
Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 401/2004, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Επίζεµεο 
Εθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3849 ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 487/2014(Ε.Ε. 4828, 
31/10/2014).. Σην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο πην πάλσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνχο 
δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ ην Τµήµα Τεισλείσλ 

δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο. 

Κ.∆.Π. 401/2004  

  

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(Ι) ΣΟΤ 2004)  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ην άξζξν 11(2) 

Έγθξηζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξνινγηθψλ απνζεθψλ                            
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ. 

 

                               
91(Ι) ηνπ 
2004  

Ο ∆ηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ην εδάθην 
(2) ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004, 
γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

  1.  Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ ∆ηεπζπληή πνπ 
αθνξά ηελ έγθξηζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξνινγηθψλ 
απνζεθψλ (Κ∆Π 129/2004, Ε.Ε. 3815 εµεξ. 5.3.2004), γηα ζθνπνχο 
ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξνινγηθήο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ 
πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ, εθαξµφδνληαη επηπξφζζεηα θαη 
νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο.  

  2.  Καηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα έγθξηζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θνξνινγηθήο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ 
απηψλ, ηα ηνπνγξαθηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ππνζηαηηθψλ πνπ 
ζα ππνβιεζνχλ γηα λα εγθξηζνχλ ηα ππνζηαηηθά απηά σο θνξνινγηθή 
απνζήθε, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν 2(δ) ηεο γλσζηνπνίεζεο ηνπ 
∆ηεπζπληή πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
θνξνινγηθψλ απνζεθψλ (Κ∆Π 129/2004, Ε.Ε. 3815 εµεξ. 5.3.2004), ζα 
πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ:  

  (α) ηηο δεμαµελέο απνζήθεπζεο  

  (β)  φιεο ηηο δηαζσιελψζεηο πνπ είλαη ελσµέλεο µε ηηο δεμαµελέο 
απνζήθεπζεο θαη ηνπο εγθεθξηµέλνπο ξννµεηξεηέο παξάδνζεο.  

  (γ) φιεο ηηο βαιβίδεο πνπ απνηεινχλ µέξνο ησλ δηαζσιελψζεσλ ή ησλ 
δεμαµελψλ απνζήθεπζεο.  

  (δ)  ηπρφλ ζπλνξηαθέο βαιβίδεο νη νπνίεο νξίδνπλ ηα φξηα ηεο 
θνξνινγηθήο απνζήθεο εάλ ππάξρεη  δηαζχλδεζε µε άιιν 
ππνζηαηηθφ ή εάλ αγσγφο δελ είλαη εγθεθξηµέλνο θαζ’  φιν ην 
µήθνο ηνπ.  

  (ε) ηα  αληιηνζηάζηα  

  (ζη) ηα ζεµεία δηαθιάδσζεο ησλ παξαιαµβαλνµέλσλ θαη 
δηαθηλνπµέλσλ πξντφλησλ (Manifolds)  

  (δ) ηα ζεµεία θφξησζεο θαη ηηο ζέζεηο ησλ ξννµεηξεηψλ µέζσ ησλ 



νπνίσλ ζα δηελεξγνχληαη νη παξαδφζεηο  

  (ε)  ην ζχζηεµα αλαµείμεσλ  

  (ζ) ην ζχζηεµα επαλαθνξάο πγξνπνηεµέλσλ αεξίσλ  

  (η) ην ζχζηεµα αλαθαζαξηζµνχ απνβιήησλ θαη πξντφλησλ αθπδάησζεο  

  (θ)  άιινπο ρψξνπο πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή ππνθαηάζηαησλ απηψλ 
ζπζθεπαζµέλσλ ζε βαξέιηα ή άιια δνρεία θαη  

  (ι) ηελ µνλάδα παξαγσγήο εάλ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή ππνθαηάζηαησλ απηψλ πνπ ζα 
ιεηηνπξγεί ζαλ θνξνινγηθή απνζήθε.  

  3.  Οπνηεζδήπνηε άιιεο απνζήθεο, δεμαµελέο ή δνρεία πνπ δελ πξφθεηηαη 
λα απνηειέζνπλ µέξνο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο είηε επξίζθνληαη 
εληφο ή πιεζίνλ ηνπ πεξηθξαγµέλνπ ρψξνπ φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ε 
θνξνινγηθή απνζήθε ζα πξέπεη λα δειψλνληαη μερσξηζηά ή λα 
ζεµεηψλνληαη επθξηλψο επί ησλ ππνβιεζέλησλ ζρεδίσλ θαη λα 
πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπο.  

  4.  Η έγθξηζε ιεηηνπξγίαο Φνξνινγηθήο Απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, 
ρνξεγείηαη απφ ην ∆ηεπζπληή γηα λα θαιχςεη πξαγµαηηθέο αλάγθεο ηνπ 
εµπνξίνπ. Εθηφο αλ άιισο απνθαζίζεη ν ∆ηεπζπληήο, πξαηήξηα πγξψλ 
θαπζίµσλ, άιια ππνζηαηηθά ιηαληθνχ εµπνξίνπ, ππνζηαηηθά 
απνζήθεπζεο θαπζίµσλ γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηδίνπ ηνπ αηηεηή ή 
ηεο ζπλδεδεµέλεο µε απηφλ εηαηξείαο θαη ππνζηαηηθά ρνλδξηθνχ 
εµπνξίνπ µε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ιηγφηεξεο απφ 500,000 ιίηξα, 
δελ δχλαληαη λα εγθξηζνχλ σο θνξνινγηθέο απνζήθεο.  

  5.  Η έγθξηζε δελ επεθηείλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πεξηθξαγµέλνπ ρψξνπ µηαο 
εγθαηάζηαζεο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε παξαγσγήο 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ή ππνθαηάζηαησλ απηψλ πνπ ιεηηνπξγεί σο 
θνξνινγηθή απνζήθε, αιιά πεξηνξίδεηαη:  

  (α)  ζηηο εηδηθά θαηαζθεπαζµέλεο δεμαµελέο ή δνρεία,  

  (β)  ζην ζχζηεµα αγσγψλ θαη δηαζσιελψζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεµέλν 
µε ηηο εγθεθξηµέλεο δεμαµελέο ή δνρεία γηα παξαιαβή θαη 
παξάδνζε,  

  (γ)  ζην ζχζηεµα αγσγψλ θαη αληιηψλ µεηαθνξάο πξνο θαηαµέηξεζε 
θαη παξάδνζε απφ ηνπο ξννµεηξεηέο παξάδνζεο,  

  (δ)  ζηα ζπζηήµαηα αλαµείμεσλ, επαλαθνξάο πγξνπνηεµέλσλ αεξίσλ 
θαη αλαθαζαξηζµνχ απνβιήησλ (waste oil interceptors) θαη  

   (ε)  ζε θαζνξηζµέλν ρψξν γηα απνζήθεπζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 
ζπζθεπαζµέλσλ ζε βαξέιηα ή άιια δνρεία.  

  6.  Οπνηαδήπνηε έγθξηζε γηα επεθηάζεηο ή νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
εγθξηζείζαο ήδε θνξνινγηθήο απνζήθεο ρνξεγείηαη απφ ηνλ ∆ηεπζπληή 
θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ εγθεθξηµέλνπ απνζεθεπηή επί ηνπ 
θαζνξηζµέλνπ εληχπνπ µέζσ ηνπ Αλψηεξνπ Τεισλεηαθνχ Λεηηνπξγνχ 
ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο θνξνινγηθήο 
απνζήθεο.  

7.  Εθηφο απφ έξγα ζπληήξεζεο ηα νπνία θνηλνπνηνχληαη θαη εγθξίλνληαη 



απφ ηνλ αξµφδην εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγφ, νπνηεζδήπνηε πξνηάζεηο 
γηα µε νπζηαζηηθέο αιιαγέο, πξνζζέζεηο, µεηαθηλήζεηο, αθαηξέζεηο ή 
δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εγθξηζείζα εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε 
νπνηαζδήπνηε δεμαµελήο, αληιίαο ξννµεηξεηή ή δηαζσιήλσζεο, εθηφο 
απφ ηηο πεξηπηψζεηο επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ, ζα πξέπεη λα 
θνηλνπνηνχληαη γξαπηψο ζηνλ Αλψηεξν Τεισλεηαθφ Λεηηνπξγφ ζηνλ 
νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο θνξνινγηθήο 
απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηµεο εµέξεο πξηλ ηελ πξνηηζέµελε  
έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ηνπ νπνίνπ ε έγθξηζε είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

  8.  Οη επηηξεπφµελεο ιεηηνπξγίεο παξαγσγήο, µεηαπνίεζεο, παξαιαβήο, 
θαηνρήο, απνζηνιήο θαη παξάδνζεο θαη ην σξάξην θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ νπνίνπ ζα εθηεινχληαη νη ιεηηνπξγίεο απηέο εληφο ησλ θνξνινγηθψλ 
απνζεθψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, εγθξίλνληαη ππφ φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο απφ ηνλ ∆ηεπζπληή θαηά πεξίπησζε, θαη θαζνξίδνληαη 
ζηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ππνζηαηηθνχ µεηά απφ 
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ πξνζψπνπ.  

  9.  Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 
ελδηαθεξνµέλνπ πξνζψπνπ λα επηηξέςεη ηελ πξνζσξηλή δηάζεζε 
δεμαµελήο ε νπνία απνηειεί µέξνο θνξνινγηθήο απνζήθεο γηα λα 
ρξεζηµνπνηεζεί θαζ’ νινθιεξίαλ γηα απνζήθεπζε θνξνινγεµέλσλ 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (debonding) ή λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα λα 
δηέιζνπλ θνξνινγεµέλα ελεξγεηαθά πξντφληα µέζσ απηήο (temporary 
common storage)   

  

 
 
 
 
 
 
ΚΔΠ 487/2014, 
ΕΕ4828-31/10/14 

10.  ∆ελ επηηξέπεηαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο πνπ έρνπλ εγθξηζεί σο 
θνξνινγηθέο απνζήθεο λα παξαιαµβάλνπλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο 
ελεξγεηαθά πξντφληα, εµηθαηεξγαζµέλα ή δηπιηζµέλα ζε µνξθή έηνηµνπ 
πξντφληνο, γηα απνζήθεπζε θαη παξάδνζε ρσξίο λα ππνζηνχλ 
νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία δηχιηζεο, επαλαθαζαξηζµνχ ή 
αλάµεημεο ή άιιε επεμεξγαζία πνπ δχλαηαη λα ζεσξεζεί  παξαγσγή, 
εθηφο αλ ππάξρεη γξαπηή έγθξηζε ηνπ ∆ηεπζπληή.  

11. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ παξαγξάθσλ ηεο παξνχζαο 
Γλσζηνπνίεζεο θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ Γλσζηνπνηήζεσλ πνπ 
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ελεξγεηαθψλ 
πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ, ν Δηεπζπληήο δχλαηαη ππφ φξνπο 
θαη πξνυπνζέζεηο φπσο ήζειε θαζνξίζεη, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ, λα επηηξέςεη ηε ιεηηνπξγία εηθνληθψλ 
δεμακελψλ (fictitious tanks), ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη 
ηδηαηηεξφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απνζεθεπηή.  Η ιεηηνπξγία θαη ν 
έιεγρνο ησλ εηθνληθψλ δεμακελψλ ζα βαζίδεηαη ζηηο ινγηζηηθέο 
θαηαρσξήζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ. 

  12.  Η θαηαβνιή ησλ εηήζησλ ηειψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Φνξνινγηθήο 
Απνζήθεο ζεσξείηαη πξάμε απηφµαηεο αλαλέσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
θνξνινγηθήο απνζήθεο.  

  13.  Ο θάηνρνο θνξνινγηθήο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, δχλαηαη µε 
γξαπηή αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εγθξηζέληνο ππνζηαηηθνχ λννπµέλνπ φηη φια ηα ηεινχληα ππφ θαζεζηψο 
αλαζηνιήο πξντφληα έρνπλ εμαληιεζεί ή  έρνπλ θαηαβιεζεί νη 
αλαινγνχληεο επ’  απηψλ εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ή άιιεο 
επηβαξχλζεηο.  

14.  Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ∆ηεπζπληήο αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
Φνξνινγηθήο Απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ 
απηψλ, νη αλαινγνχληεο εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο ζηα ηεινχληα ππφ 
θαζεζηψο αλαζηνιήο πξντφληα ηα νπνία παξαµέλνπλ ζε νπνηαδήπνηε 



δεμαµελή, δνρείν ή αγσγφ ν νπνίνο ζπµπεξηιαµβάλεηαη ζηελ 
θνξνινγηθή απνζήθε, θαζίζηαληαη άµεζα απαηηεηνί, αιιά παξαρσξείηαη 
άδεηα λα παξαµείλνπλ ηα πξντφληα απηά ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο 
µέρξη έλα µήλα απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο επηζηνιήο ζηνλ θάηνρν ηνπ 
εγθεθξηµέλνπ ππνζηαηηθνχ, λννπµέλνπ φηη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ 
εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο θαη ηπρφλ άιισλ επηβαξχλζεσλ 
θαιχπηεηαη απφ εγγχεζε.  

  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο αλ δελ  
ππάξμεη θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ, αλεμάξηεηα απφ  
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ εγθεθξηµέλνπ ππνζηαηηθνχ, ηα 
ππφ  θαζεζηψο αλαζηνιήο πξντφληα µεηαθηλνχληαη µε έμνδα ηνπ 
απνζεθεπηή ζε  άιιν εγθεθξηµέλν ππνζηαηηθφ ή ππφθεηληαη ζε 
δήµεπζε.  

15. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1
ε

 Μαΐνπ 2004. 

  .  

 


