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Κ.∆.Π. 400/2004 

 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 9(5)  
 

Λεπτοµέρειες που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του                             
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 

 
                          
91(Ι) του 2004 

 

Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο 
(5) του άρθρου 9 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί 
τα ακόλουθα: 

  1.  Για τη χορήγηση έγκρισης φορολογικού εκπροσώπου όπως αναφέρεται 
στο εδάφιο (3) του άρθρου 9 θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τον πωλητή του κράτους µέλους αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διεκπεραίωση των φορολογικών του 
υποχρεώσεων κατά την άφιξη των προϊόντων στη ∆ηµοκρατία.  

  2.  Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9, υποβάλλεται από 
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο στο Τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του 
οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του και συνοδεύεται από 
πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο πληρεξούσιου ή άλλου εγγράφου του 
πωλητή του άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 
οποίο προκύπτει η εξουσιοδότηση·  

  3.  Ο πωλητής ή ο φορολογικός εκπρόσωπος οφείλει να συµµορφώνεται 
στις ακόλουθες υποχρεώσεις:   

 (α) να καταθέτει πριν από την αποστολή των προϊόντων σχετική 
δήλωση στο Τελωνείο άφιξης τους καθώς και σχετική εγγύηση η 
οποία να καλύπτει τους αναλογούντες ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης. 

 Η δήλωση περιλαµβάνει τα πιο κάτω στοιχεία:  

 (i). τα στοιχεία του προσώπου που διενεργεί τη δήλωση 
(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό εγγραφής στο Μητρώο 
Φ.Π.Α. κλπ.), 

(ii). το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αποστολέα, 

(iii). τη χώρα αποστολής, 

(iv). το είδος των προϊόντων (περιγραφή, κωδικός Σ.Ο.), 

(v). την ποσότητα των προϊόντων ανάλογα µε τη µονάδα 
υπολογισµού του φόρου (λίτρα, χιλιόγραµµα κλπ.) 

(vi). την πιθανή ηµεροµηνία άφιξης των προϊόντων. 
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 (β)  η δήλωση υποβάλλεται στο Τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του 
οποίου βρίσκονται τα υποστατικά στα οποία παραλαµβάνονται τα 
προϊόντα, σε τρία αντίγραφα.  Η δήλωση πιστοποιείται από το 
Τελωνείο και το πρωτότυπο παραµένει στο Τελωνείο σε 
εκκρεµότητα µέχρι την άφιξη των προϊόντων.  Το δεύτερο αντίτυπο 
αποστέλλεται στον αποστολέα / προµηθευτή και το τρίτο κρατείται 
από το πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση.  Στην υποβαλλόµενη 
δήλωση επισυνάπτεται το δελτίο παραγγελίας ή προτιµολόγιο ή 
τιµολόγιο ή άλλο έγγραφο που υποδηλώνει την ύπαρξη πρόθεσης 
παραλαβής προϊόντων. 

 (γ) µετά την άφιξη των προϊόντων ο πωλητής ή ο φορολογικός 
εκπρόσωπος οφείλει να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
που αναλογεί στα προϊόντα που αφίχθηκαν, το αργότερο την 
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την άφιξή τους. 

 (δ) επιπρόσθετα από τυχόν άλλα λογιστικά βιβλία που υποχρεούται 
να τηρεί µε βάση τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο του 2004, 
να τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία σχετικά µε:  

 (i). τα είδη και ποσότητες των προϊόντων που 
παραλαµβάνονται και την ηµεροµηνία παραλαβής· 

 (ii). τα στοιχεία του παραλήπτη (όνοµα και διεύθυνση)· 

 (iii). την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
προϊόντα που παραλαµβάνει. 

 4. Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9 του περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, σε περίπτωση αποστολής 
προϊόντων από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει 
καταβληθεί στη ∆ηµοκρατία δυνατόν να επιστραφεί στον πωλητή εφόσον 
αυτός υποβάλει αίτηση επιστροφής του καταβληθέντος ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στο ∆ιευθυντή. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόδειξη 
καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη ∆ηµοκρατία και στο 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

 


