
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της 
∆ηµοκρατίας Αρ. 3844 στις 23/04/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωση 
σας 
 

Κ.∆.Π. 273/2004 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

(ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) 
 

Γνωστοποίηση µε βάση τα Άρθρα 67 και 100 
 

Όροι και προϋποθέσεις που αφορούν την κατασκευή, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων του Τρίτου 
και Πέµπτου Παραρτήµατος του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2003.  

Ο ∆ιευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 67 και 100 του Περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2003 γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

1. Η άδεια κατασκευής προϊόντων του Τρίτου και Πέµπτου Παραρτήµατος του περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2003 εκδίδεται από το ∆ιευθυντή σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µετά 
από 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 πριν από την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησής του στο Τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά 
στα οποία θα κατασκευάζονται τα προϊόντα του Τρίτου και Πέµπτου Παραρτήµατος και 
απαιτείται όπως συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα ή πιστοποιηµένα αυτών 
αντίγραφα και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα µε την περίπτωση: 

(α) ∆ελτίο 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 αρµοδιότητές 
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) Στοιχεία σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης, τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου 
και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου. 

(η) Στοιχεία σχετικά µε το ετήσιο επίπεδο αποθεµάτων, εκτίµηση σχετικά µε την ετήσια 
παραγωγή, κατοχή ή µεταφορά προϊόντων. 

(θ) Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που χρησιµοποιούνται στην 
παραγωγή και αποθήκευση προϊόντων, θεωρηµένα από την αρµοδία Αρχή. 

(ι) Πολεοδοµική άδεια και/ή άδεια οικοδοµής από την αρµοδία Αρχή ως προς την 
συγκεκριµένη χρήση του υποστατικού. 

(ια) ∆ήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν των υποστατικών. 

(ιβ) Στοιχεία που να αποδεικνύουν την νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος 
ιδιοκτησίας και ενοικιαστήριο έγγραφο. 

(ιγ) Πιστοποιητικό καταλληλότητας από το  Επιστηµονικό Συµβούλιο Τροφίµων όταν 
απαιτείται από το είδος του παραγόµενου προϊόντος. 

(ιδ) στοιχεία σχετικά µε συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής. 
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(ιε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο ή πληροφορία που κρίνονται, κατά περίπτωση, 
αναγκαία από το ∆ιευθυντή, για την νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης και γενικότερα για 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

3. Για να εκδοθεί η άδεια κατασκευής προϊόντων του Τρίτου και Πέµπτου Παραρτήµατος ο 
∆ιευθυντής πρέπει να ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α)  Ύπαρξη οικονοµικής αναγκαιότητας. 

(α) Ύπαρξη µέτρων ασφαλείας και καταλληλότητας των υποστατικών για διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

(β)  Επαρκής φωτισµός, µέσα πυρόσβεσης και επιπρόσθετα κατάλληλος εξοπλισµός ανάλογα 
µε το είδος των προϊόντων για τη διενέργεια των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση 
ελέγχων.  ∆ιάθεση εντός των υποστατικών κατάλληλου και ασφαλούς γραφειακού χώρου 
και εξοπλισµού για χρήση από το Τελωνείο κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων 
ελέγχων και διατυπώσεων. 

(γ)  Επαρκές λογιστικό σύστηµα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

4.  Ο κατασκευαστής προϊόντων του Τρίτου και Πέµπτου Παραρτήµατος του περί Φόρων 
Κατανάλωσης του 2003, µετά την λήψη της άδειας από τον ∆ιευθυντή υποχρεούται: 

α) Να παρέχει εγγύηση η οποία να καλύπτει την παραγωγή, µεταποίηση, κατοχή και 
διακίνηση των προϊόντων που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης. 

Το είδος και το ύψος της εγγύησης καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα: 

- µε το είδος της δραστηριότητας που ασκείται 

- τη φύση του προϊόντος και 

- τον κίνδυνο που περικλείουν οι δραστηριότητες του κατασκευαστή. 

Το ποσό της εγγύησης είναι δυνατόν να αναθεωρείται από το ∆ιευθυντή λαµβάνοντας 
υπόψη, µεταξύ άλλων, ενδεχόµενες αλλαγές σχετικά µε τον όγκο των συναλλαγών, τις 
δραστηριότητες του κατασκευαστή ή τους συντελεστές των φόρων κατανάλωσης. 

(β) Να ενηµερώνει γραπτώς το ∆ιευθυντή για οποιαδήποτε µεταβολή των δεδοµένων που 
έχουν ληφθεί υπόψη για την χορήγηση της άδειας και να µην προβαίνει σε οποιεσδήποτε 
αλλαγές ή τροποποιήσεις στα υποστατικά, στις µεθόδους κατασκευής ή παραγωγής, στα 
σκεύη, δοχεία, µήτρες και άλλα αντικείµενα, πριν εξασφαλίσει την έγκρισή του. 

(γ) Να τηρεί βιβλία παραγωγής, κοστολόγια παραγωγής και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική ή 
άλλη µορφή ή όπως ήθελε εγκρίνει ο ∆ιευθυντής, απαραίτητα για τον ορθό υπολογισµό 
του καταβλητέου φόρου κατανάλωσης.  

(δ) Κάθε έκδοση ή µετακίνηση προϊόντων από το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής ή 
κατασκευής να συνοδεύεται από αριθµηµένο τιµολόγιο ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο και η 
αρίθµηση τους να δηλώνεται εκ των προτέρων από τον κατασκευαστή στον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

(ε) Να υποβάλλει στο Τελωνείο σε τακτά χρονικά διαστήµατα όπως κατά περίπτωση ήθελε 
καθορίσει ο ∆ιευθυντής, δήλωση αναφορικά µε τις ποσότητες των προϊόντων που 
παρήχθησαν, εξήχθησαν ή διατέθηκαν για κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία. 

(στ) Να δέχεται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από το Τελωνείο 
και να παρουσιάζει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού. 

(ζ) Να εφαρµόζει οποιοδήποτε πρόσθετο µέτρο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από το 
∆ιευθυντή, ως εκ της φύσης του προϊόντος ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε 
συγκεκριµένης περίπτωσης, µε σκοπό τη διευκόλυνση του τελωνειακού ελέγχου και την 
προστασία των δηµοσίων εσόδων. 

(η) Να συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατόν να επιβληθούν από 
τον ∆ιευθυντή. 

5. Η άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή δεν δύναται να µεταβιβαστεί παρά µόνο εφόσον 
υποβληθεί στο ∆ιευθυντή νέα αίτηση από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο για χορήγηση νέας 
άδειας. 
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6. Η παρούσα γνωστοποίηση θα τεθεί σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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