
 

Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ.4007  στις 
24/06/2005. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 298/2005 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
(ΝΟΜΟΣ 91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση το Άρθρο 64(5)  

 

Όροι και προϋποθέσεις για την κατασκευή, κατοχή, χρήση, µεταφορά και διάθεση  
αµπελοοινικού αποστάγµατος και την έκδοση άδειας κατοχής και χρήσης απλού  άµβυκα 

 

 Ο ∆ιευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο 5 του 
άρθρου 64 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 γνωστοποιεί τα 
ακόλουθα: 

 1.  Η άδεια κατοχής και χρήσης απλού άµβυκα εκδίδεται από το ∆ιευθυντή σε 
πρόσωπο µετά από γραπτή αίτηση, η οποία δύναται να είναι και σε 
µηχανογραφηµένη µορφή, ο τύπος και η µορφή της οποίας καθορίζεται από το 
∆ιευθυντή.  Η άδεια που εκδίδεται είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη νόµιµη 
κατοχή απλού άµβυκα. 

 2.  Ο κάτοχος άδειας απλού άµβυκα οφείλει να ενηµερώνει αµέσως και γραπτώς 
το Τελωνείο σε περίπτωση πώλησης ή µεταβίβασης της κυριότητας του 
άµβυκα σε άλλο πρόσωπο. 

 3.  Ο κάτοχος άδειας κατοχής και χρήσης απλού άµβυκα οφείλει: 

 (α) να εγκαθιστά τον άµβυκα σε ασφαλές µέρος και να δέχεται πρόθυµα 
οποιοδήποτε έλεγχο από το Τελωνείο·  

 (β) να διατηρεί τον άµβυκα κάτω από τον έλεγχο του και να τηρεί στοιχεία 
για τυχόν χρήση του άµβυκα από τρίτα πρόσωπα, όπως 
ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία απόσταξης και παραχθείσα ποσότητα. 

 4.(1) Ο Οινοπνευµατοποιός Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή ο Ποτοποιός ο οποίος έχει 
εξασφαλίσει και άδεια Εγκεκριµένου Αποθηκευτή σύµφωνα µε τη 
Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή σχετικά µε τη χορήγηση άδειας εγκεκριµένου 
αποθηκευτή Κ.∆.Π. 130/2004 Επίσηµη Εφηµερίδα αρ. 3815 ηµερ. 5.3.2004, 
δύναται να παραλαµβάνει αµπελοοινικό απόσταγµα υπό καθεστώς αναστολής. 

 (2) Ο ποτοποιός φορολογηµένων αποθεµάτων όπως αυτός καθορίζεται στη 
Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις για την 
κατασκευή ή/και εµφιάλωση ποτών και την έκδοση άδειας ποτοποιού, Κ∆Π 
275/2004, Επίσηµη Εφηµερίδα αρ. 3844 ηµερ. 23.4.2004 και ο παραγωγός ο 
οποίος έχει εξασφαλίσει από το ∆ιευθυντή άδεια εµφιάλωσης αµπελοοινικού 
αποστάγµατος, οφείλουν να καταβάλλουν κατά την παραλαβή του 
αµπελοοινικού αποστάγµατος, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί 
στην ποσότητα του αµπελοοινικού αποστάγµατος που παραλαµβάνουν. 

 5.  Η παρούσα γνωστοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από την ηµεροµηνία  
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 


