
 

Σηµείωση:  Παρατίθεται πιο κάτω το κείµενο της Κ∆Π 413/2004, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας µε αριθµό 3849  στις 30/4/2004 και τροποποιήθηκε από την Κ∆Π 801/2004, που τέθηκε 
σε ισχύ στις 16 Νοεµβρίου 2004. Στο κείµενο της Κ∆Π 413/2004 έχει ενσωµατωθεί και το κείµενο της 
τροποποιητικής Κ∆Π 801/2004 για σκοπούς διευκόλυνσης του αναγνώστη. Η ενοποίηση αυτή δεν 
έχει επίσηµο χαρακτήρα και ως εκ τούτου το Τµήµα Τελωνείων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για 
τυχόν λάθη ή παραλείψεις. 

 

Κ.∆.Π. 413/2004 

 

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

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρου 123(1) 
 

Χρωµατισµός και ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου 
 

                          
91(Ι) του 2004  

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο (1) 
του άρθρου 123 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα 
ακόλουθα: 

 1.  Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης: 

  "ναυτιλιακό πετρέλαιο" σηµαίνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil) των 
διακρίσεων της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας   27 10  19 41   έως 27 10 19 
49  το οποίο χρησιµοποιείται ως εφόδιο πλοίων ή σκαφών ή ως καύσιµο στις 
µηχανές δικαιούχου σκάφους κατά τη διάρκεια πλου στα ύδατα της 
Κοινότητας. 

  "χρωµατισµένο ναυτιλιακό πετρέλαιο» σηµαίνει ναυτιλιακό πετρέλαιο το οποίο 
ιχνηθετείται ή και χρωµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4. 

 2.  Απαγορεύεται η παράδοση ναυτιλιακού πετρελαίου εκτός αν έχει προστεθεί 
στο ναυτιλιακό πετρέλαιο ο ιχνηθέτης ή και η χρωστική ουσία που καθορίζεται 
στην παράγραφο 4. 

 3.  Το ναυτιλιακό πετρέλαιο ιχνηθετείται ή και χρωµατίζεται υπό φορολογικό 
έλεγχο σε αποθήκες τελωνειακής αποταµίευσης, Φορολογικές αποθήκες  
ενεργειακών προϊόντων ή ειδικές φορολογικές αποθήκες ναυτιλιακών 
καυσίµων πριν την παράδοσή του για εφόδια πλοίων ή σκαφών ή ως καύσιµο 
στις µηχανές δικαιούχου σκάφους κατά τη διάρκεια πλου στα ύδατα της 
Κοινότητας, υπό την ευθύνη του κατόχου της αποθήκης κατά τον τρόπο που 
καθορίζει ο ∆ιευθυντής.  

 4.  Οι ουσίες που χρησιµοποιούνται για χρωµατισµό και ιχνηθέτηση για τους 
σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης είναι:  

 (α) Ο ιχνηθέτης Ν-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-4-(phenylazo)aniline 
και ο ιχνηθέτης 1,4-dihydroxyanthraquinone, σε αναλογία όχι λιγότερη 
από 6 χιλιόγραµµα για 1.000.000 λίτρα πετρελαίου και 1,75 χιλιόγραµµα 
για 1.000.000 λίτρα πετρελαίου αντίστοιχαֹ και  
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 (β)  κατάλληλη χρωστική ουσία σε αναλογία όχι λιγότερη από 6 χιλιόγραµµα 
για 1.000.000 λίτρα πετρελαίου. 

 5.  Ο κάτοχος αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης, φορολογικής αποθήκης  
ενεργειακών προϊόντων ή ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 
καυσίµων αποθήκης στην οποία ιχνηθετείται ή και χρωµατίζεται το ναυτιλιακό 
πετρέλαιο οφείλει: 

 (α)  Να αποθηκεύει τον ιχνηθέτη και την χρωστική ουσία σε ασφαλή χώρο: 

 (i) Χωριστά από οποιεσδήποτε άλλες ουσίες 

 (ii) Σε δοχεία που φέρουν περιγραφή για το περιεχόµενο τους 
εκτός αν µετακινείται για άµεση χρήση 

 (β)  Να τηρεί καθηµερινά λογαριασµό αποθεµάτων για τις ποσότητες 
ιχνηθέτη και χρωστικής ουσίας που παραλαµβάνονται και 
χρησιµοποιούνται στην αποθήκη του 

 (γ) Να διενεργεί οποιεσδήποτε χηµικές αναλύσεις απαιτούνται από το 
∆ιευθυντή κατά τη διαδικασία ιχνηθέτησης ή και χρωµατισµού. 

 6.  Χρωµατισµένο ναυτιλιακό πετρέλαιο αποθηκεύεται χωριστά από το µη 
χρωµατισµένο ναυτιλιακό πετρέλαιο και µεταφέρεται µε κατάλληλα κατά την 
κρίση του ∆ιευθυντή πλωτά µέσα ή βυτιοφόρα οχήµατα.  

 7.  Οποιαδήποτε δεξαµενή, δοχείο, χώρος αποθήκευσης, αγωγός ή αντλία 
παράδοσης χρωµατισµένου ναυτιλιακού πετρελαίου φέρει ανεξίτηλη επιγραφή 
στην οποία αναγράφεται ότι πρόκειται για χρωµατισµένο ναυτιλιακό 
πετρέλαιο.  

 8.   (1)  Απαγορεύεται η ιχνηθέτηση και χρωµατισµός ναυτιλιακού πετρελαίου 
εκτός εάν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
γνωστοποίησης. 

 (2) Απαγορεύεται η αφαίρεση ιχνηθέτη ή χρωστικής ουσίας από το 
χρωµατισµένο ναυτιλιακό πετρέλαιο. 

 (3) Απαγορεύεται η προσθήκη σε χρωµατισµένο ναυτιλιακό πετρέλαιο 
οποιουδήποτε ενεργειακού προϊόντος ή οποιασδήποτε ουσίας η οποία 
αλλοιώνει την ταυτότητα του χρησιµοποιηθέντος ιχνηθέτη ή χρωστικής 
ουσίας. 

 9.  Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της τελωνειακή νοµοθεσίας και  του περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόµου σε σχέση µε τις εξουσίες των λειτουργών για 
έρευνα οχηµάτων, σκαφών και οικηµάτων, εξουσιοδοτηµένος λειτουργός που 
λαµβάνει δείγµατα για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης: 

 (α)  από όχηµα ή σκάφος, οφείλει να πράττει τούτο εάν είναι δυνατό στην 
παρουσία του προσώπου που εµφανίζεται να είναι ο ιδιοκτήτης του ή 
του προσώπου που έχει την ευθύνη του οχήµατος ή του σκάφους· 

Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου είναι δύσκολη η λήψη δειγµάτων από τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη 
του οχήµατος ή του σκάφους είναι υπεύθυνο για να παράσχει δείγµα για τους 
σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης: 

 Νοείται περαιτέρω ότι µέχρι την παράδοση του δείγµατος από τον ιδιοκτήτη ή 
το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του οχήµατος ή του σκάφους, το όχηµα ή το 
σκάφος είναι δυνατό να κατακρατηθεί από το εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 
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 (β)    από οποιοδήποτε υποστατικό ή κατοικία πράττει τούτο εάν είναι δυνατό 
στην παρουσία και µε την έγκριση του κατόχου του υποστατικού 
κατοικίας ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το χώρο αυτό: 

  Νοείται ότι όταν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των διατάξεων των 
υποπαραγράφων (α) και (β) ο λειτουργός που λαµβάνει το δείγµα οφείλει να 
αποστείλει κοινοποίηση στον κάτοχο ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη του 
οχήµατος ή του σκάφους ή της κατοικίας ή του υποστατικού, µε την οποία να 
τον πληροφορεί ότι έχει ληφθεί δείγµα και µέρος του είναι διαθέσιµο εάν το 
απαιτήσει σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται στην κοινοποίηση.   

 10.  Τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε ανάλυσης δειγµάτων που λαµβάνονται για 
τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης δεν είναι αποδεκτά σε 
οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία, ή σε οποιαδήποτε διαδικασία που 
αρχίζει από το ∆ιευθυντή, εκτός αν η ανάλυση γίνεται από το Γενικό Χηµείο 
του Κράτους ή άλλο εγκεκριµένο από το ∆ιευθυντή Χηµείο. 

 11.  Κατά την λήψη δειγµάτων ο λειτουργός οφείλει να διαχωρίσει το δείγµα σε 
τρία µέρη, συµπεριλαµβανοµένου του υποκειµένου σε ανάλυση, τα οποία 
σηµατοδοτούνται και σφραγίζονται το καθένα χωριστά και:   

 (α)   ένα µέρος παραδίδεται στο πρόσωπο στην παρουσία του οποίου έχει 
ληφθεί αν το απαιτήσει, και 

 (β)  το άλλο µέρος κατακρατείται στο Τελωνείο για µελλοντική χρήση. 

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

 


