
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3887 στις 23/07/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωση σας 

 

Κ.∆.Π. 662/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

Το περί Επιβολής και Είσπραξης του Φόρου Κατανάλωσης στα Άλλα Κοινοτικά Προϊόντα 
που Αποστέλλονται από Άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∆ιάταγµα του 2004 

Γνωστοποίηση µε βάση την παράγραφο 5 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση την 
παράγραφο 5 του περί Επιβολής και Είσπραξης του Φόρου Κατανάλωσης στα Άλλα Κοινοτικά 
Προϊόντα που Αποστέλλονται από Άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∆ιατάγµατος, 
γνωστοποιεί τα ακόλουθα:   

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, ο τύπος και η µορφή της δήλωσης η οποία δύναται 
να είναι και σε µηχανογραφηµένη µορφή επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Ι στην παρούσα 
γνωστοποίηση. 

2. Η δήλωση συµπληρώνεται σε τρία αντίγραφα εκ των οποίων το πρώτο αποστέλλεται στο 
Αρχιτελωνείο, το δεύτερο παραδίδεται στο πρόσωπο που υποβάλλει την δήλωση και το τρίτο 
παραµένει στο Τελωνείο όπου υποβάλλεται η δήλωση. 

3. Στην περίπτωση κατά την οποία επιβατικό όχηµα µεταφέρεται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε 
βάση τους περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρµόζονται στις 
Προσωρινές Εισαγωγές Ορισµένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από Άλλα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισµούς του 2004, η δήλωση θα γίνεται στο Τελ. 104.  Το 
πρωτότυπο έντυπο θα αποστέλλεται στο Αρχιτελωνείο, το πρώτο αντίγραφο παραδίδεται στο 
πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση και το δεύτερο αντίγραφο παραµένει στο Τελωνείο όπου 
υποβάλλεται η δήλωση. 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία τα Άλλα Κοινοτικά Προϊόντα εναποτίθενται σε αποθήκη 
τελωνειακής αποταµίευσης ή τίθενται σε ανάλωση, η σχετική διασάφηση η οποία υποβάλλεται 
στο Τελωνείο υπέχει θέση δήλωσης. 

5. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004 κατά την οποία η Γνωστοποίηση 
Κ.∆.Π. 398/04 που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αρ. 3849, 
ηµεροµηνίας 30.4.2004 ακυρώνεται. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΑΦΙΞΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 

DECLARATION OF THE ARRIVAL OF MEANS OF TRANSPORT AND OTHER GOODS SUBJECT TO EXCISE DUTY 
 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  
1

      PARTICULARS OF PERSON 
 

 Όνοµα /Name: ....................................................................................................……........................................................... 

Αρ. Εγγραφής Φ.Π.Α. /,Αρ. Εγγραφής Εταιρείας / Α.∆.Τ. / ∆ιαβατήριο και χώρα έκδοσης τους/ VAT Registration 
No./Company Reg.No.  / I.C. No. / Passport No. and country  of  issue :..……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………...............................……………………………..................... 

Πλήρης ∆ιεύθυνση στη ∆ηµοκρατία / Full Address in the Republic: ....................................................................................... 

 Αρ. Τηλεφώνου / Telephone No.: ..............................……………………………………………………………………………... 

Πλήρης ∆ιεύθυνση σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Full address in other member state of the E.U.: 
.................................................................…………………………………………………………………………………................ 

 Αρ. Τηλεφώνου / Telephone No.:  ..........……………………………………………………………………………....................... 

      

2 Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ∆ΗΛΩΣΗ: 
PARTICULARS OF THE PERSON SUBMITTING THE DECLARATION. 

        Ιδιοκτήτης /  Παραλήπτης /  Νόµιµος αντιπρόσωπος /  Μεταφορέας /  
       Proprietor/Owner               Receiver                                 Legal representative                           Carrier 

 
3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  

PARTICULARS OF MEANS OF TRANSPORT AND OTHER PRODECTS SUBJECT TO EXCISE DUTY  

1. Μεταφορικά µέσα / Means of Transport 
 (α) Είδος µεταφορικού µέσου /  Type of means of transport:       

                                                                   Kαινούριο  /  new                          Μεταχειρισµένο /  used      

           Μηχανοκίνητο όχηµα /                            Πλοίο /                                        Αεροσκάφος /    
           Motor vehicle                                               Ship                                                Aircraft 
(β) Κατασκευή / Make ………................................................................................................................................. 
(γ) Μοντέλο/ Model...............................................................…............................................................................. 
(δ) Αρ. Πλαισίου / Chassis No.: ………………....................................................................…............................... 
(ε) Αρ. Μηχανής / Engine No.: ............................................................................................................................. 
(στ) Αρ. Εγγραφής και ηµερ. εγγραφής/ Registration No.and date of registration: 

................................................................................................................……………………………………… 
(ζ) Κράτος-µέλος προέλευσης / Member state of departure: ……………………………………………………….. 
(η) Ηµεροµηνία άφιξης / Date of arrival: ............................................................................................................... 
(θ)        Αρ. χιλιοµέτρων/No. of Kilometres …………………………………………………………………………………. 

* (i) Χρόνος απόκτησης και αξία / Acquisition Date and value: ……………………………………………………….. 

* (ια) Όνοµα και ∆ιεύθυνση προµηθευτή / Name and Address of supplier: ……………………………………….….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης εκτός των µεταφορικών µέσων / Other products liable to excise 
duty other than means of transport: 
(α) Περιγραφή / Description: .................................................................................................................................. 
(β) Ποσότητα / Quantity: ........................................................................................................................................ 
(γ) Αξία CIF/ CIF Value: ……................................................................................................................................. 
(δ) Κράτος µέλος  προέλευσης / Member State of departure: ............................................................................. 
(στ) Ηµεροµηνία άφιξης / Date of arrival: ............................................................................................................... 

 
 
*  Μόνο για καινούρια µεταφορικά µέσα.  / Only for new means of transport. 



4 ∆ΗΛΩΣΗ / DECLARATION 

Εγώ ο/η  / I ............................................................…………………….........................................................................……...... 
 (Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) / (Full name to be completed in CAPITAL LETTERS) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε οποιοδήποτε επισυνηµµένο 
έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς / solemly  declare that all the information contained in this or any supporting document   
is true and correct. 

 

∆ηλώνω επίσης ότι σκοπεύω σε σχέση µε τα πιο πάνω µεταφορικά µέσα /προϊόντα που υπόκεινται σε ΦΚ/  

I further  declare that  as regards the above means of transport/other  products subject to excise duty: 

-να θέσω σε ανάλωση µε καταβολή του ΦΚ και/ή Φ.Π.Α. /µε απαλλαγή από ΦΚ και/ή Φ.Π.Α. µέσα σε δέκα εργάσιµες 
ηµέρες/to clear for home use on payment of excise duty and/or VAT/ under relief of excise duty and/or VAT within ten 
working days  

-να εναποθέσω σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες / to place in a customs warehouse 
within ten working days  

-να επαναποστείλω σε άλλο Κράτος µέλος µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες/ to send back to another member  State within 
ten working days  

-να εξαγάγω µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες/to export within ten working days  

 

 

 

Υπογραφή / Signature: ............................................................ 

Ηµεροµηνία / Date: ........................................................ 

 

 

5 Για υπηρεσιακή χρήση µόνο / For Departmental use only 

ΜΕΡΟΣ Α  

 

Τελωνείο Υποβολής της ∆ήλωσης:  ...................................................………………………………………………… 
Αύξων Αριθµός Καταχώρησης: …………………………….…….. 
 
 
Παρατηρήσεις : ...............................................................……….............. 
……………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………... 
Ηµεροµηνία: ..……………............................ 
       .......…………………................................. 
                                                     Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 
  

 
ΜΕΡΟΣ Β  

∆ιευθέτηση µεταφορικών µέσων/άλλων προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦ  / Στοιχεία διευθέτησης:  
 Θέση σε ανάλωση: 

 µε καταβολή φόρου κατανάλωσης    
 µε καταβολή Φ.Π.Α.    
 µε απαλλαγή  από Φ.Κ. και/ή Φ.Π.Α.  

 Εναπόθεση σε αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης   
 Επαναποστολή σε άλλο κράτος µέλος    
 Εξαγωγή    

    
  
Ηµεροµηνία: ...................................... .......…………………................................. 
                                                                Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES 

1. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο πλησιέστερο Τελωνείο εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία άφιξης 
από άλλο Κράτος µέλος των: 

  προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (περιλαµβανοµένων και µεταφορικών 
µέσων)  

 Καινούριου πλοίου ή αεροσκάφους ή µηχανοκίνητου οχήµατος που δεν επιβαρύνεται µε φόρο 
κατανάλωσης από µη υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο. 

Αν µεσολαβεί αργία, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκπνοή της προθεσµίας 
των 24 ωρών 

This declaration should be submitted to the nearest Customs office within 24 hours from the date of 
arrival from another member State of: 

 products  subject to excise duty (including means of transport) 

 new  ship or aircraft or means of transport which are not subject to excise duty by a non 
taxable for VAT purposes person. 

In the event of a holiday, this declaration is submitted on the first working day after  the expiry of the 
24 hours. 

2. Ο φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα που υπόκεινται σε τέτοιο φόρο και ο Φ.Π.Α. στα καινούργια 
µηχανοκίνητα οχήµατα που υπόκεινται σε Φ.Κ. και που αποκτώνται από µη υποκείµενο ή από 
υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο καθώς και ο Φ.Π.Α. στα καινούρια πλοία ή αεροσκάφη και στα 
καινούργια µηχανοκίνητα οχήµατα που δεν επιβαρύνονται µε Φ.Κ. και που αποκτώνται από µη 
υποκείµενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο  καταβάλλεται σε οποιοδήποτε Τελωνείο το αργότερο σε δέκα 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία εισόδου τους στη ∆ηµοκρατία, εκτός αν εντός της πιο πάνω 
προθεσµίας: 

Excise duty on goods subject to such duty and VAT on new motorized land vehicles subject to 
excise duty acquired by a non taxable or a taxable for VAT purposes person and new ships or 
aircrafts or means of transport which are not subject to excise duty acquired by a non taxable for 
VAT purposes person   is payable to any Customs office at the latest ten days after the date of entry 
into the Republic, except in instances when, within the period stated above, these are:  

(α) εναποτεθούν σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης / placed in a customs warehouse· 

(β) επαναποσταλούν σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης / dispatched to other member 
states of the European Union· 

(γ) εξαχθούν σε τρίτες χώρες / exported to third countries· 

3.  Προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης είναι τα προϊόντα τα οποία αποστέλλονται στη 
∆ηµοκρατία από Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσηs, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο 
Παράρτηµα του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 / Products subject to excise duty are 
those  products which are sent to the Republic by other member states of the European Union as 
specified in the Fourth Schedule of the Excise Law of 2004. 

4. Στην περίπτωση µεταφοράς από άλλο Κράτος µέλος πέραν του ενός µεταφορικού µέσου να 
επισυνάπτεται συµπληρωµατική κατάσταση µε όλα τα επί µέρους στοιχεία της παραγράφου 3.1.(β) 
– (ια) / In case you transport  from another member state more than one means of transport, a 
supplementary list containing all  the details mentioned in paragraphs 3.1(b) – (ia), must be 
submitted. 
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