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Κ.∆.Π. 406/2004 

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

 
Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 43(2) 

 
Όροι και προϋποθέσεις για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

που έχει καταβληθεί σε ενεργειακά προϊόντα που έχουν µολυνθεί ή αναµιχθεί τυχαία 
 

                          
91(Ι) του 2004  

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο (2) 
του άρθρου 43 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα 
ακόλουθα: 

 1. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που έχει καταβληθεί σε ενεργειακά 
προϊόντα που έχουν µολυνθεί ή αναµειχθεί τυχαία, επιστρέφεται στον 
εγκεκριµένο αποθηκευτή που έχει προβεί στην καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης κατόπιν αίτησης του, επί του καθορισµένου από τον 
∆ιευθυντή εντύπου Γ.Λ.46Α. 

 2. Η αίτηση του εγκεκριµένου αποθηκευτή για επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης πρέπει να συνοδεύεται µε:  

 (α) την επιστολή γνωστοποίησης του γεγονότος από τον εγκεκριµένο 
αποθηκευτή µε όλα τα σχετικά στοιχεία, 

 (β)  την ενυπόγραφη δήλωση των προσώπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3(β), 

 (γ)   το δελτίο παραλαβής σύµφωνα µε την παράγραφο 3(γ), 

 (δ)  την πιστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3(η), 

 (ε) το πιστοποιητικό χηµικής ανάλυσης αν έχει ζητηθεί και 

 (στ) το σχετικό ένταλµα επιστροφής χρηµάτων από τον εγκεκριµένο 
αποθηκευτή προς το πρόσωπο που εµφαίνεται στο δελτίο ή 
τιµολόγιο αποστολής. 

 3. Η διαδικασία που ακολουθείται για επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης κατά τη µόλυνση ή ανάµειξη ενεργειακών προϊόντων είναι η 
ακόλουθη:  

 (α) Αν η ανάµειξη-µόλυνση γίνει εντός του περιφραγµένου χώρου της 
φορολογικής αποθήκης, ο εγκεκριµένος αποθηκευτής οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό.  Στην 
περίπτωση που η ανάµειξη γίνει εκτός του περιφραγµένου χώρου 
της φορολογικής αποθήκης, ο εγκεκριµένος αποθηκευτής θα πρέπει 
να υποβάλει επιστολή γνωστοποίησης του γεγονότος µε όλα τα 
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σχετικά στοιχεία (ηµεροµηνία, τόπος, αναµειχθείσες ποσότητες) στον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, το αργότερο εντός της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα κατά την οποία έχει διενεργηθεί η 
ανάµειξη, συνοδευόµενη από το ∆ελτίο αποστολής ή το εκδοθέν 
τιµολόγιο. 

 (β) Ο παραλήπτης ή το πρόσωπο που κατείχε ή είχε την επιµέλεια των 
προϊόντων κατά τη στιγµή της ανάµειξης τους µε ενυπόγραφη 
δήλωση, πιστοποιεί το γεγονός και σηµειώνει τυχόν λεπτοµέρειες.  
Άλλα πρόσωπα, π.χ. ο οδηγός του βυτιοφόρου, τα οποία µε πράξη ή 
παράλειψη τους έχουν συµβάλει στην ανάµειξη προϊόντων για τα 
οποία ζητείται επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης, µε 
ενυπόγραφη δήλωση τους, πιστοποιούν το γεγονός και σηµειώνουν 
τυχόν λεπτοµέρειες. 

 (γ) Η καταµέτρηση του µείγµατος εκτός του περιφραγµένου χώρου της 
φορολογικής αποθήκης γίνεται από εξουσιοδοτηµένο από τον 
εγκεκριµένο αποθηκευτή πρόσωπο, το οποίο πιστοποιεί την 
παραληφθείσα από τον τόπο της ανάµειξης ποσότητα, εκδίδοντας 
δελτίο παραλαβής. 

 (δ) Ο κάτοχος της φορολογικής αποθήκης ειδοποιεί τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό για την άφιξη του µολυσµένου προϊόντος 
εντός του χώρου όπου ευρίσκεται η φορολογική αποθήκη, δηλώνει 
την επιλεγείσα δεξαµενή υποδοχής και λαµβάνει όλα τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα για την καταµέτρηση του µείγµατος εντός του 
βυτιοφόρου. 

 (ε) Όπου υπάρχουν αµφιβολίες ως προς τα αναµειχθέντα είδη και τα 
ποσοστά ανάµειξης, απαιτείται η λήψη στην παρουσία του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού αντιπροσωπευτικού δείγµατος και 
διενέργεια χηµικής ανάλυσης.  

 (στ) Η χηµική ανάλυση δύναται να διενεργηθεί από το Κρατικό χηµείο ή 
το χηµείο του Κυπριακού ∆ιυλιστηρίου Πετρελαιοειδών Λτδ και τα 
έξοδα της ανάλυσης αυτής επιβαρύνεται ο εγκεκριµένος 
αποθηκευτής κάτοχος της φορολογικής αποθήκης στην οποία το 
µείγµα επιστρέφεται. 

 (ζ) Μείγµατα από αναµείξεις µεταξύ ιχνηθετηµένου πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης (gas oil) ή καθαρού πετρελαίου (Kerosene) και 
µη ιχνηθετηµένων προϊόντων της αυτής ή άλλης ελαφρότερης 
κατηγορίας, επιστρέφονται στις δεξαµενές αποθήκευσης 
ιχνηθετηµένων προϊόντων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (gas oil), 
υπό την προϋπόθεση ότι προστίθεται και η απαιτούµενη 
επιπρόσθετη ποσότητα ιχνηθέτη ούτως ώστε οι επόµενες 
παραδόσεις από το απόθεµα αυτό να περιέχουν το ελάχιστο 
ποσοστό ιχνηθέτη που απαιτείται µε βάση τον εκάστοτε σε ισχύ περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόµο: 

            Νοείται ότι αν επιστρέφεται ποσότητα ιχνηθετηµένου προϊόντος σε 
µη ιχνηθετηµένο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil), ή καθαρό 
πετρέλαιο (Kerosene), ο εγκεκριµένος αποθηκευτής πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η συνολική παρουσία του ιχνηθέτη ή του χρώµατος 
στο µη ιχνηθετηµένο απόθεµα δεν υπερβαίνει το  0,5% του 
κανονικού. 
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 (η) Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής και ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός 
στην παρουσία του οποίου το µείγµα έχει επιστραφεί στη δηλωθείσα 
δεξαµενή, συνυπογράφουν πιστοποίηση η οποία είναι απαραίτητη 
για να χρησιµοποιηθεί ως συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης του 
εγκεκριµένου αποθηκευτή για επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, στην οποία εµφαίνονται:  

 i. η καταµέτρηση του µείγµατος εντός του χώρου της 
φορολογικής αποθήκης, 

 ii. ο τρόπος καταµέτρησης, 

 iii. δήλωση αν έχει ζητηθεί ή όχι χηµική ανάλυση, 

 iv. άλλες ποσότητες καθαρού προϊόντος που χρησιµοποιήθηκαν 
για την καταµέτρηση του µείγµατος ή για καθαρισµό των 
γραµµών επαναφοράς του µείγµατος στην δεξαµενή 
υποδοχής, 

 v. τις συνολικές επιστραφείσες ποσότητες και τον αριθµό 
δεξαµενής στην οποία τελικά επιστράφηκε το µείγµα για 
ανακύκλωση, 

 vi. αύξων αριθµός σφραγίδων που τυχόν έχουν χρησιµοποιηθεί 
για σφράγιση των αγωγών επιστροφής. 

 4. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιστρέφεται υπολογίζεται µε βάση το 
ποσοστό του κάθε προϊόντος που ενυπήρχε στο µολυνθέν προϊόν, µε βάση 
τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την έξοδο των συνιστώντων προϊόντων 
του µείγµατος από το καθεστώς αναστολής. 

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

 


