
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
4229  στις 19/10/2007. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

 

Κ∆Π 410/2007 
  

     O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 11(2) 

 

Σύσταση και λειτουργία ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 
καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν. 

 

 Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο 

(2) του άρθρου 11 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, 

γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της γνωστοποίησης του ∆ιευθυντή που 

αφορά την έγκριση σύστασης και λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών 

(Κ∆Π 129/2004, Ε.Ε. 3815 ηµερ. 5.3.2004), για σκοπούς σύστασης και 

λειτουργίας ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων 

που πρόκειται να επιδιορθωθούν, εφαρµόζονται επιπρόσθετα και οι 

διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης. 

 2. Κατά την υποβολή της αίτησης για έγκριση σύστασης και λειτουργίας 

ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων που 

πρόκειται να επιδιορθωθούν, τα τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια 

των υποστατικών που θα υποβληθούν για να εγκριθούν τα υποστατικά 

αυτά ως φορολογική αποθήκη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2(ζ) της 

γνωστοποίησης του ∆ιευθυντή που αφορά την έγκριση σύστασης και 

λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών (Κ∆Π 129/2004, Ε.Ε. 3815 ηµερ. 

5.3.2004), θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

 (α) όλες τις δεξαµενές αποθήκευσης, τα σηµεία και αριθµούς των 

δεξαµενών καθώς και τη χωρητικότητα της κάθε δεξαµενής· 

 (β)  όλες τις διασωληνώσεις που είναι ενωµένες µε τις δεξαµενές 

αποθήκευσης και τους εγκεκριµένους ροοµετρητές παράδοσης· 

 (γ) όλες τις βαλβίδες που αποτελούν µέρος των διασωληνώσεων ή των 

δεξαµενών αποθήκευσης· 
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 (δ)  τυχόν συνοριακές βαλβίδες οι οποίες ορίζουν τα όρια της  

φορολογικής αποθήκης εάν υπάρχει  διασύνδεση µε άλλο 

υποστατικό ή εάν αγωγός δεν είναι εγκεκριµένος καθ’  όλο το µήκος 

του· 

 (ε) τα  αντλιοστάσια· 

 (στ) τα σηµεία διακλάδωσης των παραλαµβανοµένων και διακινουµένων 

προϊόντων (Manifolds)· 

 (ζ) τα σηµεία εκφόρτωσης και επιστροφής και τις θέσεις των 

ροοµετρητών µέσω των οποίων θα διενεργούνται οι πιο πάνω 

διακινήσεις· 

 (θ) το σύστηµα ανακαθαρισµού αποβλήτων και προϊόντων 

αφυδάτωσης· 

 (ι)  άλλους χώρους που θα χρησιµοποιούνται για αποθήκευση 

ναυτιλιακών καυσίµων συσκευασµένων σε βαρέλια ή άλλα δοχεία· 

 

 

 

 

3. Οποιεσδήποτε άλλες αποθήκες, δεξαµενές ή δοχεία που δεν πρόκειται να 

αποτελέσουν µέρος της φορολογικής αποθήκης είτε ευρίσκονται εντός ή 

πλησίον του περιφραγµένου χώρου όπου θα λειτουργεί η φορολογική 

αποθήκη θα πρέπει να δηλώνονται ξεχωριστά ή να σηµειώνονται 

ευκρινώς επί των υποβληθέντων σχεδίων και να περιγράφεται η χρήση 

τους. 

 4. Η έγκριση δεν επεκτείνεται στο σύνολο του περιφραγµένου χώρου µιας 

εγκατάστασης αλλά περιορίζεται: 

 (α)  στις ειδικά κατασκευασµένες δεξαµενές ή δοχεία, 

 (β)  στο σύστηµα αγωγών και διασωληνώσεων που είναι συνδεδεµένο µε 

τις εγκεκριµένες δεξαµενές ή δοχεία για παραλαβή και παράδοση, 

 (γ)  στο σύστηµα αγωγών και αντλιών µεταφοράς προς καταµέτρηση και 

παράδοση από τους ροοµετρητές παράδοσης, 

 (δ)  στα συστήµατα αναµείξεων  και ανακαθαρισµού αποβλήτων, και 

  (ε)  σε καθορισµένο χώρο για αποθήκευση ναυτιλιακών καυσίµων 

συσκευασµένων σε βαρέλια ή άλλα δοχεία. 
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5. Οποιαδήποτε έγκριση για επεκτάσεις ή ουσιαστικές τροποποιήσεις 

εγκριθείσας ήδη φορολογικής αποθήκης χορηγείται από τον ∆ιευθυντή 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου εγκεκριµένου αποθηκευτή επί του 

καθορισµένου εντύπου µέσω του Ανώτερου Τελωνειακού Λειτουργού στον 

οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης. 

 

 

 

 

6. Εκτός από έργα συντήρησης τα οποία κοινοποιούνται και εγκρίνονται από 

τον αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, οποιεσδήποτε προτάσεις για µη 

ουσιαστικές αλλαγές, προσθέσεις, µετακινήσεις, αφαιρέσεις ή 

διαφοροποιήσεις στην εγκριθείσα εγκατάσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε 

δεξαµενής, αντλίας ροοµετρητή ή διασωλήνωσης, εκτός από τις 

περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού, θα πρέπει να κοινοποιούνται 

γραπτώς στον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό στον οποίο έχει ανατεθεί η 

εποπτεία και ο έλεγχος της φορολογικής αποθήκης τουλάχιστον δύο 

εργάσιµες ηµέρες πριν την προτιθέµενη  έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, 

του οποίου η έγκριση είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών 

αυτών. 

 7. Οι επιτρεπόµενες λειτουργίες παραλαβής, κατοχής, αποστολής και 

παράδοσης και το ωράριο κατά την διάρκεια του οποίου θα εκτελούνται οι 

λειτουργίες αυτές εντός των ειδικών φορολογικών αποθηκών ναυτιλιακών 

καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν, εγκρίνονται υπό 

όρους και προϋποθέσεις από τον ∆ιευθυντή κατά περίπτωση, και 

καθορίζονται στην έγκριση λειτουργίας του συγκεκριµένου υποστατικού 

µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου προσώπου. 

 

 

 

 

8. Ο ∆ιευθυντής δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφεροµένου προσώπου να επιτρέψει την προσωρινή διάθεση 

δεξαµενής η οποία αποτελεί µέρος φορολογικής αποθήκης για να 

χρησιµοποιηθεί καθ’ ολοκληρίαν για αποθήκευση φορολογηµένων 

ενεργειακών προϊόντων (debonding) ή να χρησιµοποιηθεί για να διέλθουν 

φορολογηµένα ενεργειακά προϊόντα µέσω αυτής (temporary common 

storage)  

 9. Η καταβολή των ετήσιων τελών λειτουργίας της Φορολογικής Αποθήκης 

θεωρείται πράξη αυτόµατης ανανέωσης της λειτουργίας της φορολογικής 

αποθήκης. 

 10. Ο κάτοχος ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων 

που πρόκειται να επιδιορθωθούν, δύναται µε γραπτή αίτησή του να 
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ζητήσει την αναστολή λειτουργίας του εγκριθέντος υποστατικού νοουµένου 

ότι όλα τα τελούντα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα έχουν 

επαναφορτωθεί ως εφόδια σε δικαιούχα πλοία ή  έχουν καταβληθεί οι 

αναλογούντες επ’  αυτών ειδικοί φόροι κατανάλωσης ή άλλες 

επιβαρύνσεις. 

 11. Στην περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας 

Ειδικής  Φορολογικής Αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων που 

πρόκειται να επιδιορθωθούν, οι αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

στα τελούντα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα τα οποία παραµένουν 

σε οποιαδήποτε δεξαµενή, δοχείο ή αγωγό ο οποίος συµπεριλαµβάνεται 

στην φορολογική αποθήκη, καθίστανται άµεσα απαιτητοί, αλλά 

παραχωρείται άδεια να παραµείνουν τα προϊόντα αυτά υπό καθεστώς 

αναστολής µέχρι ένα µήνα από της κοινοποιήσεως της επιστολής στον 

κάτοχο του εγκεκριµένου υποστατικού, νοουµένου ότι ολόκληρο το ποσό 

των ειδικών φόρων κατανάλωσης και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων 

καλύπτεται από εγγύηση. 

 Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος αν δεν  υπάρξει 

καταβολή των αναλογούντων φόρων, ανεξάρτητα από  οποιαδήποτε 

ενέργεια του κατόχου του εγκεκριµένου υποστατικού, τα υπό  καθεστώς 

αναστολής προϊόντα µετακινούνται µε έξοδα του αποθηκευτή σε  άλλο 

εγκεκριµένο υποστατικό ή υπόκεινται σε δήµευση. 

 13. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 

 


