόρος 
κατανάλωσης 
ενεργειακών 
προϊόντων και 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Πρώτο Παράρτηµα 

36. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβάλλεται, 
εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της 
∆ηµοκρατίας, ειδικός φόρος κατανάλωσης: 

(α) στα ενεργειακά προϊόντα και στην ηλεκτρική ενέργεια που 
καθορίζονται ειδικά στο Πρώτο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου 
σύµφωνα µε τους συντελεστές οι οποίοι εκτίθενται σε αυτό απέναντι 
από κάθε προϊόν αντίστοιχα, 

                                 
Πρώτο Παράρτηµα 

 

 

 

(β)  στα ενεργειακά προϊόντα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο 
Πρώτο Παράρτηµα, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, να 
διατεθούν προς πώληση ή να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα 
κινητήρων ή ως καύσιµα θέρµανσης.  ο συντελεστής του επιβλητέου 
ειδικού φόρου κατανάλωσης καθορίζεται, ανάλογα µε τη χρήση, µε 
βάση το συντελεστή για το ισοδύναµο καύσιµο θέρµανσης ή 
καύσιµο κινητήρων, 

 

 

 

Πρώτο Παράρτηµα 

(γ)  εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε προϊόν το οποίο 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί,  διατίθεται προς πώληση ή 
χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων ή ως πρόσθετο ή αυξητικό 
του τελικού όγκου του καυσίµου αυτού και φορολογείται µε βάση το 
συντελεστή για το αντίστοιχο προϊόν που καθορίζεται στο Πρώτο 
Παράρτηµα. 

 

 

Πρώτο  Παράρτηµα 

(δ) εκτός από τα ενεργειακά προϊόντα σε κάθε άλλο υδρογονάνθρακα, µη 
περιλαµβανοµένης της τύρφης, που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, 
διατίθεται προς πώληση ή χρησιµοποιείται για θέρµανση και 
φορολογείται µε το συντελεστή του ισοδύναµου  ενεργειακού 
προϊόντος που καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτηµα. 

Προσδιορισµός του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης     
Πρώτο Παράρτηµα 

37. Για τον υπολογισµό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται 
στα ενεργειακά προϊόντα που φορολογούνται µε βάση τα χίλια λίτρα 
σύµφωνα µε το Πρώτο Παράρτηµα, λαµβάνεται υπόψη θερµοκρασία 
προϊόντος 15 βαθµών Κελσίου. 

Ειδικές περιπτώσεις 
απαιτητού του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 

38. - (1) Εκτός από τις περιπτώσεις που καθορίζουν το απαιτητό του φόρου 
κατανάλωσης σύµφωνα µε το άρθρο 5, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια  καθίσταται απαιτητός και: 

 (α) κατά την επέλευση µιας εκ των γενεσιουργών αιτιών που 
αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του άρθρου 36. 

 (β) στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούται ή δεν 
πληρούται πλέον κάποιος όρος τελικής χρήσης που προβλέπεται για 
την απαλλαγή ή την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης ή οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την παραχώρηση της απαλλαγής ή του µειωµένου 
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος Νόµου. 
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 (2)  Η κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων µέσα στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής τους δεν θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, αν η κατανάλωση συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα 
που παράγονται εντός των εγκαταστάσεων: 

 Νοείται ότι σε περίπτωση που η κατανάλωση αυτή γίνεται για σκοπούς 
ξένους προς την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα για την 
προώθηση οχηµάτων, θεωρείται ως γενεσιουργός αιτία επιβολής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης. 

 (3)  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
φυσικού αερίου καθίσταται απαιτητός κατά τη στιγµή της προµήθειας από 
το διανοµέα ή αναδιανοµέα:  

  Νοείται ότι µια οντότητα η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια για δική 
της χρήση θεωρείται ως διανοµέας. 

 

 

(4) Για την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 του παρόντος Νόµου ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης επί του άνθρακα, οπτάνθρακα και λιγνίτη καθίσταται 
απαιτητός, κατά τη στιγµή της παράδοσής τους από επιχειρήσεις οι οποίες 
υποχρεούνται να εγγραφούν σε µητρώο που τηρεί για το σκοπό αυτό ο 
∆ιευθυντής:  

  Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει στον παραγωγό, τον 
έµπορο, τον εισαγωγέα ή το φορολογικό εκπρόσωπο, να υποκαταστήσουν 
την επιχείρηση που έχει καταγραφεί στο εν λόγω Μητρώο για τις 
φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν µε βάση τον παρόντα Νόµο. 

Μεταβολή 
συντελεστών ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 

39. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να επιβάλει, σε 
περίπτωση µεταβολής ενός ή περισσότερων συντελεστών του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, αυξηµένο ή µειωµένο συντελεστή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στα αποθέµατα ενεργειακών προϊόντων, τα οποία έχουν 
διατεθεί για κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία. 

Παραγωγή προϊόντων 
του άρθρου 36 

 

40. - (1) Η παραγωγή προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 36 
εξαιρουµένης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πραγµατοποιείται από 
εγκεκριµένο αποθηκευτή σε υποστατικό που εγκρίνεται ως φορολογική 
αποθήκη δυνάµει του άρθρου 11, εκτός αν ο διευθυντής επιτρέψει όπως η 
παραγωγή των εν λόγω προϊόντων πραγµατοποιείται σε υποστατικό που 
εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε 
αυτός εκάστοτε επιβάλει. 

      (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η λέξη παραγωγή 
θεωρείται ότι περιλαµβάνει: 

 (α) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού 
προϊόντος ή ηλεκτρικής ενέργειας από οποιοδήποτε υλικό στερεάς, 
υγρής ή αέριας µορφής, φυσική πηγή ή ενέργεια.

 (β) την απόκτηση ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού 
προϊόντος ενός χαρακτηρισµού, από ενεργειακό προϊόν ή 
υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος, άλλου χαρακτηρισµού.

 (γ) την υποβολή ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου ενεργειακού 
προϊόντος σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία για 
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ανακαθαρισµό ή ανάµειξη.

 (δ) την εξόρυξη κατά περίπτωση.

 Νοείται ότι ο όρος παραγωγή δεν περιλαµβάνει: 

 (α) τη θέρµανση και συµπίεση ενεργειακών προϊόντων που έχει ως 
αποτέλεσµα να µένουν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του 
ενεργειακού προϊόντος όταν το ενεργειακό προϊόν ή το 
υποκατάστατο ενεργειακού προϊόντος επαναφερθεί στην προτέρα 
του θερµοκρασία και πίεση.

 (β) το διαχωρισµό νερού από ενεργειακό προϊόν ή υποκατάστατο 
ενεργειακού προιόντος ή το φιλτράρισµα.

 (γ) την ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από µικρούς παραγωγούς 
για δική τους χρήση εφόσον τα ενεργειακά προιόντα που έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 
προέρχονται από φορολογηµένα αποθέµατα ή προέρχονται από 
αποθέµατα που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

 (3)  Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και  υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο 
ποινές, της φυλάκισης και της χρηµατικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη 
και άλλα αντικείµενα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα 
υπόκεινται σε δήµευση. 

Πράξεις και 
επεξεργασίες που δεν 
θεωρούνται ως 
παραγωγή 
ενεργειακών 
προϊόντων 

41. - (1) Τηρουµένων των όρων και περιορισµών που ο ∆ιευθυντής ήθελε 
εκάστοτε επιβάλει, οι ακόλουθες πράξεις και επεξεργασίες δεν 
θεωρούνται ως παραγωγή ενεργειακών προϊόντων: 

(α)  οι διεργασίες συνεπεία των οποίων ο χρήστης ενός ενεργειακού 
προϊόντος καθιστά δυνατή την επαναχρησιµοποίησή του µέσα στη 
δική του επιχείρηση, εφόσον τα ποσά των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί για το συγκεκριµένο 
προϊόν, δεν είναι µικρότερα από το ποσό των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης που θα οφειλόταν αν το επαναχρησιµοποιηµένο 
προϊόν υπέκειτο εκ νέου στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 

 (β)   η διεργασία η οποία συνίσταται στην ανάµειξη, εκτός του χώρου 
υποστατικού παραγωγής ή µιας αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, 
ενεργειακών προϊόντων µε άλλα ενεργειακά προϊόντα ή άλλα υλικά 
εφόσον: 

 (i)  στις περιπτώσεις που δεν απαλλάσσεται το µείγµα, έχει 
καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των βασικών 
συστατικών, και 

 (ii)  το καταβληθέν ποσό δεν είναι µικρότερο από το ποσό του 
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ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο θα οφειλόταν για το 
µείγµα. 

Ανάµιξη ενεργειακών 
προϊόντων 

42. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάµιξη ενεργειακών 
προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική µε 
ανάµιξη ενεργειακών προϊόντων εντός του χώρου υποστατικού παραγωγής 
ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, υποχρεούται να 
εξασφαλίσει την έγκριση του ∆ιευθυντή. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ανάµιξη ενεργειακών προϊόντων ή 
υποκατάστατων αυτών ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική µε ανάµιξη 
ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός του υποστατικού 
παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή αποθήκης υπό φορολογικό έλεγχο, 
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και  υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή και στις δύο 
ποινές, της φυλάκισης και της χρηµατικής και τα προϊόντα, δοχεία, σκεύη 
και άλλα αντικείµενα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα 
υπόκεινται σε δήµευση. 

Ειδικές περιπτώσεις 
επιστροφής του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης 

43. - (1) Εφόσον αποδειχθεί στο ∆ιευθυντή ότι  ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για ενεργειακά προϊόντα που έχουν 
µολυνθεί ή αναµειχθεί τυχαία και συνεπεία του γεγονότος αυτού κατέστησαν 
ακατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό που προορίζονταν, δύναται 
να επιστρέψει τον καταβληθέντα ειδικό φόρο κατανάλωσης εφόσον τα 
προϊόντα αυτά επιστρέφονται σε φορολογική αποθήκη για ανακύκλωση. 

 (2)  Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων 
του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζονται µε γνωστοποίηση που εκδίδει ο 
∆ιευθυντής. 

Ειδικές απαλλαγές και 
µειώσεις              

44. - (1) Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα πιο κάτω 
ενεργειακά προϊόντα υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει ο 
∆ιευθυντής: 

 (α) Το ειδικό καύσιµο αεριωθουµένου (κωδ. ΣΟ 2710 19 21), που 
παραδίδεται µε σκοπό τον εφοδιασµό αεροσκαφών που εκτελούν 
διεθνείς και ενδοκοινοτικές αεροπορικές µεταφορές µε εξαίρεση το 
καύσιµο που προορίζεται για τον εφοδιασµό αεροσκαφών που 
εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής: 

  Νοείται ότι "ιδιωτική πτήση αναψυχής" θεωρείται η χρησιµοποίηση 
του αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο που το 
χρησιµοποιεί δυνάµει σύµφασης µίσθωσης ή µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο, για µη εµπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν το 
χρησιµοποιεί για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων ή για την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής ή για σκοπούς των Κρατικών 
Αρχών. 

 (β) Τα ενεργειακά προϊόντα που παραδίδονται για να χρησιµοποιηθούν 
ως καύσιµα για την ναυσιπλοϊα στα ύδατα της Κοινότητας από 
σκάφη που εκτελούν διεθνείς και ενδοκοινοτικές µεταφορές 
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συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας µε εξαίρεση την περίπτωση της 
χρησιµοποίησης τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής: 

  Νοείται ότι "ιδιωτικό σκάφος αναψυχής" θεωρείται οποιοδήποτε 
σκάφος χρησιµοποιείται από τον ιδιοκτήτη του ή από το πρόσωπο 
που το χρησιµοποιεί δυνάµει σύµβασης µίσθωσης ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο, για µη εµπορικούς σκοπούς και ειδικότερα όταν δεν 
πρόκειται για τη µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων ή για την 
παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής ή για τις ανάγκες των Κρατικών 
Αρχών: 

 Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συµβούλιο µε ∆ιάταγµα που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας δύναται να 
διευρύνει το πεδίο εφαρµογής των παραλλαγών που καθορίζονται 
στις παραγράφους (α) και (β) στις εγχώριες µεταφορές ως επίσης να 
αναστείλει την εφαρµογή των πιο πάνω απαλλαγών στην περίπτωση 
που έχει συναφθεί διµερής συµφωνία από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
µε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης: 

 Νοείται περαιτέρω ότι οι απαλλαγές που καθορίζονται στα εδάφια 
(α) και (β) µπορούν να παραχωρηθούν µε επιστροφή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης εφόσον εγκριθεί τούτο από το ∆ιευθυντή. 

 (γ)  τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την 
ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται για τη διατήρηση της 
ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 

  Νοείται ότι το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να 
επιβάλει στα προϊόντα αυτά, για λόγους περιβαλλοντικής πολιτικής, 
ειδικό φόρο κατανάλωσης  χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστοι 
συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στην 
Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας 
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 (δ)  τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 
τσιµέντου· 

 (2)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να καθορίσει 
µειωµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης (gas oil), το φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene), το 
υγραέριο και το φυσικό αέριο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουµένου ότι τηρούνται οι 
ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που καθορίζονται στο εν 
λόγω άρθρο. 

 (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να καθορίσει 
µειωµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στις περιπτώσεις 
επιχειρηµατικής χρήση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της 



 36

Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε 
την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που 
ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουµένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται από το άρθρο 9 της εν λόγω 
Οδηγίας. 

 (4)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να απαλλάξει εν όλω ή 
εν µέρει οποιοδήποτε από τα ενεργειακά προϊόντα ή την ηλεκτρική ενέργεια 
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή καθορίσει µειωµένους συντελεστές 
ειδικού φόρους κατανάλωσης στα εν λόγω προϊόντα στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 15 της  Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει. 

 (5)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να απαλλάξει από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική 
ενέργεια ή καθορίσει µειωµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης, 
στις περιπτώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 16 και 17 της Οδηγίας 
2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που 
ήθελε εκάστοτε επιβάλει. 

Επιβολή 
διαφοροποιηµένων 
συντελεστών ειδικού 
φόρου κατανάλωσης 

45. - (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να καθορίσει 
διαφοροποιηµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια στις περιπτώσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού 
πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, 
νοουµένου ότι τηρούνται οι ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία. 

 (2)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµα να καθορίσει 
διαφοροποιηµένους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης (gas oil), στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
7 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας υπό όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει, νοουµένου ότι τηρούνται οι 
ελάχιστοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που προβλέπονται στην  
εν λόγω Οδηγία. 

Απαλλαγές 
υποκατάστατων 
ενεργειακών 
προϊόντων 

46.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε νοµοθεσίας που βρίσκεται 
σε ισχύ, οι παρεχόµενες στο παρόν Μέρος απαλλαγές ή µειώσεις του 
συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρµόζονται ανάλογα και σε 
προϊόντα άλλα από τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται 
ως υποκατάστατα ενεργειακών προϊόντων και προορίζονται για τις ίδιες µε 
τα προϊόντα που υποκαθιστούν χρήσεις. 

Αδικήµατα  47. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί ενεργειακά προϊόντα ή 
υποκατάστατα αυτών ή ηλεκτρική ενέργεια για άλλο από τον προβλεπόµενο 
στις απαλλαγές ή µειώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο σκοπό, ή 
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αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τους όρους και 
προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν για παραχώρηση της απαλλαγής ή του 
µειωµένου συντελεστή, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση 
το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση µέχρι δυο χρόνια ή και 
στις δυο ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής ποινής και τα ενεργειακά 
προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών, δοχεία, οχήµατα ή οποιαδήποτε 
µεταφορικά µέσα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα, 
υπόκεινται σε δήµευση. 

 

Κ∆Π 50/2003 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί, κατέχει, µεταφέρει ή διαθέτει 
χρωµατισµένο πετρέλαιο κατά παράβαση των διατάξεων των περί 
Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς 
Κανονισµών του 2003, ή οποιωνδήποτε µεταγενέστερων τροποποιήσεων 
αυτών, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή, η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις χίλιες 
πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών 
ή σε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της 
χρηµατικής ποινής και τα προϊόντα, δοχεία, οχήµατα ή οποιαδήποτε 
µεταφορικά µέσα, αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα, 
υπόκεινται σε δήµευση. 

Απαλλαγές καυσίµων 
αυτοκινήτων 
οχηµάτων και 
εµπορευµατοκιβωτίω
ν ειδικών χρήσεων 

48. - (1) Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
κατά την είσοδό τους στη ∆ηµοκρατία τα ενεργειακά προϊόντα που έχουν 
διατεθεί προς κατανάλωση σε ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τα οποία περιέχονται στις κανονικές δεξαµενές καυσίµων εµπορικών 
οχηµάτων µε κινητήρα και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα από 
τα εν λόγω οχήµατα, καθώς και σε ειδικά εµπορευµατοκιβώτια, και 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν  για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της 
µεταφοράς, των συστηµάτων µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα 
εµπορευµατοκιβώτια. 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως: 

 «ειδικά εµπορευµατοκιβώτια», νοούνται τα εµπορευµατοκιβώτια που 
διαθέτουν ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό για συστήµατα ψύξης, συστήµατα 
οξυγόνωσης, συστήµατα θερµοµόνωσης ή άλλα συστήµατα. 

 «κανονικές δεξαµενές καυσίµων»: 

 − οι δεξαµενές που ο κατασκευαστής τοποθετεί µονίµως σε όλα 
τα οχήµατα µε κινητήρα του ίδιου τύπου µε το εξεταζόµενο 
όχηµα και η µόνιµη τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την 
απευθείας χρησιµοποίηση του καυσίµου, τόσο για την κίνηση 
των οχηµάτων όσο και,  ενδεχοµένως, για τη λειτουργία, κατά 
τη διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµάτων ψύξης και άλλων 
συστηµάτων, 

 − οι δεξαµενές υγραερίου, που είναι τοποθετηµένες σε οχήµατα 
µε κινητήρα και επιτρέπουν την απευθείας χρησιµοποίηση του 
υγραερίου ως καυσίµου καθώς και οι δεξαµενές που είναι 
τοποθετηµένες σε άλλα συστήµατα µε τα οποία µπορεί να είναι 
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εξοπλισµένο το όχηµα, 
 − οι δεξαµενές καυσίµων, που ο κατασκευαστής τοποθετεί 

µονίµως σε όλα τα εµπορευµατοκιβώτια του ίδιου τύπου µε τον 
τύπο του εξεταζόµενου εµπορευµατοκιβωτίου και η µόνιµη 
τοποθέτηση των οποίων επιτρέπει την απευθείας 
χρησιµοποίηση του καυσίµου για τη λειτουργία, κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς, των συστηµάτων ψύξης και άλλων 
συστηµάτων µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα 
εµπορευµατοκιβώτια. 

Γνωστοποίηση για 
όρους, προϋποθέσεις 
κλπ 

49.  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους, 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
Μέρους που αφορούν τη λειτουργία και έλεγχο των φορολογικών αποθηκών 
και των υποστατικών παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, υποκατάστατων 
αυτών και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για τη 
διασφάλιση της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 ΜΕΡΟΣ Χ - AΛΚΟΟΛΗ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α   

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΠ 

Ορισµοί 50.   Στον παρόντα Νόµο, 

 "αιθυλική αλκοόλη" καλύπτει: 

(i) όλα τα προϊόντα µε αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω 
του 1,2% vol., τα οποία υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.2207 και 
2208, ακόµη και όταν τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν µέρος 
προϊόντος υπαγοµένου σε άλλο κεφάλαιο της Σ.Ο., 

(ii) τα προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 2204, 2205, 2206 µε αποκτηµένο 
ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 22% vol., 

(iii) τα ποτά που περιέχουν ακέραια προϊόντα ή άλλα φυτικά προϊόντα σε 
διάλυµα. 

 "αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά" θεωρούνται: 

(i)  Μπύρα 

(ii)  Κρασί 

(iii)  Ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση, εκτός από το κρασί και τη 
µπύρα 

(iv) Ενδιάµεσα προϊόντα 

(v) Αιθυλική αλκοόλη. 

 

 

"αµπελοοινικό απόσταγµα": σηµαίνει το προϊόν το οποίο προκύπτει από την 
πρωταρχική απόσταξη σε απλό άµβυκα, ζυµωθέντων σταφυλιών ή σταφίδας 
ή οποιωνδήποτε υπολειµµάτων αυτών ή όπως αυτό καθορίζεται στους 
κανονισµούς περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών 
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Κ∆Π 263/98 Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισµοί του 1998· 

 "απλός άµβυκας": σηµαίνει το γνωστό ως "καζάνι" το οποίο αποτελείται από 
το λέβητα για βρασµό του περιεχοµένου µείγµατος (ζυµωθέντων σταφυλιών 
ή σταφίδας ή οποιωνδήποτε υπολειµµάτων αυτών) µε σκοπό την εξάτµιση, 
το κάλυµµα µε το τόξο, το ψυκτικό σωλήνα για υγροποίηση των ατµών και 
περισυλλογή του αµπελοοινικού αποστάγµατος· 

 

 

 

 

Κ∆Π 263/98 

"απόσταγµα στεµφύλων σταφυλιών": σηµαίνει το προϊόν που λαµβάνεται µε 
απευθείας απλή απόσταξη στεµφύλων σταφυλιών µετά ή άνευ υγιούς 
οινολάσπης, µετά ή άνευ κρασιού µε αλκοολικό τίτλο από 43% vol µέχρι 
52% vol στους 20 βαθµούς Κελσίου, έχει δε µεγίστη περιεκτικότητα σε 
µεθανόλη 200g/hl αλκοόλης 100% vol και συνολική περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες, εκτός µεθυλικής και αιθυλικής αλκοόλης, ανώτερη των 140 
g/hl αλκοόλης 100% vol ή όπως αυτό καθορίζεται στους κανονισµούς περί 
Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών Προϊόντων 
(Έλεγχος Ζιβανίας) Κανονισµοί του 1998· 

 "αποστακτήρας":  σηµαίνει συσκευή συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας 
εξαιρουµένου του απλού άµβυκα για απόσταξη διαφόρων αλκοολούχων 
ουσιών µε την οποία είναι δυνατή η κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης· 

 "ενδιάµεσα προϊόντα" θεωρούνται: 

(α) όλα τα προϊόντα µε αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω 
του 1,2% vol. µέχρι και 22% vol., τα οποία υπάγονται στους 
κωδικούς Σ.Ο.2204, 2205 και 2206 και τα οποία δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των όρων "µπύρα", "κρασί" και "ποτά 
παρασκευαζόµενα µε ζύµωση, εκτός από το κρασί και τη µπύρα", 

 (β) κάθε απλό ποτό προερχόµενο από ζύµωση, το οποίο εµπίπτει στο 
πεδίο  εφαρµογής του όρου "λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόµενα µε 
ζύµωση" και το οποίο έχει αποκτηµένο αλκοολικό τίτλο άνω του 
5,5% vol., η δε περιεχόµενη αλκοόλη δεν προέρχεται εξ ολοκλήρου 
από ζύµωση, καθώς και κάθε αφρώδες ποτό προερχόµενο από 
ζύµωση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του όρου "λοιπά αφρώδη 
ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση" έχει αποκτηµένο αλκοολικό 
τίτλο άνω του 8,5% vol., η δε περιεχόµενη αλκοόλη δεν προέρχεται 
εξ ολοκλήρου από ζύµωση. 

 "εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης":  
σηµαίνει πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται δυνάµει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 67· 

 "ζιβανία":  σηµαίνει το απόσταγµα στεµφύλων που πληροί τους όρους των 
σχετικών Κανονισµών περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας 
Αµπελουργικών Προϊόντων (Έλεγχος Ζιβανίας» Κανονισµοί του 1998 (Κ∆Π 
263/98), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό µε αριθµό (Κ∆Π 
83/2000), οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση το 
άρθρο 13 των περί Ρυθµίσεως και Ελέγχου της Βιοµηχανίας Αµπελουργικών 
Προϊόντων Νόµων του 1965 µέχρι 1989, και του οποίου η ποιότης είναι 
σύµφωνη µε τον περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµο και έχει 
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αλκοολικό τίτλο όχι µικρότερο των 43% vol  και µέγιστη περιεκτικότητα σε 
µεθανόλη 200 g/hl αλκοόλης 100% vol και περιλαµβάνει τις ονοµασίες 
"τζιβανία" και "ζιβάνα"· 

 "κατασκευαστής ζιβανίας": σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατόπιν άδειας 
παρεχοµένης δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 56, 
προβαίνει στην παραγωγή αποστάγµατος στέµφυλων σταφυλιών του 
κατάλληλου για την παραγωγή ζιβανίας· 

 "κατασκευαστής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης": σηµαίνει πρόσωπο το 
οποίο κατέχει άδεια δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 67· 

 "κατασκευαστής µπύρας":  σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατόπιν αδείας 
παρεχοµένης δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 70 και του άρθρου 71 
προβαίνει στην κατασκευή µπύρας· 

 "κρασί" περιλαµβάνει το «απλό κρασί και τα αφρώδη κρασιά»: 

− "απλό κρασί" περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα που υπάγονται 
στους κωδικούς Σ.Ο.2204 και 2205, εκτός από τα αφρώδη 
κρασιά τα οποία: 

(i) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. 
µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που 
περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση, 

(ii) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 15% vol. 
µέχρι και 18% vol., µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραχθεί χωρίς 
εµπλουτισµό και η αλκοόλη που περιέχεται στο τελικό προϊόν 
προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση. 

 - "αφρώδη κρασιά" περιλαµβάνουν όλα τα προϊόντα που υπάγονται 
στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 και 2205, και 
τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

(i) περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού, τα οποία 
συγκρατούνται µε σύρµατα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση 
τουλάχιστο 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του 
άνθρακα, 

(ii) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2% vol. 
µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που 
περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση. 

 "µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη": σηµαίνει αιθυλική αλκοόλη στην οποία 
έχουν προστεθεί µετουσιωτικές ύλες σύµφωνα µε ∆ιάταγµα του Υπουργικού 
Συµβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 58· 

 "µπύρα" θεωρείται κάθε προϊόν που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2203, καθώς 
και κάθε προϊόν το οποίο περιέχει µίγµα µπύρας µε µη αλκοολούχα ποτά, 
που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2206 και στις δύο περιπτώσεις µε 
αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο µεγαλύτερο του 0,5% vol· 

 "οινοπνευµατοποιείο":  σηµαίνει εγκεκριµένο από το ∆ιευθυντή υποστατικό 
όπου ο οινοπνευµατοποιός Α΄ κατηγορίας και ο κατασκευαστής ζιβανίας 
προβαίνουν στην κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης και αποστάγµατος 
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στεµφύλων σταφυλιών για την κατασκευή της ζιβανίας αντίστοιχα καθώς 
και το υποστατικό όπου ο οινοπνευµατοποιός Β΄ κατηγορίας ανακαθαρίζει 
αιθυλική αλκοόλη· 

 "οινοπνευµατοποιός Α΄ κατηγορίας":  σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει 
άδεια δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου 1 του άρθρου 56· 

 "οινοπνευµατοποιός Β΄ κατηγορίας (ανακαθαριστής):  σηµαίνει πρόσωπο το 
οποίο κατέχει άδεια δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 58 και 
περιλαµβάνει κάθε οινοπνευµατοποιό Α΄ κατηγορίας ο οποίος δυνάµει του 
άρθρου αυτού ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος οινοπνευµατοποιός Β΄ 
κατηγορίας · 

 "παραγωγός αµπελοοινικού αποστάγµατος":  σηµαίνει πρόσωπο το οποίο 
κατέχει άδεια δυνάµει του άρθρου 64 καθώς και κάθε πρόσωπο για 
λογαριασµό του οποίου παράχθηκε αµπελοοινικό απόσταγµα από πρόσωπο 
που κατέχει άδεια δυνάµει του ίδιου άρθρου. 

 "ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση, εκτός από το κρασί και τη µπύρα" 
περιλαµβάνουν λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση και τα λοιπά 
αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση: 

 − "λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση" θεωρούνται 
όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2204 και 
2205 και δεν περιλαµβάνονται στον όρο "κρασί", καθώς και τα 
προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2206, µε εξαίρεση 
τα «λοιπά αφρώδη ποτά που παρασκευάζονται µε ζύµωση" 
καθώς και όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον όρο 
"µπύρα" τα οποία: 

 (i) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 1,2% vol. 
µέχρι και 10% vol., 

 (ii) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο µεγαλύτερο του 
10% vol. µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που 
περιέχεται στο προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση. 

 -  "λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση" θεωρούνται όλα 
τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2206 00 31 και 
2206 00 39 καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς 
Σ.Ο. 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 και 2205, τα οποία δεν 
αναφέρονται στον όρο "κρασί" και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 (i) περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού, που 
συγκρατούνται µε σύρµα ή συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση 
τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του 
άνθρακα, 

 (ii) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των 1,2% vol. 
µέχρι και 13% vol., 

 (iii) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13% vol. 
µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που 
περιέχεται στο προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από ζύµωση. 
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 "ποτό":  σηµαίνει αλκοολούχο ποτό το οποίο κατά βάση περιέχει αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, που δυνατόν να περιέχει και άλλα 
επιτρεπτά αρωµατικά και ουσίες.  Στον ορισµό αυτό δεν περιλαµβάνεται η 
µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη. 

 "ποτοποιία":  σηµαίνει τη διεργασία κατασκευής ή εµφιάλωσης ποτών. 

 "ποτοποιός":  σηµαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια δυνάµει του 
εδαφίου (2) του άρθρου 58 και περιλαµβάνει κάθε οινοπνευµατοποιό Α΄ και 
Β΄ κατηγορίας οι οποίοι δυνάµει του άρθρου αυτού ενεργούν ως 
εξουσιοδοτηµένοι ποτοποιοί.  

 "χονδρική πώληση":  σε ότι αφορά την πώληση αλκοόλης και αλκοολούχων 
ποτών σηµαίνει την πώληση των ποτών αυτών σε ποσότητες 10 τουλάχιστον 
λίτρων. 

Ειδικός φόρος 
κατανάλωσης 
αιθυλικής αλκοόλης      

∆εύτερο  Παράρτηµα  

51. - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβάλλεται, 
εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της 
∆ηµοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη που 
καθορίζεται στο ∆εύτερο Παράρτηµα σύµφωνα µε το συντελεστή ο οποίος 
εκτίθεται στο ίδιο Παράρτηµα.  

 

                            
∆εύτερο Παράρτηµα     

 (2) Για τον υπολογισµό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
επιβάλλεται στην αιθυλική αλκοόλη που φορολογείται µε βάση τα 100 λίτρα 
άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σύµφωνα µε το ∆εύτερο Παράρτηµα, 
λαµβάνεται υπόψη θερµοκρασία προϊόντος 20°C. 

Ειδικές απαλλαγές 52. - (1) Προϊόντα που περιλαµβάνονται στον όρο «αιθυλική αλκοόλη» 
απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή τυγχάνουν επιστροφής 
του φόρου αυτού εφόσον έχει καταβληθεί, στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 (α)    όταν διανέµονται µε τη µορφή αλκοόλης η οποία έχει υποστεί πλήρη 
µετουσίωση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται  µε ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 68, 

 (β)    όταν έχουν υποστεί µετουσίωση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται µε ∆ιάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 68 και χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, 

 (γ)    όταν χρησιµοποιούνται από τις ιατρικές υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας 
µε την έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Υγείας, 

 

 

 

 

(δ)   όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή φαρµάκων.  "Φάρµακο" 
σηµαίνει κάθε ουσία ή σύνθεση ουσιών, που χαρακτηρίζεται ως 
έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών 
ανθρώπων ή ζώων ή που δύναται να χορηγηθεί σε άνθρωπο ή ζώο, 
για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης ή αποκατάστασης ή βελτίωσης ή 
τροποποίησης οργανικών λειτουργιών στον άνθρωπο ή στο ζώο· 
περιλαµβάνει τα ραδιοφαρµακευτικά προϊόντα, τα φαρµακευτικά 
προϊόντα µε βάση το ανθρώπινο αίµα ή το πλάσµα ανθρώπινου 
αίµατος, τα ανοσολογικά προϊόντα τα οποία συνίστανται σε εµβόλια 
τοξίνες ορούς ή αλλεργιογόνα προϊόντα, τα οµοιοπαθητικά 
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φαρµακευτικά  προϊόντα, 

 (ε)   όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύµφωνα µε  τον 
ορισµό  του  κωδικού  Σ.Ο. 2209, 

 (ζ)    όταν χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρωµατικών ουσιών που 
προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και µη 
αλκοολούχων ποτών, µε ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο µέχρι 1,2%, 

 (η)   όταν χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ηµιτελών 
προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεµιστών ή µη, 
εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόµενη αλκοόλη δεν υπερβαίνει 
τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα 
προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής 
αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος, για άλλα προϊόντα, 

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους 
και προϋποθέσεις για παραχώρηση των απαλλαγών που καθορίζονται στο 
εδάφιο (1). 

 (3)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµά του που δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να απαλλάξει τα προϊόντα που 
εµπίπτουν στον όρο "αιθυλική αλκοόλη" από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
ή επιτρέψει την επιστροφή του καταβληθέντος σ’ αυτά ειδικού φόρου 
κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε 
επιβάλει στις πιο κάτω περιπτώσεις:   

 (α) όταν χρησιµοποιούνται ως δείγµατα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή 
των αναγκαίων δοκιµών παραγωγής ή για επιστηµονικούς σκοπούς, 

 (β) όταν χρησιµοποιούνται για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας. 

 (4)  Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί αιθυλική αλκοόλη για άλλο από 
τον προβλεπόµενο στις απαλλαγές των εδαφίων (1) και (3) σκοπό, ή αµελεί, 
αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τους όρους και προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη γνωστοποίηση του εδαφίου (2) και στο διάταγµα του 
εδαφίου (3), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση µέχρι δύο 
χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής και τα είδη 
στην κατασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα που 
περιλαµβάνονται στον όρο αιθυλική αλκοόλη, υπόκεινται σε δήµευση. 

Ειδικός φόρος 
κατανάλωσης µπύρας, 
κρασιού, ποτών 
παρασκευαζόµενων 
µε ζύµωση και 
ενδιάµεσων 
προϊόντων 

∆εύτερο Παράρτηµα  

53.  Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβάλλεται, 
εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της 
∆ηµοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης στην µπύρα, στο κρασί, στα ποτά 
παρασκευαζόµενα µε ζύµωση µη συµπεριλαµβανοµένου του κρασιού και 
της µπύρας και στα ενδιάµεσα προϊόντα που καθορίζονται στο ∆εύτερο 
Παράρτηµα σύµφωνα µε τους συντελεστές που εκτίθενται στο ίδιο 
Παράρτηµα.  
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Απαλλαγή µπύρας 54.    Όταν µπύρα η οποία έχει κατασκευαστεί στη ∆ηµοκρατία, παραδίδεται 
στα Ναυτικά, Στρατιωτικά και Αεροπορικά Ιδρύµατα (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) για 
αποκλειστική χρήση ή κατανάλωση από αυτά ή για πώληση στα µέλη τους, 
η µπύρα αυτή θα απαλλάσσεται από την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης υπό τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι δύναται να 
επιβληθούν σε γνωστοποίηση που εκδίδει ο ∆ιευθυντής. 

Παραγωγή προϊόντων 
εκτός φορολογικών 
αποθηκών 

55.   Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους 
και προϋποθέσεις για την παραγωγή των προϊόντων του παρόντος Μέρους 
εκτός φορολογικών αποθηκών, οι οποίες εγκρίνονται δυνάµει του άρθρου 
11, από αλκοολούχα συστατικά προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς 
αναστολής, νοουµένου ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί των 
συστατικών έχει καταβληθεί εκ των προτέρων και ο συνολικός καταβλητέος 
φόρος για τα αλκοολούχα συστατικά προϊόντα δεν είναι λιγότερος από τον 
καταβλητέο φόρο για το προϊόν που προκύπτει από την ανάµιξη τους. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΖΙΒΑΝΙΑΣ – ΠΟΤΟΠΟΙΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

ΜΠΥΡΑΣ - ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗΣ ΚΛΠ 

Άδεια κατασκευής 
αιθυλικής αλκοόλης 

56. - (1)  Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει αιθυλική 
αλκοόλη:  

(α) µε απόσταξη ζυµωθεισών γεωργικών υλών ή µε άλλη µέθοδο, εκτός 
αν κατέχει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια οινοπνευµατοποιού Α΄ 
κατηγορίας που παρέχεται από το ∆ιευθυντή⋅ 

 

(β) µε απόσταξη ζυµωθέντων στεµφύλων σταφυλιών, εκτός αν κατέχει 
ειδική για το σκοπό αυτό άδεια κατασκευαστή ζιβανίας που 
παρέχεται από το ∆ιευθυντή, ή άδεια κατοχής και χρήσης απλού 
άµβυκα: 

  Νοείται ότι µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων τους 
οποίους ο ∆ιευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, ο Οινοπνευµατοποιός Α΄ 
κατηγορίας δύναται σύµφωνα µε την άδεια την οποία κατέχει να 
εξουσιοδοτηθεί στην απόσταξη ζυµωθέντων στεµφύλων σταφυλιών µε 
σκοπό την κατασκευή ζιβανίας.  Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε 
αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής 
ζιβανίας". 

 (2) Οι άδειες οινοπνευµατοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας 
υπόκεινται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων 
ετήσιων τελών.  Η ισχύς των αδειών αυτών εκπνέει την τριακοστή πρώτη 
ηµέρα του αµέσως εποµένου από την έκδοση τους µηνός ∆εκεµβρίου. 

 (3) Η άδεια κατασκευαστή ζιβανίας παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωµα 
παραγωγής µόνο του αποστάγµατος στεµφύλων σταφυλιών του κατάλληλου 
για την παραγωγή ζιβανίας. 
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 (4) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά µε 
οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση 
ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για 
προστασία των δηµοσίων προσόδων. 

 (5) Οι άδειες  οινοπνευµατοποιού Α΄ κατηγορίας και κατασκευαστή ζιβανίας 
παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωµα να πωλούν χονδρικά αιθυλική 
αλκοόλη και ζιβανία αντίστοιχα, δικής τους κατασκευής, στα εγκεκριµένα 
από το ∆ιευθυντή υποστατικά τους. 

Εξουσία έκδοσης 
γνωστοποίησης 
σχετικά µε την 
κατασκευή αιθυλικής 
αλκοόλης κλπ 

57. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους 
όρους και προϋποθέσεις για:  

(α) την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης από τον 
οινοπνευµατοποιό Α΄ κατηγορίας, είτε µε απόσταξη
ζυµωθεισών υλών είτε µε άλλη µέθοδο⋅ 

(β) την παραγωγή αποστάγµατος στεµφύλων σταφυλιών και ζιβανίας από 
αδειούχους "κατασκευαστές ζιβανίας"⋅ 

(γ) την παραλαβή, αποθήκευση, µεταφορά και παράδοση αιθυλικής 
αλκοόλης από οινοπνευµατοποιείο⋅ 

 

(δ) την κατασκευή αιθυλικής αλκοόλης για διαφορετικούς σκοπούς ή µε 
διαφορετικές µεθόδους. 

 (ε) κάθε λεπτοµέρεια για τη διασφάλιση της καταβολής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. 

 (2) Όταν ο ∆ιευθυντής - 

(α) πεισθεί ότι οποιαδήποτε µέθοδος κατασκευής αιθυλικής
αλκοόλης αποβλέπει πρωταρχικά στην κατασκευή άλλου
 προϊόντος εκτός αιθυλικής αλκοόλης ⋅ ή 

(β) κρίνει σκόπιµο στην περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου που 
κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη µε άλλη µέθοδο εκτός από αυτή της 
απόσταξης ζυµωθεισών υλών, 

 δύναται να ορίσει µε γνωστοποίηση του ότι, εφόσον τηρηθούν οι όροι, τους 
οποίους ήθελε, υπό τις περιστάσεις, επιβάλει, ορισµένες από τις διατάξεις 
του παρόντος Μέρους, που αφορούν την κατασκευή ή τους κατασκευαστές 
αιθυλικής αλκοόλης ή ορισµένες γνωστοποιήσεις δυνάµει του παρόντος 
Μέρους, δεν θα εφαρµόζονται στην περίπτωση του προσώπου αυτού. 
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(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, 
αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε τους όρους της γνωστοποίησης 
που εκδίδεται  σύµφωνα µε το εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος 
και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε 
τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, η δε αιθυλική αλκοόλη και 
οποιαδήποτε αγγεία, σκεύη και υλικά, τα οποία είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν για την απόσταξη ή µε άλλο τρόπο για την κατασκευή ή 
παρασκευή αιθυλικής αλκοόλης και σχετίζονται µε τη διάπραξη του 
αδικήµατος, υπόκεινται σε δήµευση. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε δυνάµει του εδαφίου (2), είναι ένοχο 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις 
πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, 
η δε αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά µε την οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα, 
υπόκειται σε δήµευση. 

Άδεια ανακαθαρισµού 
αιθυλικής αλκοόλης 
και ποτοποιία 

58. - (1) Απαγορεύεται ο ανακαθαρισµός αιθυλικής αλκοόλης από 
οποιοδήποτε πρόσωπο και η διατήρηση αποστακτήρα για τον σκοπό αυτό, 
εκτός αν κατέχει άδεια οινοπνευµατοποιού Β΄ κατηγορίας που παρέχεται 
από το ∆ιευθυντή:  

Νοείται ότι, µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων, τους οποίους ο 
∆ιευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει, ο οινοπνευµατοποιός Α΄ κατηγορίας 
δύναται σύµφωνα µε την άδεια την οποία κατέχει να εξουσιοδοτηθεί στον 
ανακαθαρισµό αµπελοοινικού αποστάγµατος, που παραλαµβάνεται από 
παραγωγό αµπελοοινικού αποστάγµατος, ή αιθυλική αλκοόλη δικής του 
κατασκευής·  κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε αυτό τον τρόπο, 
αναφέρεται ως "εξουσιοδοτηµένος οινοπνευµατοποιός Β΄ κατηγορίας". 

 (2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στην κατασκευή ή 
και εµφιάλωση ποτών, εκτός αν κατέχει άδεια ποτοποιού που παρέχεται από 
το ∆ιευθυντή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε αυτός εκάστοτε 
επιβάλει, µετά από αίτηση προσώπου: 

 Νοείται ότι, µε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων, τους 
οποίους ο ∆ιευθυντής ήθελε εκάστοτε επιβάλει ο οινοπνευµατοποιός Α΄ και 
Β΄ κατηγορίας δύναται σύµφωνα µε την άδεια την οποία κατέχει να 
εξουσιοδοτηθεί στην κατασκευή και εµφιάλωση ποτών·  κάθε πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται µε αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως "εξουσιοδοτηµένος 
ποτοποιός". 

 (3) Οι άδειες "οινοπνευµατοποιού Β΄ κατηγορίας" και "ποτοποιού" 
υπόκεινται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων 
ετήσιων τελών. Η ισχύς των αδειών αυτών εκπνέει την τριακοστή πρώτη 
ηµέρα του αµέσως εποµένου, της έκδοσής τους, µηνός ∆εκεµβρίου⋅   

 (4) Άδεια ή εξουσιοδότηση που παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 
επιτρέπει:  
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 (α) στον αδειούχο ή εξουσιοδοτηµένο οινοπνευµατοποιό Β΄ κατηγορίας 
τη χονδρική εµπορία αιθυλικής αλκοόλης και 

 (β) στον αδειούχο ή εξουσιοδοτηµένο ποτοποιό τη χονδρική εµπορία 
ποτών, 

στα εγκεκριµένα από το ∆ιευθυντή υποστατικά τους. 

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά µε 
οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση 
ελέγχου ή εφόσον δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για προστασία των 
δηµοσίων προσόδων. 

Γνωστοποίηση για 
τον ανακαθαρισµό 
αιθυλικής αλκοόλης 
και την ποτοποιία 

59. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους 
όρους και προϋποθέσεις για –  

(α)  τον ανακαθαρισµό αιθυλικής αλκοόλης και τη ποτοποιία⋅ 

 (β)  την παραλαβή, αποθήκευση, µεταφορά και παράδοση αιθυλικής 
αλκοόλης από οινοπνευµατοποιό Β΄ κατηγορίας και ποτοποιό. 

 (γ)  τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη γνωστοποίηση, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο 
πάνω ποσών, και η αιθυλική αλκοόλη και οποιαδήποτε αγγεία, σκεύη και 
υλικά, αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα, υπόκεινται σε 
δήµευση. 

Περιορισµοί που 
αφορούν τους 
οινοπνευµατοποιούς 
Β΄ κατηγορίας 

60. - (1)  Ο οινοπνευµατοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να επαναποστάζει 
ή εξάγει αιθυλική αλκοόλη από ύλες άλλες εκτός από τη νόµιµα 
λαµβανόµενη ή παραγόµενη από αυτόν αιθυλική αλκοόλη.  

 (2) Ο οινοπνευµατοποιός Β΄ κατηγορίας δεν δύναται να έχει στην κατοχή 
του: 

 (α)  εκτός από την πιο πάνω αιθυλική αλκοόλη, οποιαδήποτε ύλη από την 
οποία είναι δυνατή η απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης⋅ 

(β) αιθυλική αλκοόλη για την οποία αυτός δεν κατέχει ούτε παρέδωσε 
στον λειτουργό την προβλεπόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο. 
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 (3) Κάθε οινοπνευµατοποιός Β’ κατηγορίας, ο οποίος αµελεί, αρνείται ή 
παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, ή του οποίου ο αποστακτήρας εξευρίσκεται να περιέχει ύλες που 
είναι δυνατό να αποσταχθούν, εκτός από τη νόµιµα παραληφθείσα από 
αυτόν αιθυλική αλκοόλη, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή το 
τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σε ποσότητα 
αιθυλικής αλκοόλης σε λίτρα άνυδρης αλκοόλης, ίση µε την ποσότητα των 
υλών ή της αιθυλικής αλκοόλης, αναφορικά µε την οποία διαπράχθηκε το 
αδίκηµα ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και 
οποιεσδήποτε τέτοιες ύλες υπόκεινται σε δήµευση.  

Αποθήκη ωρίµανσης 61. - (1) Ο Οινοπνευµατοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ο ποτοποιός δύναται να 
εναποθέτει σε τόπο ασφαλούς αποθήκευσης εγκεκριµένο από το ∆ιευθυντή, 
αιθυλική αλκοόλη µε σκοπό την παλαίωση χωρίς την καταβολή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης ή µε επιστροφή του καταβληθέντος ειδικού φόρου 
κατανάλωσης.  

 (2) Κάθε τόπος ασφαλούς εναπόθεσης αιθυλικής αλκοόλης µε σκοπό την 
παλαίωση, ο οποίος έχει εγκριθεί από το ∆ιευθυντή δυνάµει του εδαφίου (1), 
αναφέρεται στον παρόντα Νόµο ως "αποθήκη ωρίµανσης". 

 Ο οινοπνευµατοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ο ποτοποιός ο οποίος, µετά την 
έγκριση της αποθήκης ωρίµανσης, προβαίνει χωρίς προηγούµενη άδεια του 
∆ιευθυντή σε οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή, είναι ένοχος 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες. 

 Ο ∆ιευθυντής δύναται, µε γνωστοποίησή του, να καθορίσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για: 

  (α) την αποθήκευση αιθυλικής αλκοόλης σε αποθήκες ωρίµανσης⋅ 

 (β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
αναλογούν στην αποθηκευµένη αιθυλική αλκοόλη. 

 Οποιοδήποτε πρόσωπο µε αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε 
οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση σύµφωνα µε το εδάφιο (4), είναι ένοχο 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις 
επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
και η αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά µε την οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα, 
υπόκειται σε δήµευση. 

Αδικήµατα κατά τη 
µεταφορά αιθυλικής 
αλκοόλης από 
οινοπνευµατοποιείο 
κλπ 

62.  Οποιοδήποτε πρόσωπο µε γνώση του και µε σκοπό την καταδολίευση
της ∆ηµοκρατίας από τους καταβλητέους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης: 

(α) αποκρύπτει σε οινοπνευµατοποιείο ή µεταφέρει από αυτό χωρίς το 
απαιτούµενο έγγραφο οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη⋅ ή 
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 (β) αγοράζει ή λαµβάνει ή έχει στην κατοχή του αιθυλική αλκοόλη, η 
οποία αποκρύπτεται ή µεταφέρεται όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) και για την οποία δεν έχει καταβληθεί ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης, 

 το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί σε αυτή, ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή 
σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, ή σε φυλάκιση 
µέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής 
και η αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήµευση. 

63. - (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, οποιοδήποτε 
πρόσωπο:  

(α) κατασκευάζει αιθυλική αλκοόλη είτε µε απόσταξη ζυµωθεισών υλών  
είτε µε άλλη µέθοδο⋅ ή 

Ποινή για παράνοµη 
κατασκευή αιθυλικής 
αλκοόλης κλπ 

(β) έχει στην κατοχή του ή χρησιµοποιεί αποστακτήρα για την απόσταξη ή 
ανακαθαρισµό αιθυλικής αλκοόλης, ή 

 (γ) κατασκευάζει ή και εµφιαλώνει ποτά, 

χωρίς να είναι κάτοχος άδειας σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή κατά 
παρέκκλιση των όρων της άδειας που του παρασχέθηκε είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα 

 προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες 
πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε 
φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της 
χρηµατικής. 

 (2) Σε περίπτωση που τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν δεν επαρκούν 
για την καταδίκη κάποιου προσώπου σύµφωνα µε το εδάφιο (1), 
αποδεικνύεται όµως ότι διαπράχθηκε αυτό το αδίκηµα σε κάποιο µέρος 
υποστατικού που ανήκει ή κατέχεται από το πρόσωπο αυτό, υπό τέτοιες 
περιστάσεις ώστε θα ήταν αδύνατη η διάπραξη του αδικήµατος χωρίς τη 
γνώση του, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών. 

 (3) Η αιθυλική αλκοόλη, οι αποστακτήρες, άµβυκες, τα αγγεία, σκεύη και 
υλικά που προορίζονται για την κατασκευή, απόσταξη ή παραλαβή 
αιθυλικής αλκοόλης - 
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 (α) τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου, το 
οποίο διέπραξε αδίκηµα σύµφωνα µε το εδάφιο (1)⋅ ή 

(β) τα οποία εξευρίσκονται σε οποιοδήποτε υποστατικό στο οποίο 
διαπράχθηκε τέτοιο αδίκηµα, 

υπόκεινται σε δήµευση. 

Άδεια κατοχής και 
χρήσης απλού άµβυκα 

64. -  (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει άµβυκα εκτός 
αν είναι πωλητής ή κατασκευαστής αµβύκων ή κατέχει ειδική για το σκοπό 
αυτό άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή.  

 (2) Η ισχύς της άδειας αυτής λήγει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του αµέσως 
εποµένου της έκδοσης της µηνός ∆εκεµβρίου: 

 Νοείται ότι δεν εκδίδεται άδεια για κατοχή και χρήση απλού άµβυκα, 
εκτός αν ο αιτητής ικανοποιήσει το ∆ιευθυντή ότι ο άµβυκας αυτός θα 
εγκατασταθεί σε χωριό όπου καλλιεργούνται σταφύλια για την παραγωγή 
αµπελοοινικού αποστάγµατος. 

 (3) Ο παραγωγός αµπελοοινικού αποστάγµατος απαγορεύεται να προβαίνει 
σε εµφιάλωση του αµπελοοινικού αποστάγµατος εκτός αν κατέχει άδεια που 
να επιτρέπει την εµφιάλωση η οποία παρέχεται από το ∆ιευθυντή. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα 
οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και τις δύο ποινές και ο άµβυκας αναφορικά µε 
τον οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα, υπόκειται σε δήµευση. 

 (5) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να ρυθµίσει κάθε 
λεπτοµέρεια για την κατασκευή, κατοχή, χρήση και διάθεση αµπελοοινικού 
αποστάγµατος. 

Περιορισµοί στη 
διάθεση 
αµπελοοινικού 
αποστάγµατος 

65. - (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να πωλεί ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο να διαθέτει το αµπελοοινικό απόσταγµα, εκτός αν είναι 
παραγωγός και πωλεί ή διαθέτει αυτό σε οινοπνευµατοποιό Α΄ ή  Β΄ 
κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια 
εµφιάλωσης του. 

 (2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός του παραγωγού ή 
προσώπου που νόµιµα κοµίζει ή µεταφέρει αµπελοοινικό απόσταγµα, κατά 
την ενάσκηση της επιχείρησής του, να έχει στην κατοχή του ή κάτω από τον 
έλεγχο του αµπελοοινικό απόσταγµα. 
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 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αµπελοοινικό απόσταγµα 
αναφορικά µε το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε 
κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, το δε αµπελοοινικό 
απόσταγµα, υπόκειται σε δήµευση. 

Μεταφορά ή 
αποστολή 
αµπελοοινικού 
αποστάγµατος 

66. - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου απαγορεύεται η 
µεταφορά ή αποστολή από παραγωγό αµπελοοινικού αποστάγµατος, σε 
οινοπνευµατοποιό Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ποτοποιό ή άλλον παραγωγό ο 
οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια εµφιάλωσής του ή η παραλαβή 
αµπελοοινικού αποστάγµατος από τα πρόσωπα αυτά, εκτός αν η αποστολή 
συνοδεύεται από έγγραφο που καθορίζει ο ∆ιευθυντής και καταβληθούν οι 
αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης από τα πρόσωπα που 
παραλαµβάνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Νόµου.  

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αµπελοοινικό απόσταγµα 
αναφορικά µε το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα 
λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε 
φυλάκιση µέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο ποινές αυτές και το αµπελοοινικό 
απόσταγµα, υπόκειται σε δήµευση. 

Εξουσιοδότηση και 
άδεια κατασκευής  
µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης 

67. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µετά από αίτηση να εξουσιοδοτήσει υπό 
όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του, τον οινοπνευµατοποιό Α΄ ή Β΄ 
κατηγορίας ή ποτοποιό, για µετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης. Κάθε 
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο µε τον τρόπο αυτό, αναφέρεται ως 
"εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης".  

 (2) Με την εξαίρεση του εξουσιοδοτηµένου κατασκευαστή µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης, απαγορεύεται από οποιοδήποτε πρόσωπο η κατασκευή 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, εκτός αν κατέχει άδεια κατασκευαστή 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης που παρέχεται από το ∆ιευθυντή, υπό 
όρους που επιβάλλει κατά την κρίση του⋅   

 (3) Κάθε άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε το εδάφιο (2), 
υπόκειται στην καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων 
ετήσιων τελών⋅ η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη 
ηµέρα του αµέσως εποµένου της έκδοσής της µηνός ∆εκεµβρίου. 

 (4) Η εξουσιοδότηση ή άδεια κατασκευής µετουσιωµένης αιθυλικής 
αλκοόλης παρέχει στον κάτοχο της το δικαίωµα να πωλεί χονδρικά 
µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη δικής του κατασκευής, στα εγκεκριµένα 
από το ∆ιευθυντή υποστατικά του. 
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 (5) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει στη µετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης 
χωρίς να κατέχει εξουσιοδότηση ή άδεια κατασκευής µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης ή κατά παράβαση των όρων της εξουσιοδότησης ή 
άδειας που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα 
αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε 
κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η αιθυλική 
αλκοόλη ή η µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά µε τις οποίες 
διαπράχθηκε το αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

Εξουσία έκδοσης 
∆ιατάγµατος που 
αφορά τη 
µετουσιωµένη 
αιθυλική αλκοόλη 

68. - (1)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµά του που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τα 
είδη της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και τις ουσίες που 
χρησιµοποιούνται στη µετουσίωση καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και κάθε λεπτοµέρεια για τη µετουσίωση, προµήθεια, αποθήκευση, 
µεταφορά, πώληση, παράδοση, παραλαβή και χρήση της µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης και των υλών που χρησιµοποιούνται για µετουσίωση.  

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο µε αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να 
συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του διατάγµατος που εκδίδεται σύµφωνα µε το 
εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το 
µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η αιθυλική αλκοόλη ή η µετουσιωµένη 
αιθυλική αλκοόλη, αναφορικά µε τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκηµα, 
υπόκεινται σε δήµευση. 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιάταγµα που εκδίδεται 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1), στην προµήθεια οποιουδήποτε είδους 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης µε γνώση του προµηθεύει τέτοια 
αιθυλική αλκοόλη σε πρόσωπο µη εξουσιοδοτηµένο από το ∆ιάταγµα στην 
παραλαβή της, ανεξάρτητα οποιασδήποτε ποινικής ευθύνης, την οποία 
δυνατό να έχει, οφείλει να καταβάλει τον καταβλητέο σε αυτή ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

 (4) Με εξαίρεση τους εξουσιοδοτηµένους ή αδειούχους κατασκευαστές 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην 
κατοχή του µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη την οποία αυτός παρέλαβε 
κατά παράβαση των όρων του πιο πάνω ∆ιατάγµατος, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα 
αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες λίρες ή 
σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και η µετουσιωµένη 
αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήµευση. 

Εξουσιοδότηση 
κατασκευής 
ενδιάµεσων 
προϊόντων και 
αφρωδών κρασιών 

69. - (1) Ο οινοπνευµατοποιός Α΄ κατηγορίας και ο αδειούχος ποτοποιός 
είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθούν από το ∆ιευθυντή υπό τους όρους τους 
οποίους ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως κατασκευάζουν ενδιάµεσα 
προϊόντα ή αφρώδη κρασιά. 

(2) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται µε αυτό τον τρόπο αναφέρεται ως 
"εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής ενδιάµεσων προϊόντων ή 
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εξουσιοδοτηµένος κατασκευαστής αφρωδών οίνων".  Η εξουσιοδότηση που 
παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό επιτρέπει στον κάτοχό της τη 
χοντρική εµπορία ενδιάµεσων προϊόντων ή και αφρωδών οίνων δικής τους 
κατασκευής στο εγκεκριµένο από το ∆ιευθυντή υποστατικό του. 

Άδεια κατασκευής 
µπύρας 

70. - (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, 
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει µπύρα εκτός αν 
κατέχει άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή, µε την καταβολή των υπό 
του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων ετήσιων τελών⋅  η ισχύς της άδειας 
αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του αµέσως εποµένου από την 
έκδοσή της µήνα ∆εκεµβρίου.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό αναφορικά µε οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει 
ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα 
ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δηµοσίων προσόδων. 

 (3) Η άδεια κατασκευής µπύρας εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή µπύρας 
όπως εµπορεύεται χονδρικά µπύρα δικής του κατασκευής στο εγκεκριµένο 
από το ∆ιευθυντή υποστατικό του. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει µπύρα χωρίς να κατέχει άδεια, 
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο 
πάνω ποσών, και η µπύρα ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής µπύρας 
τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του υπόκεινται σε δήµευση. 

Ειδική άδεια 
κατασκευής µπύρας 
σε εστιατόρια κλπ 

71. Ο ∆ιευθυντής δύναται να χορηγήσει ειδική άδεια κατασκευής µπύρας για 
επιτόπια κατανάλωση σε εστιατόρια, ταβέρνες και λοιπές οµοειδείς 
επιχειρήσεις, υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει και µε την 
καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων τελών. 

Εξουσία έκδοσης 
γνωστοποίησης που 
αφορά στην 
κατασκευή µπύρας 

72. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει  

(α) τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτοµέρεια που διέπουν 
την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση µπύρας  

(β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης.  

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών και οποιαδήποτε αντικείµενα, είδη ή υλικά, αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

Αδικήµατα 
κατασκευαστών 
µπύρας 

73. Κάθε κατασκευαστής µπύρας ο οποίος αποκρύπτει µπύρα για να 
παρεµποδίσει τον έλεγχό της από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, είναι ένοχος 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
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αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών, και η µπύρα, αναφορικά µε την οποία διαπράττεται το αδίκηµα, 
υπόκειται σε δήµευση.  

Άδεια κατασκευής 
προϊόντων που 
εµπίπτουν στον 
ορισµό "αλκοόλη και 
αλκοολούχα ποτά" 

74. - (1)  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Κεφάλαιο, 
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει προϊόντα τα οποία 
εµπίπτουν στον ορισµό "αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά", εξαιρουµένων των 
προϊόντων που υπόκεινται σε µηδενικό συντελεστή φόρου κατανάλωσης, 
εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή, µε την καταβολή 
των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων ετήσιων τελών. η ισχύς της 
άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του αµέσως εποµένου από 
την έκδοσή της, µηνός ∆εκεµβρίου.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό αναφορικά µε οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει 
ικανοποιητική άσκηση έλεγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα 
ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δηµοσίων προσόδων. 

 (3) Η άδεια κατασκευής των πιο πάνω αναφεροµένων προϊόντων 
εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή τους όπως εµπορεύεται χονδρικά τα 
προϊόντα δικής του κατασκευής και στο αδειούχο υποστατικό του. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) 
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να κατέχει 
άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας 
αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η 
οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα 
ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο 
πάνω ποσών και τα προϊόντα ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής των 
προϊόντων αυτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε 
δήµευση. 

Εξουσία έκδοσης 
γνωστοποίησης που 
αφορά την κατασκευή 
προϊόντων που 
εµπίπτουν στον 
ορισµό «αλκοόλη και 
αλκοολούχα ποτά» 

75. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει  

(α) τους όρους και τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτοµέρεια που διέπουν 
την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση αλκοόλης και 
αλκοολούχων ποτών.

(β) τη διασφάλιση των καταβλητέων ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 (2)  Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή 
τις πεντακόσιες λίρες ή το σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών και οποιαδήποτε αντικείµενα, είδη ή προϊόντα, αναφορικά µε τα 
οποία διαπράττεται το αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Απόδειξη καταβολής 
του ειδικού φόρου 

76.  Αν σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει, πωλεί, ή 
παραδίδει αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά σύµφωνα µε άδεια που εκδίδεται 
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κατανάλωσης σύµφωνα µε τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο, δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι κατέβαλε τον αναλογούντα στα προϊόντα ειδικό φόρο 
κατανάλωσης, αφού κληθεί από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό προς τούτο, 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις 
πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών 
και τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε δήµευση.  

∆ήµευση αιθυλικής 
αλκοόλης 

77.  Όταν σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου, αιθυλική 
αλκοόλη υπόκειται σε δήµευση ως αποτέλεσµα διάπραξης ποινικού 
αδικήµατος από οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείµενο στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου - 

 (α)    αν η διάταξη αυτή καθορίζει την ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης η 
οποία υπόκειται σε δήµευση, δεν καθορίζει όµως ειδικά ποια 
αιθυλική αλκοόλη υπόκειται σε δήµευση, ο ∆ιευθυντής δύναται να 
κατάσχει το ισοδύναµο της ποσότητας αυτής, η οποία υπολογίζεται 
σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης από οποιαδήποτε αιθυλική 
αλκοόλη στα αποθέµατα του προσώπου αυτού· και 

(β)  όταν η διάταξη καθορίζει ειδικά την αιθυλική αλκοόλη η οποία 
υπόκειται σε δήµευση, ο ∆ιευθυντής δύναται να κατάσχει αντί της 
καθοριζοµένης αιθυλικής αλκοόλης, ισοδύναµη ποσότητα, η οποία 
υπολογίζεται σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, από 
οποιαδήποτε αιθυλική αλκοόλη στα αποθέµατα του προσώπου 
αυτού. 

Βεβαίωση δύναµης, 
πυκνότητας, ειδικού 
βάρους, βάρους και 
όγκου αιθυλικής 
αλκοόλης κτλ. 

78.  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τα µέσα και 
µεθόδους τα οποία πρέπει να χρησιµοποιούνται για βεβαίωση της δύναµης, 
πυκνότητας, του ειδικού βάρους, του βάρους ή του όγκου της αιθυλικής 
αλκοόλης, της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και κάθε υγρού που έχει 
υποστεί ζύµωση.  

Μικροί 
οινοπαραγωγοί 

79.  Οι οινοπαραγωγοί που παράγουν κατά µέσο όρο µέχρι 1000 εκατόλιτρα 
κρασιού ετησίως απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
σχετικά µε τις φορολογικές αποθήκες και την κυκλοφορία των προϊόντων 
όπως αυτές καθορίζονται στα Μέρη IV και V του παρόντος Νόµου, υπό 
όρους και προϋποθέσεις που δυνατόν να καθορίζονται σε γνωστοποίηση του 
∆ιευθυντή. 

Καταστροφή 
υπολειµµάτων 
προϊόντων 

80. Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις δύναται υπολείµµατα προϊόντων που 
αναφέρονται στο παρόν Μέρος να επιτραπεί από το ∆ιευθυντή υπό όρους 
και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως καταστραφούν 
νοουµένου ότι δεν θα επιβαρυνθεί µε έξοδα η ∆ηµοκρατία. 

 ΜΕΡΟΣ ΧI - ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ 

Ορισµοί 81. - (1) Στον παρόντα Νόµο «βιοµηχανοποιηµένα καπνά» θεωρούνται: 

  (α)  τα τσιγάρα: 
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(i)  οι κύλινδροι καπνού που µπορούν να καπνίζονται ως έχουν 
και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή σιγαρίλος, 

 (ii)  οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό 
χειρισµό γλιστρούν µέσα σε σωλήνες τσιγάρων, 

 (iii)  οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό 
χειρισµό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα. 

 (β)  τα πούρα ή σιγαρίλος, αν είναι δυνατό να καπνίζονται ως έχουν: 

 (i)  οι κύλινδροι καπνού που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από 
φυσικό καπνό, 

 (ii)  οι κύλινδροι καπνού που είναι εφοδιασµένοι µε εξωτερικό 
περίβληµα από φυσικό καπνό, 

 (iii)  οι κύλινδροι καπνού µε κοπανισµένο µείγµα καπνού και µε 
εξωτερικό περιτύλιγµα στο σύνηθες χρώµα του πούρου που 
καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, 
εκτός από το ακροστόµιο καλαµάκι και το συνδετικό όσον 
αφορά τα πούρα µε ακροστόµιο καλαµάκι και τα δύο από 
ανακατεργασµένο καπνό, όπου το βάρος της µονάδας, µη 
περιλαµβανοµένου του φίλτρου ή του τµήµατος που 
εισέρχεται στο στόµα δεν είναι µικρότερο από 1,2g και όπου 
το περιτύλιγµα προσαρµόζεται σε σπειροειδές σχήµα µε οξεία 
γωνία τουλάχιστον 30° στον άξονα κατά µήκος του πούρου,  

 (iv)  οι κύλινδροι καπνού µε κοπανισµένο µείγµα καπνού και µε 
εξωτερικό περιτύλιγµα στο σύνηθες χρώµα του πούρου, από 
ανακατεργασµένο καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και 
όπου χρειάζεται και το φίλτρο, εκτός από το ακροστόµιο 
καλαµάκι όσον αφορά τα πούρα µε ακροστόµιο καλαµάκι, 
όπου το βάρος της µονάδας, µη περιλαµβανοµένου του 
φίλτρου ή του τµήµατος που εισέρχεται στο στόµα, δεν είναι 
µικρότερο από 2,3g και όπου η περίµετρος σε πάνω από το 
ένα τρίτο τουλάχιστο του µήκους δεν είναι µικρότερη από 
34mm. 

  (γ)  ο λεπτοκοµµένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων: 

(i)  O κοµµένος ή κατ’ άλλο τρόπο τεµαχισµένος καπνός, 
φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος σε πλάκες, 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάπνισµα χωρίς 
µεταγενέστερη βιοµηχανική µεταποίηση, και του οποίου 
τουλάχιστον το 25% του βάρους των σωµατιδίων καπνού έχει 
πλάτος κοπής µικρότερο από ένα (1) χιλιοστόµετρο, 

 (ii)  ο καπνός καπνίσµατος στον οποίο περισσότερο από 25% του 
βάρους των σωµατιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής 
µεγαλύτερο από ένα (1) χιλιοστόµετρο και ο οποίος πωλήθηκε 
ή προορίζεται να πωληθεί για την κατασκευή χειροποίητων 
τσιγάρων. 
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  (δ)  άλλα καπνά για κάπνισµα: 

 (i)  Ο κοµµένος ή κατ’ άλλο τρόπο τεµαχισµένος καπνός, 
φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος σε πλάκες, ο 
οποίος είναι κατάλληλος για κάπνισµα χωρίς µεταποίηση. 

 (ii)  τα συσκευασµένα υπολείµµατα καπνού για λιανική πώληση, 
που δεν εµπίπτουν στους παραπάνω ορισµούς (α), (β) και (γ), 
τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για κάπνισµα. 

 (2)  Εξοµοιώνονται µε πούρα και σιγαρίλος τα προϊόντα που αποτελούνται 
κατά ένα µέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται 
όµως στα λοιπά κριτήρια του ορισµού (β) του εδαφίου (1), εφόσον τα 
προϊόντα αυτά φέρουν αντίστοιχα: 

 (α)  περίβληµα από φυσικό καπνό, 

 (β)  περίβληµα και υποπερίβληµα από ανακατεργασµένο  καπνό, 

 (γ)  περίβληµα από ανακατεργασµένο καπνό. 

 (3)  Εξοµοιώνονται µε τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισµα τα προϊόντα 
που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά ένα µέρος από ουσίες διαφορετικές 
από τον καπνό ανταποκρίνονται όµως στα άλλα κριτήρια των ορισµών (α) 
και (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 

 (4)  Τα τσιγάρα και τα άλλα καπνά για κάπνισµα που αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, δεν θεωρούνται 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική 
χρήση . 

Ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στα 
βιοµηχανοποιηµένα 
καπνά     

Τρίτο Παράρτηµα 

82. - (1)  Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβάλλεται, 
εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της 
∆ηµοκρατίας ειδικός φόρος κατανάλωσης στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά 
που καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτηµα σύµφωνα µε τους συντελεστές που 
εκτίθενται στο ίδιο Παράρτηµα. 

 

 

Τρίτο Παράρτηµα 

(2)  (α) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων καθορίζεται σε 
ποσοστό επί της πλέον ζητούµενης τιµής λιανικής πώλησής τους, το οποίο 
διαρθρώνεται σε ένα πάγιο στοιχείο και σε ένα αναλογικό στοιχείο, 
σύµφωνα µε τους συντελεστές που εκτίθενται στο Τρίτο Παράρτηµα.  

(β) Το πάγιο στοιχείο είναι ίσο προς ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 5% 
έως 55% της συνολικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από άθροισµα του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου προστιθέµενης αξίας που 
επιβάλλονται στην πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων 
και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, 
ανεξάρτητα από την τιµή λιανικής πώλησής τους:  

 Νοείται ότι το ύψος του ποσοστού του πάγιου στοιχείου καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

 (γ) Το αναλογικό στοιχείο είναι αποτέλεσµα του κλάσµατος που έχει ως 
αριθµητή το γινόµενο του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την 
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πλέον ζητούµενη τιµή, µείον τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή την πλέον 
ζητούµενη τιµή. 

 (3)  Η πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων που 
λαµβάνεται ως βάση υπολογισµού του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
τσιγάρα, καθορίζεται ανεξάρτητα από το σήµα και την προέλευσή τους, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία συνολικών πωλήσεων που είναι γνωστά την 1ην  
Ιανουαρίου κάθε έτους, µε γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή και η έναρξη 
εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1 και 15 Ιανουαρίου κάθε έτους: 

Νοείται ότι η πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου θα καθοριστεί µε απόφαση του 
∆ιευθυντή. 

 (4)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τιµή λιανικής πώλησης, είναι η 
ανώτερη τιµή λιανικής πώλησης προς τους καταναλωτές, κάθε 
συγκεκριµένου προϊόντος βιοµηχανοποιηµένου καπνού, στην οποία 
περιλαµβάνονται και οι επιβαλλόµενοι τελωνειακοί δασµοί, ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης και Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. 

Βάση υπολογισµού 
του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης 
µικροποσοτήτων 
βιοµηχανοποιηµένων 
καπνών για ατοµική 
χρήση 

83.  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που 
εισάγονται από τρίτες χώρες ή εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία από κράτη µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταφέρονται από ιδιώτες ή παραλαµβάνονται 
µε ταχυδροµικά δέµατα από ιδιώτες αποκλειστικά για την ατοµική τους 
χρήση, σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπεται ατελώς δυνάµει 
των διατάξεων της τελωνειακής νοµοθεσίας και του παρόντος Νόµου, 
υπολογίζεται µε βάση πλασµατικές τιµές λιανικής πώλησης που 
καθορίζονται από το ∆ιευθυντή κατά δικαία κρίση.   

Μήκος τσιγάρων για 
τον υπολογισµό του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης 

84. Για σκοπούς υπολογισµού του ειδικού φόρου κατανάλωσης ένας 
κύλινδρος κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
81, µε βάση το µήκος του, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το φίλτρο και το 
επιστόµιο του, θεωρείται: 

 (α)  ως ένα τσιγάρο, όταν έχει µήκος µέχρι εννέα (9) εκατοστά, 

 (β)  ως δύο τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από εννέα (9) και µέχρι 
δεκαοκτώ (18) εκατοστά, 

 (γ)  ως τρία τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από δεκαοκτώ (18) 
µέχρι και είκοσι επτά (27) εκατοστά και ούτω καθεξής.  

Καθορισµός της τιµής 
λιανικής πώλησης 

85. - (1) Οι ανώτερες τιµές λιανικής πώλησης των βιοµηχανοποιηµένων 
καπνών, που προορίζονται να τεθούν σε ανάλωση στη ∆ηµοκρατία 
καθορίζονται ελεύθερα από τους καπνοβιοµηχάνους ή κατά περίπτωση τους 
αντιπροσώπους ή εντολοδόχους τους στην κοινότητα  ή  τους εισαγωγείς 
από τρίτες χώρες. 

 (2)  Τα πρόσωπα του εδαφίου (1) υποχρεούνται, 15 ηµέρες τουλάχιστον 
πριν από κάθε σκοπούµενη µεταβολή της τιµής των προϊόντων τους ή την 
κυκλοφορία νέων τύπων, να δηλώνουν τούτο εγγράφως στο ∆ιευθυντή 
παρέχοντας τέτοιες λεπτοµέρειες που ήθελε εκάστοτε καθορίσει ο 
∆ιευθυντής. 

Ειδικές απαλλαγές 86. - (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε ∆ιάταγµά του που 
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βιοµηχανοποιηµένων 
καπνών 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να απαλλάξει τα 
πιο κάτω προϊόντα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή επιτρέψει την 
επιστροφή του καταβληθέντος σ’ αυτά ειδικού φόρου κατανάλωσης υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε επιβάλει: 

 (α)  τα µετουσιωµένα επεξεργασµένα καπνά που προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν στη βιοµηχανία ή στην καλλιέργεια 
δενδροκηπευτικών. 

 (β)  τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για 
επιστηµονικές δοκιµές και για έλεγχο ποιότητας προϊόντων, 

 (γ)  τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που χρησιµοποιούνται εκ νέου από τον 
καπνοβιοµήχανο. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί βιοµηχανοποιηµένα καπνά για 
άλλο από τον προβλεπόµενο στις απαλλαγές του εδαφίου (1) σκοπό, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα  λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση µέχρι δύο 
χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής, και τα 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά υπόκεινται σε δήµευση. 

Ειδική περίπτωση 
επιστροφής του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης 

87. - (1)  Τηρουµένων των όρων τους οποίους ήθελε ο ∆ιευθυντής επιβάλει 
επιστρέφεται ο καταβληθείς ειδικός φόρος κατανάλωσης σε 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά τα οποία λόγω υπερβολικής ξηρότητας ή άλλης 
φυσικής αιτίας καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση και 
καταστρέφονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου προσώπου.  Τα έξοδα 
καταστροφής βαρύνουν το πρόσωπο αυτό. 

 (2) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί για τα προϊόντα 
που καταστρέφονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) επιστρέφεται εφόσον η 
αίτηση περί καταστροφής υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή εντός τριετίας από τη 
λήξη του έτους επιβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

Ενδείξεις 
βιοµηχανοποιηµένων 
καπνών 

88. - Με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή δύναται να καθορίζονται ενδείξεις 
που θα αναγράφονται ή επιτίθενται στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, τα οποία 
προορίζονται για τις ξένες πρεσβείες και διπλωµατικές αποστολές ή για τα 
καταστήµατα αφορολογήτων ειδών ή για εφοδιασµό των πλοίων και 
αεροσκαφών που αναχωρούν για το εξωτερικό, ή µε άλλο τρόπο διατίθενται 
χωρίς την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
Ή ΜΗ ΚΑΠΝΑ 

Ορισµοί 89. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου οι ακόλουθοι ορισµοί έχουν την 
πιο κάτω έννοια: 

 "εγχώριος καπνός" σηµαίνει καπνό που παράχθηκε στη ∆ηµοκρατία.

 "έµπορος εγχώριου καπνού" σηµαίνει πρόσωπο που κατέχει άδεια σύµφωνα 
µε το εδάφιο (1) του άρθρου 97, να εµπορεύεται εγχώριο καπνό.
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 "µη βιοµηχανοποιηµένα καπνά", θεωρούνται τα καπνά παντός 
χαρακτηρισµού περιλαµβανοµένων των µίσχων και απορριµµάτων καπνού, 
που δεν εµπίπτουν στον ορισµό βιοµηχανοποιηµένα καπνά του εδαφίου (1) 
του άρθρου 81. 

Άδεια 
βιοµηχανοποίησης 
καπνού 

90. - (1)  Απαγορεύεται η από οποιοδήποτε πρόσωπο βιοµηχανοποίηση 
καπνού, εκτός αν:  

 (α) κατέχει άδεια για το σκοπό αυτό και  

 (β) η βιοµηχανοποίηση γίνεται σε φορολογική αποθήκη από 
εγκεκριµένο αποθηκευτή ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε ειδικά 
εγκεκριµένο από το ∆ιευθυντή για το σκοπό αυτό υποστατικό. 

 (2) Κάθε άδεια που παρέχεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1)   υπόκειται στα 
υπό του Υπουργού καθοριζόµενα ετήσια τέλη και εκπνέει την τελευταία 
ηµέρα του αµέσως επόµενου της έκδοσης της µηνός ∆εκεµβρίου. 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο βιοµηχανοποιεί καπνό κατά παράβαση του 
παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση µέχρι δώδεκα 
µήνες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηµατικής και κάθε 
βιοµηχανοποιηµένος ή µη καπνός, όργανο, µηχάνηµα ή εργαλείο, αναφορικά 
µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα υπόκεινται σε δήµευση. 

Έκδοση 
γνωστοποιήσεων που 
αφορούν  την 
βιοµηχανοποίηση 
καπνού 

91. - (1)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που:  

(α) προνοούν για την τήρηση, προσαγωγή και επιθεώρηση των βιβλίων 
και λογαριασµών, σχετικά µε τα αποθέµατα των καπνοβιοµηχάνων 
σε καπνό και άλλες ύλες⋅ 

 (β) διέπουν τη βιοµηχανοποίηση καπνού σε φορολογική αποθήκη, ή σε 
ελεύθερη ζώνη ή σε ειδικά εγκεκριµένο υποστατικό.⋅ 

(γ) διέπουν την παραλαβή φύλλων καπνού και άλλου µη 
βιοµηχανοποιηµένου καπνού από τους καπνοβιοµήχανους⋅ 

(δ) διέπουν τη µεταφορά µίσχων και απορριµµάτων καπνού⋅ 

(ε) διασφαλίζουν την καταβολή των τελωνειακών δασµών και φόρων 
κατανάλωσης στον καπνό, που βιοµηχανοποιείται. 
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 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους των γνωστοποιήσεων που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 
αυτό, υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο 
ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα 
αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα 
λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και κάθε 
είδος, αναφορικά µε το οποίο διαπράττεται το αδίκηµα ή το οποίο 
εξευρίσκεται σε υποστατικό, αναφορικά µε το οποίο διαπράττεται το 
αδίκηµα, υπόκειται σε δήµευση. 

 

 

 

 

 

 

Τρίτο Παράρτηµα 

(3) Αν σε οποιοδήποτε χρόνο εξουσιοδοτηµένος λειτουργόσ διενεργήσει 
έλεγχο σε αποθέµατα καπνού που είναι αποταµιευµένα από 
καπνοβιοµήχανο, για χρήση στη βιοµηχανία καπνού, µέσα σε φορολογική 
αποθήκη ή άλλο εγκεκριµένο για το σκοπό αυτό υποστατικό και διαπιστωθεί 
ότι, η κατά βάρος ποσότητα του καπνού, η οποία εναποµένει στην αποθήκη, 
είναι λιγότερη της ποσότητας, η οποία έπρεπε να βρισκόταν σε αυτή 
σύµφωνα µε τους λογαριασµούς που τηρούνται και δεν είναι δυνατό να 
δοθούν εξηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν το ∆ιευθυντή για τη διαφορά αυτή 
ή µέρος της, τότε αυτή λογίζεται ως βιοµηχανοποιηµένος καπνός και 
υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε σε ισχύ 
µεγαλύτερο συντελεστή όπως αυτός καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτηµα  του 
παρόντος Νόµου και ο καπνοβιοµήχανος υπόκειται σε χρηµατική ποινή η 
οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό των αναλογούντων ειδικών φόρων 
κατανάλωσης ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το 
µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών. 

Άδεια εµπορίας ή 
πώλησης 
βιοµηχανοποιηµένου 
καπνού 

92. - (1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εµπορεύεται ή πωλεί 
βιοµηχανοποιηµένο καπνό, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται για το 
σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο αυτό. 

 (2) Κάθε άδεια που παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, υπόκειται στην 
καταβολή των υπό του Υπουργού καθοριζοµένων ετήσιων τελών και εκπνέει 
τη δωδέκατη ηµέρα του αµέσως επόµενου της έκδοσής της, µηνός Μαρτίου. 
Ο τρόπος έκδοσης της άδειας και διάθεσης των πληρωτέων για αυτή τελών 
καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

 (3) Η άδεια πώλησης, προσφοράς ή έκθεσης προς πώληση 
βιοµηχανοποιηµένου καπνού καθορίζει και το υποστατικό στο οποίο δυνατό 
να λάβει χώρα οποιαδήποτε από τις πράξεις αυτές. 

 (4) Καπνός ο οποίος βιοµηχανοποιήθηκε ή παράχθηκε στη ∆ηµοκρατία 
από πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια για το σκοπό αυτό είναι δυνατό να 
πωληθεί  χωρίς  άδεια - 

 (α) στον τόπο της βιοµηχανοποίησης ή ανάλογα µε την περίπτωση της 
παραγωγής του⋅ ή 

 (β) σε οποιοδήποτε άλλο τόπο αν η προµήθειά του διενεργείται στον 
αγοραστή απευθείας από τον τόπο βιοµηχανοποίησης ή παραγωγής, 
από τον κάτοχο της άδειας ή υπάλληλο ή αντιπρόσωπό του. 

 (5) ∆εν απαιτείται άδεια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό για την πώληση 
βιοµηχανοποιηµένου καπνού σε επιβατικό αεροσκάφος ή πλοίο. 
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Εισαγωγή και 
εξαγωγή 
βιοµηχανοποιηµένου 
ή µη καπνού κλπ 

93. - (1)  Απαγορεύεται η εισαγωγή ή η είσοδος στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας βιοµηχανοποιηµένου ή µη καπνού:  

(α) σε οποιοδήποτε λιµάνι, το οποίο δεν είναι εγκεκριµένο από το 
∆ιευθυντή για το  σκοπό αυτό⋅ 

 (β) µε οποιοδήποτε πλοίο καθαρής χωρητικότητας κατώτερης από 
εκατόν είκοσι τόνους, εκτός σύµφωνα µε άδεια και µε τους όρους 
της άδειας αυτής, η οποία εκδόθηκε αναφορικά µε αυτό το πλοίο από 
το ∆ιευθυντή.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή του και για τη 
διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος και των συµφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορεύσει την εξαγωγή ή διακίνηση προϊόντων 
µε πλοίο ή να απαγορεύσει σε πλοίο να µεταφέρει προϊόντα προς εξαγωγή ή 
να διακινεί προϊόντα. 

Αποθήκευση µη 
βιοµηχανοποιηµένου 
καπνού 

 

94.  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόµου εκτός 
αν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει διαφορετικά κάθε µη βιοµηχανοποιηµένος 
καπνός, οποιασδήποτε κατηγορίας, εναποτίθεται κατά την εισαγωγή ή 
είσοδό του στη ∆ηµοκρατία σε εγκεκριµένη αποθήκη τελωνειακής 
αποταµίευσης ή φορολογική αποθήκη ανάλογα µε την περίπτωση. 

Μετουσίωση µη 
βιοµηχανοποιηµένου 
καπνού κτλ 

95. Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως µη βιοµηχανοποιηµένος 
καπνός: 

 (α) µετουσιωθεί⋅ ή 

 (β) µετατραπεί σε νικοτίνη, παρασιτοκτόνο ή άλλο είδος ή 
παρασκεύασµα για γεωργικούς, κτηνοτροφικούς ή άλλους σκοπούς, 

κατά τον τρόπο που αυτός ήθελε καθορίσει και εφόσον πεισθεί ότι δεν είναι 
κατάλληλος προς χρήση ως καπνός ή στη βιοµηχανία καπνού. 

Άδεια καλλιέργειας 
καπνού 

96. - (1)  Εκτός όπως ήθελε επιτρέψει ο ∆ιευθυντής, απαγορεύεται σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο να φυτεύει ή καλλιεργεί καπνό στη ∆ηµοκρατία, 
εκτός αν κατέχει άδεια για το σκοπό αυτό⋅ η ισχύς της άδεια αυτής εκπνέει 
την τελευταία ηµέρα του αµέσως εποµένου της έκδοσής της µηνός 
Οκτωβρίου.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό, αναφορικά µε οποιαδήποτε γη ή υποστατικό εφόσον ένεκα του 
µεγέθους ή θέσης του ή για άλλη εύλογη αιτία, ήθελε κρίνει ότι 
αντενδείκνυται η σε αυτό καλλιέργεια καπνού. 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο φυτεύει ή καλλιεργεί καπνό στη ∆ηµοκρατία 
χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας, υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και ο καπνός 
υπόκειται σε δήµευση: 

  Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν τυγχάνουν εφαρµογής 
στη σπορά καπνού σε φυτώριο µε σκοπό την καλλιέργεια φυτών καπνού, τα 
οποία εκριζώνονται ή καταστρέφονται πριν από την τελευταία ηµέρα του 
µήνα Μαΐου κάθε έτους. 
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Άδεια εµπορίας 
εγχώριου καπνού και 
εγκεκριµένη αποθήκη 
εγχώριου καπνού 

97. (1) (α) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να αγοράζει από 
οποιοδήποτε καπνοπαραγωγό, καπνό ο οποίος παράχθηκε στη ∆ηµοκρατία, 
εκτός αν κατέχει άδεια εµπορίας εγχώριου καπνού σε εγκεκριµένο από το 
∆ιευθυντή υποστατικό.  Κάθε υποστατικό για το οποίο παρέχεται άδεια 
αναφέρεται ως "αποθήκη εγχώριου καπνού".   

(β) Η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την πρώτη ηµέρα του αµέσως 
επόµενου της έκδοσης της µηνός Ιουνίου. 

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας, αναφορικά µε 
οποιοδήποτε υποστατικό εφόσον: 

 (α)  ένεκα του µεγέθους, κατασκευής, θέσης ή για άλλη εύλογη αιτία, 
ήθελε κρίνει ότι αντενδείκνυται η διενέργεια σε αυτό εµπορίας 
εγχώριου καπνού ή  

(β) εφόσον δεν κατατεθεί ικανοποιητική εγγύηση αναφορικά µε τον 
τυχόν πληρωτέο φόρο κατανάλωσης στον καπνό, ο οποίος είναι 
εναποθηκευµένος και υπόκειται σε επεξεργασία, υφίσταται 
συσκευασία ή µε άλλο τρόπο εµπορία σύµφωνα µε την άδεια. 

 (3) Εκτός αν ο ∆ιευθυντής ήθελε επιτρέψει διαφορετικά, ο κάτοχος άδειας 
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, δύναται να αγοράζει καπνό ο οποίος παράχθηκε 
στη ∆ηµοκρατία, µόνο από καπνοπαραγωγό ο οποίος κατέχει για αυτό το 
σκοπό άδεια, ή από άλλο αδειούχο έµπορο εγχώριου καπνού και µόνο ο 
αγοραζόµενος µε τον τρόπο αυτό καπνός δυνατό να παραληφθεί, υποστεί 
οποιαδήποτε επεξεργασία, συσκευαστεί, αποθηκευτεί ή µε άλλο τρόπο 
αποτελέσει το αντικείµενο εµπορίας, σε οποιαδήποτε αποθήκη εγχώριου 
καπνού. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο αγοράζει καπνό ο οποίος παράχθηκε στη 
∆ηµοκρατία χωρίς να κατέχει άδεια ή κατά παράβαση των όρων της άδειας, 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα 
λίρες και ο καπνός υπόκειται σε δήµευση. 

 

 

 

 

Τρίτο Παράρτηµα 

(5) Αν σε οποιοδήποτε χρόνο µετά τον έλεγχο των αποθεµάτων καπνού σε 
αποθήκη εγχώριου καπνού από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό προκύπτει ότι το 
βάρος του εναποµένοντος σε αυτή καπνού είναι λιγότερο της ποσότητας η 
οποία έπρεπε να βρισκόταν σε αυτή και δεν δοθούν εξηγήσεις που να 
ικανοποιούν το ∆ιευθυντή για τη διαφορά αυτή ή οποιοδήποτε µέρος της, 
τότε αυτή λογίζεται ως βιοµηχανοποιηµένος καπνός και υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, σύµφωνα µε τον εκάστοτε σε ισχύ µεγαλύτερο 
συντελεστή ο οποίος επιβάλλεται στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά, όπως 
αυτός καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτηµα  του παρόντος Νόµου και ο 
έµπορος υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο 
ποσό των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης ή τις επτακόσιες 
πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών.  

Γνωστοποίηση που 
αφορά την 
καλλιέργεια κτλ. 
καπνού 

98. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει κάθε 
λεπτοµέρεια και τους όρους και τις προϋποθέσεις που: 

 (α) διέπουν τη φύτευση, καλλιέργεια, επεξεργασία, µεταφορά και 
αποθήκευση του καλλιεργηµένου στη ∆ηµοκρατία καπνού⋅ 
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 (β) καθορίζουν τη µέθοδο επιβολής φόρου κατανάλωσης που τυχόν 
επιβάλλεται στο καλλιεργηµένο µε τον πιο πάνω τρόπο καπνό⋅ 

 (γ) διασφαλίζουν την είσπραξη τυχόν πληρωτέου φόρου κατανάλωσης. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και κάθε είδος, αναφορικά µε το 
οποίο διαπράττεται το αδίκηµα υπόκειται σε δήµευση. 

Αδίκηµα 99.  Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται 
σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το σε κάθε 
περίπτωση µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της 
χρηµατικής και τα προϊόντα, αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το 
αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

 ΜΕΡΟΣ ΧII - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ 

Φόρος κατανάλωσης 
σε άλλα προϊόντα του 
Τέταρτου 
Παραρτήµατος.     
Τέταρτο Παράρτηµα 

100. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου επιβάλλεται, 
εισπράττεται και καταβάλλεται προς όφελος των γενικών προσόδων της 
∆ηµοκρατίας φόρος κατανάλωσης σε άλλα προϊόντα τα οποία καθορίζονται 
ειδικά στο Τέταρτο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, σύµφωνα µε τους 
συντελεστές που εκτίθενται σε αυτό το Παράρτηµα απέναντι από κάθε 
προϊόν αντίστοιχα. 

Φορολογητέα αξία 101. Όταν µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου επιβάλλεται φόρος 
κατανάλωσης κατ’ αξία στα άλλα προϊόντα, η φορολογητέα αξία 
καθορίζεται: 

 

 

(α)  στην περίπτωση εισαγοµένων προϊόντων ή προϊόντων προερχοµένων 
από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση την 
εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νοµοθεσία. 

 

 

 

Τέταρτο  Παράρτηµα 

(β) στην περίπτωση προϊόντων επιτόπιας παραγωγής, µε βάση τη τιµή 
την οποία δυνατόν να αποκοµίσουν τα προϊόντα πωλούµενα στην 
ελεύθερη αγορά µεταξύ ανεξάρτητου αγοραστή και πωλητή κατά 
την έκδοση ή µετακίνηση των προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον 
τόπο παραγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Τέταρτου 
Παραρτήµατος του παρόντος Νόµου. 

Εξουσία επιστροφής 
του φόρου 
κατανάλωσης 

102. Όταν προϊόντα του παρόντος Μέρους παραδίδονται σε ορισµένα 
πρόσωπα, οργανισµούς, αρχές ή οργανώσεις και κατά την κρίση του 
Υπουργού οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η προµήθεια αυτών 
των προϊόντων είναι τέτοιες ώστε να µην είναι εύκολη ή άµεση η προµήθεια 
των προϊόντων αυτών από αφορολόγητα αποθέµατα, ο ∆ιευθυντής µπορεί να 
επιστρέψει τον φόρο κατανάλωσης ο οποίος καταβλήθηκε πάνω σε αυτά. 

Άδεια κατασκευής 
αεριούχων 

103. - (1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, 
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αναψυκτικών ποτών απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει αεριούχα 
αναψυκτικά ποτά, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή, 
µε την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων ετήσιων 
τελών⋅  η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του 
αµέσως εποµένου από την έκδοσή της µηνός ∆εκεµβρίου.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας αναφορικά µε 
οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει ικανοποιητική άσκηση 
ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα ανάλογα εχέγγυα για 
προστασία των δηµοσίων προσόδων. 

 (3) Η άδεια κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών ποτών εξουσιοδοτεί τον 
κατασκευαστή αεριούχων αναψυκτικών ποτών όπως εµπορεύεται χονδρικά 
αεριούχα αναψυκτικά ποτά δικής του κατασκευής στο αδειούχο υποστατικό 
του. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει αεριούχα αναψυκτικά ποτά, 
χωρίς να κατέχει άδεια σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ή κατά παρέκκλιση των 
όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά αναφορικά µε 
τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε 
περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών, τα δε αεριούχα αναψυκτικά 
ποτά ή τα αγγεία, σκεύη και υλικά κατασκευής αεριούχων αναψυκτικών 
ποτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε δήµευση. 

Συσκευές 
δοσοµετρικής 
άντλησης αεριούχων 
αναψυκτικών ποτών 

104. - (1) Ο ∆ιευθυντής, δύναται να επιτρέπει την κατασκευή και διάθεση 
αεριούχων αναψυκτικών ποτών µε τη χρήση συστηµάτων δοσοµετρικής 
άντλησης αεριούχων αναψυκτικών ποτών, µε την καταβολή των υπό του 
Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων ετήσιων τελών: 

 Νοείται ότι ο τύπος και οι προδιαγραφές των συστηµάτων δοσοµετρικής 
αντλήσεως αεριούχων αναψυκτικών ποτών που θα χρησιµοποιούνται θα 
τυγχάνουν της προηγούµενης έγκρισης του ∆ιευθυντή. 

 Νοείται περαιτέρω ότι ο ∆ιευθυντής κατά την παραχώρηση έγκρισης για 
χρήση τέτοιων συστηµάτων δοσοµετρικής άντλησης αεριούχων 
αναψυκτικών ποτών, θα δύναται κατά την κρίση του να επιβάλλει όρους που 
θα διέπουν την κατασκευή αεριούχων αναψυκτικών µε το σύστηµα 
δοσοµετρικής άντλησης προς εξασφάλιση των καταβλητέων φόρων 
καταναλώσεως στα αεριούχα αναψυκτικά ποτά. 

 (2) Εάν µετά την έγκριση λειτουργίας συστήµατος δοσοµετρικής άντλησης 
αεριούχων αναψυκτικών ποτών ο κάτοχός του προβεί σ’ οποιαδήποτε 
µετατροπή ή επέµβαση σ΄αυτό, χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ιευθυντή, 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες. 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο µε πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει 
οποιοδήποτε όρο ή οδηγία που εκδόθηκε από το ∆ιευθυντή δυνάµει του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες. 

Άδεια κατασκευής 
άλλων προϊόντων   

105. - (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 103 απαγορεύεται 
σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατασκευάζει άλλα προϊόντα, εξαιρουµένων 
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των προϊόντων που υπόκεινται σε µηδενικό συντελεστή φόρου 
κατανάλωσης, εκτός αν κατέχει άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή, µε 
την καταβολή των υπό του Υπουργού εκάστοτε καθοριζοµένων ετήσιων 
τελών⋅  η ισχύς της άδειας αυτής εκπνέει την τριακοστή πρώτη ηµέρα του 
αµέσως εποµένου από την έκδοσή της µηνός ∆εκεµβρίου.  

 (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να αρνηθεί την παροχή άδειας σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό αναφορικά µε οποιοδήποτε υποστατικό, εφόσον δεν επιτρέπει 
ικανοποιητική άσκηση ελέγχου ή εφόσον κριθεί ότι δεν παρέχονται τα 
ανάλογα εχέγγυα για προστασία των δηµοσίων προσόδων. 

 (3) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατασκευάζει άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε 
φόρο κατανάλωσης χωρίς να κατέχει άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ή 
κατά παρέκκλιση των όρων της άδειας αυτής, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα 
αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις επτακόσιες πενήντα 
λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών και τα 
προϊόντα ή ο εξοπλισµός, σκεύη και υλικά κατασκευής των προϊόντων 
αυτών τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή του, υπόκεινται σε δήµευση. 

Εξουσία έκδοσης 
γνωστοποιήσεων που 
αφορούν την 
κατασκευή άλλων 
προϊόντων   

106. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να καθορίσει τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και κάθε λεπτοµέρεια που διέπουν την κατασκευή, 
αποθήκευση και διάθεση των άλλων προϊόντων καθώς και τους όρους και 
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την καταβολή των φόρων κατανάλωσης. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις 
πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών 
και οποιαδήποτε αντικείµενα, είδη ή προϊόντα, αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

Αποταµίευση και 
προσωρινή 
µετακίνηση επιτοπίως 
παραγοµένων άλλων 
προϊόντων  

107. Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που 
ήθελε εκάστοτε καθορίσει όπως άλλα προϊόντα εναποτεθούν µετά την 
παραγωγή τους στη ∆ηµοκρατία σε εγκεκριµένες αποθήκες τελωνειακής 
αποταµίευσης ή µετακινηθούν προσωρινά από το εργοστάσιο ή τον τόπο 
παραγωγής τους χωρίς την καταβολή του αναλογούντος σ’ αυτά φόρου 
κατανάλωσης. 

Αποταµίευση 
προϊόντων του 
Τέταρτου  
Παραρτήµατος που 
προέρχονται από 
κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

108. Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει υπό όρους και προϋποθέσεις που 
ήθελε εκάστοτε καθορίσει, όπως άλλα κοινοτικά  προϊόντα, που 
αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, 
εναποτεθούν σε εγκεκριµένες αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, χωρίς 
την καταβολή του αναλογούντος φόρου κατανάλωσης. 

Απώλειες και 
ελλείµµατα 

109.  Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 13 που αφορούν την 
καταβολή ή µη του φόρου κατανάλωσης λόγω απωλειών εφαρµόζονται και 
στις περιπτώσεις των προϊόντων του παρόντος Μέρους σύµφωνα µε τους 
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή. 
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 ΜΕΡΟΣ ΧIΙI - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Α∆ΕΙΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άδειες 

 

110. - (1) Οι άδειες εκδίδονται σε τέτοιο τύπο που δύναται να είναι και σε 
µηχανογραφηµένη µορφή και περιέχουν τέτοια στοιχεία, όπως ο ∆ιευθυντής 
ήθελε καθορίσει και χορηγούνται από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό µε 
την καταβολή του νενοµισµένου τέλους, υπό όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζει ο ∆ιευθυντής. 

 (2) Οι άδειες που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε 
υποστατικά,  αφορούν ένα µόνο υποστατικό δυνατό όµως να εκδίδονται 
περισσότερες από µία άδειες σε αδειούχο πρόσωπο για τον ίδιο σκοπό, 
εφόσον το πρόσωπο αυτό χρησιµοποιεί περισσότερα από ένα υποστατικά. 

 (3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη που περιέχεται στον 
παρόντα Νόµο, ως προς την προσαγωγή αδειών, οποιοδήποτε πρόσωπο το 
οποίο κατέχει άδεια  ενάσκησης οποιασδήποτε εµπορίας ή πώλησης ή 
κατασκευής προϊόντων, παραλείπει να προσαγάγει αυτή προς έλεγχο µέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, όταν κληθεί να πράξει τούτο από κάποιο 
λειτουργό, υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εκατό 
λίρες. 

 (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 16 το Τελωνείο τηρεί αρχείο 
δεδοµένων σε ηλεκτρονική ή άλλη µορφή στο οποίο καταχωρούνται οι 
άδειες των υποκειµένων στους φόρους κατανάλωσης προσώπων σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και άλλα στοιχεία αναγκαία για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

Μεταβίβαση αδειών 111. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 112 οι άδειες που εκδίδονται 
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο στο όνοµα κάποιου προσώπου δεν 
µεταβιβάζονται. 

Καταβολή τελών 
κατά τη µεταβίβαση 
αδειών και µεταφορά 
επιχείρησης 

112. - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου όταν ο κάτοχος 
άδειας αποβιώσει, ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει τη νόµιµη ενάσκηση 
της επιχείρησης, χωρίς πρόσθετη καταβολή τέλους, σε κάποιο άλλο 
πρόσωπο για τον υπόλοιπο της ισχύος της άδειας αυτής χρόνο, µε τον τρόπο 
και µε τους όρους και προϋποθέσεις που ο ∆ιευθυντής ήθελε καθορίσει. 

 (2) Όταν πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια αναφορικά µε οποιοδήποτε 
υποστατικό, µεταφέρει την επιχείρηση του σε άλλο υποστατικό, στο οποίο 
µπορεί νόµιµα να την ενασκήσει, ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να 
επιτρέψει µε τον τρόπο που ο ∆ιευθυντής ήθελε καθορίσει, χωρίς πρόσθετη 
καταβολή τέλους, την ενάσκηση της επιχείρησης αυτής στο άλλο 
υποστατικό για τον υπόλοιπο της ισχύος της άδειας αυτής χρόνο.   
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 (3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε από τις προηγούµενες διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, όταν σύµφωνα µε οποιοδήποτε άλλο νοµοθέτηµα το 
οποίο αφορά την άδεια αυτή, απαιτείται για τη µεταβίβαση ή µεταφορά της, 
εξουσιοδότηση δικαστηρίου ή κάποιας άλλης αρχής ή η προσκόµιση 
κάποιου πιστοποιητικού, δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση ή µεταφορά άδειας 
ενάσκησης της επιχείρησης αυτής, εκτός αν αποδειχθεί στον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ότι παρασχέθηκε η απαιτούµενη εξουσιοδότηση 
ή πιστοποιητικό. 

Ακύρωση ή ανάκληση 
αδειών 

113. - (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο ∆ιευθυντής δύναται 
να ακυρώσει ή ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια η οποία εκδίδεται σύµφωνα 
µε τον παρόντα Νόµο, αφού γνωστοποιήσει γραπτώς την πρόθεση του αυτή 
στον κάτοχο της άδειας και προσδιορίσει την ηµεροµηνία της ανάκλησης.   

 (2)  Η άδεια ακυρώνεται ή ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 (α) εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή 
ανακριβή στοιχεία, χωρίς τη συνδροµή των οποίων δεν θα εκδίδετο, 

(β) όταν εξέλειπαν µερικά ή ολικά οι προϋποθέσεις στις οποίες 
βασίστηκε η έκδοσή της, 

(γ) όταν ο κάτοχος της άδειας δεν συµµορφώνεται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, 

(δ) όταν ο κάτοχος της άδειας έχει καταδικαστεί για συµµετοχή σε 
εγκληµατικές δραστηριότητες, 

(ε) όταν ο κάτοχος της άδειας ενέχεται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και 

(στ) όταν ο κάτοχος της άδειας αποδεδειγµένα δεν χρησιµοποιεί την 
εκδοθείσα άδεια. 

Αδικήµατα για 
ορισµένες άδειες 

114. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια πώλησης προϊόντων, 
παραβαίνει τους όρους αυτής ή πωλεί µε άλλο τρόπο από εκείνο που 
προβλέπεται στην άδεια, ή αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή άλλου Νόµου ο οποίος εφαρµόζεται 
για την άδεια και δεν προβλέπεται άλλη ποινή για το αδίκηµα αυτό, το 
πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
διακόσιες λίρες. 

Εξουσία ελέγχου  
άδειας για 
µεταφερόµενα 
προϊόντα 

115.  Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να σταµατήσει οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο µεταφέρει ή, για το οποίο αυτός δικαιολογηµένα πιστεύει 
ότι µεταφέρει προϊόντα, τα οποία σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, πρέπει να 
συνοδεύονται, κατά την µεταφορά τους από άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο 
καθορισµένο έγγραφο και να απαιτήσει την προσαγωγή του εγγράφου που 
εξουσιοδοτεί τη µεταφορά και να γράψει σε αυτό, τον τόπο και χρόνο 
διενέργειας του ελέγχου. 

Αδικήµατα για τις 
άδειες και 
πιστοποιητικά 

116. - (1) Όταν, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο απαιτείται άδεια, 
πιστοποιητικό ή άλλο καθορισµένο έγγραφο για τη µεταφορά οποιωνδήποτε 
προϊόντων, σε τέτοια περίπτωση οποιοδήποτε πρόσωπο - 
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 (α) αποστέλλει, µεταφέρει ή λαµβάνει στην κατοχή του ή προκαλεί την 
αποστολή, µεταφορά ή την παραλαβή τέτοιων προϊόντων, τα οποία 
δεν συνοδεύονται από την απαιτούµενη σύµφωνα µε τον παρόντα 
Νόµο άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή ενεργεί κατά 
παράβαση των όρων αυτής της άδειας, πιστοποιητικού ή άλλου 
καθορισµένου εγγράφου, ή 

(β) δεν µεριµνά για την ακύρωση και επιστροφή της εκδοθείσας άδειας, 
πιστοποιητικού ή άλλου καθορισµένου εγγράφου το οποίο δεν 
χρησιµοποιήθηκε από αυτό, ή 

 (γ) ζητεί, λαµβάνει, χρησιµοποιεί, προκαλεί, επιτρέπει όπως ζητηθεί, 
ληφθεί ή χρησιµοποιηθεί άδεια ή πιστοποιητικό για οποιοδήποτε 
σκοπό κατά παράβαση των όρων του, ή 

 (δ) µε οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιεί ή προκαλεί ή επιτρέπει τη 
χρήση οποιασδήποτε άδειας ή πιστοποιητικού ή του εντύπου 
οποιουδήποτε πιστοποιητικού συµπληρωµένου ή µη, κατά τρόπο που 
µπορεί να µαταιώσει ή αποτρέψει τη λήψη ή έλεγχο οποιωνδήποτε 
λογαριασµών ή τη διενέργεια ελέγχου από εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό, ή 

 (ε) προσκοµίζει, προκαλεί ή επιτρέπει την προσκόµιση οποιασδήποτε 
άδειας, πιστοποιητικού ή άλλου καθορισµένου εγγράφου σε 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, το οποίο παραλήφθηκε µε προϊόντα 
άλλα από εκείνα τα οποία αυτό αφορά, 

 είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται, σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στα προϊόντα, αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις 
επτακόσιες πενήντα λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών. 

 (2) Προϊόντα για τα οποία απαιτείται άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο 
καθορισµένο έγγραφο, τα οποία αποστέλλονται, µεταφέρονται ή 
παραλαµβάνονται χωρίς αυτή την άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο καθορισµένο 
έγγραφο ή τα οποία συνοδεύονται από αλλοιωµένη ή αναληθή άδεια, 
πιστοποιητικό ή άλλο καθορισµένο έγγραφο, υπόκεινται σε δήµευση. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ            
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΛΠ 

∆ιενέργεια δηλώσεων 117. - (1) Όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου απαιτείται 
από κάποιο πρόσωπο διενέργεια δήλωσης υποστατικού ή αντικειµένου: 

  (α) η δήλωση πρέπει να διενεργείται µε τον τύπο και µορφή η οποία 
δύναται να είναι σε µηχανογραφηµένη µορφή και να περιέχει τέτοια 
στοιχεία, όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε εκάστοτε καθορίσει, και 

(β) το υποστατικό ή αντικείµενο σηµαδεύεται και παραµένει 
σηµασµένο, όπως ο ∆ιευθυντής ήθελε εκάστοτε καθορίσει. 
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  (2) Η δήλωση δεν είναι έγκυρη εκτός αν το πρόσωπο που τη  διενεργεί - 

 (α) έχει συµπληρωµένη, κατά το χρόνο της διενέργειας της δήλωσης, 
την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και 

(β) κατά το χρόνο αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι ο πραγµατικός 
κύριος της επιχείρησης, αναφορικά µε την οποία έγινε η δήλωση. 

 (3) Όταν ο υπόχρεος προς διενέργεια δήλωσης είναι νοµικό πρόσωπο, η 
δήλωση πρέπει να φέρει την υπογραφή διευθύνοντος συµβούλου, γενικού 
διευθυντή, γραµµατέα ή άλλου παροµοίου αξιωµατούχου του νοµικού 
προσώπου, καθώς και τη σφραγίδα του νοµικού προσώπου, εκτός από τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η προς υπογραφή εξουσιοδότηση του προσώπου 
αυτού παρασχέθηκε µε τη σφραγίδα του νοµικού προσώπου. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τη διενέργεια δήλωσης κάποιου 
υποστατικού ή αντικειµένου παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

Νέα δήλωση του ιδίου 
υποστατικού 

118. - (1)  Ο ∆ιευθυντής δύναται οποτεδήποτε µε έγγραφη ειδοποίησή του, η 
οποία απευθύνεται προς το πρόσωπο, από το οποίο έχει υπογραφεί η 
υφιστάµενη δήλωση για συγκεκριµένο υποστατικό ή αντικείµενο, να 
απαιτήσει τη διενέργεια νέας δήλωσης του υποστατικού ή αντικειµένου, η δε 
υφιστάµενη δήλωση, καθίσταται άκυρη µε την πάροδο δεκατεσσάρων 
ηµερών από την επίδοση της ειδοποίησης χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε 
ευθύνη. 

 (2) Εκτός εάν επιτρέψει ο ∆ιευθυντής και µε τους όρους τους οποίους 
ήθελε επιβάλει, κανένα πρόσωπο δύναται να δηλώσει για οποιοδήποτε 
σκοπό, υποστατικό ή αντικείµενο το οποίο έχει δηλωθεί από άλλο πρόσωπο, 
εφόσον η δήλωση αυτή παραµένει σε ισχύ.  Οποιαδήποτε δήλωση που 
γίνεται κατά παράβαση του εδαφίου αυτού είναι άκυρη.  

 (3) Όταν το πρόσωπο, από το οποίο έγινε η δήλωση υποστατικού, 
φυγοδικεί ή εγκαταλείπει την κατοχή του υποστατικού  και διακόπτει την 
επιχείρηση, αναφορικά µε την οποία έγινε η δήλωση και ο ∆ιευθυντής 
επιτρέπει τη διενέργεια νέας δήλωσης από κάποιο άλλο πρόσωπο, η 
προηγούµενη δήλωση λογίζεται ότι ανακλήθηκε και καθίσταται άκυρη. 

Απόδειξη δηλώσεων 

 

119. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας σύµφωνα µε 
τον παρόντα Νόµο, εφόσον ανακύψει αµφισβήτηση για τη διενέργεια 
δήλωσης από κάποιο πρόσωπο για υποστατικό ή αντικείµενο ή για 
οποιοδήποτε σκοπό - 

 (α) έγγραφο το οποίο προσάγεται στο ∆ικαστήριο ως πρωτότυπο της 
δήλωσης από εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, συνιστά, µέχρι απόδειξης 
του αντιθέτου, επαρκή απόδειξη της διενέργειας της δήλωσης. και 
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 (β) αν εξουσιοδοτηµένος λειτουργός στη φύλαξη του οποίου τελεί 
οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται µε αυτό τον τρόπο, προσέλθει στο 
∆ικαστήριο και µαρτυρήσει ότι, οι δηλώσεις που προσκοµίζονται 
από αυτόν στο ∆ικαστήριο είναι όλες οι πρωτότυπες δηλώσεις που 
βρίσκονται στη φύλαξή του και ότι η δήλωση για την οποία υπάρχει 
αµφισβήτηση δεν περιλαµβάνεται σε αυτές, τεκµαίρεται, µέχρι 
απόδειξης του αντιθέτου, ότι η δήλωση αυτή ουδέποτε 
διενεργήθηκε. 

Αδικήµατα για τις 
δηλώσεις 

120. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί υποστατικό ή αντικείµενο το 
οποίο έπρεπε να δηλωθεί σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, αµελεί, αρνείται ή 
παραλείπει να πράξει αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται 
σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες και 
κάθε τέτοιο αντικείµενο και όλα τα προϊόντα, τα οποία εξευρίσκονται σε 
αυτό το υποστατικό ή αντικείµενο υπόκεινται σε δήµευση. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει δηλώσει οποιοδήποτε υποστατικό 
ή αντικείµενο, χρησιµοποιεί αυτό για σκοπό άλλο από εκείνο για τον οποίο 
έχει δηλωθεί, υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το 
τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα 
αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες λίρες ή σε 
κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών. 

 

 ΜΕΡΟΣ ΧΙV - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνεργασία και 
ανταλλαγή 
πληροφοριών 

 

 

 

121. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιασδήποτε νοµοθεσίας σχετικά µε την 
προστασία φορολογικών ή διοικητικών απορρήτων, το Τελωνείο, 
τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2004 για τη διοικητική συνεργασία στον 
τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, συνεργάζεται και ανταλλάσσει µε 
τις αρµόδιες αρχές κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε 
πληροφορία που επιτρέπει την ορθή εφαρµογή των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης επί των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, 
επί της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών και επί των 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών.  

∆ειγµατοληπτικοί 
έλεγχοι και 
ανταλλαγή 
πληροφοριών 

122. - (1)  Το Τελωνείο παρέχει αµοιβαία συνδροµή στις αρµόδιες αρχές των 
άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργεί δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η κανονικότητα της ενδοκοινοτικής 
κυκλοφορίας των εναρµονισµένων προϊόντων και ανακοινώνει τις 
διαπιστώσεις, τα έγγραφα και λοιπές πληροφορίες σχετικές µε τις µεταφορές 
των προϊόντων, καθώς και τις τυχόν παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την 
ενδοκοινοτική κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων. 

  (2) Το Τελωνείο στα πλαίσια των παραπάνω δειγµατοληπτικών ελέγχων 
µπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες επιπλέον  αυτών που περιέχονται στο 
Μητρώο ∆εδοµένων που προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος 
Νόµου.  Η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών διέπεται από τις διατάξεις 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2004 για τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης. 

Φορολογικά 123. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίησή του να απαιτήσει τη 
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επισήµατα ή άλλα 
αναγνωριστικά 
σήµατα ή στοιχεία 

φορολογική επισήµανση ή επίθεση άλλων αναγνωριστικών σηµάτων ή 
στοιχείων σε προϊόντα που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης και να 
καθορίσει:  

 (α) περί των φορολογικών επισηµάτων ή άλλων αναγνωριστικών 
σηµάτων ή στοιχείων που είναι δυνατό να φέρουν τα προϊόντα, µε 
σκοπό την κατανάλωσή τους στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας.  

 (β) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή της σχετικής 
διαδικασίας για την ορθή εφαρµογή και χρήση των φορολογικών 
επισηµάτων ή άλλων αναγνωριστικών σηµάτων ή στοιχείων. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αµελεί, αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί 
µε τους όρους της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις χίλιες 
πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών 
ή σε φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της 
χρηµατικής και τα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα 
υπόκεινται σε δήµευση. 

Πωλήσεις 
εναρµονισµένων 
προϊόντων τα οποία 
έχουν τεθεί σε 
ανάλωση από 
καταστήµατα πλοίων 
και αεροσκαφών 

124. - (1)  Οι επιτηδευµατίες που εκµεταλλεύονται καταστήµατα σε πλοία 
και αεροσκάφη που εκτελούν ενδοκοινοτικά ταξίδια και επιθυµούν να 
διενεργούν πωλήσεις εναρµονισµένων προϊόντων στη ∆ηµοκρατία, κατά τη 
διάρκεια της ενδοκοινοτικής πτήσης ή του ενδοκοινοτικού θαλάσσιου πλου 
σε επιβάτες, προκειµένου να τα µεταφέρουν µε τις αποσκευές τους, 
οφείλουν να το δηλώσουν στο ∆ιευθυντή και να λάβουν σχετική έγκριση. 

 (2) Για τα προϊόντα που πωλούνται µε τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), 
τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και διακινούνται µε το προβλεπόµενο στο εδάφιο (4) του άρθρου 6 
συνοδευτικό έγγραφο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός 
µε την πώληση των προϊόντων στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας και 
αποδίδεται από τον επιτηδευµατία που εκµεταλλεύεται το κατάστηµα.  Αν η 
έδρα της επαγγελµατικής δραστηριότητας του ανωτέρω επιτηδευµατία είναι 
σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις αναλαµβάνει ο εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας και εγκεκριµένος από το Τελωνείο φορολογικός του 
εκπρόσωπος. 

 (3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (2) ο επιτηδευµατίας που εκµεταλλεύεται 
το κατάστηµα ή ο φορολογικός του εκπρόσωπος υποχρεούται: 

 (α) να παρέχει εγγύηση για την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στα προς πώληση προϊόντα, 

 (β) να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης µε την πώληση αυτών, 

 (γ) να θέτει στη διάθεση του ελέγχου κάθε απαραίτητο στοιχείο ή 
έγγραφο, που κρίνεται από το Τελωνείο αναγκαίο ή χρήσιµο, για την 
εξακρίβωση της καταβολής των οφειλόµενων ειδικών φόρων 
κατανάλωσης. 
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 (4) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας για προϊόντα τα οποία πωλούνται σε επιβάτες στο εσωτερικό 
άλλου κράτους µέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να επιστραφεί υπό 
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο ∆ιευθυντής. 

 (5) Με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Ισοτιµία Ευρώ έναντι 
Λίρας Κύπρου 

125. Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να 
καθορίζουν τη χρησιµοποιούµενη ισοτιµία του Ευρώ έναντι της Λίρας 
Κύπρου για τον καθορισµό των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης 
που επιβάλλεται στα προϊόντα που αναφέρονται στα Μέρη IX, Χ και ΧΙ. 

 ΜΕΡΟΣ ΧV - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΛΠ 

Εξουσία απαίτησης 
παροχής 
πληροφοριών και 
προσαγωγής αρχείων, 
βιβλίων, εγγράφων ή 
στοιχείων 

126. - (1) Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί δύνανται να απαιτούν εντός 
ευλόγου χρόνου και σε τόπο που εύλογα καθορίζουν, από οποιοδήποτε 
πρόσωπο που σχετίζεται µε οποιαδήποτε ιδιότητα µε τα προϊόντα ή και µε 
οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε 
µηχανογραφηµένη µορφή - 

 (α) οποιαδήποτε πληροφορία,  

 (β) την προσκόµιση οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή 
στοιχείων, έστω και αν τηρούνται σε µηχανογραφηµένη µορφή,  

 για την εξασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόµου. 

 (2) Αν σύµφωνα µε το εδάφιο (1), εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει 
εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, 
εγγράφων ή στοιχείων από πρόσωπο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει παρόµοια εξουσία να αξιώνει την 
προσαγωγή των εν λόγω αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων από 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που πιστεύει ότι τα κατέχει·: 

Νοείται ότι οποιοδήποτε τέτοιο άλλο πρόσωπο διεκδικεί δικαίωµα επίσχεσης 
επί οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται 
από αυτό, η προσαγωγή γίνεται χωρίς βλάβη του δικαιώµατος επίσχεσης. 

 (3) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να λαµβάνει αντίτυπα ή να 
αντιγράφει αποσπάσµατα οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή 
στοιχείου που προσάγεται σύµφωνα µε τα εδάφια (1) και (2). 

 (4) Αν το κρίνει αναγκαίο ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να 
παραλάβει σε εύλογο χρόνο και να κατακρατήσει για εύλογη περίοδο 
οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που προσάγεται σύµφωνα 
µε τα εδάφια (1) ή (2) και αν του ζητηθεί εκδίδει απόδειξη παραλαβής του: 

 Νοείται ότι όταν διεκδικείται δικαίωµα επίσχεσης επί αρχείου, βιβλίου, 
εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται σύµφωνα µε το εδάφιο (2), η 
παραλαβή του σύµφωνα µε το εδάφιο αυτό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει το 
δικαίωµα επίσχεσης. 

 (5) Όταν αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που παραλήφθηκε από 
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εξουσιοδοτηµένο λειτουργό σύµφωνα µε τα πιο πάνω εδάφια ζητείται 
εύλογα για την οµαλή διεξαγωγή της επιχείρησης του προσώπου, ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός παραδίδει εντός ευλόγου χρόνου αντίτυπο του 
αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου στο πρόσωπο το οποίο το 
προσήγαγε ή µερίµνησε να προσαχθεί. 

 (6) Ο ∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιαδήποτε κρατική αρχή ή 
αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισµό δηµόσιου δικαίου να του παράσχει 
πληροφορίες που δυνατό να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου. 

 (7) Κάθε υπάλληλος κρατικής αρχής, αρχής τοπικής διοίκησης ή 
οργανισµού δηµόσιου δικαίου που έχει υπό τη φύλαξή του αρχεία, βιβλία, 
έγγραφα ή στοιχεία των οποίων η εξέταση πιθανόν να βοηθήσει στην 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου, οφείλει να επιτρέπει σε οποιοδήποτε 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό να τα εξετάζει και να λαµβάνει αντίτυπα ή να 
αντιγράφει αποσπάσµατά τους, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή 
δικαιώµατος. 

 

 

(8) Εκτός µετά από άδεια του Υπουργού, απαγορεύεται σε  
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους µε 
οποιοδήποτε τρόπο εµπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, που έχουν 
περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του.  

 (9) Εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου διατάξεις οποιασδήποτε 
νοµοθεσίας επιτρέπουν ή απαιτούν την αποκάλυψη εµπιστευτικών στοιχείων 
ή πληροφοριών, οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 
αποκαλύπτει οποιαδήποτε εµπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει 
ποινικό αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης  του υπόκειται σε φυλάκιση 
για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί. 

Εξουσία διεξαγωγής 
ελέγχων 

 

 

127. Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή να 
εξασφαλίζουν την  τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόµου δύνανται να 
διενεργούν ελέγχους επί όλων των προϊόντων, ανεξάρτητα µε την προέλευσή 
τους και που σχετίζονται µε την παραγωγή τους ή µε την είσοδο  ή 
εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή ή  διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επί οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, 
εγγράφων ή στοιχείων έστω και αν τηρούνται σε µηχανογραφηµένη µορφή 
οποιουδήποτε προσώπου:   

 Νοείται ότι οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί έχουν εξουσία να ζητούν κάθε 
πληροφορία που έχει σχέση µε τα πιο πάνω. 

Εξουσία εισόδου σε 
υποστατικό  

 

 

128. - (1) Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί µε σκοπό τη διαπίστωση της 
τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δύνανται να εισέρχονται σε 
υποστατικό το οποίο δηλώθηκε ή έπρεπε να δηλωθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, ή σε οποιοδήποτε άλλο υποστατικό, το 
οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή χρησιµοποιείται από κάτοχο άδειας για τους 
σκοπούς της επιχείρησής του, και να επιθεωρούν αυτό, διεξαγάγουν έρευνες, 
εξετάζουν και καταµετρούν τα µηχανήµατα, αγγεία, σκεύη, εµπορεύµατα ή 
υλικά, τα οποία ανήκουν ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο σχετίζονται µε αυτή 
την επιχείρηση και να διενεργούν ελέγχους επί των αρχείων, βιβλίων, 
εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε µηχανογραφηµένη 
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µορφή. 

 

 

 

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παρεµποδίζει την είσοδο 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού σε υποστατικό για σκοπούς επιθεώρησης ή 
ερευνών, παρόλο που του δηλώθηκε το όνοµα και η ιδιότητα του 
λειτουργού, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

Εξουσία διεξαγωγής 
έρευνας για 
κρυµµένους σωλήνες 
κλπ 

129. - (1) Εξουσιοδοτηµένο λειτουργός ο οποίος εύλογα υποψιάζεται ότι 
πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου, διατηρεί ή 
χρησιµοποιεί µυστικό σωλήνα ή άλλον αγωγό, κρουνό, αγγείο ή σκεύος, 
δύναται οποτεδήποτε να διεξαγάγει έρευνες στο υποστατικό του για την 
ανεύρεση του σωλήνα, αγωγού, κρουνού, αγγείου ή σκεύους και να 
λαµβάνει   οποιαδήποτε µέτρα που να διασφαλίζουν τον ακριβή έλεγχο των 
προϊόντων. 

 (2) Κάθε σωλήνας ή άλλος αγωγός, κρουνός, αγγείο ή σκεύος καθώς και 
όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ή τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους, τα οποία εξευρίσκονται στο 
υποστατικό, υπόκεινται σε δήµευση, ο δε κάτοχός τους είναι ένοχος 
ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα 
προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται το αδίκηµα ή τις πεντακόσιες 
λίρες ή το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών. 

Εξουσία προς 
απαίτηση 
διευκολύνσεων κλπ 

130. - (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποκείµενο στις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου έχει υποχρέωση όπως σε περίπτωση ελέγχου των προϊόντων από 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό:  

 (α) παρέχει κάθε εύλογα αναγκαίο κατά τη κρίση του ∆ιευθυντή µέσο 
και διευκόλυνση, για να µπορέσει ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός να 
ελέγξει ή εξετάσει ή ερευνήσει ή ενασκήσει οποιοδήποτε άλλο 
καθήκον σε υποστατικό κατόχου άδειας ή άλλο εγκεκριµένο τόπο,  

 (β) φυλάττει τα παρεχόµενα για το σκοπό αυτό µέσα, σε κατάλληλο 
µέρος το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό και 

 (γ) επιτρέπει στο εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, όπως σε οποιοδήποτε 
χρονικό διάστηµα χρησιµοποιήσει κάθε τέτοιο µέσο και παρέχει σε 
αυτό κάθε αναγκαία βοήθεια για εκτέλεση των καθηκόντων του, 

 οποιοδήποτε δε πρόσωπο µε πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει 
οποιαδήποτε διάταξη του εδαφίου αυτού, υπόκειται σε χρηµατική ποινή η 
οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου οφείλει να παρέχει και φυλάττει όλα τα σύνεργα τα αναγκαία για την 
τοποθέτηση κλειδαριών από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό σε υποστατικό 
ή τόπο ή σε οποιοδήποτε διαµέρισµα αυτού του υποστατικού ή σε κάθε 
αγγείο, σκεύος ή συσκευή οποιασδήποτε φύσης η οποία φυλάττεται σε αυτό, 
και αν παραλείψει να πράξει µε αυτό τον τρόπο, ο εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός προµηθεύεται τα σύνεργα και εκτελεί κάθε αναγκαία εργασία για 
τη συντήρησή τους, και οι δαπάνες που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, 
καταβάλλονται, αφού απαιτηθούν, από το πρόσωπο αυτό: 
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  Νοείται ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παραλείπει να 
καταβάλει τις δαπάνες αυτές, υπόκειται επιπρόσθετα σε χρηµατική ποινή η 
οποία δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες. 

 (3) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου ή οποιοσδήποτε υπάλληλος αυτού - 

 (α) µε τη θέλησή του καταστρέφει ή προκαλεί ζηµιά σε τέτοιο σύνεργο 
ή κλειδαριά ή κλειδί που χρησιµοποιείται σε αυτή ή οποιαδήποτε 
επιγραφή ή σφραγίδα, ή  

 (β) παράνοµα επιτύχει πρόσβαση σε τόπο ή αντικείµενο που είναι 
ασφαλισµένο από κλειδαριά ή σφραγίδα, ή 

 (γ) έχει σύνεργο ή αντικείµενο, µε το οποίο σκοπείται η ασφάλεια, 
κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µαταιώνεται ο 
αντικειµενικός αυτός σκοπός, 

 είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία 
δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες. 

Εξουσία λήψης 
δειγµάτων 

131. - (1) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται οποτεδήποτε να λαµβάνει 
δείγµατα προϊόντων τα οποία επιβαρύνονται µε φόρους κατανάλωσης.  

 (2) Όταν εξουσιοδοτηµένος λειτουργός λαµβάνει από οποιοδήποτε σκεύος, 
σωλήνα ή αγγείο ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στο 
υποστατικό κατόχου άδειας, δείγµατα οποιουδήποτε προϊόντος ή υλικού 
κατασκευής, το δείγµα αυτό λογίζεται ως αντιπροσωπευτικό ολόκληρου του 
περιεχοµένου του σκεύους αυτού, σωλήνα ή αγγείου ή εξοπλισµού εφόσον 
το περιεχόµενο του σκεύους, σωλήνα ή αγγείου ανακινείται και 
αναµιγνύεται στο βαθµό που απαιτείται από τη φύση του προϊόντος πριν 
ληφθεί το δείγµα. 

 (3) Όλα τα δείγµατα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό 
διατίθενται, µε τον τρόπο που ο ∆ιευθυντής εκάστοτε καθορίζει. 

 (4) Σε περίπτωση που σύµφωνα µε το άρθρο αυτό διενεργείται 
δειγµατοληψία από προϊόντα στα οποία έχει καταβληθεί ο φόρος 
κατανάλωσης και σκοπείται κατακράτηση του δείγµατος, ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που διενεργεί τη δειγµατοληψία οφείλει, όπως 
µετά από αίτηση του προσώπου το οποίο κατέχει τα προϊόντα, να καταβάλει 
για το δείγµα, εκ µέρους του ∆ιευθυντή, εύλογο ποσό ανάλογο µε την 
χονδρική του αξία: 

  Νοείται ότι εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου αυτού: 

 

 

(α) δείγµατα τα οποία λαµβάνονται όταν κατατίθεται διασάφηση κατά 
την εισαγωγή ή είσοδό τους στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, 

 (β) δείγµατα τα οποία λαµβάνονται από προϊόντα, αναφορικά µε τα 
οποία προβάλλεται αξίωση επιστροφής, έκπτωσης, απαλλαγής ή 
απόδοσης του φόρου αυτού, 
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 (γ) δείγµατα τα οποία λαµβάνονται για επιβεβαίωση της δήλωσης 
κατασκευαστή προϊόντων που επιβαρύνονται µε φόρους 
κατανάλωσης. 

Εξουσία απαγόρευσης 
της χρήσης 
ορισµένων ουσιών σε 
προϊόντα που 
υπόκεινται σε φόρο 
κατανάλωσης 

132. - (1) Εφόσον αποδειχθεί στον Υπουργό, ότι οποιαδήποτε ουσία ή υγρό 
χρησιµοποιείται ή δυνατό να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή ή παρασκευή 
για πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο 
κατανάλωσης, και ότι η ουσία αυτή ή υγρό είναι µολυσµατικής ή επιβλαβούς 
φύσης ή, εφόσον πρόκειται για χηµικό ή τεχνητό απόσταγµα ή προϊόν το 
οποίο δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τα δηµόσια έσοδα η χρήση της 
ουσίας αυτής ή υγρού στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση 
οποιωνδήποτε προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο διάταγµα που εκδίδεται 
από τον Υπουργό, απαγορεύεται.  

 (2) Οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του χρησιµοποιεί οποιαδήποτε 
απαγορευµένη ουσία ή υγρό, στην κατασκευή ή παρασκευή για πώληση 
προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγµα, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα λίρες. 

 (3) Απαγορευµένες ουσίες ή υγρά, τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή 
προσώπου το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής ή πώλησης οποιωνδήποτε 
προϊόντων, που καθορίζονται στο διάταγµα, καθώς και όλα τα προϊόντα, 
στην κατασκευή ή παρασκευή των οποίων χρησιµοποιήθηκε τέτοια ουσία ή 
υγρό κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγµατος, υπόκεινται σε δήµευση. 

Εξουσία για είσοδο 
και έρευνα 
υποστατικών κλπ 

133. - (1) Για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών που 
παρέχονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, εξουσιοδοτηµένος λειτουργός 
δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε υποστατικό, µε 
εξαίρεση την κατοικία, και να επιθεωρεί και ερευνά το υποστατικό αυτό 
καθώς και οποιαδήποτε προϊόντα και αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, 
έστω και αν τηρούνται σε µηχανογραφηµένη µορφή, τα οποία βρίσκονται σε 
αυτό. 

 

 

 

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παρέχεται από τον 
παρόντα Νόµο, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε 
οποιοδήποτε υποστατικό, µε εξαίρεση την κατοικία, διαπράττεται ή έχει 
διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκηµα που προβλέπεται στον 
παρόντα Νόµο ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης 
τέτοιου αδικήµατος, τότε ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να 
εισέλθει στο υποστατικό αυτό, µε εξαίρεση την κατοικία και να ερευνήσει 
αυτό. 

 (3) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου ή 
οποιασδήποτε άλλης εξουσίας που παρέχεται από τον παρόντα Νόµο, όταν 
δικαστής Επαρχιακού ∆ικαστηρίου ικανοποιείται µε γραπτή ένορκη δήλωση 
του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται 
ότι σε υποστατικό, περιλαµβανοµένης της κατοικίας, διαπράττεται ή έχει 
διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκηµα που προνοείται στον παρόντα 
Νόµο ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου 
αδικήµατος, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλµα το οποίο να 
εξουσιοδοτεί τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ή κάθε άλλο κατονοµαζόµενο 
στο ένταλµα πρόσωπο να εισέλθει και ερευνήσει το κατονοµαζόµενο στο 
ένταλµα υποστατικό,  περιλαµβανοµένης της κατοικίας. 
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 (4) Κάθε ένταλµα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, 
την ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή 
ότι έχει εύλογα ικανοποιηθεί για την ύπαρξη ανάγκης έκδοσης του 
εντάλµατος. 

 (5) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ο οποίος έχει εξουσία έρευνας όπως 
αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ή έχει εξουσιοδοτηθεί µε ένταλµα όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) για την εκτέλεση της  έρευνας  δύναται - 

 (α) να κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείµενα εις δήµευση, ή 
µετακινήσει οποιαδήποτε προϊόντα ή και κατακρατήσει, ή κατάσχει 
οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν 
τηρούνται σε µηχανογραφηµένη µορφή, τα οποία βρέθηκαν στο 
υποστατικό και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
δυνατό να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς 
οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας· ή και 

 (β) να ερευνήσει ή να µεριµνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε 
προσώπου που βρίσκεται στο υποστατικό για το οποίο εύλογα 
πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του τέτοια προϊόντα ή αρχεία, βιβλία, 
έγγραφα ή στοιχεία. 

 (6) Ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία µε 
βάση το άρθρο αυτό να εισέλθει σε υποστατικό,  δύναται να χρησιµοποιήσει 
τόση βία όση είναι εύλογα αναγκαία για την άσκηση της εξουσίας αυτής. 

Εξουσία έρευνας 
υποστατικών στα 
οποία βρίσκεται 
οτιδήποτε υπόκειται 
εις δήµευση 

134. - (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται 
από τον παρόντα Νόµο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται εις δήµευση, δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή 
οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφό ή στοιχείο, έστω και αν τηρούνται σε 
µηχανογραφηµένη µορφή, που σχετίζεται µε τη διάπραξη αδικήµατος, 
φυλάττεται ή αποκρύπτεται σε οποιοδήποτε υποστατικό, µε εξαίρεση την 
κατοικία, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να εισέλθει 
στο υποστατικό αυτό, κατά οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
ή της νύκτας και να ελέγξει, ερευνήσει, κατακρατήσει, κατάσχει ως 
υποκείµενα εις δήµευση ή µετακινήσει οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα ή και 
κατακρατήσει ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, 
έστω και αν τηρούνται σε µηχανογραφηµένη µορφή, επιπρόσθετα δε, κατά 
την έκταση που είναι εύλογα αναγκαίο για το σκοπό αυτό, να παραβιάσει 
οποιαδήποτε πόρτα, παράθυρο ή δοχείο καθώς και να παραβιάσει και 
µετακινήσει οποιοδήποτε άλλο κώλυµα θα παρουσιασθεί. 

 (2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) του άρθρου 133 εφαρµόζονται 
κατ’ αναλογία και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. 

Εξουσία έρευνας 
οχηµάτων και 
σκαφών 

135. - (1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται 
δυνάµει του παρόντος Νόµου ή της τελωνειακής νοµοθεσίας, οποιοσδήποτε 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της 
τήρησης του παρόντος Νόµου, δύναται να σταµατήσει και ερευνήσει 
οποιοδήποτε όχηµα ή σκάφος µε σκοπό να κατακρατήσει ή κατάσχει ως 
υποκείµενα εις δήµευση προϊόντα που - 

 (α) υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης που δεν έχει καταβληθεί ή για τον 
οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·  



 79

 (β) µεταφέρονται παράνοµα από κάποιο τόπο σε άλλο· 

 (γ) υπόκεινται εις δήµευση δυνάµει του παρόντος Νόµου: 

 Νοείται ότι τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό ισχύουν και για 
οποιοδήποτε όχηµα ή σκάφος µεταφέρει οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει 
εύλογη υποψία ότι χρησιµοποιείται ή χρησιµοποιήθηκε ή δυνατό να 
χρησιµοποιηθεί για το σκοπό διάπραξης αδικήµατος κατά παράβαση του 
παρόντος Νόµου. 

 Εάν ο υπεύθυνος του οχήµατος ή σκάφους, εφόσον κληθεί από 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, αρνηθεί να σταµατήσει ή επιτρέψει τη 
διεξαγωγή της έρευνας του οχήµατος ή σκάφους, είναι ένοχος ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
επτακόσιες πενήντα λίρες. 

Εξουσία προσωπικής 
έρευνας 

136. - (1) Όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι κάποιο πρόσωπο µεταφέρει 
οποιοδήποτε προϊόν - 

 (α) το οποίο υπόκειται σε φόρο κατανάλωσης, ο οποίος δεν 
καταβλήθηκε ακόµη ή για το οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση· 

 (β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί 
εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισµός δυνάµει του 
παρόντος Νόµου ή της τελωνειακής νοµοθεσίας, 

 οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να ερευνήσει σωµατικά 
το πρόσωπο αυτό και κάθε προϊόν που µεταφέρεται επ’ αυτού. 

 (2) Το πρόσωπο, στο οποίο θα διενεργηθεί η έρευνα δύναται να απαιτήσει, 
την προσαγωγή του στο ∆ικαστήριο ή στον προϊστάµενο του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, για να εξετάσει τους 
λόγους, πάνω στους οποίους βασίζεται η υποψία και να αποφασίσει κατά 
πόσο θα διενεργηθεί ή έρευνα ή όχι. 

Εξουσία για 
συµβιβασµό 
αδικηµάτων 

 

 

137. - (1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικηµάτων σύµφωνα µε το 
άρθρο 89(3), (4) και (5) του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα 
Νόµου, ο ∆ιευθυντής δύναται να συµβιβάζει οποιοδήποτε αδίκηµα ή πράξη, 
το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί ή για το οποίο ή η οποία υπάρχει 
εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή 
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου µε όρους που καθορίζονται 
από αυτό κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από 
το πρόσωπο αυτό χρηµατική πληρωµή, που δεν υπερβαίνει την ανώτατη 
χρηµατική ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα Νόµο για το αδίκηµα ή 
την πράξη αυτή. 

 (2) Με την πληρωµή του ποσού αυτού στο ∆ιευθυντή, απαγορεύεται η 
λήψη περαιτέρω δικαστικών µέτρων για το εν λόγω αδίκηµα ή την πράξη 
αυτή εναντίον του   προσώπου που συµβιβάσθηκε, εάν δε αυτό βρίσκεται 
υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερο. 

Εγγυητήρια και 
εγγύηση 

138. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται κατά την κρίση του να απαιτήσει από 
οποιοδήποτε πρόσωπο τη σύσταση εγγύησης για την τήρηση οποιουδήποτε 
όρου που έχει σχέση µε τους φόρους κατανάλωσης. 
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 (2) Οποιοδήποτε εγγυητήριο το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου - 

 (α) εκδίδεται για τη ∆ηµοκρατία· 

 (β) είναι έγκυρο έστω και αν υπογράφηκε από πρόσωπο που δεν 
συµπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του· 

 (γ) είναι δυνατό να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε χρόνο από το ∆ιευθυντή ή 
µε εντολή του. 

 ΜΕΡΟΣ ΧVI - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αίτηµα αναθεώρησης 
κλπ 

139. - (1) Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να υποβάλει στο ∆ιευθυντή 
εντός εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης δυνάµει της 
παραγράφου (α) ή της υποβολής αίτησης δυνάµει της παραγράφου (β), 
αίτηµα αναθεώρησης που αφορά - 

(α)  τις αποφάσεις του Τµήµατος Τελωνείων αναφορικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εφόσον τον αφορούν 
άµεσα και ατοµικά· 

(β)  αίτηµα σε περίπτωση που έχει υποβάλει σχετική αίτηση στο Τµήµα 
Τελωνείων και δεν εκδόθηκε οποιαδήποτε απόφαση από αυτό, εντός 
προθεσµίας τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης, εκτός στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά άλλη 
προθεσµία από τη συναφή νοµοθεσία: 

Νοείται ότι η υποχρέωση για απάντηση εντός της πιο πάνω προθεσµίας 
υπάρχει, όταν η λήψη της απόφασης εντός της προθεσµίας αυτής είναι 
εφικτή, λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστατικών κάθε υπόθεσης:  

Νοείται περαιτέρω ότι η εξέταση του αιτήµατος αναθεώρησης είναι δυνατό 
να ανατεθεί από το ∆ιευθυντή  σε εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ή 
λειτουργούς, ρητά οριζόµενους από αυτόν. 

 (2) Η υποβολή αιτήµατος σύµφωνα µε το εδάφιο (1) δεν επιφέρει την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης: 

Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να αναβάλει ολικά ή µερικά την εκτέλεση 
της προσβαλλόµενης απόφασης, αν έχει βάσιµους λόγους να αµφιβάλλει για 
τη συµφωνία της απόφασης αυτής µε τον παρόντα Νόµο ή όταν υπάρχει 
κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζηµιάς για το πρόσωπο που αφορά.   

 

 

 

 

 

 

(3) Σε περίπτωση που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει ως αποτέλεσµα την 
επιβολή φόρου κατανάλωσης, η αναστολή της εκτέλεσής της εξαρτάται από 
τη σύσταση εγγύησης για την εξασφάλιση της καταβολής του οφειλόµενου 
ποσού: 

Νοείται ότι η εγγύηση αυτή είναι δυνατόν να µην απαιτηθεί όταν ενδέχεται 
να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες οικονοµικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 
λόγω της κατάστασης του οφειλέτη: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση συµβιβασµού πράξης ή αδικήµατος 
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δυνάµει του άρθρου 137 δεν υποβάλλεται αίτηµα αναθεώρησης. 

 (4) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε γνωστοποίηση του να καθορίσει κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την καλύτερη εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

 (5) Ανεξαρτήτων των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3), κάθε πρόσωπο  το 
οποίο αµφισβητεί τον επιβληθέντα, σε εγγεγραµµένο ή ταξινοµηµένο σε 
οποιοδήποτε κράτος µηχανοκίνητο όχηµα, φόρο κατανάλωσης δύναται, 
εντός προθεσµίας εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία επιβολής της 
φορολογίας, να αποταθεί στον ∆ιευθυντή µε γραπτή αιτιολογηµένη ένσταση, 
προσκοµίζοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία τα οποία να υποστηρίζουν το 
βάσιµο της ένστασής του, για επανεξέταση της επιβληθείσας φορολογίας: 

        Νοείται ότι, ένσταση, η οποία υποβάλλεται, αν δεν συνοδεύεται µε τα 
αναγκαία έγγραφα προς υποστήριξή της, θεωρείται ως ουδέποτε 
υποβληθείσα: 

        Νοείται, περαιτέρω, ότι, ο ∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει 
επιπρόσθετα  στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία στην έκδοση της απόφασής 
του: 

        Νοείται, έτι περαιτέρω, ότι, για να εξεταστεί ένσταση υποβληθείσα 
σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο θα πρέπει να καταβληθεί ο επιβληθείς φόρος. 

 (6) Η υποβολή ένστασης δυνάµει του εδαφίου (5) αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο σύµφωνα 
µε το Άρθρο 146 του Συντάγµατος. 

 (7)(α)   Η απόφαση του ∆ιευθυντή αναφορικά µε την υποβληθείσα ένσταση 
εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι µηνών από την ηµεροµηνία 
υποβολής των στοιχείων που έχουν απαιτηθεί από τον ∆ιευθυντή για 
εξακρίβωση του επιβλητέου φόρου: 

                 Νοείται ότι, η προθεσµία των έξι µηνών παρατείνεται για την 
χρονική περίοδο που το ενιστάµενο πρόσωπο καθυστερεί να 
προσκοµίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ∆ιευθυντή.  

     (β) Τηρουµένης της επιφύλαξης της παραγράφου (α), σε περίπτωση που 
η προθεσµία των έξι µηνών λήξει  χωρίς ο ∆ιευθυντής να εκδώσει 
την απόφασή του, ο ∆ιευθυντής υποχρεούται να επιβάλει φόρο 
κατανάλωσης σύµφωνα µε την προσκοµισθείσα από το ενιστάµενο 
πρόσωπο µαρτυρία και να επιδώσει σε αυτό σχετική ειδοποίηση. 

 (8) Αν κατά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης αποδειχθεί από την 
υπάρχουσα µαρτυρία ότι δικαιολογείται επιβολή φόρου κατανάλωσης 
µεγαλύτερου από τον αρχικά επιβληθέντα, το ενιστάµενο πρόσωπο οφείλει 
να καταβάλει την προκύπτουσα διαφορά του φόρου κατανάλωσης σύµφωνα 
µε την απόφαση που εκδίδεται επί της ενστάσεως. 

 (9) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (5) µέχρι (8), το ενιστάµενο 
πρόσωπο έχει το δικαίωµα να ασκήσει προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, 
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σύµφωνα µε το Άρθρο 146 του Συντάγµατος, εφόσον διαφωνεί µε την  
απόφαση του ∆ιευθυντή αναφορικά µε την υποβληθείσα ένσταση. 

Παραβάσεις και 
γενικά αδικήµατα 

140. - (1) Όταν κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των 
εναρµονισµένων προϊόντων διαπραχθεί παράβαση στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας, η οποία καθιστά απαιτητό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
αυτός επιβάλλεται και εισπράττεται από το Τελωνείο και η οφειλή βαρύνει 
το πρόσωπο που έχει εγγυηθεί την καταβολή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου (3) του άρθρου 14, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωµα για 
άσκηση ποινικής δίωξης όταν στοιχειοθετείται αδίκηµα: 

 (2) Αν κατά τη διάρκεια της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας διαπραχθεί 
παράβαση η οποία καθιστά απαιτητό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς 
να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ο τόπος που διαπράχθηκε, θεωρείται ότι 
αυτή διαπράχθηκε στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας, εφόσον σε αυτό 
διαπιστώθηκε η παράβαση.  Για τη διαπίστωση της παράβασης ειδοποιείται 
η αρµόδια Αρχή του κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προέλευσης 
των εναρµονισµένων προϊόντων. 

 (3) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5(2) όταν τα εναρµονισµένα προϊόντα 
αποστέλλονται από τη ∆ηµοκρατία σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεν φθάσουν στον προορισµό τους, αλλά δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παράβαση, θεωρείται ότι αυτή διαπράχθηκε στο 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας και το Τελωνείο προβαίνει στην είσπραξη του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης µε βάση τους συντελεστές που ίσχυαν την 
ηµεροµηνία αποστολής των προϊόντων, εφόσον εντός προθεσµίας τεσσάρων 
µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής δεν προσκοµιστεί απόδειξη στο 
∆ιευθυντή για την νοµιµότητα της ενέργειας ή για τον τόπο όπου 
διαπράχθηκε πράγµατι η παράβαση.   

 (4) Αν εντός προθεσµίας τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία σύνταξης του 
συνοδευτικού εγγράφου προσδιοριστεί το κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπου διαπράχθηκε η παράβαση, η οποία καθιστά απαιτητό τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κράτος αυτό προβαίνει στην είσπραξη του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης µε το συντελεστή που ίσχυε την ηµεροµηνία 
αποστολής των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το ποσό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει εισπραχθεί, αφού προηγούµενα 
προσκοµιστεί απόδειξη καταβολής του στο άλλο κράτος – µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 (5) Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει παράβαση κατά τη διάρκεια της 
ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των εναρµονισµένων προϊόντων στο εσωτερικό 
της ∆ηµοκρατίας η οποία καθιστά απαιτητό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράχθηκε το αδίκηµα ή σε κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο 
ποινές, της φυλάκισης και της χρηµατικής, και τα προϊόντα αναφορικά µε τα 
οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα υπόκεινται σε δήµευση. 

 (6) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αµέλειας ενέχεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο στην αποφυγή ή απόπειρα αποφυγής της καταβολής των 
οφειλόµενων στα προϊόντα φόρων κατανάλωσης ή στη µη τήρηση των 
διατυπώσεων, που προβλέπονται από τον παρόντα Νόµο, µε σκοπό τη µη 
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καταβολή των ως άνω φόρων κατανάλωσης, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
τρεις χιλιάδες λίρες ή το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα ή σε 
κάθε περίπτωση το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση η οποία 
δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο ποινές, της φυλάκισης και της 
χρηµατικής και τα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα 
υπόκεινται σε δήµευση.   

 (7) Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει αφορολόγητα προϊόντα κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του 
φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία 
διαπράττεται το αδίκηµα ή τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε κάθε περίπτωση 
το µεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια ή και 
στις δύο ποινές αυτές και τα προϊόντα αναφορικά µε τα οποία διαπράττεται 
το αδίκηµα, υπόκεινται σε δήµευση. 

 (8)  Εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου υπάρχει ειδική ρύθµιση στον 
παρόντα Νόµο για ποινικά αδικήµατα, οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών ή των ∆ιαταγµάτων ή των 
γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάµει αυτών, είναι ένοχο ποινικού 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή µέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή σε 
φυλάκιση µέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές. 

 (9) Οποιοδήποτε ποσό το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου, οφείλεται στη ∆ηµοκρατία, µπορεί να διεκδικηθεί µε αγωγή στο 
Επαρχιακό ∆ικαστήριο. 

Ποινική και αστική 
ευθύνη συµβούλων  

 

141. - (1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα το οποίο προνοείται στον 
παρόντα Νόµο από νοµικό πρόσωπο µε τη συναίνεση ή συνέργεια ή από 
αµέλεια συµβούλου, διευθυντού, γραµµατέα, ή άλλου παροµοίου 
αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου ή υπό προσώπου φεροµένου ότι 
ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα,  αυτό µαζί µε το νοµικό πρόσωπο λογίζεται 
ένοχο του ποινικού αδικήµατος αυτού και υπόκειται ωσαύτως σε ποινική 
δίωξη και ανάλογη ποινή.  

  (2)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος "σύµβουλος" σε σχέση 
µε νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό δηµοσίου δικαίου, η διαχείριση του οποίου 
είναι εµπεπιστευµένη στα µέλη του, σηµαίνει µέλος του νοµικού αυτού 
προσώπου ή οργανισµού.  

  (3)  Πρόσωπο που σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) υπέχει ποινική 
ευθύνη για τελούµενο από νοµικό πρόσωπο αδίκηµα, ευθύνεται 
αλληλεγγύως µε το νοµικό πρόσωπο ή κεχωρισµένως σε οποιαδήποτε 
αστική διαδικασία 

Ευθύνη προσώπου το 
οποίο παρουσιάζεται 
ως ιδιοκτήτης 

142.  Οποιοδήποτε πρόσωπο παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης ή το οποίο είναι ο 
διευθυντής επιχείρησης κατόχου άδειας υποκείµενης στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, σχετικά µε την οποία δηλώθηκε οποιοδήποτε υποστατικό 
ή αντικείµενο, ή ο οποίος κατέχει, ή χρησιµοποιεί οποιοδήποτε υποστατικό ή 
αντικείµενο το οποίο δηλώθηκε, έχει την ίδια ευθύνη όπως και ο 
πραγµατικός ιδιοκτήτης της επιχείρησης.  

Έκδοση ∆ιατάγµατος 143. - (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, το 
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για την καταβολή του 
οφειλόµενου ποσού 

ποινικό δικαστήριο που κηρύσσει οποιοδήποτε πρόσωπο ένοχο για 
παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε ποσού που οφείλει µε βάση τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, περιλαµβανοµένων χρηµατικών 
επιβαρύνσεων και τόκου, έχει εξουσία εκτός από την επιβολή ποινής να 
εκδώσει ∆ιάταγµα µε το οποίο να διατάσσει τον καταδικασθέντα να 
καταβάλει στο ∆ιευθυντή το εν λόγω ποσό. 

 

 

 

Κεφ. 6 
11 του 1965 
161 του 1989 
228 του 1989 
161 του 1989 
34(Ι) του 1999 
51(Ι) του 1999 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, το ∆ιάταγµα 
που εκδίδεται µε βάση το εδάφιο (1), θεωρείται ότι αποτελεί απόφαση 
πολιτικού δικαστηρίου και είναι δυνατό να συντάσσεται, υπογράφεται και 
εκτελείται ως απόφαση σε αγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί 
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου. 

Εκτέλεση και 
κατάσχεση 

144. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου οφείλει κάποιο ποσό αναφορικά µε οποιοδήποτε φόρο κατανάλωσης 
ή για ποινή η οποία επιβλήθηκε σε αυτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντα Νόµου, προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, 
ανεξάρτητα εάν ο φόρος κατανάλωσης που αναλογεί σε αυτά καταβλήθηκε 
ή όχι και υλικά κατασκευής ή παραγωγής αυτών των προϊόντων καθώς και 
οι συσκευές, εξοπλισµός, µηχανήµατα, εργαλεία, σκεύη και αγγεία, τα οποία 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ή παραγωγή ή στην παρασκευή αυτών 
των υλικών ή µε τα οποία ενασκείται η επιχείρηση, αναφορικά µε την οποία 
οφείλεται ο φόρος αυτός, τα οποία εξευρίσκονται στην κατοχή ή στη φύλαξη 
του προσώπου αυτού ή του αντιπροσώπου του ή οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου το οποίο ενεργεί για λογαριασµό του υπόκεινται σε κατάσχεση σε 
περίπτωση µη καταβολής του ποσού αυτού, στην έκταση που κατά την 
κρίση του ∆ιευθυντή πωλούµενα αποκοµίζουν το ισάξιο του οφειλόµενου 
ποσού. 

Επίδοση 
κοινοποιήσεων κλπ 

 

145. Οποιαδήποτε κοινοποίηση, απαίτηση, απόφαση ή οδηγία ή άλλη πράξη 
που πρέπει να επιδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου, γνωστοποιείται µε επιστολή που απευθύνεται στο εν λόγω 
πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του και η οποία αποστέλλεται µε επιστολή ή 
µε συστηµένη επιστολή ταχυδροµικώς στην τελευταία δηλωθείσα ή 
συνηθισµένη διαµονή ή έδρα της επιχείρησης του προσώπου αυτού ή του 
αντιπροσώπου του ή παραδίδεται προσωπικά στο πρόσωπο προς το οποίο 
απευθύνεται ή τον αντιπρόσωπό του. 

Τρόπος υποβολής 
διασάφησης ή 
δήλωσης κλπ 

 

 

 

 

146. - (1)  Οποιαδήποτε διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο το οποίο 
απαιτείται να κατατεθεί στο ∆ιευθυντή για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου υποβάλλεται:   

(α)  γραπτώς· ή 

(β) µε χρήση µηχανογραφηµένης µεθόδου εφόσον η χρήση της εγκρίνεται 
από το ∆ιευθυντή,  

και µε την επιφύλαξη του εδαφίου (2) συνοδεύεται µε έγγραφα των οποίων η 
προσκόµιση είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
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Νόµου. 

(2)  Όταν η διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο υποβάλλεται µε χρήση 
µηχανογραφηµένης µεθόδου ο ∆ιευθυντής δυνατόν να επιτρέπει να µην 
υποβάλλονται µαζί µε την εν λόγω διασάφηση, δήλωση ή έγγραφο τα 
συνοδευτικά έγγραφα ή µέρος αυτών.  Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω 
έγγραφα φυλάττονται από το υπόχρεο για την κατάθεσή τους πρόσωπο ή 
από δεόντως εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους,  το οποίο έχει υποχρέωση 
να παρέχει κάθε διευκόλυνση προς εξέταση των εγγράφων αυτών.   

 (3) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής διασάφησης, δήλωσης ή 
εγγράφου σύµφωνα µε το εδάφιο (1) υποχρεούνται να τα φυλάττουν καθώς 
και τα συνοδευτικά τους έγγραφα για επτά τουλάχιστον ηµερολογιακά 
χρόνια. 

 (4) Στις περιπτώσεις που ο ∆ιευθυντής εγκρίνει τη χρήση 
µηχανογραφηµένης µεθόδου για την υποβολή των εγγράφων όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (2), τότε, για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και 
οποιασδήποτε πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας,   ο κωδικός αριθµός ο 
οποίος χορηγείται από το ∆ιευθυντή στο πρόσωπο που έχει δικαίωµα να 
υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα µε τη χρήση της µηχανογραφηµένης 
µεθόδου, θεωρείται ότι υπέχει θέση της χειρόγραφης υπογραφής που θα 
έφεραν τα έγγραφα αν υποβάλλονταν σε µη µηχανογραφηµένη µορφή και το 
πρόσωπο που υποβάλλει τα έγγραφα µε τη χρήση κωδικού αριθµού 
θεωρείται ότι έχει γνώση και του περιεχοµένου των εγγράφων. 

Τήρηση βιβλίων και 
αρχείων 

147. - (1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να ορίσει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και 
αρχείων σε πρόσωπα που υπόκεινται  στις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

 

 

(2) Τα βιβλία και αρχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, 
δύναται να καθορίζονται µε γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή. 

  (3)  Στη γνωστοποίηση που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (2) ή σε 
σχετική οδηγία προς το ενδιαφερόµενο πρόσωπο είναι δυνατό να 
καθορίζεται το είδος, ο τύπος των βιβλίων και αρχείων, ο τρόπος και ο τόπος 
φύλαξής τους καθώς και ο τρόπος και χρόνος ενηµέρωσής τους. 

  (4) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και αρχείων 
σύµφωνα µε το εδάφιο (1) πιο πάνω υποχρεούνται να τα φυλάττουν για επτά 
τουλάχιστον ηµερολογιακά χρόνια. 

 (5) Η δυνάµει του παρόντος άρθρου υποχρέωση τήρησης αρχείων είναι 
δυνατόν να εκπληρωθεί µε τη τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτά µε µέσα που δύναται να εγκρίνει ο ∆ιευθυντής·  και όταν οι εν λόγω 
πληροφορίες τηρούνται µε αυτό τον τρόπο, αντίτυπο οποιουδήποτε 
εγγράφου που αποτελεί µέρος των αρχείων, τηρουµένου του εδαφίου (6), 
είναι δεκτό ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία, είτε πολιτική είτε 
ποινική, κατά την ίδια έκταση όπως τα ίδια τα αρχεία. 

 (6) Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιβάλλει, ως όρο για να εγκρίνει σύµφωνα µε 
το εδάφιο (5) οποιαδήποτε µέσα τήρησης πληροφοριών που περιέχονται σε 
οποιαδήποτε έγγραφα, εύλογες απαιτήσεις που κρίνει απαραίτητες για να 
εξασφαλίζεται ότι πληροφορίες θα καθίστανται αµέσως διαθέσιµες σε αυτόν 
ως να είχαν τηρηθεί τα ίδια τα αρχεία.  
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 (7) Σε περίπτωση που το υπόχρεο για την τήρηση βιβλίων ή αρχείων και 
στοιχείων πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή όρους 
της γνωστοποίησης που εκδίδεται σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος 
άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
µέχρι τις δύο χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

Συνδροµή 
Αστυνοµίας 

148. Τηρουµένων των εκάστοτε οδηγιών του ∆ιευθυντή τα µέλη της 
Κυπριακής Αστυνοµίας, έχουν καθήκον όπως συνδράµουν στην εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας που 
εκάστοτε τελεί σε ισχύ και αφορά αρµοδιότητα που παραχωρήθηκε. 

Κανονισµοί, 
∆ιατάγµατα και 
γνωστοποιήσεις  

 

149. - (1)  Επιπρόσθετα από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στον 
παρόντα Νόµο, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει και 
οποιουσδήποτε άλλους Κανονισµούς ή ∆ιατάγµατα για τον καθορισµό ή 
ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να 
καθοριστεί ή ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου 
καθώς και της κοινοτικής νοµοθεσίας και γενικότερα για σκοπούς καλύτερης 
εφαρµογής τους. 

  

  

(2) Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο 
είναι δυνατό να περιέχουν και διατάξεις για την επιβολή ποινών στις 
περιπτώσεις παράβασής τους, σε καµιά όµως περίπτωση δεν είναι δυνατό να 
προβλέπουν ποινή βαρύτερη από τη βαρύτερη ποινή η οποία προβλέπεται 
στον παρόντα Νόµο.  

  

  

(3) Οποιοιδήποτε Κανονισµοί και ∆ιατάγµατα που εκδίδονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο είναι δυνατό να 
περιέχουν διατάξεις για την επιβολή χρηµατικής επιβάρυνσης στα πρόσωπα 
που παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων. 

 (4) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις για την καλύτερη 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των εκδιδόµενων υπ’ 
αυτού κανονισµών και ∆ιαταγµάτων. 

Εφαρµογή διατάξεων 
της τελωνειακής 
νοµοθεσίας 

150. - (1) Οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νοµοθεσίας οι 
οποίες ρυθµίζουν οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε τις εξουσίες του 
∆ιευθυντή, ή οποιοδήποτε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την επιβολή, 
είσπραξη και καταβολή τελωνειακών δασµών, ισχύουν κατ’ αναλογία και 
εφαρµόζονται και για σκοπούς του παρόντος Νόµου εκτός εάν ο παρών 
Νόµος προβλέπει διαφορετικά. 

  

  

(2) Τα άρθρα 74, 77, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 117 και 120 του εκάστοτε 
σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου εφαρµόζονται τηρουµένων των 
αναλογιών σε σχέση µε οποιοδήποτε θέµα που σχετίζεται µε φόρους 
κατανάλωσης, οποιαδήποτε δε αναφορά σε δασµό ή φόρο που γίνεται στις 
πιο πάνω διατάξεις θα ερµηνεύεται ως αναφορά σε φόρους κατανάλωσης 
εκτός αν ο παρόν Νόµος προβλέπει διαφορετικά. 

 ΜΕΡΟΣ ΧVII - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ –  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Επιφυλάξεις 151. - (1) Οποιοσδήποτε Κανονισµός, ∆ιάταγµα, γνωστοποίηση, οδηγία, 
έντυπο ή άλλη πράξη, η οποία ισχύει αµέσως πριν από την έναρξη της 
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ισχύος του παρόντος Νόµου, που έχει εκδοθεί δυνάµει οποιωνδήποτε Νόµων 
ή διατάξεων αυτών που καταργούνται µε οποιοδήποτε Νόµο, η οποία αφορά 
οποιοδήποτε ζήτηµα, για το οποίο το Υπουργικό Συµβούλιο ή ο ∆ιευθυντής 
έχει εξουσία δυνάµει του παρόντος Νόµου όπως εκδίδει Κανονισµούς  ή 
∆ιατάγµατα ή γνωστοποιήσεις ή να παρέχει οδηγίες ή επιβάλλει όρους ή 
περιορισµούς, τυγχάνει εφαρµογής, στην έκταση που δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου, µέχρι να ανακληθεί ή τροποποιηθεί από το 
Υπουργικό Συµβούλιο ή τον Υπουργό ή το ∆ιευθυντή ως αν είχε εκδοθεί, 
παρασχεθεί ή επιβληθεί δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και αν 
ακόµη δεν αναφέρεται ρητά αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόµο. 

 (2) ∆ιορισµοί που έγιναν, εντολές, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή εγκρίσεις οι 
οποίες παρασχέθηκαν από το ∆ιευθυντή δυνάµει οποιωνδήποτε Νόµων ή 
διατάξεων αυτών που καταργούνται µε οποιοδήποτε νόµο, οι οποίοι 
τελούσαν σε ισχύ αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόµου, θα ισχύουν ως αν έγιναν ή παρασχέθηκαν δυνάµει της αντίστοιχης 
διάταξης του παρόντος Νόµου, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις πιο 
πάνω διατάξεις και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν ή τροποποιηθούν. 

 (3) Αρµοδιότητες οι οποίες αµέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου ενασκούνταν για λογαριασµό κάποιου άλλου προσώπου 
από το ∆ιευθυντή ή από πρόσωπα που διορίζονται από το ∆ιευθυντή για το 
σκοπό αυτό, θα συνεχίσουν να ασκούνται από αυτούς, µέχρι να γίνουν άλλες 
διευθετήσεις, και αν ακόµη οι αρµοδιότητες αυτές δεν αναφέρονται ρητά 
στον παρόντα Νόµο. 

 (4) Έγγραφο το οποίο αναφέρεται στους Νόµους ή στις διατάξεις αυτών 
που καταργούνται από τον παρόντα Νόµο, ερµηνεύεται εκτός αν προκύπτει 
πρόθεση για το αντίθετο στον παρόντα Νόµο, ως αναφερόµενο στον 
παρόντα Νόµο. 

Καταργήσεις  152. - (1) Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµος του 2003 και οποιεσδήποτε 
διατάξεις αυτού καταργούνται. 

 (2) Η συνέχεια της νοµοθεσίας που αφορά τους φόρους κατανάλωσης δεν 
επηρεάζεται από την αντικατάσταση του καταργηθέντος Νόµου από τον 
παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόµο. 

Μεταβατικές 
διατάξεις 

153. - (1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν επηρεάζουν 

 (α) την ποινική ευθύνη, τη δίκη ή την τιµωρία για αδίκηµα που 
διαπράχθηκε κατά παράβαση των Νόµων που καταργήθηκαν µε 
οποιοδήποτε νόµο,  

 (β) την ποινική ευθύνη, αναφορικά µε οποιαδήποτε πράξη που 
διενεργήθηκε ή που άρχισε πριν από την έναρξη του παρόντος 
Νόµου: 

 Νοείται ότι η πράξη περιλαµβάνει απόπειρα ή παράλειψη της εν λόγω 
πράξης. 

 

 

(2) Χωρίς επηρεασµό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών οι 
οποίες έγιναν ή ακολουθήθηκαν µε βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από 
την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκκρεµή ζητήµατα ή 
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διαδικασίες που άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόµου, θα διεκπεραιωθούν, κατά το δυνατόν, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών, ∆ιαταγµάτων ή 
γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάµει αυτού. 

 (3) Οι διατάξεις του άρθρου 59(Α) του περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
Νόµου που εκάστοτε ισχύει εφαρµόζονται κατά αναλογία και για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου εκτός αν ο παρών Νόµος προβλέπει 
διαφορετικά. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου  

154. - Ο παρών Νόµος τίθενται σε εφαρµογή από 1.5.2004.  

 



 89

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 36) 

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης 

1) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2707 10 10, 2707 
10 90, 2707 30 10, 2707 30 90 και διαλυτική βενζολονάφθα που 
υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2707 50 90 

£174,80 τα 1000 λίτρα 

 

2) Πετρέλαια µερικώς επεξεργασµένα συµπεριλαµβανοµένων των 
µερικώς αποσταγµένων που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 2710 
19 99  

£174,80 τα 1000 λίτρα 

 

3) Πεντάνια, εξάνια, επτάνια, οκτάνια, οκτοδεκάνια που υπάγονται 
στον κωδικό Σ.Ο. 2901 10 00, βενζόλιο που υπάγεται στον 
κωδικό Σ.Ο. 2902 20 00 και ισοµερή του ξυλολίου σε µείγµα 
που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2902 44 00  

£174,80 τα 1000 λίτρα 

 

4) Αµόλυβδη βενζίνη που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 11 
41, 2710 11 45 και 2710 11 49 

£174,80 τα 1000 λίτρα 

 

5) Βενζίνη που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 11 31, 2710 11 
51, 2710 11 59 και 2710 11 70 

£242,30 τα 1000 λίτρα 

 

6) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) που χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο κινητήρων(1), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 
19 41 έως 2710 19 49 

£143,00 τα 1000 λίτρα 

 

7) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) που χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο θέρµανση(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 
19 41 έως 2710 19 49 

£73,00 τα 1000 λίτρα 

 

8) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), για άλλες χρήσεις εκτός 
από αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 6) και 7), που υπάγεται 
στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 41 έως 2710 19 49 

£143,00 τα 1000 λίτρα 

 

9) Φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο κινητήρων(1), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 
19 21 και 2710 19 25 

£143,00 τα 1000 λίτρα 

10) Φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) που χρησιµοποιείται ως 
καύσιµο θέρµανσης(2), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 
19 21 και 2710 19 25 

£73,00 τα 1000 λίτρα 

 

11) Φωτιστικό πετρέλαιο (kerosene) για άλλες χρήσεις εκτός από 
αυτές που καθορίζονται στις κλάσεις 9) και 10), που υπάγεται 
στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25 

£143,00 τα 1000 λίτρα 

 

12) Βαρύ πετρέλαιο που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2710 19 61 
έως 2710 19 69 που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης(2)

£8,77/1000kg 
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13) Υγραέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων (1), που 
υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 12 11 έως 2711 19 00 

£73,05/1000kg 

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης 

14) Υγραέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης(2), που 
υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 12 11 έως 2711 19 00 

£0/1000kg 

15) Υγραέριο για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται 
στις κλάσεις 13) και 14), που υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 
2711 12 11 έως 2711 19 00 

£0/1000kg 

 

16) Φυσικό αέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο κινητήρων(1), που 
υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 

£1,52/gigajoule µεικτή 
θερµογόνος δύναµη 

17) Φυσικό αέριο που χρησιµοποιείται ως καύσιµο θέρµανσης(2), που 
υπάγεται στους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 

£1,52/gigajoule µεικτή 
θερµογόνος δύναµη 

18) Φυσικό αέριο για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που 
καθορίζονται στις κλάσεις 16) και 17), που υπάγεται στους 
κωδικούς Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 

£1,52/gigajoule µεικτή 
θερµογόνος δύναµη 

19) ΄Ανθρακας και οπτάνθρακας που χρησιµοποιούνται ως καύσιµο 
θέρµανσης(2), που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2701, 2702 
και 2704 

£0,18/gigajoule 

20) ΄Ανθρακας και οπτάνθρακας για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή 
που καθορίζεται στην κλάση 19), που υπάγονται στους κωδικούς 
Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 

£0/gigajoule 

 

21) Ηλεκτρική ενέργεια που υπάγεται στον κωδικό Σ.Ο. 2716 £0/ΜWh 

 
(1)*  Καύσιµο κινητήρων είναι το καύσιµο που χρησιµοποιείται σε µηχανές ή συσκευές οι οποίες 

µετατρέπουν τη χηµική ενέργεια του καυσίµου σε µηχανικό έργο ή θερµική ενέργεια µε 
σκοπό τη µετατροπή της θερµικής ενέργειας σε κινητική ενέργεια.  

(2) Καύσιµο θέρµανσης θεωρείται το προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο 
για τη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης (καλοριφέρ) ή άλλων µέσων για τη 
θέρµανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαµονής ή εργασίας τους. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρα 51 και 53) 

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης 

1. Αιθυλική αλκοόλη £350 τα 100 λίτρα άνυδρης αιθυλικής 
αλκοόλης 

2. Μπύρα £2,80 τα 100 λίτρα ανά βαθµό αλκοόλης 
τελικού προϊόντος  

3. Απλό κρασί £0/100 λίτρα 

4. Αφρώδη κρασιά £0/100 λίτρα 

5. Ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση εκτός από το 
κρασί και την µπύρα 

£0/100 λίτρα 

6.  Ενδιάµεσα προϊόντα £26,30/100 λίτρα 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 82) 

 

Προϊόντα Συντελεστής Ειδικού φόρου 
Κατανάλωσης 

1. Τσιγάρα Ποσοστό 59,1% επί της πλέον ζητούµενης 
τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων το 
οποίο διαρθρώνεται σε: 

 24 σεντ τα 20 τσιγάρα και 

 44,5% επί της τιµής λιανικής πώλησης. 

2. Πούρα ή σιγαρίλλος £40 ανά χιλιόγραµµο. 

3. Λεπτοκοµµένος καπνός που προορίζεται για την 
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων 

£20 ανά χιλιόγραµµο.. 

4. Άλλα καπνά για κάπνισµα £20 ανά χιλιόγραµµο: 

Νοείται ότι στην περίπτωση πώλησης 
τσιγάρων σε τιµή χαµηλότερη της πλέον 
ζητούµενης τιµής λιανικής πώλησης, θα 
επιβάλλεται και θα εισπράττεται ειδικός 
φόρος κατανάλωσης ίσος προς το ποσό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί 
στην πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής 
πώλησης. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Άρθρο 100) 

 

Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης 

ΜΕΡΟΣ Α (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 

(Α) Μηχανοκίνητα οχήµατα που 
υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 
21 – 8703 90 (εξαιρουµένων των 
ασθενοφόρων και νεκροφόρων) 

(α) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός δεν υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά: 

£0,30 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (β) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβ. 
εκατοστά: 

 £2,00 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (γ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός  υπερβαίνει  τα  
2250   κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3000 κυβ. 
εκατοστά: 

 £3,50 ανά κυβ. εκατοστό.  

 (δ) Επί    οχηµάτων    των    οποίων    ο κυβισµός 
υπερβαίνει τα 3000 κυβ. εκατοστά: 

  £4,50 ανά κυβ. εκατοστό: 

      Νοείται ότι, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης 
διαφοροποιείται ως ακολούθως:  

 i. Μειώνεται κατά 30% όταν η µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µικρότερη ή ίση των 120 
gr/km· 

ii. Μειώνεται κατά 20% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  120 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 165 gr/km· 

 

 

 iii. Μειώνεται κατά 10% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των 165 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 200 gr/km· 

iv.  Αυξάνεται κατά 10% όταν η µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των 200 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 250 gr/km, και 

v. Αυξάνεται κατά 20% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  250 
gr/km: 
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Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης 

 Για σκοπούς εφαρµογής της διαφοροποίησης αυτής, 
απαιτείται η προσκόµιση βεβαίωσης που εκδίδεται από τον 
Έφορο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων, η οποία πιστοποιεί τη 
µάζα εκπεµπόµενου διοξειδίου του άνθρακα - CO2 
(συνδυασµένου κύκλου) σε γραµµάρια ανά χιλιόµετρο 
(gr/km).   

 Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η αναφερόµενη στην 
παρούσα επιφύλαξη βεβαίωση, ο συνολικός φόρος 
κατανάλωσης διαφοροποιείται ως η περίπτωση «v» της 
παρούσας επιφύλαξης. 

(Β) Μηχανοκίνητα οχήµατα που 
υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 µε 
δύο σειρές καθισµάτων, γνωστά ως 
"διπλοκάµπινα" µε µέγιστη µάζα 
(Gross Vehicle Weight) που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

 

£0,15 ανά κυβ. εκατοστό. 

(Γ) Μηχανοκίνητα οχήµατα τύπου Van 
που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 
µε µικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
2032 χιλιόγραµµα και καθαρό χώρο 
φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. 
µέτρα. 

(α) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός δεν υπερβαίνει τα 
1450 κυβ. εκατοστά: 

 £0,10 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (β) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1450 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,25 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (γ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (δ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2050 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό. 

(ε) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2250 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό.  

 

(στ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
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Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης 

2650 κυβ. εκατοστά: 

       £1,00 ανά κυβ. εκατοστό. 

Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Μέρους που αφορούν στα προϊόντα τύπου (Α), (Β) και (Γ) 
ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων που αφορούν απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης ή άλλες 
εκπτώσεις ή αποµειώσεις, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης προς 1 σεντ ανά κυβ. εκατοστό 
της µηχανής του οχήµατος, ο οποίος θα κατατίθεται σε ειδικό Άρθρο Εσόδων του Προϋπολογισµού. 

(∆) Άλλα οχήµατα. Τα πιο κάτω οχήµατα θα επιβαρύνονται µε φόρο 
κατανάλωσης προς 15% επί της αξίας: 

 (α) µηχανοκίνητα οχήµατα τύπου "γκόου καρτ" που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και 
περιφραγµένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

 (β) µηχανοκίνητα οχήµατα, αµφίβια, µε µικτό βάρος που 
δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα, µε τρεις σειρές τροχών 
και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία 
χρησιµοποιούνται  για  ψυχαγωγικούς   ή επαγγελµατικούς 
σκοπούς και τα οποία µπορούν να µεταφέρουν δύο έως 
τέσσερα πρόσωπα.

 (γ) µηχανοκίνητα οχήµατα τύπου "χόβερκραφτ" τα οποία 
είναι κατασκευασµένα για να κινούνται τόσο πάνω από το 
νερό όσο και στο έδαφος.

 (δ) αυτοκινούµενα τροχόσπιτα που υπάγονται στον κωδικό 
Σ.Ο. 8703.

 (ε) παλαιά οχήµατα όπως καθορίζονται στον περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµο 
του 1972 όπως έχει τροποποιηθεί. και 

 στ) οχήµατα µε 4 τροχούς, που έχουν την εµφάνιση 
µοτοσικλέτας και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς 
κυκλοφορίας στους δηµόσιους δρόµους: 

      Νοείται ότι, τα οχήµατα που κινούνται µε ηλεκτρικό 
κινητήρα για τη µεταφορά επιβατών επιβαρύνονται µε 
µηδενικό συντελεστή. 

ΜΕΡΟΣ Β (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.) 

(Α) Μηχανοκίνητα οχήµατα που 
υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 8703 
21 – 8703 90 (εξαιρουµένων των 
ασθενοφόρων και νεκροφόρων) 

(α) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός δεν υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά: 

£0,30 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (β)  Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβ. 
εκατοστά: 
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Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης 

  £2,00 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (γ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2250 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 3000 κυβ. 
εκατοστά: 

 £3,50 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (δ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
3000 κυβ. εκατοστά: 

 £4,50 ανά κυβ. εκατοστό: 

        Νοείται ότι, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης 
διαφοροποιείται ως ακολούθως: 

 i. Μειώνεται κατά 30% όταν η µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µικρότερη ή ίση των 120 
gr/km· 

 ii. Μειώνεται κατά 20% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  120 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 165 gr/km· 

 iii. Μειώνεται κατά 10% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  165 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 200 gr/km· 

 iv. Αυξάνεται κατά 10% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  200 
gr/km και µικρότερη ή ίση των 250 gr/km. και 

 v. Αυξάνεται κατά 20% όταν η  µάζα εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα είναι µεγαλύτερη των  250 
gr/km. 

 Για σκοπούς εφαρµογής της διαφοροποίησης αυτής, 
απαιτείται να προσκοµίζεται – 

(α) σε περίπτωση νέων οχηµάτων, το πιστοποιητικό 
συµµόρφωσης ΕΚ του οχήµατος, όπως αυτό ορίζεται στους 
περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο), 
των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και 
Χωριστών Τεχνικών Μονάδων Κανονισµούς του 2005 
(Κ.∆.Π. 285/2005). Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιευθυντής 
στρογγυλοποιεί την πιστοποιηθείσα µάζα  εκπεµπόµενου 
διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασµένος κύκλος) σε 
γραµµάρια ανά χιλιόµετρο (gr/Km) προς τα κάτω, στο 
αµέσως προηγούµενο πολλαπλάσιο του πέντε· 

(β) σε περίπτωση οχηµάτων που έχουν εγγραφεί ή 
ταξινοµηθεί σε άλλο κράτος, η βεβαίωση που εκδίδεται από 
τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχηµάτων δυνάµει της 
παραγράφου 6B του Μέρους Ι του Παραρτήµατος των περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµων 
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Προϊόντα Συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης 

του 1972 ως (Αρ. 3) του 2006. 

 Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η αναφερόµενη στην 
παρούσα   επιφύλαξη   βεβαίωση,   ο συνολικός φόρος 
κατανάλωσης διαφοροποιείται ως η περίπτωση «v» της 
παρούσας επιφύλαξης. 

 (Β) Μηχανοκίνητα οχήµατα που 
υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8704 µε 
δύο σειρές καθισµάτων, γνωστά ως 
«διπλοκάµπινα» µε µέγιστη µάζα 
(Gross Vehicle Weight) που δεν 
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. 

£0,15 ανά κυβ. εκατοστό. 

(Γ) Μηχανοκίνητα οχήµατα τύπου 
Van που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 
8704 µε µικτό βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα 2032 χιλιόγραµµα και 
καθαρό χώρο φορτίου που δεν 
υπερβαίνει τα 2 κυβ. µέτρα. 

(α) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός δεν υπερβαίνει τα 
1450 κυβ. εκατοστά: 

 £0,10 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (β) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1450 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 1650 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,25 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (γ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
1650 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2050 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (δ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2050 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2250 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (ε) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2250 κυβ. εκατοστά αλλά δεν υπερβαίνει τα 2650 κυβ. 
εκατοστά: 

 £0,75 ανά κυβ. εκατοστό. 

 (στ) Επί οχηµάτων των οποίων ο κυβισµός υπερβαίνει τα 
2650 κυβ. εκατοστά: 

 £1,00 ανά κυβ. εκατοστό. 

Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω διατάξεις του παρόντος Μέρους που αφορούν στα προϊόντα τύπου (Α), 
(Β) και (Γ), ή οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις που αφορούν απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης ή 
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άλλες εκπτώσεις ή αποµειώσεις, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος κατανάλωσης προς 1 σεντ ανά κυβ. 
εκατοστό της µηχανής του οχήµατος, ο οποίος θα κατατίθεται σε ειδικό Άρθρο Εσόδων του 
Προϋπολογισµού. 

(∆)  Άλλα οχήµατα Τα πιο κάτω οχήµατα θα επιβαρύνονται µε φόρο 
κατανάλωσης προς 15% επί της αξίας: 

 (α) µηχανοκίνητα οχήµατα τύπου «γκόου καρτ» που 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε κλειστούς ή/και 
περιφραγµένους χώρους για ψυχαγωγικούς σκοπούς. 

 

 

 

(β) µηχανοκίνητα οχήµατα, αµφίβια, µε µικτό βάρος που 
δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα, µε  τρεις σειρές 
τροχών και κίνηση σε όλους τους τροχούς, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για ψυχαγωγικούς ή επαγγελµατικούς 
σκοπούς και τα οποία µπορούν να µεταφέρουν δύο έως 
τέσσερα πρόσωπα.

 (γ) µηχανοκίνητα οχήµατα τύπου "χόβερκραφτ" τα οποία 
είναι κατασκευασµένα για να κινούνται τόσο πάνω από το 
νερό όσο και στο έδαφος. 

 (δ) αυτοκινούµενα τροχόσπιτα που υπάγονται στον κωδικό 
Σ.Ο. 8703. 

 (ε) παλαιά οχήµατα όπως καθορίζονται στον περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµο 
του 1972 όπως έχει τροποποιηθεί. και 

 (στ) οχήµατα µε 4 τροχούς, που έχουν την εµφάνιση 
µοτοσικλέτας και τα οποία δεν εγγράφονται για σκοπούς 
κυκλοφορίας στους δηµόσιους δρόµους: 

       Νοείται ότι τα οχήµατα που κινούνται µε ηλεκτρικό 
κινητήρα για τη µεταφορά επιβατών επιβαρύνονται µε 
µηδενικό συντελεστή. 

ΜΕΡΟΣ Γ (ΛΟΙΠΑ) 

2. Οχήµατα που υπάγονται στον 
κωδικό Σ.Ο. 8702 τα οποία 
εγγράφονται από την Αρµόδια 
Αρχή Εγγραφής Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων ως οχήµατα για τη 
µεταφορά µέχρι και εννέα 
προσώπων περιλαµβανοµένου 
του οδηγού. 

Ποσό ίσο µε τη διαφορά του εισαγωγικού δασµού που 
καταβάλλεται κατά την εισαγωγή τους δυνάµει των προνοιών 
του κωδικού Σ.Ο. 8702 και του εισαγωγικού δασµού και 
φόρου κατανάλωσης που υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 8703. 

3. Αεροπλάνα, υδροπλάνα και 
ελικόπτερα µε εξαίρεση τα 
επιβατικά και φορτηγά 
αεροπλάνα µε απόβαρο που 
υπερβαίνει τις 15000 
χιλιόγραµµα. 

Ατελώς 
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4. Θαλαµηγοί και άλλα πλοία και 
πλοιάρια αναψυχής που 
υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 
8903 µε εξαίρεση τα αγωνιστικά 
ιστιοφόρα, αγωνιστικά 
κωπηλατικά και τα σκάφη που 
χρησιµοποιούνται στη διεθνή ή 
παράκτια ναυσιπλοΐα για τη 
µεταφορά επιβατών και τα οποία 
έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια 
από το Τµήµα Εµπορικής 
Ναυτιλίας. 

Ατελώς 

5. Εξωλέµβιες µηχανές ή 
συνδυασµός εξωλέµβιας µε 
εσωλέµβια µηχανής εσωτερικής 
καύσης 

Ατελώς 

6. Μοτοσικλέτες:   

(α) µε κυβισµό µηχανής που 
υπερβαίνει τα 600 κυβ. 
εκατοστά αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 1000 κυβ. 
εκατοστά µε ή χωρίς 
πλάγιο κιβώτιο. 

 £1,00 ανά κυβ. εκατοστό 

 (β) µε κυβισµό µηχανής που 
υπερβαίνει τα 1000 κυβ. 
εκατοστά µε ή χωρίς 
πλάγιο κιβώτιο. 

£1,50 ανά κυβ. εκατοστό». 

7. Καπνιστός σολοµός και 
καπνιστός οξύρρυγχος 
(περιλαµβανοµένων και των 
φιλέτων) 

£3,00 το κιλό 

8 Χαβιάρι. Υποκατάστατα του 
χαβιαριού εκτός εκείνου που 
χρησιµοποιείται στην κατασκευή 
ταραµά.  

30% επί της αξίας. 

11. (α) Είδη από κρύσταλλο που 
υπάγονται στους κωδικούς 
Σ.Ο. 7010, 7013, 7018 και 
9405, µε περιεκτικότητα σε 
µονοξείδιο του µολύβδου 
(PbO) ίση ή ανώτερη του 
24% κατά βάρος, και είδη 
από πορσελάνη που 
υπάγονται στους κωδικούς 
Σ.Ο.  6913 και 6914. 

20% επί της αξίας. 

ΜΕΡΟΣ ∆ 
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Για τα µεταχειρισµένα µηχανοκίνητα οχήµατα, ο συνολικός φόρος κατανάλωσης θα διαφοροποιείται 
σύµφωνα µε τα ποσοστά αποµείωσης τα οποία θα καθορίζονται σε γνωστοποίηση που εκδίδεται από 
το ∆ιευθυντή. Για την κατάρτιση των ποσοστών αποµείωσης ο ∆ιευθυντής δύναται να λαµβάνει 
υπόψη αντικειµενικά κριτήρια όπως την παλαιότητα, τα διανυθέντα χιλιόµετρα, τη γενική κατάσταση, 
το σύστηµα προώθησης, το σήµα και τον τύπο του οχήµατος:    

       Νοείται ότι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της τελωνειακής ή άλλης νοµοθεσίας, 
µεταχειρισµένα οχήµατα σηµαίνει τα εγγεγραµµένα ή ταξινοµηµένα σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες µηχανοκίνητα οχήµατα. 
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[Άρθρο 101(β)] 

Η φορολογητέα αξία των προϊόντων επιτόπιας παραγωγής βασίζεται σε υπολογιζόµενη αξία η οποία 
ισούται προς το άθροισµα: 

(α) του κόστους ή της αξίας των υλών και των εργασιών κατασκευής ή άλλων εργασιών, που 
υπεισέρχονται στην παραγωγή των προϊόντων.

(β) ενός ποσού για τα κέρδη και τα γενικά έξοδα ίσου προς το ποσό που υπεισέρχεται γενικά στις 
πωλήσεις προϊόντων της ίδιας φύσης ή του ίδιου είδους µε τα υπό εκτίµηση προϊόντα, οι 
οποίες γίνονται από παραγωγούς πανοµοιότυπων ή οµοειδών προϊόντων. 

 


	N. 91(I)/2004
	Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
	ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

