
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 411/2004 

 

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση τo άρθρο 49 
 

Παραλαβές ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών                                             
σε υγρή χύµα µορφή (in bulk). 

 

                            
91(Ι) του 2004  

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση  
το άρθρο 49 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα 
ακόλουθα: 

 1. Τηρουµένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νοµοθεσίας και 
του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου, ενεργειακά προϊόντα και 
υποκατάστατα αυτών που εισάγονται στη ∆ηµοκρατία από τρίτες χώρες ή που 
προέρχονται από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µεταφέρονται µε 
πλοία σε χύµα µορφή, εκφορτώνονται κατευθείαν σε φορολογικές αποθήκες ή 
αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, υπό τελωνειακή επίβλεψη, σύµφωνα µε 
οδηγίες του ∆ιευθυντή. 

 2. Τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία: 

 α)  εισαγόµενα τίθενται σε καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης, 

 β)  εισαγόµενα τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας µε  
ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, 

 γ) παραγόµενα επιτοπίως, εναποτίθενται σε φορολογική  αποθήκη,  

 δ) αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη άλλου Κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φορολογική αποθήκη της ∆ηµοκρατίας, 

 (ε) διακινούνται µεταξύ φορολογικών αποθηκών στη ∆ηµοκρατία, 

  παραλαµβάνονται και αποθηκεύονται σε κοινές ανά προϊόν 
εγκεκριµένες δεξαµενές χωρίς να δύνανται να τύχουν φυσικού 
διαχωρισµού: 

  Νοείται ότι ο εγκεκριµένος αποθηκευτής στους λογαριασµούς και 
εκθέσεις που  τηρεί και αποστέλλει στον ∆ιευθυντή εν σχέση µε όλες τις 
παραληφθείσες και τις  παραδοθείσες ποσότητες, θα πρέπει να 
καταχωρεί και  σηµειώνει κάθε κατηγορία και είδος ενεργειακών 
προϊόντων και υποκατάστατων αυτών ξεχωριστά. 

 3. Εισαγόµενα ενεργειακά προϊόντα δεν δύνανται να παραµείνουν σε καθεστώς 
τελωνειακής αποταµίευσης αλλά τίθενται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας 
µε ταυτόχρονη θέση σε φορολογική  αποθήκη εφ όσον: 
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 α)  επιβαρύνονται µε  µηδενικό συντελεστή τελωνειακού δασµού ή   

 β)  επιβαρύνονται µε συντελεστή τελωνειακού δασµού και εξασφαλίζουν 
προτιµησιακή µεταχείριση ή 

 γ)  δεν αποταµιεύονται µε σκοπό  να  εξαχθούν ή να χρησιµοποιηθούν ως 
εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών ή και να παραδοθούν σε δικαιούχα  
πρόσωπα υπό µορφή απαλλαγής.  

 4. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής δεν δύναται να παραλαµβάνει σε φορολογική  
αποθήκη  ενεργειακά προϊόντα τα οποία προηγουµένως τέθηκαν σε ανάλωση  
εκτός αν: 

 (α) επιστρέφουν εκ νέου στην αποθήκη από την οποία έχουν παραδοθεί  
αποκλειστικά και µόνο για τον λόγο ότι δεν ήταν δυνατή η παράδοση 
στον τόπο στον   οποίο προορίζονται να παραδοθούν, 

 (β) είναι µη χρησιµοποιηθέντα ενεργειακά προϊόντα που επιστρέφουν σε  
φορολογική αποθήκη  αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς 
επανακαθαρισµού, 

 (γ)  είναι µη χρησιµοποιηθέντα ενεργειακά προϊόντα τα οποία 
προηγουµένως  παραδόθηκαν για σκοπούς παραχωρηθείσας 
απαλλαγής και επιστρέφουν ένεκα µη δυνατότητας εκπλήρωσης των 
όρων της απαλλαγής αυτής, 

 (δ) αποτελούν προϊόν επαναφοράς υγροποιηµένων αερίων σε δεξαµενές, τα 
οποία προέρχονται από το σύστηµα κατακράτησης αερίων κατά την 
φόρτωση ενεργειακών προϊόντων επί των βυτιοφόρων µεταφοράς, 

 (ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις οποίες εγκρίνει ο ∆ιευθυντής µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του. 

 5. Ενεργειακά προϊόντα δεν δύνανται να φορτωθούν προς εξαγωγή ή να  
εκφορτωθούν στη ∆ηµοκρατία, µέσω θαλάσσιου αγωγού ο οποίος δεν έχει 
δηλωθεί στο ∆ιευθυντή: 

  Νοείται ότι κάθε φορολογική αποθήκη ή εγκατάσταση  παραγωγής η οποία 
παραλαµβάνει εισαγόµενα ή διακινούµενα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατων αυτών σε υγρή χύµα µορφή, πρέπει 
να ενώνεται  κατάλληλα µε τέτοιο αγωγό:  

  Νοείται περαιτέρω ότι ανάλογα µε τη φύση των προϊόντων και των 
προδιαγραφών τους (specifications)  δέον όπως προς αποφυγήν τυχαίων 
αναµείξεων χρησιµοποιούνται ξεχωριστοί αγωγοί για κάθε προϊόν.  Σε 
περιπτώσεις όπου τούτο δεν είναι δυνατό, τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
πρέπει να τηρούνται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 

 6. Οι αγωγοί θαλάσσης και οι εσωτερικοί αγωγοί εγκεκριµένου υποστατικού  
παραµένουν µετά από κάθε εκφόρτωση πλήρεις προϊόντος: 

  Νοείται ότι όπου καθίσταται ανάγκη  αγωγός να παραµείνει πλήρης νερού, ο 
παραλήπτης οφείλει µε ξεχωριστό σηµείωµα του να ενηµερώνει τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό περί τούτου και όταν πρόκειται για αγωγό 
θαλάσσης να ετοιµάζει και παραδίδει πιστοποιητικό παραλαβής για την 
καταµετρηθείσα ποσότητα στον επόµενο χρήστη του αγωγού: 
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  Νοείται περαιτέρω ότι το προϊόν που παραµένει σε αγωγούς που 
χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά, λαµβάνεται υπόψη στην καταµέτρηση 
αποθέµατος και παραµένει έκτοτε νεκρή θεωρητικά ποσότητα υπό καθεστώς 
αναστολής. 

 7. Πριν αρχίσει οποιαδήποτε παραλαβή ενεργειακού προϊόντος ή 
υποκατάστατου αυτού ή άλλου προϊόντος απαραίτητου για την παρασκευή 
ενεργειακού προϊόντος ή υποκατάστατου αυτού σε εγκεκριµένο υποστατικό, ο 
εγκεκριµένος αποθηκευτής ή ο κάτοχος εγκεκριµένου υποστατικού 
παραγωγής, πρέπει: 

 (α)  να ενηµερώνει  εκ των προτέρων µε επιστολή του τον ∆ιευθυντή, για την 
σκοπούµενη έναρξη των εργασιών, το είδος των προϊόντων που 
προτίθενται να παραληφθούν και τις δεξαµενές ή άλλα δοχεία στα οποία 
θα τοποθετηθούν, 

 (β)  να καταµετρά µε τον µεταφορέα ή αντιπρόσωπο αυτού τις 
µεταφερόµενες επί του  πλοίου ποσότητες και µεριµνά για την 
παράδοση στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό πριν αρχίσει  η εκφόρτωση, 
γραπτή δήλωση συνταχθείσα από κοινού µε τον µεταφορέα, που να 
αφορά την ποσότητα και την  περιγραφή των ενεργειακών προϊόντων 
που περιλαµβάνονται σε κάθε δεξαµενή του  πλοίου από την οποία θα 
γίνει παράδοση όπως από κοινού τις έχουν καταµετρήσει πριν  αρχίσει 
η λειτουργία της εκφόρτωσης: 

  Νοείται ότι ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ή ο κάτοχος εγκεκριµένου 
υποστατικού παραγωγής δύναται να ορίσει για τους σκοπούς 
οποιασδήποτε επί του πλοίου καταµέτρησης, αποδεκτό από τον 
∆ιευθυντή προσοντούχο ανεξάρτητο επιµελητή /επιµετρητή 
(independent surveyor) και ο επιµελητής αυτός, είναι υπόχρεος όταν 
εκδίδει πιστοποιητικά και υποβάλλει εκθέσεις σύµφωνα µε τους όρους 
του συµβολαίου του, να κοινοποιεί τις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά 
αυτά στον ∆ιευθυντή. 

 (γ)  να παραδίδει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό οποιαδήποτε 
πιστοποιητικά έχει στην κατοχή του που αφορούν  την αποστολή των 
προϊόντων και να καταχωρεί στα βιβλία της αποθήκης, τα αποτελέσµατα 
των καταµετρήσεων των δεξαµενών παραλαβής στη στεριά όπως έχουν 
διενεργηθεί  για το σκοπό αυτό πριν την παραλαβή. 

 (δ)  να αποµονώνει αποτελεσµατικά τις δεξαµενές παραλαβής εντός των 
οποίων θα αποθηκευθεί το ενεργειακό προϊόν προς το σκοπό της 
βεβαίωσης της ποσότητας που πρόκειται να παραληφθεί, από 
οποιανδήποτε άλλη δεξαµενή ή δοχείο και να διατηρεί την εξαγωγή τους 
καταλλήλως κλειστή, µέχρις ότου συµπληρωθεί η σχετική καταµέτρηση. 

 (ε)  να παρακολουθεί την εκφόρτωση και να διασφαλίζει ότι όλες οι 
ποσότητες έχουν εκφορτωθεί στις δεξαµενές παραλαβής. 

  Εάν για οποιοδήποτε λόγο ποσότητα σε διαµέρισµα, δεξαµενή ή δοχείο η 
οποία έπρεπε να εκφορτωθεί δεν έχει εκφορτωθεί πλήρως, ο εγκεκριµένος 
αποθηκευτής οφείλει να καταµετρά από κοινού µε τον µεταφορέα το 
εναποµείναν προϊόν και να ενηµερώνει το ∆ιευθυντή για τον λόγο της µη 
εκφόρτωσης και τον τρόπο διάθεσης του. 

 8. Πριν αρχίσει  η εκφόρτωση, ο µεταφορέας των ενεργειακών προϊόντων ή ο 
αντιπρόσωπος αυτού πρέπει να παραδίδει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό 
οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχει στην κατοχή του που αφορούν  την φόρτωση 
και µεταφορά των προϊόντων ή οποιαδήποτε εγερθείσα υπό του καπετάνιου 
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του πλοίου ένσταση (Letter of protest) για την παραληφθείσα επί του πλοίου 
ποσότητα στο λιµάνι φόρτωσης. Στην ένσταση αυτή θα πρέπει να εµφαίνεται 
ότι ο φορτωτής έλαβε γνώση της ένστασης αυτής.  

 9. Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει όπως παραλαβές ενεργειακών προϊόντων 
σε φορολογικές αποθήκες διενεργούνται µέσω εγκεκριµένων από τον 
∆ιευθυντή κατόπιν σύστασης του Κλάδου Μέτρων και Σταθµών του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ροοµετρητών όγκου ή 
µάζας µε δυνατότητα µετατροπής και καταγραφής του καταµετρούµενου 
όγκου σε  λίτρα 15ο Κελσίου (Standard ltrs)          νοουµένου ότι, η 
φορολογική αποθήκη διαθέτει για σκοπούς ασφαλείας και δεύτερο  
εναλλακτικό τρόπο καταµέτρησης, όπως σύστηµα αυτόµατης καταµέτρησης 
(Automatic tank level gauge) το οποίο δύναται να καταµετρά αυτόµατα το 
ύψος, τη  µέση θερµοκρασία και την µέση πυκνότητα του υγρού που περιέχει 
η δεξαµενή, ή  προβαίνει σε καταµέτρηση της δεξαµενής πριν την παραλαβή 
µε την µέθοδο φυσικής βυθοµέτρησης. 

 10. Οι ανωτέρω ροοµετρητές ογκοµετρούνται και ελέγχονται ως προς την ακρίβεια 
των µετρήσεων τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τουλάχιστον δύο φορές 
ετησίως ή  όπως άλλως καθορίσει µε εγκύκλιο του ο ∆ιευθυντής, µε ειδικά για 
το σκοπό αυτό όργανα  (Master Meters). Επιτρεπόµενη απόκλιση για 
σκοπούς ογκοµέτρησης καθορίζεται το +/-0,1%.  

 11. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής και ο κάτοχος εγκεκριµένου υποστατικού 
παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών κατά τον χρόνο 
της παραλαβής οφείλει: 

 (α)  Να αποµονώνει τις δεξαµενές υποδοχής από όλες τις άλλες δεξαµενές ή 
δοχεία και να διατηρεί τις εξαγωγές των δεξαµενών υποδοχής κλειστές 
και σφραγισµένες από την ώρα της αρχικής καταµέτρησης πριν αρχίσει 
η εκφόρτωση, µέχρι την συµπλήρωση της τελικής καταµέτρησης, 

 (β)  να διατηρεί τις εισαγωγές των υπολοίπων δεξαµενών ή δοχείων της 
εγκατάστασης κλειστές και σφραγισµένες καθ όλη την διάρκεια της 
εκφόρτωσης, 

 (γ)  να τηρεί ηµερολόγιο παραλαβής στο οποίο να εµφαίνεται µε 
χρονολογική σειρά κάθε κίνηση στην εγκατάσταση που αφορά την 
παραλαβή αυτή.  

 (δ)  κάθε είδος ενεργειακού προϊόντος που εκφορτώνεται να διαχωρίζεται 
και παραλαµβάνεται ξεχωριστά. 

 12. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής και ο κάτοχος εγκεκριµένου υποστατικού 
παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών µε την 
ολοκλήρωση της παραλαβής οφείλει: 

 (α)  Να καταχωρεί στα βιβλία της αποθήκης και να γνωστοποιεί στον 
∆ιευθυντή, τα ακριβή αποτελέσµατα των µετρήσεων που έχουν 
διενεργηθεί  στα υποστατικά του πριν και µετά την παραλαβή(outturn 
report), όχι αργότερα από το απόγευµα της επόµενης εργάσιµης ηµέρας 
που ακολουθεί την ηµέρα που έχει συντελεσθεί η παραλαβή. 

 (β)  Να λαµβάνει αντιπροσωπευτικά δείγµατα σε περιπτώσεις όπου για 
σκοπούς ορθής   ταξινόµησης απαιτείται χηµική ανάλυση: 
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  Νοείται ότι η χηµική ανάλυση δύναται να διενεργείται από το Χηµείο του 
Κράτους, από το χηµείο του Κυπριακού ∆ιυλιστηρίου Πετρελαίου Λτδ., ή 
από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για το σκοπό αυτό χηµείο, ήθελε 
εγκρίνει ο  ∆ιευθυντής.  Όλα τα έξοδα λήψης δείγµατος, συσκευασίας, 
µεταφοράς και διενέργειας της  χηµικής ανάλυσης επιβαρύνουν τον 
παραλήπτη: 

  Νοείται περαιτέρω ότι χηµικές αναλύσεις οι οποίες συνοδεύουν το 
εµπόρευµα και έχουν διενεργηθεί σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από όπου έγινε και η σχετική φόρτωση εάν δεν υπάρχουν 
οποιεσδήποτε αµφισβητήσεις ως προς την αναφορά ή το περιεχόµενο 
τους δύνανται να γίνουν αποδεκτές. 

 (γ)  να γνωστοποιεί γραπτώς στο ∆ιευθυντή εντός 24 ωρών από την 
εκφόρτωση ή εντός άλλης προθεσµίας που ήθελε ο ∆ιευθυντής 
καθορίσει και πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη επί των 
αποταµιευθέντων εµπορευµάτων, κάθε επιπλέον ή επί έλαττον 
διαπιστούµενη κατά την παραλαβή διαφορά µεταξύ των 
αναγραφοµένων στο δηλωτικό ή στο συνοδευτικό έγγραφο 
εµπορευµάτων και εκείνων που έχουν παραληφθεί, στις περιπτώσεις 
όπου η παραλαβή συντελείται χωρίς την παρουσία εξουσιοδοτηµένου 
λειτουργού: 

 Νοείται ότι επί έλαττον διαφορές εµπορευµάτων που δεν γνωστοποιήθηκαν 
γραπτώς στο ∆ιευθυντή εντός της ανωτέρω προθεσµίας και δεν 
εµπίπτουν στα αποδεκτά ποσοστά απωλειών που καθορίζει ο 
∆ιευθυντής, δεν γίνονται αποδεκτές, οι δε αποθηκευτές υποχρεούνται µε 
την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης για την διάπραξη 
ποινικών αδικηµάτων της Τελωνειακής και της περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νοµοθεσίας, στην καταβολή των φόρων και άλλων 
επιβαρύνσεων, που αναλογούν στις διαφορές αυτές: 

 Νοείται περαιτέρω ότι επί πλέον διαφορές εµπορευµάτων που 
γνωστοποιούνται στο ∆ιευθυντή εξετάζονται κατά περίπτωση και αν δεν 
διαπιστώνεται ότι συντρέχουν λόγοι διάπραξης αδικηµάτων, 
καταχωρούνται στα αποθέµατα της αποθήκης ή επιστρέφονται στον 
προµηθευτή. 

 (δ)  να ειδοποιεί γραπτώς τον ∆ιευθυντή, σε όλες τις περιπτώσεις όπου έχει 
πληροφορηθεί για επικείµενη παραλαβή ενεργειακού προϊόντος υπό 
καθεστώς αναστολής το οποίο δεν έχει παραληφθεί στο υποστατικό του 
µετά την παρέλευση δέκα ηµερών από την αναµενόµενη ηµέρα 
παραλαβής, σηµειώνοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για 
αναγνώριση της αποστολής. 

 13. Όπου για σκοπούς παραλαβής ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων 
αυτών υπό καθεστώς αναστολής απαιτείται η χρήση οποιουδήποτε 
βοηθητικού δοχείου, το δοχείο αυτό θα πρέπει: 

 (α)  να είναι κατάλληλα ογκοµετρηµένο και 

 (β)  να προσφέρει δυνατότητα αποτελεσµατικού σφραγίσµατος και 

  (γ)  να φέρει ανεξάρτητη αντλία κατάλληλα προσαρµοσµένη σ’ αυτό για 
ασφαλή µεταφορά του προϊόντος στην κυρίως δεξαµενή στην οποία 
προορίζεται για τελική καταµέτρηση. 

 14. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

 


