
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. 407/2004 

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

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 49 
 

Έγκριση σύστασης και λειτουργίας υποστατικού παραγωγής 
ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής. 

 

94(Ι) του 2004 Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το άρθρο 49 
του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:  

 1.   Εγκρίνεται από τον ∆ιευθυντή η σύσταση και η λειτουργία υποστατικού 
παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών εκτός 
καθεστώτος αναστολής, σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και εκδίδεται η 
ειδική για το σκοπό αυτό άδεια εφόσον υποβληθεί γραπτή αίτηση, η οποία 
δύναται να είναι και σε µηχανογραφηµένη µορφή,  ο τύπος και η µορφή της 
οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Ι στην παρούσα γνωστοποίηση.  

 2.    Η αίτηση υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο στο Τελωνείο στη 
χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται το υποστατικό και απαιτείται 
όπως συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα ή 
πιστοποιηµένα αυτών αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, 
ανάλογα µε την περίπτωση: 

α)  δελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

β)  πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη, 

γ)  πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον  
Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, 

δ)  πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας, την  
ιδιότητα και τις αρµοδιότητες τους στην εταιρεία από τον Έφορο 
Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, 

ε)  πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α., 

στ)  πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο, 

ζ) τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια του υποστατικού  
θεωρηµένα από την αρµοδία αρχή τα οποία θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν:  

(i) τις δεξαµενές και τους χώρους αποθήκευσης πρώτων υλών  
και ετοίµου ενεργειακού προϊόντος, 

(ii) τη µονάδα παραγωγής, 

(iii) όλες τις διασωληνώσεις που είναι ενωµένες µε τις 
δεξαµενές αποθήκευσης πρώτων υλών, µε τη µονάδα 
παραγωγής και µε τις δεξαµενές αποθήκευσης ετοίµου 
ενεργειακού προϊόντος, 
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(iv) όλες τις βαλβίδες που αποτελούν µέρος των 
διασωληνώσεων της µονάδας παραγωγής και των 
δεξαµενών αποθήκευσης πρώτων υλών, 

(v) αντλίες και διακλαδώσεις (Manifolds), 

(vi) τους ροοµετρητές µέσω των οποίων το έτοιµο ενεργειακό 
προϊόν θα µεταφέρεται από την µονάδα παραγωγής στις 
δεξαµενές αποθήκευσης. 

η)  πολεοδοµική άδεια και ή άδεια οικοδοµής από την αρµοδία αρχή 
ως προς την συγκεκριµένη χρήση του υποστατικού,  

θ)  στοιχεία που να αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή του υποστατικού 
όπως τίτλος ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο, 

ι)  στοιχεία σχετικά µε άλλες συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής, 

ια)  στοιχεία σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της Εταιρείας, τα µέτρα 
εσωτερικού ελέγχου και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου, 

ιβ)  εκτίµηση σχετικά µε την ετήσια παραγωγή, 

ιγ)  κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο ή πληροφορία που κρίνονται 
κατά περίπτωση αναγκαία από το ∆ιευθυντή για την νόµιµη 
λειτουργία του υποστατικού και γενικότερα για εξέταση και 
αξιολόγηση της αίτησης. 

 3.  Για να εγκριθεί υποστατικό παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, ο ∆ιευθυντής πρέπει 
να ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 α)  ύπαρξη µέτρων ασφαλείας και καταλληλότητας της µονάδας 
παραγωγής και των αποθηκευτικών χώρων για διασφάλιση των 
συµφερόντων του δηµοσίου· 

β)  κατάλληλη διαρρύθµιση του χώρου του υποστατικού ούτως ώστε 
να είναι ευχερής ανά πάσα στιγµή ο φυσικός έλεγχος και κατάλληλη 
υποδοµή ούτως ώστε να είναι ευχερής και ο λογιστικός έλεγχος 
αυτού· 

γ)  επαρκές λογιστικό σύστηµα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
του υποστατικού· 

δ)  επαρκής φωτισµός, µέσα πυρόσβεσης και επιπρόσθετα 
κατάλληλος εξοπλισµός ανάλογα µε το είδος των προϊόντων που 
παράγονται για την διενέργεια των κατά περίπτωση ελέγχων.  
∆ιάθεση εντός του υποστατικού κατάλληλου και ασφαλούς 
γραφειακού χώρου και εξοπλισµού για χρήση από το Τελωνείο 
κατά την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων και διατυπώσεων.  

 4. (α) Η είσοδος των πρώτων υλών και η έξοδος των προϊόντων προς και από 
το υποστατικό παραγωγής θα γίνεται µε τη διαδικασία και τα έγγραφα που 
καθορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ιευθυντή. 

(β) θα τηρούνται στοιχεία για την παραλαβή και κατοχή πρώτων υλών, 
παραγωγή και µεταποίηση όπως και για την πώληση των παραχθέντων 
προϊόντων όπως θα οριστεί από το ∆ιευθυντή. 

 5.    Ο ∆ιευθυντής δύναται εάν και εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο να αποφασίσει 
την τοποθέτηση λειτουργών σε υποστατικό παραγωγής εκτός καθεστώτος 
αναστολής ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών. 

 

 6.   Στην περίπτωση οποιασδήποτε µεταβολής των δεδοµένων που έχουν 
ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποστατικού 
παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής ενεργειακών προϊόντων και 
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υποκατάστατων αυτών, θα πρέπει να ενηµερώνεται γραπτώς ο ∆ιευθυντής 
και να µη γίνονται οποιεσδήποτε αλλαγές, επεκτάσεις ή ουσιαστικές 
τροποποιήσεις πριν εξασφαλιστεί η έγκριση του. 

 7.    Εκτός από έργα συντήρησης τα οποία κοινοποιούνται και εγκρίνονται από 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, οποιεσδήποτε προτάσεις για µη ουσιαστικές 
αλλαγές, προσθέσεις,  µετακινήσεις, αφαιρέσεις ή διαφοροποιήσεις στο 
εγκριθέν υποστατικό ή τη χρήση οποιασδήποτε δεξαµενής, αντλίας 
ροοµετρητή ή διασωλήνωσης, θα πρέπει να κοινοποιούνται και εγκρίνονται 
από τον Ανώτερο Τελωνειακό Λειτουργό στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εποπτεία και ο έλεγχος του υποστατικού παραγωγής. 

 8.   Η άδεια λειτουργίας υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής δεν δύναται να 
µεταβιβαστεί παρά µόνο εφόσον υποβληθεί στο ∆ιευθυντή νέα αίτηση από 
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο για χορήγηση νέας άδειας  

 9. Εγκεκριµένα υποστατικά παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών δύνανται να καταναλώνουν ενεργειακά προϊόντα 
χωρίς την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης νοουµένου ότι 
παράγονται σ αυτά και η κατανάλωση τους γίνεται για τους σκοπούς της 
παραγωγής. Θεωρείται ότι η κατανάλωση γίνεται για τους σκοπούς της 
παραγωγής όταν το ενεργειακό προϊόν χρησιµοποιήθηκε ως: 

 (α)  πρώτη ύλη για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων ή χηµικό 
µετασχηµατισµό  µαζί µε ουσία που δεν είναι ενεργειακό προϊόν, 

(β)  καύσιµο για την παραγωγή θερµότητας, φωτισµού και ενέργειας 
που απαιτείται για την επεξεργασία  πρώτων υλών και  διατήρηση  
ετοίµων προϊόντων σε κατάσταση ικανή προς αποθήκευση και 
µεταφορά, 

(γ)  λιπαντικό µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή 
ενεργειακών προϊόντων, 

(δ)  διαλύτης στην παραγωγή ενεργειακών προϊόντων. 

 10.  Ο κάτοχος υποστατικού παραγωγής οφείλει να δηλώνει στο ∆ιευθυντή 
οποιαδήποτε ενεργειακά προϊόντα διαχωριστούν µε σκοπό να 
χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της παραγωγής.  Ενεργειακά προϊόντα τα 
οποία έχουν διαχωριστεί δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για άλλο 
σκοπό εκτός κατόπιν άδειας του ∆ιευθυντή.  

 11. Κάθε πρόσωπο το οποίο απευθύνεται στο ∆ιευθυντή για έγκριση 
υποστατικού που θα χρησιµοποιείται για παραγωγή ενεργειακών 
προϊόντων  και υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, 
πρέπει να καταθέσει αν απαιτήσει τούτο ο ∆ιευθυντής, εγγύηση τέτοια που 
να ικανοποιεί το ∆ιευθυντή αναφορικά µε την παραγωγή και την καταβολή 
των αναλογούντων  ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 12.  Η έγκριση υποστατικού παραγωγής, εκτός αν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει 
διαφορετικά δεν επεκτείνεται στο σύνολο του περιφραγµένου χώρου του 
υποστατικού παραγωγής, αλλά άρχεται από τις δεξαµενές ή τα δοχεία 
αποθήκευσης της βασικής πρώτης ύλης και  περατώνεται στον εγκεκριµένο 
ροοµετρητή που εγκαθίσταται µεταξύ της αποδεκτής από τον ∆ιευθυντή 
τελευταίας δεξαµενής ή δοχείου της µονάδας παραγωγής και της 
δεξαµενής αποθήκευσης ετοίµου προϊόντος: 

         Νοείται ότι όπου ολόκληρη η παραγωγή τυγχάνει απαλλαγής από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο ∆ιευθυντής δύναται να αποδεχθεί όπως η 
καταµέτρηση της ηµερήσιας παραγωγής διενεργείται µε οποιαδήποτε άλλη 
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µέθοδο πέραν της καταµέτρησης µέσω ροοµετρητή.  

 13.  Αποθήκευση οποιονδήποτε άλλων υλικών  εντός του περιφραγµένου χώρου 
του εγκριθέντος υποστατικού, εκτός από αυτά που αφορούν την 
παραγωγική διαδικασία, επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης του Ανώτερου 
Τελωνειακού Λειτουργού στον οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία και ο έλεγχος 
του υποστατικού παραγωγής, νοουµένου ότι η αποθήκευση τους αυτή δεν 
περικλείει κινδύνους για τα δηµόσια έσοδα. 

 14. Οι επιτρεπόµενες λειτουργίες παραλαβής πρώτων υλών, παραγωγής, 
µεταποίησης, και παράδοσης και το ωράριο κατά την διάρκεια του οποίου 
θα εκτελούνται οι λειτουργίας αυτές εντός του υποστατικού παραγωγής, 
εγκρίνονται από τον ∆ιευθυντή κατά περίπτωση, και καθορίζονται στην 
έγκριση λειτουργίας του συγκεκριµένου υποστατικού, µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου προσώπου. 

 15. Ο κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, υποχρεούται : 

 (α)  Να αναρτά σε περίοπτη  θέση επιγραφή που θα φέρει το όνοµα 
κάτω από το  οποίο λειτουργεί το υποστατικό, τον αναγνωριστικό 
αριθµό του υποστατικού και να διασφαλίζει ότι όλες οι δεξαµενές και 
δοχεία φέρουν αρίθµηση και  επιγραφή µε το είδος του προϊόντος 
που αποθηκεύουν. 

 (β)  Να επιτρέπει στο εξουσιοδοτηµένο λειτουργό  να λαµβάνει δείγµατα 
οιουδήποτε ενεργειακού  προϊόντος ως και µείγµατος αυτού, τα 
οποία ευρίσκονται οποιαδήποτε στιγµή και για οποιοδήποτε σκοπό, 
εντός του εγκεκριµένου υποστατικού. 

 (γ)  Να παρέχει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τον ∆ιευθυντή, επακριβή όργανα καταµέτρησης και 
ζύγισης, κατάλληλο εξοπλισµό για προσέγγιση οποιουδήποτε 
αντικειµένου και να προνοεί για επαρκή και συνεχή φωτισµό εντός 
των ορίων του περιφραγµένου χώρου όπου βρίσκεται το 
εγκεκριµένο υποστατικό. 

 (δ)  Να παρέχει κατ’ απαίτηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού  
πάσης φύσεως βοήθεια  εις οιονδήποτε χρόνο εν καιρώ ηµέρας ή 
νύκτας, µε σκοπό την διεξαγωγή έρευνας προς ανεύρεση ή εξέταση 
οιουδήποτε δοχείου που ευρίσκεται στο εγκεκριµένο υποστατικό ή 
τον έλεγχο του περιεχοµένου του δοχείου. 

 (ε)  Να παρέχει διευκολύνσεις και βοήθεια στους εξουσιοδοτηµένους 
λειτουργούς που εισέρχονται για οποιοδήποτε φυσικό ή λογιστικό 
έλεγχο, δειγµατισµό και καταµέτρηση οποιουδήποτε προϊόντος ή 
τον έλεγχο των αποθεµάτων του. 

 (στ)  Να δηλώνει στο ∆ιευθυντή, τη µέθοδο και τον εξοπλισµό που 
χρησιµοποιεί για τις καταµετρήσεις πρώτων υλών και ετοίµων  
προϊόντων που κατέχονται, παράγονται, µεταποιούνται ή 
παραδίδονται από αυτό και να κοινοποιεί σ αυτόν οποιεσδήποτε 
ουσιαστικές αλλαγές και τροποποιήσεις επέρχονται.  

 (ζ)  Όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε καταµέτρηση να ενεργεί για την 
ακρίβεια της καταµέτρησης και την συνοµολόγηση ορθού 
λογαριασµού (outturn report). 

 16. Ο  κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, δεν  πρέπει: 
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υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, δεν  πρέπει: 

 (α)  Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία απαιτείται 
ειδική άδεια ή έγκριση προτού εξασφαλίσει την άδεια ή έγκριση 
αυτή ή να παραλείπει την ανανέωση της όπου απαιτείται. 

 (β)  Να  χρησιµοποιεί οιανδήποτε δεξαµενή ή δοχείο στο εγκεκριµένο 
υποστατικό, εκτός  εάν τούτο  έτυχε της έγκρισης του ∆ιευθυντή.  

 (γ)  Να  αλλοιώνει, προσθέτει, µετακινεί ή καταστρέφει οιαδήποτε 
δοχεία  ή σωλήνες ή άλλα προσαρτήµατα στο εγκεκριµένο 
υποστατικό, εκτός εάν ειδοποιήσει εγγράφως τον εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό, δύο εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια οποιασδήποτε 
τέτοιας πράξεως. 

 (δ)  Να  αποπειράται ή να χρησιµοποιεί µέσα, µε σκοπό να παρακωλύει  
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό,  στη διακρίβωση της ποσότητας, 
θερµοκρασίας, πυκνότητας ή άλλου χαρακτηριστικού οιουδήποτε 
ενεργειακού  προϊόντος ή υποκατάστατου αυτού που ευρίσκεται 
στο υποστατικό, ούτε να εξαπατά αυτόν στην καταµέτρηση του 
βάθους, της διαµέτρου ή του βάρους οιουδήποτε δοχείου, ούτε να 
υποβάλλει σ αυτόν οποιαδήποτε έκθεση ή λογαριασµό που σε 
ουσιώδες σηµείο τους είναι αναληθής. 

 17. Ο κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, είναι υπεύθυνος και 
διασφαλίζει ότι : 

 (α)  δεν υπάρχει διασύνδεση µε αγωγούς ή άλλο µέσο µεταξύ της 
µονάδας παραγωγής και δεξαµενών ή δοχείων  τα  οποία δεν 
αποτελούν µέρος του  υποστατικού παραγωγής, 

 (β)  καθιστά σαφές σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή 
χρησιµοποιούν τα υποστατικά ούτως ώστε να είναι ενήµερα, ότι 
παράγονται ενεργειακά προϊόντα ή υποκατάστατα αυτών για τα 
οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να καταβληθεί και 
ότι οποιαδήποτε µετακίνηση µε την οποία αποφεύγεται η ορθή 
καταβολή των αναλογούντων φόρων αποτελεί αδίκηµα που 
τιµωρείται από τον νόµο, 

 (γ)  ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ενεργειακά προϊόντα που έχουν 
τεθεί σε ανάλωση έχει καταβληθεί ή έχουν γίνει όλες οι σχετικές 
διατυπώσεις για µη καταβολή του σε περιπτώσεις εγκριθείσας 
απαλλαγής, 

 (δ)  η ασφάλεια στο υποστατικό είναι σε ψηλό επίπεδο, ανάλογος 
έλεγχος διενεργείται γύρω από τα παραγόµενα προϊόντα και είναι 
υπό έλεγχο τα πρόσωπα και τα οχήµατα που διακινούνται τόσο 
κατά την είσοδο όσο και κατά τη έξοδο τους από τα υποστατικά 
αυτά,  

 (ε)  υπάρχει συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε απαιτήσεις για την υγεία 
και ασφάλεια που καθορίζονται από νόµους και κανονισµούς άλλων 
αρµόδιων Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και ανάρτησης 
προειδοποιητικών πινακίδων και έκδοσης οδηγιών ως προς τις 
ενέργειες που πρέπει να λαµβάνονται από όλα τα πρόσωπα, 
προσωπικό και επισκέπτες για να διατηρείται η ασφάλεια.  

 (ζ)  όπου το προσωπικό χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό ή 
προστατευτική στολή για άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας
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προστατευτική στολή για άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας 
και παρόµοιες δραστηριότητες αναλαµβάνονται στο υποστατικό 
από εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς, η  ίδια προστασία που 
παρέχεται  στο προσωπικό πρέπει να παραχωρείται και στους 
εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς. 

 (η)  γίνεται κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισµού µε σκοπό την  
συνεχή λειτουργία, ασφάλεια και ακρίβεια των οργάνων και 
συσκευών καταµέτρησης που χρησιµοποιεί, εξασφαλίζει ότι η 
χρήση τους είναι ακριβής και σωστή, και αντιλαµβάνεται ότι 
διαπράττει αδίκηµα εάν εκ προθέσεως ή αµέλειας χρησιµοποιεί 
εξοπλισµό ο οποίος δεν είναι ικανός να λειτουργήσει εντός της 
απαιτουµένης από τον ∆ιευθυντή ακρίβειας. 

 (θ)  γίνεται κατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων, οι εργασιακές 
συνθήκες εξασφαλίζουν ότι η εργασία διεξάγεται κάτω υπό όρους 
ασφαλείας και δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του 
προσωπικού του Τελωνείου που είναι εγκατεστηµένο ή 
επισκέπτεται το υποστατικό. 

 18. Ο κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής, υποχρεούται να 
εµφανίζει στα λογιστικά του βιβλία τους ακόλουθους λογαριασµούς: 

 (α)  λογαριασµό παραλαβών καθαρών ή ακάθαρτων πρώτων υλών 
όπου κάθε παραλαβή στο εγκεκριµένο υποστατικό καταχωρείται 
κατά ηµεροµηνία παραλαβής και ο λογαριασµός περιλαµβάνει τον 
χαρακτηρισµό και την ποσότητα των προϊόντων, τον τόπο απ’ όπου 
παραλήφθηκαν, το όνοµα και τη διεύθυνση του αποστολέα, 
στοιχεία του µεταφορικού µέσου καθώς επίσης και τα διακριτικά 
σηµεία και αριθµούς των δοχείων που έχουν εναποτεθεί τα 
παραληφθέντα προϊόντα. 

 (β) λογαριασµό ηµερήσιας παραγωγής και παράδοσης όπου κάθε 
πράξη καταχωρείται κατά ηµεροµηνία, χαρακτηρισµό και ποσότητα 
των ενεργειακών προϊόντων που παρήχθησαν ή παραδόθηκαν. 

 (γ)  λογαριασµό µε στοιχεία που αφορούν όλες τις πράξεις που έχουν 
διενεργηθεί εντός του εγκεκριµένου υποστατικού 
περιλαµβανοµένων και στοιχείων για όλα τα ενεργειακά προϊόντα 
που έχουν χρησιµοποιηθεί σ΄ αυτή και  

 (δ) λογαριασµό διάθεσης για κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία µε  
καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή µε απαλλαγή. 

 19.  Στην τήρηση των ανωτέρω λογαριασµών κανένας δεν πρέπει να προβαίνει 
σε αναληθή εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασµό, αρχείο, έκθεση, 
δελτίο παράδοσης, τιµολόγιο ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται ή τηρείται 
δυνάµει της παρούσας γνωστοποίησης από τον κάτοχο του υποστατικού 
παραγωγής: 

      Νοείται ότι εάν διενεργηθεί ανακριβής εγγραφή εξ αµελείας σε οποιοδήποτε 
βιβλίο ή άλλο έγγραφο, ή εγγραφή πρέπει να διορθωθεί δια της διαγραφής 
των ανακριβών λέξεων ή αριθµών και της εγγραφής των ορθών πάνω από 
τις διαγραφείσες.  Όλες οι διορθώσεις πρέπει να φέρουν τα αρχικά του 
προσώπου που προέβη στην διόρθωση.  
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 20. Στους τηρούµενους από τον κάτοχο του υποστατικού παραγωγής 
λογαριασµούς θα πρέπει όλα τα ενεργειακά προϊόντα να διακρίνονται 
αναλόγως της ταξινόµησης τους ή ως άλλως ήθελε ορίσει ο ∆ιευθυντής και  
να εµφανίζουν τις υγρές ποσότητες σε λίτρα σε θερµοκρασία 15ο Κελσίου.  

     Οι υγρές ποσότητες του υγροποιηµένου αερίου (LPG) των βαρέων (HFO) 
και ελαφρών µαζούτ (LFO)  πρέπει να εµφανίζονται σε χιλιόγραµµα 
βάρους. 

 21. Τα δυνάµει της παρούσας γνωστοποίησης παρεχόµενα στοιχεία που 
αφορούν την παραλαβή πρώτων υλών, παραγωγή, παράδοση ή 
διαχωρισµό προς χρήση πετρελαιοειδών πρέπει να καταχωρούνται στους 
σχετικούς λογαριασµούς όχι αργότερα από την µεσηµβρία της επόµενης 
µέρας όπου έγινε η σχετική πράξη. 

 22.  Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται αυξηµένος κίνδυνος για τα δηµόσια 
έσοδα, ο ∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει την τήρηση λεπτοµερέστερων 
λογαριασµών. 

 23. Ο κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής,  οφείλει να 
υποβάλλει: 

 (α)  ηµερήσιο δελτίο σε µηχανογραφηµένη ή µη µορφή στην οποία να 
σηµειώνονται οι ενδείξεις των ροοµετρητών τόσο σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος (ambient ltrs) όσο και σε θερµοκρασία 15οC 
(standard ltrs), οι συνολικές ηµερήσιες ποσότητες τιµολόγησης και 
οι θερµοκρασίες του υγρού σε συγκεκριµένες ώρες παραγωγής και 
παράδοσης όπως ήθελε απαιτήσει ο ∆ιευθυντής, 

 (β)  ηµερήσιο δελτίο σε µηχανογραφηµένη ή µη µορφή στην οποία 
σηµειώνονται όλα τα σχετικά στοιχεία, υψόµετρο, θερµοκρασία 
δεξαµενής, θερµοκρασία δείγµατος και πυκνότητα για όλες τις 
καταµετρήσεις που έχουν διενεργηθεί στο εγκεκριµένο υποστατικό 
για σκοπούς  αποθέµατος πρώτων υλών, παραλαβής, παραγωγής 
ή παράδοσης. 

 (γ)  µηνιαία έκθεση υπό µορφή ισολογισµού  (οil balance) αναφορικά µε 
όλα τα προς παραγωγή ή µεταποίηση ενεργειακά προϊόντα στην 
οποία να σηµειώνονται οι χρησιµοποιηθείσες πρώτες ύλες, τα 
προϊόντα κατά ποσότητα είδος και ηµεροµηνία που παράχθηκαν, οι 
απώλειες (φύρες) που διαπιστώθηκαν, στοιχεία και 
χαρακτηρισµούς των ενεργειακών προϊόντων που διαχωρίστηκαν 
και έχουν χρησιµοποιηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής για 
σκοπούς άλλους από την παραγωγή και στοιχεία για προϊόντα που 
δυνατόν να προέκυψαν από τις ανωτέρω χρήσεις. 

 (δ) µηνιαία κατάσταση στην οποία να σηµειώνονται όλες οι 
παραδοθείσες ποσότητες ξεχωριστά ανά προϊόν (summary of 
deliveries) καθώς επίσης και τα ποσά του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που έχουν καταβληθεί και  

 (ε)  ετήσια έκθεση εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, εάν 
απαιτήσει τούτο ο ∆ιευθυντής για τις ποσότητες των προϊόντων που 
παρήχθησαν, µεταποιήθηκαν ή παραδόθηκαν κατά το λήξαν έτος.  

 24.  Όπου ολόκληρη η παραγωγή ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων 
αυτών τυγχάνει απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο 
∆ιευθυντής δύναται να αποδεχθεί όπως: 
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 (α) τα ανωτέρω ηµερήσια δελτία τηρούνται από τον κάτοχο του 
εγκεκριµένου υποστατικού, αλλά παρουσιάζονται εάν και εφ όσον 
ζητηθούν από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό και 

 (β)  η υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων γίνεται ανά µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα. 

 25. Ο κάτοχος  υποστατικού παραγωγής ενεργειακών προϊόντων και 
υποκατάστατων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής,  πρέπει να φυλάει 
στο εγκεκριµένο υποστατικό στο οποίο ανήκουν: 

 (α)  όλα τα βιβλία, λογαριασµούς, αρχεία, παραγγελίες, δελτία 
παραλαβής ή παράδοσης, ή αντίγραφα αυτών, δελτία βάρους, 
τιµολόγια και άλλα έγγραφα τα οποία τηρούνται σύµφωνα µε την 
γνωστοποίηση αυτή, ή αφορούν την παραλαβή πρώτων υλών, 
παραγωγή  ή χρήση στο εγκεκριµένο υποστατικό ή την παράδοση 
ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων αυτών και υποχρεούται 
εφ' όσον κληθεί προς τούτο να παρουσιάσει αυτά στον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ο οποίος δύναται να διενεργήσει σ΄ 
αυτά εγγραφές, ή να λάβει αποσπάσµατα εξ’ αυτών.  

 (β) τους πίνακες καταµετρήσεως ή χωρητικότητας όλων των 
δεξαµενών, βυτίων ή δοχείων που ευρίσκονται στο εγκεκριµένο 
υποστατικό παραγωγής και εφ’ όσον κληθεί προς τούτο καθ’ 
οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάσει αυτούς στον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

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

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

   ΕΝΤΥΠΟ 
Φ.Κ.12 

 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 Για επίσηµη 
χρήση 
 
 

Σφραγίδα 

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΛΩΝΕ ΙΩΝ  

 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. 

 
 Στο πίσω µέρος υπάρχουν σηµειώσεις για να σας βοηθήσουν να συµπληρώσετε το έντυπο αυτό.  

Παρακαλείστε να τις διαβάσετε προσεκτικά. 
 Συµπληρώστε το έντυπο µε µαύρο ή µπλέ µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα. 
 Μπορείτε να το υποβάλετε στο Τελωνείο στην χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα 

υποστατικά που θα χρησιµοποιηθούν ως υποστατικό παραγωγής. 
      Παρακαλείστε να γράψετε το όνοµα σας 

 
1

 Αν είστε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης να γράψετε το όνοµα της εταιρείας 
 Αν είστε συνεταιρισµός να γράψετε το όνοµα του συνεταιρισµού και όλων των συνεταίρων και 
τους αριθµούς των δελτίων ταυτότητας τους. 

 
Όνοµα(τα) 

 Αριθµός Εγγραφής στον 
Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη / 
Αριθµός Ταυτότητας για 

φυσικό πρόσωπο 

 Αριθµός 
Εγγραφής στο 

Μητρώο 
Φ.Π.Α. 

 Αριθµός Εγγραφής 
στο Τελωνειακό 

Μητρώο 

 
 
 
 
 
 

      

      
2 Παρακαλείστε να συµπληρώσετε την εµπορική σας επωνυµία όπως εµφαίνεται στο Πιστοποιητικό 

του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη  
Εµπορική Επωνυµία 
 
 
 
 
(α) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας 3   Οδός               Αριθµός 

                       
 Όνοµα κτιρίου Αρ. ∆ιαµ. Τ.Κώδικας 

                       
Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

  Ηλεκτρονικό Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 

                        

 
 
 
 

 (β)  Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν είναι 
διαφορετική από την πιο πάνω. 



 10
  Οδός               Αριθµός 

                       
 Όνοµα κτιρίου Αρ. ∆ιαµ. Τ.Κώδικας 

                       
Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

  Ηλεκτρονικό Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 

                        

 
 (γ) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε άλλα στοιχεία που θεωρείτε χρήσιµα (Σηµείωση 1) 

 

 
 

4 Στοιχεία υποστατικού παραγωγής 

(α) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση των υποστατικών 

Οδός             Αριθµός 
                       
Όνοµα κτιρίου   Τ.Κώδικας 

                       
Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
  Ηλεκτρονικό Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 

                        

 
(β) Περιγραφή υποστατικού παραγωγής 

Περιγραφή και έκταση του χώρου (Εµβαδόν σε τ.µ.)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             Περιφραγµένος 

Μη στεγασµένος Στεγασµένος Σύνολο 

 
 
 
 
 
 

   

 
Περιγραφή   

(Σηµείωση 2) Αριθµός 
∆εξαµενής 

Χωριτικότητα σε 
Μετρικούς Τόνους Τοποθεσία 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Περιγραφή ενεργειακών προϊόντων και υποκατάστατων αυτών. 5 
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Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

(α)  Εκτίµηση ετήσιου επιπέδου παραγωγής  ή και ετήσιου κύκλου εργασιών 

 
 
 
 

 

 
 (β)  ∆ραστηριότητα του αιτητή στο υποστατικό παραγωγής(Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει)   

 Παραγωγή 
 Μεταποίηση 
 Ανάµειξη 
 Παραλαβή πρώτων υλών από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Παραλαβή πρώτων υλών από κράτη µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 Πληρωµές φόρου µέσω ακαθάριστου λογαριασµού πληρωµών 
 Αφορολόγητες παραδόσεις σε δικαιούχα πρόσωπα 
 Απαλλαγή πληρωµής ειδικού φόρου κατανάλωσης 
 Παράγωγα προϊόντα   
 Παραδόσεις σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργασµένων πρώτων υλών 

ή παραγώγων προϊόντων 
 
 
 
 
 
(γ) Λογιστικό Σύστηµα / Βιβλία και Αρχεία   (Σηµείωση 3) 
 
 
 
 
 

 (δ) Μέθοδοι παραγωγής που χρησιµοποιείτε και τρόποι καταµέτρησης  
 
 

 

6 
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 (ε) Συνοδευτικά Έγγραφα (Παρακαλώ σηµειώστε µε √ τα έγγραφα που επισυνάπτονται) 

 
 ∆ελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 
 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη. 
 Πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 

Επίσηµο Παραλήπτη. 
 Πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρµοδιότητές 

τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη. 
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. 
 Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιµοποιούνται ως 

φορολογική αποθήκη, θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή. 
 ∆ήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν του υποστατικού . 
 Πολεοδοµική άδεια και/ή άδεια οικοδοµής από την αρµόδια αρχή ως προς τη συγκεκριµένη 

χρήση του υποστατικού. 
 Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ιδιοκτησίας 

ή ενοικιαστήριο έγγραφο. 
 Στοιχεία σχετικά µε συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής. 
 Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία 

από το ∆ιευθυντή   για τη νόµιµη λειτουργία της υποστατικού παραγωγής και γενικότερα για 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

 ........................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ήλωση 

Εγώ ο/η 
...............................................................................................................................................

(Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε 

οποιοδήποτε επισυνηµµένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεµαι, µε 

πλήρη επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα 

Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης. 

 
Υπογραφή: ............................................................ 

Ηµεροµηνία: ........................................................ 
 

Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει 

Αυτοεργοδοτούµενος:                  Συνέταιρος:  
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Καταπιστευµατοδόχος:  Εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος:  
    
Γραµµατέας εταιρείας:           Πρόεδρος ή Γραµµατέας:  
     

 
 
Για υπηρεσιακή χρήση µόνο 
 
                Η αίτηση συστήνεται / δεν συστήνεται 
Παρατηρήσεις:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ........................................ 

                                                                                 Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

        
  Ηµεροµηνία: ...............................   

 

 
 

 

 

 

Για υπηρεσιακή χρήση µόνο 
 
                Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται 
   
 

Παρατηρήσεις: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................ 

                                                                                  ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων 

   

        

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

9 
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8 



 14
  Ηµεροµηνία: ...............................   

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

1. Σηµειώνεται επίσης το είδος της αίτησης, εάν πρόκειται για αίτηση που υποβάλλεται πρώτη φορά ή για 
τροποποίηση υφιστάµενης έγκρισης. 

2. H θέση αυτή συµπληρώνεται στην περίπτωση που η υποβαλλόµενη αίτηση περιλαµβάνει δεξαµενές  
αποθήκευσης πρώτων υλών και ηµικατεργασµένων προϊόντων. 

3. Παρέχονται λεπτοµέρειες σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της δραστηριότητας του υποστατικού / βιβλίο 
λογιστικής αποθήκης,  που δυνατόν να τηρούνται σε µηχανογραφηµένη ή άλλη µορφή.    
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