
Σεµείσζε:  Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 415/2004, πνπ δεµνζηεύηεθε ζηελ Επίζεµε Εθεµεξίδα ηεο 
∆εµνθξαηίαο µε αξηζµό 3849  ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Κ∆Π 551/2005. Σην θείµελν ηεο Κ∆Π 
415/2004 έρεη ελζσµαησζεί θαη ην θείµελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 551/2005 γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ 
αλαγλώζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην Τµήµα Τεισλείσλ δελ ππέρεη 
νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.∆.Π. 415/2004  

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(I) ΣΟΤ 2004)  

  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ην άξζξν 149(4)  

  

Απαιιαγή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζε ελεξγεηαθά πξντόληα πνπ παξαδίδνληαη µε ζθνπό ηνλ 
εθνδηαζµό αεξνζθαθώλ πνπ εθηεινύλ δηεζλήο θαη ελδνθνηλνηηθέο αεξνπνξηθέο µεηαθνξέο  

  

                     
91(Ι) ηνπ 
2004  

Ο ∆ηεπζπληήο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 149 
ηνπ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόµνπ ηνπ 2004, γλσζηνπνηεί ηα αθόινπζα:   

  1. Σηελ παξνύζα γλσζηνπνίεζε, εθηόο αλ από ην θείµελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:   

  «Δηεζλήο αεξνπνξηθή κεηαθνξά» ζεκαίλεη ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά ζηελ νπνία, βάζεη ηεο 
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ, ν ηόπνο αλαρσξήζεσο θαη ν ηόπνο πξννξηζκνύ, 
αλεμαξηήησο αλ ππάξρεη ή όρη δηαθνπή ηεο κεηαθνξάο ή κεηαθόξησζε, βξίζθνληαη είηε εληόο 
ησλ εδαθώλ  δύν θξαηώλ, είηε εληόο ηνπ εδάθνπο ελόο θαη κόλνλ θξάηνπο, εθόζνλ έρεη 
ζπκθσλεζεί ν ηόπoο ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ εληόο ηνπ εδάθνπο άιινπ θξάηνπο. H αεξνπνξηθή 
κεηαθνξά δύν ζεκείσλ εληόο ηνπ εδάθνπο ελόο θαη κόλνλ θξάηνπο, ρσξίο λα έρεη 
ζπκθσλεζεί ν ηόπνο ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ εληόο ηνπ εδάθνπο άιινπ θξάηνπο, δε λνείηαη 
σο δηεζλήο αεξνπνξηθή κεηαθνξά, έζησ θη αλ έρεη ζπκθσλεζεί λα εγθαηαιείπεη ε πηήζε 
πξνζσξηλά ηνλ ελαέξην ρώξν ηνπ πξώηνπ θξάηνπο. 

«∆ηθαηνύρν αεξνζθάθνο» ζεσξείηαη νπνηνδήπνηε αεξνπιάλν ή άιιν πηεηηθό µέζν ην νπνίν 
εθηειεί δηεζλείο θαη ελδνθνηλνηηθέο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο:  

 

 
 

 

Ννείηαη όηη νη πηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα δηεζλώλ θαη ελδνθνηλνηηθώλ 
αεξνπνξηθώλ κεηαθνξώλ, δπλαηό λα πεξηιακβάλνπλ ζηαζκνύο ζε πεξηζζόηεξνπο από έλα 
αεξνιηκέλεο εληόο ηεο Δεκνθξαηίαο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη δε δύλαηαη λα ζεσξεζεί δηθαηνύρν αεξνζθάθνο: 

(α) Τν αεξνζθάθνο ή άιιν πηεηηθό κέζν πνπ εθηειεί ηδησηηθή πηήζε αλαςπρήο 

  (β) ην αεξνζθάθνο ή άιιν πηεηηθό µέζν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα γηα ηελ εθηέιεζε 
ηδησηηθώλ θαη κε πηήζεσλ αλαςπρήο. 

 «ελδνθνηλνηηθή κεηαθνξά» ζεσξείηαη εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμύ ησλ αεξνιηκέλσλ 
δύν δηαθνξεηηθώλ θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ρσξίο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ζε 
Τξίηε ρώξα ή ζε εδάθε εθηόο ηνπ θνξνινγηθνύ εδάθνπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη 
αλεμάξηεηα δηέιεπζεο από δηεζλή ελαέξην ρώξν. 



  2.  Τεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνµνζεζίαο όζνλ αθνξά ηα πξντόληα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα εθόδηα πινίσλ θαη αεξνζθαθώλ, απαιιάζζεηαη από ηελ θαηαβνιή εηδηθνύ 
θόξνπ θαηαλάισζεο ην εηδηθό θαύζηµν αεξησζνπµέλνπ (θσδ. Σ.Ο. 2710 19 21) ην νπνίν 
ρξεζηµνπνηείηαη σο θαύζηµν ζηηο µεραλέο δηθαηνύρνπ αεξνζθάθνπο γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ή 
εθηέιεζε πηήζεο µε πξννξηζµό αεξνδξόµην εθηόο ηεο Δεκνθξαηίαο.  

  3.  Τν εηδηθό θαύζηµν αεξησζνπµέλνπ (θσδ. Σ.Ο. 2710 19 21) δύλαηαη λα θαηέρεηαη, µεηαθέξεηαη 
θαη παξαδίδεηαη θαηεπζείαλ ζηα δηθαηνύρα αεξνζθάθε ρσξίο ηελ παξνπζία ηρλεζέηε ή 
ρξώµαηνο.   

  4.  Ο εθνδηαζµόο µε εηδηθό θαύζηµν αεξησζνπµέλνπ ησλ δηθαηνύρσλ αεξνζθαθώλ ζηα 
αεξνδξόµηα ηεο ∆εµνθξαηίαο δύλαηαη λα δηελεξγεζεί:  

  (α)  απεπζείαο µε απηόµαηα ππόγεηα εθνδηαζηηθά ζπζηήµαηα θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ 
∆ηεπζπληή, θαη  

(β) µε εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό βπηηνθόξα νρήµαηα ηα νπνία απαγνξεύεηαη λα δηαθηλνύληαη 
εθηόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπο, ζύµθσλα µε ηνπο όξνπο πνπ ηίζεληαη από ην 
∆ηεπζπληή ή θαη ην ∆ηεπζπληή ηνπ Τµήµαηνο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο:  

      Ννείηαη όηη, νπνηνδήπνηε βπηηνθόξν ην νπνίν γηα ζθνπνύο ζπληήξεζεο ή 
επηδηνξζώζεσλ ππνρξενύηαη λα εγθαηαιείςεη ηνπο ρώξνπο ηνπ Αεξνιηµέλα όπνπ έρεη 
δεισζεί, δύλαηαη λα ην πξάμεη, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ∆ηεπζπληή, λννπµέλνπ όηη ηνύην 
ζα αλαρσξήζεη άδεην:  

      Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηνλ Αεξνιηµέλα θαη πξηλ πξνβεί ζε 
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ζα πξέπεη ν εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο λα ελεµεξώζεη ην 
∆ηεπζπληή θαη λα ππνβάιεη έθζεζε µε ηηο αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο ή επηδηόξζσζήο ηνπ.  

  5.  Ο εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο δελ δύλαηαη λα παξαδίδεη ή αλέρεηαη ηελ παξάδνζε εηδηθνύ 
θαπζίµνπ αεξνζθαθώλ ζε δηθαηνύρν αεξνζθάθνο, εθηόο εάλ εθδώζεη ζηνλ παξαιήπηε δειηίν 
παξάδνζεο αξηζµεµέλν θαη’ αύμνληα αξηζµό ή ηηµνιόγην, ηνπ νπνίνπ ην πξσηόηππν ή 
αληίγξαθν ζπλνδεύεη ην πξντόλ θαηά ηελ παξάδνζε θαη πεξηέρεη:  

  (α) ηνλ αξηζµό ηεο πηήζεο θαη ηελ εµεξνµελία παξάδνζεο,  

(β) ην όλνµα ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο, ηνλ ηύπν θαη ηνλ αξηζµό ηνπ αεξνζθάθνπο,  

(γ) ηνλ αεξνιηµέλα απ’ όπνπ αθηθλείηαη θαη ηνλ αεξνιηµέλα πξννξηζµνύ ηνπ αεξνζθάθνπο,  

(δ) ηελ ώξα έλαξμεο θαη ηεξµαηηζµνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθνδηαζµνύ θαη  

(ε) ηε ζπλνιηθή παξαδνζείζα πνζόηεηα θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ ξννµεηξεηή πξηλ θαη µεηά ηελ 
παξάδνζε:  

   Ννείηαη όηη, ηεξνπµέλσλ ησλ απαξαίηεησλ θαλόλσλ αζθαιείαο όπνπ ππάξρεη άµεζε αλάγθε 
δεύμεο δύν βπηηνθόξσλ γηα µεηαθόξησζε από έλα βπηηνθόξν ζε άιιν, µε ζθνπό ηνλ ηαρύ 
εθνδηαζµό αεξνζθάθνπο ν εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη επί ηνπ 
δειηίνπ παξάδνζεο όιεο ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο ησλ ξννµεηξεηώλ πνπ έιαβαλ µέξνο ζηελ 
παξάδνζε, µε εηδηθή µλεία ζην ξννµεηξεηή ηνπ δεπηέξνπ βπηηνθόξνπ όηη απνηειεί έλδεημε 
µεηαθόξησζεο θαη όρη παξάδνζεο.  

  6.  Ο εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο ππνρξενύηαη:  



  (α) λα ππνβάιιεη δήισζε ζην ∆ηεπζπληή, ζρεηηθά µε ηνλ αξηζµό θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ θάζε 
δηαµεξίζµαηνο ελόο εθάζηνπ βπηηνθόξνπ πνπ ρξεζηµνπνηεί ή πξνηίζεηαη λα 
ρξεζηµνπνηήζεη γηα ηηο παξαδόζεηο πνπ δηελεξγεί θαη λα επηζπλάςεη όια ηα 
πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά µε ην βπηηνθόξν θαη ηνπο ελζσµαησµέλνπο ζ’ απηό 
ξννµεηξεηέο·  

(β) µε ην πέξαο ηεο παξάδνζεο λα εμαζθαιίδεη πηζηνπνίεζε όζνλ αθνξά ηηο πξαγµαηηθά 
παξαιεθζείζεο πνζόηεηεο από ηνλ θαπεηάλην ηνπ αεξνζθάθνπο ή ην πξόζσπν πνπ 
είλαη εμνπζηνδνηεµέλν λα ελεξγεί εθ µέξνπο ηνπ, επί ηνπ δειηίνπ παξάδνζεο ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ ήζειε θαζνξίζεη ν ∆ηεπζπληήο:  

Ννείηαη όηη, ν ∆ηεπζπληήο δύλαηαη λα ζεσξήζεη σο µε γελόµελε παξάδνζε, νπνηαδήπνηε 
δεισζείζα παξάδνζε γηα ηελ νπνία δελ έρεη εμαζθαιηζζεί πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ή δελ 
ππάξρεη άιιν απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ λα ηθαλνπνηεί ην ∆ηεπζπληή 

  7.  Οη αλαθεξόµελεο ζην δειηίν παξάδνζεο πνζόηεηεο δύλαηαη λα αλαγξάθνληαη θαη ζε 
µεηξηθνύο ηόλνπο ή ιίηξα ζε ζεξµνθξαζία πεξηβάιινληνο (ambient ltrs) λννπµέλνπ όηη ζα 
πξέπεη λα ζεµεηώλεηαη ε ζεξµνθξαζία θαη ε ππθλόηεηα ηνπ πγξνύ ηελ ώξα ηεο παξάδνζεο:  

 Ννείηαη όηη ν εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο ππνρξενύηαη λα µεηαηξέπεη ηηο δεισζείζεο ζην 
δειηίν παξάδνζεο ή ζην ηηµνιόγην πνζόηεηεο, ζε πνζόηεηεο εθθξαζµέλεο ζε ιίηξα 15° 
Κειζίνπ (standard ltrs).  

  8.  Ο εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο νθείιεη λα θπιάζζεη ην πηζηνπνηεµέλν δειηίν παξάδνζεο θαη ην 
εθδνζέλ ηηµνιόγην γηα όιεο ηνπ ηηο παξαδόζεηο θαη λα ηα παξνπζηάδεη ζηνλ εμνπζηνδνηεµέλν 
ιεηηνπξγό αλ ηνπ δεηεζεί.  

  9.  Αθνξνιόγεην εηδηθό θαύζηµν αεξνζθαθώλ ην νπνίν πεξηέρεηαη ζηηο θαλνληθέο δεμαµελέο 
θαπζίµσλ ηνπ αεξνζθάθνπο ή έρεη παξαδνζεί γηα λα ρξεζηµνπνηεζεί σο θαύζηµν γηα ηελ 
αεξνπινΐα, δελ δύλαηαη λα µεηαθηλεζεί, αθαηξεζεί, ή εθθνξησζεί, εθηόο µόλν ζε αλαγθαίεο 
πεξηπηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ αζθάιεηα ησλ πηήζεσλ µεηά από έγθξηζε ηνπ ∆ηεπζπληή, 
θάησ από ηεισλεηαθό έιεγρν.  

  10.  Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο πεξί θόξσλ θαηαλάισζεο 
λνκνζεζίαο, γηα παξαδόζεηο εηδηθνύ θαπζίκνπ αεξησζνπκέλνπ ζε δηθαηνύρα αεξνζθάθε, 
δύλαηαη κε έγθξηζε ηνπ Δηεπζπληή λα εθαξκόδεηαη απινπνηεκέλε δηαδηθαζία κε ηελ έθδνζε 
κεληαίνπ Εληαίνπ Δηνηθεηηθνύ Εγγξάθνπ (ΕΔΕ), ζην νπνίν ζεκεηώλεηαη ε παξαρσξεζείζα 
απαιιαγή θαη ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από όια ηα δειηία παξάδνζεο ή ηηκνιόγηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.  

  11.  Η παξνύζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004.  

 


