
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. 414/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρου 124(5) 
 

Φορολογηµένες πωλήσεις εναρµονισµένων προϊόντων σε επιβάτες από καταστήµατα 
πλοίων / αεροσκαφών κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού (πλου ή πτήσης) 

 

91(I) του 2004 Ο ∆ιευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο (5) 
του άρθρου 124 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα 
ακόλουθα: 

 1. Στην παρούσα γνωστοποίηση εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια: 

  "ενδοκοινοτικό ταξίδι" θεωρείται εκείνο που πραγµατοποιείται µεταξύ δύο 
λιµένων / αερολιµένων, χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς σε τρίτες χώρες ή εδάφη 
εκτός του φορολογικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξάρτητα 
διέλευσης από διεθνή ύδατα ή διεθνή εναέριο χώρο· 

  "φορέας εκµετάλλευσης" σηµαίνει κάθε επιτηδευµατία που εκµεταλλεύεται 
κατάστηµα πλοίου ή αεροσκάφους. 

 2. Οι φορείς εκµετάλλευσης που εκτελούν ενδοκοινοτικά ταξίδια και επιθυµούν να 
διενεργούν φορολογηµένες πωλήσεις εναρµονισµένων προϊόντων µέσα στο 
έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια ενδοκοινοτικού ταξιδιού, 
σε επιβάτες που µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποχρεούνται να εξασφαλίσουν άδεια του ∆ιευθυντή, εφόσον υποβληθεί 
γραπτή αίτηση µέσω του τελωνείου ελέγχου: 

  Νοείται ότι σε περίπτωση που οι φορείς εκµετάλλευσης δεν έχουν την έδρα της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στην Κύπρο οφείλουν να ορίσουν 
φορολογικό εκπρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία και 
εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε τη Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή, 
που εκδίδεται µε βάση το άρθρο 9, του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 
2004, (Κ∆Π 404, Ε.Ε. 3849, ηµερ. 30.4.2004),  σχετικά µε τις λεπτοµέρειες 
που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2004: 

  Νοείται περαιτέρω ότι οι εν λόγω φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
διορισµού φορολογικού εκπροσώπου στην περίπτωση που δεσµευτούν 
εγγράφως ότι δεν θα διενεργούν πωλήσεις στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας·  θα 
πρέπει όµως οι φορείς αυτοί να δηλώνουν στο Τελωνείο τις τυχόν απώλειες 
(ελλείµµατα) που πραγµατοποιούνται στο έδαφος της Κύπρου. 

 3. Τα εναρµονισµένα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήµατα πλοίων 
και αεροσκαφών θα πρέπει να είναι φορολογηµένα. 

 4. Η διαδικασία παραλαβής και πώλησης των εναρµονισµένων προϊόντων από 
τα καταστήµατα των πλοίων και αεροσκαφών είναι η ακόλουθη:
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τα καταστήµατα των πλοίων και αεροσκαφών είναι η ακόλουθη: 

 Ι. Εναρµονισµένα προϊόντα που παραλαµβάνονται στα καταστήµατα πλοίων 
και αεροσκαφών από το εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας: 

 (1) Η φόρτωση των προϊόντων στο κατάστηµα του µεταφορικού µέσου 
γίνεται µε δελτίο αποστολής, τιµολόγιο κλπ.  Επιπρόσθετα ο φορέας 
εκµετάλλευσης του καταστήµατος υποβάλλει δήλωση φόρτωσης 
Φορολογηµένων Εµπορευµάτων για Πώληση σε Επιβάτες, 
(Φ.Ε.Π.Ε.) στο Τελωνείο του αερολιµένα ή λιµανιού, σύµφωνα µε το 
έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας 
γνωστοποίησης: 

  Νοείται ότι για κάθε πλοίο ή αεροσκάφος θα κατατίθεται χωριστή 
δήλωση Φ.Ε.Π.Ε. στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι αριθµοί 
των αντίστοιχων τιµολογίων ή δελτίων αποστολής. 

 (2) Κατά την αναχώρηση του πλοίου ή αεροσκάφους από κυπριακό 
λιµάνι ή αερολιµένα, ο φορέας εκµετάλλευσης εκδίδει το 
Απλουστευµένο Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο (Α.Σ.∆.Ε.) όπως 
αυτό καθορίζεται στον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της 
Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1992 «Σχετικά µε απλουστευµένο 
συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία 
προϊόντων υποκειµένων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, και τα οποία 
έχουν διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος µέλος αποστολής», στο 
οποίο καταγράφεται το υπάρχον στο κατάστηµα απόθεµα. 

 Το έντυπο αυτό (Α.Σ.∆.Ε.) καταχωρείται από το φορέα 
εκµετάλλευσης σε ειδικό βιβλίο το οποίο τηρεί κατ’ αύξοντα αριθµό. 

 (3) Η πώληση των προϊόντων από το κατάστηµα του πλοίου ή 
αεροσκάφους θα ενεργείται µε την έκδοση από τον πωλητή 
απόδειξης λιανικής πώλησης, µέσω ταµιακής µηχανής, ή µε 
σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κλπ., για κάθε αγοραστή, 
στην οποία υποχρεωτικά θα εµφανίζονται: 

 − Η ηµεροµηνία έκδοσης και ο αριθµός δροµολογίου ή πτήσης 

− Η ώρα διενέργειας της πώλησης 

− Οι κωδικοί των πωλουµένων ειδών 

− Η ποσότητα και αξία κάθε είδους. 

  Η ταινία της ταµιακής µηχανής ή τα εκδιδόµενα µέσω του εκτυπωτή 
αντίτυπα αποδείξεων εφόσον το κατάστηµα τηρεί ηλεκτρονικό 
σύστηµα λογιστικής παρακολούθησης, θα παραµένουν στον 
πωλητή και θα τίθενται κάθε στιγµή στη διάθεση του Τελωνείου.  

 (4) .  (α) . Οι πωλήσεις θα διενεργούνται ελεύθερα κατά τη διάρκεια του 
πλου ή της πτήσης στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και µέχρι του 
σηµείου που το πλοίο ή αεροσκάφος εισέρχεται στα χωρικά 
ύδατα ή στον εναέριο χώρο, άλλου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 (β) Στο σηµείο αυτό αν ο φορέας εκµετάλλευσης επιθυµεί να 
αποφύγει τη φορολόγηση στο άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια του οποίου εισέρχεται, 
(σηµειώνεται ότι θα πρέπει ήδη να έχει δηλώσει εγγράφως 
στο Τελωνείο ότι δεν θα διενεργεί τέτοιες πωλήσεις), θα 
κλείνει το κατάστηµα του πλοίου ή αεροσκάφους 
προβαίνοντας σε άµεση καταγραφή, κατά προτίµηση 
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ηλεκτρονικά, των µη πωληθέντων εναρµονισµένων 
προϊόντων και στη σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης που 
θα περιλαµβάνει τα πωληθέντα προϊόντα κατά είδος, 
ποσότητα και αξία.  

 (γ)  Οι πωλήσεις αυτές που έχουν διενεργηθεί θα εµφανίζονται 
στα αντίτυπα αρ. 2 και 3 του Α.Σ.∆.Ε. της αναχώρησης και 
συγκεκριµένα στο χώρο Β του εγγράφου που αφορά τις 
παρατηρήσεις του παραλήπτη. 

 (5) Με την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας τα µη πωληθέντα 
προϊόντα θα είναι δυνατόν να παραµένουν στο πλοίο ή αεροσκάφος 
χωρίς νέα φορολόγηση στο κράτος µέλος προορισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

  Νοείται ότι παρόµοια δέσµευση, της µη δηλαδή διενέργειας 
πωλήσεων  στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο του κράτους 
µέλους προορισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχει 
αναληφθεί έναντι των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους 
προορισµού µε την υποβολή σχετικής εκ των προτέρων δήλωσης: 

 Νοείται περαιτέρω ότι, ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να 
δέχεται κάθε έλεγχο των Α.Σ.∆.Ε., που θα διενεργείται ενδεχοµένως 
από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους προορισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να διαπιστώνεται ότι τα 
προϊόντα δεν διατέθηκαν (πωλήθηκαν) στην επικράτειά της, όπου ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης του κράτους µέλους αυτού είναι 
απαιτητός (οφείλεται). 

 (6) Κατά την επιστροφή του ίδιου µεταφορικού µέσου στην Κύπρο ο 
φορέας εκµετάλλευσης εκδίδει το Α.Σ.∆.Ε. της επιστροφής, στο 
οποίο θα εµφανίζονται τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα και οι νέες 
προµήθειες που ενδεχοµένως έχουν γίνει από το άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Το κατάστηµα θα παραµένει κλειστό µέχρι την είσοδο στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία όπου θα ανοίγει και οι πωλήσεις θα αρχίσουν 
να διενεργούνται κανονικά µε την έκδοση αποδείξεων λιανικής 
πώλησης σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες της παραγράφου 4 Ι(3). 

 (7) Με την άφιξη στο Κυπριακό λιµάνι ή στον αερολιµένα αποβίβασης 
των επιβατών ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται:  

 (α) Να διενεργεί καταγραφή του τελικού αποθέµατος των 
προϊόντων που δεν πωλήθηκαν και σύνταξη συγκεντρωτικής 
κατάστασης των πωληθέντων ειδών κατά είδος / ποσότητα 
και αξία.  Επίσης να αναγράφει τις πωλήσεις που 
διενεργήθηκαν κατά την επιστροφή στο πίσω µέρος του 
Α.Σ.∆.Ε. και στο χώρο Β των αντιτύπων 2 και 3 αυτού όπου 
αναφέρονται άλλες παρατηρήσεις του παραλήπτη: 

  Νοείται ότι τυχόν απώλειες που θα προκύψουν στον εναέριο 
χώρο των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να δηλώνονται στο κράτος αυτό για τη βεβαίωσή τους, 
ενώ οι απώλειες που θα παρουσιάζονται στο έδαφος της 
∆ηµοκρατίας, θα πρέπει να δηλώνονται αµέσως στο 
Τελωνείο. 

 (β) Να προσκοµίζει στο Τελωνείο τα Α.Σ.∆.Ε. αναχώρησης και 
επιστροφής, (των δύο δηλαδή σκελών του ταξιδιού), µε 
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συνηµµένες τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές καταστάσεις των 
πωλήσεων που θα έχουν διενεργηθεί στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία. 

 (γ) Τα αντίτυπα αυτά (Α.Σ.∆.Ε.) είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 
στο άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
υποστήριξη του δικαιώµατος επιστροφής εφόσον συντρέχει 
τέτοια περίπτωση (πώληση προϊόντων που είχαν φορτωθεί 
στο άλλο κράτος µέλος, και τα οποία πωλήθηκαν στο έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας). 

 (δ) Στα πλαίσια των εκ των υστέρων τακτικών ή και εκτάκτων 
ελέγχων του Τελωνείου, θα τίθενται στη διάθεσή του όλα τα 
προαναφερθέντα αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων 
αυτών δικαιολογητικά των πωλήσεων έγγραφα και τα λοιπά 
στοιχεία που θα τηρούνται από την επιχείρηση του 
καταστήµατος. 

  Ο έλεγχος θα αφορά τα βιβλία Α.Σ.∆.Ε. που θα τηρούνται από 
το κάθε κατάστηµα χωριστά σε συνδυασµό µε τις δηλώσεις 
Φ.Ε.Π.Ε., καθώς και τα Α.Σ.∆.Ε. του κάθε σκέλους των 
δροµολογίων (Α.Σ.∆.Ε. Αναχώρησης – Α.Σ.∆.Ε. Επιστροφής) 
µε τις αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις πωλήσεων. 

 (8) Αν ο φορέας εκµετάλλευσης του καταστήµατος προτίθεται να 
διενεργεί πωλήσεις στους επιβάτες και µέσα στον εναέριο χώρο του 
κράτους µέλους προορισµού, θα πρέπει να το δηλώσει στο κράτος 
αυτό και να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες του, αναφορικά µε τον 
έλεγχο και την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είναι 
απαιτητός επί των πωληθέντων στην επικράτεια του κράτους αυτού, 
προϊόντων: 

  Νοείται ότι για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης µε 
τον οποίο θα βαρύνεται το προϊόν αυτό στην Κύπρο, πρέπει να 
προσκοµίζεται το αντίτυπο αρ. 3 του Α.Σ.∆.Ε. πιστοποιηµένο και µε 
πράξη βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στο κράτος µέλος προορισµού και κάθε άλλο αποδεικτικό έγγραφο 
καταβολής του µε το συντελεστή του κράτους µέλους προορισµού 
από τον πωλητή. 

 ΙΙ. Εναρµονισµένα προϊόντα που µεταφέρονται στην ∆ηµοκρατία και τα οποία 
έχουν φορολογηθεί σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(κράτος αναχώρησης του µεταφορικού µέσου): 

 (1) Ο φορέας εκµετάλλευσης που διενεργεί πωλήσεις εναρµονισµένων 
προϊόντων, σε επιβάτες στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, τα οποία 
προϊόντα θα τα εφοδιάζεται (φορτώνει) από άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και (εποµένως τα προϊόντα αυτά θα 
βαρύνονται µε το συντελεστή του κράτους µέλους φόρτωσης), θα 
πρέπει να ζητήσει µε γραπτή αίτησή του να καταχωρηθεί και να 
λάβει σχετική άδεια από το ∆ιευθυντή και να καταβάλλει στο 
Τελωνείο τον οφειλόµενο ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι 
απαιτητός: 

  Νοείται ότι ο φορέας εκµετάλλευσης που δεν έχει την έδρα της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας στην Κύπρο θα πρέπει να 
ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Γνωστοποίησης του ∆ιευθυντή που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 9 
του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, Κ∆Π 400, Ε.Ε. 
3849, ηµερ. 30.4.2004: 
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  Νοείται περαιτέρω ότι αν ο φορέας εκµετάλλευσης δεν επιθυµεί να 
διενεργεί τέτοιες πωλήσεις στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (χωρικά 
ύδατα, εναέριο χώρο), πρέπει να καταθέσει γραπτή δέσµευση για 
αυτό στο Τελωνείο. Οπωσδήποτε όµως θα πρέπει να δηλώνει στο 
Τελωνείο κάθε απώλεια (έλλειµµα) που τυχόν λαµβάνει χώρα µέσα 
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 (2) Κατά την αναχώρηση (έναρξη του ενδοκοινοτικού ταξιδιού) του 
µεταφορικού µέσου από το άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τη ∆ηµοκρατία, ο φορέας εκµετάλλευσης θα εκδίδει 
το έντυπο Α.Σ.∆.Ε. στο οποίο θα καταγράφονται οι ποσότητες των 
προϊόντων που φορτώθηκαν για να πωληθούν στους επιβάτες. 

  Με την είσοδο του πλοίου / αεροσκάφους στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία (χωρικά ύδατα, εναέριος χώρος), θα πρέπει να γίνεται 
καταγραφή των προϊόντων που δεν θα έχουν πωληθεί και να 
υπολογίζεται ο οφειλόµενος στην Κύπρο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης. 

  Όσες πωλήσεις θα έχουν διενεργηθεί από την είσοδο του 
µεταφορικού µέσου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και µέχρι την άφιξη 
στον τόπο προορισµού, θα εµφανίζονται στο Α.Σ.∆.Ε. στο χώρο Β 
στο πίσω µέρος των αντιτύπων 2 και 3 του εντύπου. 

  Αντίστοιχα για κάθε πώληση που θα διενεργείται θα εκδίδεται δελτίο 
λιανικής πώλησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4(Ι)(2)(3)(4)(5). 

 (3) Κατά την άφιξη του πλοίου / αεροσκάφους στο λιµάνι / αερολιµένα 
του τελικού προορισµού στην Κύπρο, προσκοµίζεται το Α.Σ.∆.Ε. 
στο Τελωνείο µαζί µε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις που θα έχουν 
συνταχθεί και στις οποίες περιλαµβάνονται τα πωληθέντα στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία προϊόντα κατά είδος, ποσότητα και αξία, και 
θα καταβάλλεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που οφείλεται µε τον 
ισχύοντα στην Κύπρο συντελεστή.  Με την καταβολή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης θεωρείται το 3ο αντίτυπο του Α.Σ.∆.Ε. και 
πιστοποιείται η καταβολή του φόρου στην Κύπρο.  Το 3ο αντίτυπο 
είναι δυνατό, εφόσον απαιτείται να χρησιµοποιηθεί από τις αρµόδιες 
Αρχές του κράτους µέλους φόρτωσης (φωτοαντίγραφο αυτού θα 
κρατείται από το Τελωνείο). 

 (4) Κατά την επιστροφή του µεταφορικού µέσου στο άλλο κράτος µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζεται κατ’ αναλογία η ίδια 
διαδικασία.  Συγκεκριµένα: 

 (α) Ο φορέας εκµετάλλευσης εκδίδει το έντυπο Α.Σ.∆.Ε. στο 
οποίο καταγράφονται τα µη πωληθέντα αποθέµατα µε σχετική 
πιστοποίηση από το Τελωνείο και τυχόν νέες προµήθειες που 
έχουν γίνει. 

 (β) Κατά την είσοδο στα χωρικά ύδατα / εναέριο χώρο του 
κράτους µέλους προορισµού, γίνεται άµεσα απογραφή των 
αποθεµάτων (δηλαδή των µη πωληθέντων προϊόντων). 

 (γ) Παράλληλα συντάσσεται συγκεντρωτική κατάσταση που 
περιλαµβάνει τα πωληθέντα προϊόντα κατά είδος, ποσότητα 
και αξία, για τα οποία πρέπει να καταβληθεί ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης στην Κύπρο. 
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 (δ) Οι πωλήσεις αυτές εµφανίζονται στα αντίτυπα 2 και 3 του 
Α.Σ.∆.Ε.. 

 (ε) Κατά την άφιξη στο λιµάνι / αερολιµένα προορισµού του 
άλλου κράτους µέλους το Α.Σ.∆.Ε. θα µπορεί να 
προσκοµίζεται για πιστοποίηση στις Αρµόδιες Τελωνειακές 
Αρχές και το σχετικό αντίτυπο θα αποστέλλεται στο 
φορολογικό εκπρόσωπο του φορέα εκµετάλλευσης στην 
Κύπρο, που θα το προσκοµίζει στο Τελωνείο για την 
καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.     

 5. Το Τελωνείο δύναται να διενεργεί επαληθευτικούς λογιστικούς ή και φυσικούς 
ελέγχους στα καταστήµατα των µεταφορικών µέσων για τη διασφάλιση των 
δηµοσίων προσόδων. 

 Οι φορείς εκµετάλλευσης των καταστηµάτων πλοίων / αεροσκαφών οφείλουν 
να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα (και να ενηµερώνουν τους επιβάτες 
σχετικά) ότι οι πωλήσεις που θα διενεργούνται από αυτά δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στο άρθρο 8 του περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόµου του 2004 όπως ισχύει, η υπέρβαση των οποίων προσδίδει εµπορικό 
σκοπό στην αγορά από τον επιβάτη. 

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



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

∆ΗΛΩΣΗ  ΦΟΡΤΩΣΗΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΗ  ΣΤΟΥΣ  ΕΠΙΒΑΤΕΣ  

«Φ .Ε .Π .Ε .»  

Φορέας εκµετάλλευσης του 
Καταστήµατος πλοίου / αεροσκάφους : 
 
∆/νση / Έδρα : 
 
Α.Φ.Μ. : 
 
Αριθµ. Ε.Φ.Κ. : 
 
Αριθµ. άδειας: 
 
Όνοµα πλοίου ή αεροσκάφους : 
 
Εθνικότητα : 
 
Ταυτότητα µεταφ. µέσου : 
 
Λιµάνι & αριθµός νηολόγησης : 
 
Θέση προσόρµησης: 
 
Αεροδρόµιο : 
 
Αντιπρόσωπος κτλ : 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

 
Ο υπογράφων νόµιµος εκπρόσωπος του 
καταστήµατος του πλοίου / αεροπλάνου 
δηλώνω ότι τα διαλαµβανόµενα στην 
παρούσα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή 
και ότι τα εναρµονισµένα προϊόντα που 
αναφέρονται, έχουν τεθεί σε ανάλωση στην 
Κύπρο και προορίζονται για πώληση στους 
επιβάτες κατά τη διάρκεια του δροµολογίου 
του συγκεκριµένου µέσου προς τον τόπο 
προορισµού καθώς και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού της επιστροφής. 
 
 

Ο ∆ΗΛΩΝ 
 
 

Ηµεροµηνία ................................... 
 
 
 

 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

α/α Κωδικός 
είδους 

Αριθµός & 
είδος 

συσκευασίας 

Εµπορική 
περιγραφή 
προϊόντων 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Βάρος όγκος 

τεµ. 
      Kg        lt 

Στοιχεία καταχώρησης στα 
λογιστικά βιβλία (τιµολόγιο 
– ∆ελτίο αποστολής κλπ.) 

      

      

      

      

      

      

      
Ηµεροµηνία & ώρα 
Προβλεπόµενης αναχώρησης 
Πλοίου/αεροσκάφους : 

ηµέρα : 
 
ώρα :  

 
Ηµεροµηνία φόρτωσης 
των προϊόντων : 

 
Τελωνείο : 
 
Θεώρηση : 
 
 

  
Υπογραφή αρµοδίου λειτουργού: 
 
........................................... 
 
Ηµερ.: ............................... 

Σηµείωση: 
Η δήλωση αυτή εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα : το πρώτο παραµένει στο Τελωνείο και το 
δεύτερο κρατείται από το φορτωτή. 
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