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Ο ΠΔΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ   

[ΝΟΜΟ 91(I) ΣΟΤ 2004] 

 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4 

Σν πεξί Δπηζηξνθήο ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο ζε Δλεξγεηαθά Πξντόληα γηα Υξήζε ζηηο Θαιάζζηεο Δγρώξηεο 
Μεηαθνξέο Δπηβαηώλ, Γηάηαγκα ηνπ 2005 

-------------------------------------- 
 

Ο Γηεπζπληήο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ηελ παξάγξαθν(4) ηνπ πεξί Δπηζηξνθήο ηνπ Δηδηθνύ 
Φόξνπ Καηαλάισζεο ζε Δλεξγεηαθά Πξντόληα γηα Υξήζε ζηηο Θαιάζζηεο Δγρώξηεο Μεηαθνξέο Δπηβαηώλ, Γηαηάγκαηνο 
ηνπ 2005, γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα: 

1. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο - 

«Αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Διιηκεληζκνύ ηνπ θάθνπο» ζεκαίλεη ην Σκήκα Αιηείαο, ηελ Αξρή Ληκέλσλ Κύπξνπ, ηνλ 
Κππξηαθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ θαη νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε Αξρή, Φνξέα ή λνκηθό πξόζσπν, γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο γλσζηνπνίεζεο· 

«εγρώξηα κεηαθνξά επηβαηώλ» ζεκαίλεη κεηαθνξά ε νπνία δηελεξγείηαη από ζθάθνο εληόο ησλ ρσξηθώλ πδάησλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο· 

«επαγγεικαηηθό ηνπξηζηηθό ζθάθνο» ζεκαίλεη ην ζθάθνο ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν είηε ζην Κππξηαθό λενιόγην θαη 
θέξεη ηε ζεκαία ηεο Γεκνθξαηίαο είηε ζην Μεηξών Μηθξώλ θαθώλ πνπ ηεξείηαη από ην Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 
είηε ην ζθάθνο πνπ είλαη λενινγεκέλν ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θέξεη ηε ζεκαία θξάηνπο 
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη δε γηα ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ κε θόκηζηξν. 

2. Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ πεξί Δπηζηξνθήο ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο ζε Δλεξγεηαθά 
Πξντόληα γηα Υξήζε ζηηο Θαιάζζηεο Δγρώξηεο Μεηαθνξέο Δπηβαηώλ, Γηαηάγκαηνο ηνπ 2005 -  

(α) απαηηείηαη ε ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο ε νπνία δύλαηαη λα είλαη θαη ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή, ν ηύπνο θαη ε 
κνξθή ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα ζηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε, θαη  

(β) ζεσξείηαη σο δηθαηνύρνο γηα ππνβνιή αίηεζεο ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ηνπ νπνίνπ ε θύξηα επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηόηεηα είλαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ κε θόκηζηξν.  

3. Η αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2, ππνβάιιεηαη από ηνλ δηθαηνύρν ζην Αξρηηεισλείν θαη ζπλνδεύεηαη από 
ηα αθόινπζα πξσηόηππα έγγξαθα ή γλήζηα απηώλ αληίγξαθα θαη άιια δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δύλαηαη λα 
απαηηήζεη ν Γηεπζπληήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: 

(α) Γειηίν ηαπηόηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ·  

(β) Πηζηνπνηεηηθό ζύζηαζεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε·  

(γ) Πηζηνπνηεηηθό εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε·  

(δ) Πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε·  

(ε) Πηζηνπνηεηηθό ζρεηηθά κε ηνπο δηεπζπληέο θαη γξακκαηέα ηεο εηαηξείαο, από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν 
Παξαιήπηε·  

(ζη) Πηζηνπνηεηηθό ζπλεηαίξσλ από ηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ θαη Δπίζεκν Παξαιήπηε·  

(δ) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην Μεηξών Φ.Π.Α.·  

(ε) Τπεύζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ην πνζό ηνπ Φ.Π.Α. πνπ έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία δεηείηαη 
ε επηζηξνθή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο·  

(ζ) Βεβαίσζε από ηελ Αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Διιηκεληζκνύ ηνπ θάθνπο, όηη απηό εξγαδόηαλ σο 
επαγγεικαηηθό ηνπξηζηηθό ζθάθνο θαηά ηελ πεξίνδν γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 2·  

(η) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιείαο αθηνπιντθνύ επηβαηεγνύ ζθάθνπο από ην Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη γηα ηα 
ζθάθε πνπ είλαη λενινγεκέλα ζε άιιν Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθή βεβαίσζε από ην 
Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο·  

(ηα) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηνπ ζθάθνπο από ην Νενιόγην πνπ είλαη λενινγεκέλν·  

(ηβ) Άιια έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ή πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ 
θαηαλάισζεο ζε ελεξγεηαθά πξντόληα γηα ρξήζε ζηηο ζαιάζζηεο εγρώξηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ θαη γεληθόηεξα 
γηα ηελ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο.  

4. (α) Η αίηεζε ππνβάιιεηαη δύν θνξέο ην ρξόλν, γηα ηηο πεξηόδνπο από 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ κέρξη 30

ε
 Ινπλίνπ θαη από 1

ε
 

Ινπιίνπ κέρξη 31
ε
 Γεθεκβξίνπ. 
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(β) Ο Γηεπζπληήο δύλαηαη λα απαιιάμεη ηνλ αηηεηή από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο νπνησλδήπνηε από ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ πεξίνδν 1

ε
 Ινπλίνπ 2005 κέρξη 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2005, 

λννπκέλνπ όηη ηθαλνπνηνύληαη νη πξόλνηεο ηνπ πεξί Δπηζηξνθήο ηνπ Δηδηθνύ Φόξνπ Καηαλάισζεο ζε 
Δλεξγεηαθά Πξντόληα γηα Υξήζε ζηηο Θαιάζζηεο Δγρώξηεο Μεηαθνξέο Δπηβαηώλ, Γηαηάγκαηνο ηνπ 2005. .  

5. Ο δηθαηνύρνο νθείιεη - 

(α) λα ηεξεί δειηίν θαηαγξαθήο ηαμηδηώλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη:  

(i) Ηκεξνκελία ηαμηδηνύ 

(ii) Γηάξθεηα ηαμηδηνύ 

(iii) Ληκάλη αλαρώξεζεο 

(iv) Πξννξηζκόο 

(v) Ώξα αλαρώξεζεο 

(vi) Ώξα άθημεο 

(vii) Αξηζκόο επηβαηώλ 

(viii) Αξηζκόο, ηύπνο θαη ηππνδύλακε κεραλώλ 

(ix) Αξηζκόο, ηύπνο θαη ηππνδύλακε γελλεηξηώλ 

(x) Καηαλάισζε θαπζίκσλ 

(β) λα ηεξεί δειηίν αλάιεςεο θαπζίκσλ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνύληαη:  

(i) Ηκεξνκελία παξαιαβήο θαπζίκσλ 

(ii) Αξηζκόο Σηκνινγίνπ 

(iii) Σηκή Μνλάδαο 

(iv) Πνζόηεηα 

(v) πλνιηθή ηηκή 

(γ) λα θπιάεη ηα ηηκνιόγηα αγνξάο θαπζίκσλ γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξόληα· 

(δ) λα ηεξεί εκεξνιόγην ηνπ ζθάθνπο ζην νπνίν λα θαηαγξάθνληαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ θάζε ηαμηδηνύ· 

(ε) λα πξνζθνκίδεη γηα έιεγρν ηα ηηκνιόγηα αγνξάο θαπζίκσλ, ην δειηίν θαηαγξαθήο ηαμηδηώλ, ην δειηίν αλάιεςεο 
θαπζίκσλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν απαηηήζεη ν εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγόο· 

(ζη) λα ζπκκνξθώλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο όξνπο ήζειε επηβάιεη ν Γηεπζπληήο. 

6. Η παξνύζα Γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

 
 

 
 

 
 
 


