
Σεµείσζε:  Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 408/2004, πνπ δεµνζηεχηεθε ζηελ Επίζεµε 
Εθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο µε αξηζµφ 3849  ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
Κ∆Π 549/2005, πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2/12/2005. Σην θείµελν ηεο Κ∆Π 408/2004 έρεη 
ελζσµαησζεί ην θείµελν ηεο ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 549/2005, ηεο ΚΔΠ 443/2014 θαη ηεο 
ΚΔΠ 285/2017 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. 408/2004  

 Τειεπηαία ελεκέξσζε 8/9/2017 

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(I) ΣΟΤ 2004)  

  

Γλσζηνπνίεζε µε βάζε ην άξζξν 49  

  
Ελέξγεηα πξάμεσλ επί ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ππνθαηάζηαησλ απηψλ πνπ   

βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο  

  

                         
94(Ι) ηνπ 2004   

Ο ∆ηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη µε βάζε ην 
άξζξν 49 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004, 
γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

  1.   Ο θάηνρνο θνξνινγηθήο απνζήθεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δχλαηαη 
ππφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ήζειε θαζνξίζεη ν ∆ηεπζπληήο λα 
πξνβαίλεη:   

  (α)  ζε γέµηζµα βαξειηψλ ή άιισλ δνρείσλ ,   

  (β)  ζε  δηήζεζε ή άιιε παξφµνηα µέζνδν θαζαξηζµνχ µε θίιηξα ή 
άιια µέζα φπσο ζεξµηθή µεηαρείξηζε ή θαηάςπμε λννπµέλνπ φηη 
απηή δελ αιιάδεη ηε θνξνινγηθή µεηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο ή ηε 
µνξθή πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζθνπνχο απαιιαγήο,  

  (γ) ζε αλάµεημε µε πξφζζεηα ρεµηθά πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 
ελδπλάµσζε ηνπ θαπζίµνπ,  

  (δ) ζε ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ,  

(ε)  ζε αλάµεημε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη  

  (ζη)  νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε αλαγθαία γηα ηε δηαηήξεζε, πψιεζε, 
θφξησζε ή δηάζεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηελ νπνία 
εγθξίλεη ν ∆ηεπζπληήο.  

  2.    Η αθνινπζνχµελε ππφ θνξνινγηθφ έιεγρν µέζνδνο γηα     
ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ εγθξίλεηαη απφ 
ηνλ ∆ηεπζπληή θαη δχλαηαη λα είλαη:  

  α)  θαηεπζείαλ ή µε έγρπζε ζηνλ αγσγφ θαηά ηελ παξαιαβή 
ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζηελ δεμαµελή απνζήθεπζεο 
ρξσµαηηζµέλνπ θαη ηρλεζεηεµέλνπ πξντφληνο, ή  



  β)  θαη’ επζείαλ ζηελ δεμαµελή πξηλ ηελ παξαιαβή ελεξγεηαθψλ 
πξντφλησλ ζηελ δεμαµελή απνζήθεπζεο ρξσµαηηζµέλνπ θαη 
ηρλεζεηεµέλνπ πξντφληνο, ή  

  

 
 
 
ΚΔΠ 
443/2014 

γ)  θαηεπζείαλ ζηε δεμαµελή ή ζηνλ αγσγφ ή µε έγρπζε ζηνλ αγσγφ, 
θαηά ηελ µεηαθίλεζε απφ δεμαµελή απνζήθεπζεο ελεξγεηαθψλ 
πξντφλησλ ζε δεμαµελή απνζήθεπζεο ρξσµαηηζµέλνπ θαη 
ηρλεζεηεµέλνπ πξντφληνο.  

δ) κε έγρπζε ζηνλ αγσγφ θαηά ηελ κεηαθίλεζε ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ 
απφ δεμακελή απνζήθεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ γηα 
παξάδνζε ζε πινία ή βπηηνθφξα 

  3.  Η επζχλε γηα ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε ελεξγεηαθνχ πξντφληνο, ε 
απνζήθεπζε θαη παξάδνζε θαηάιιεια ηρλεζεηεµέλνπ θαη    
ρξσµαηηζµέλνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηνλ 
εγθεθξηµέλν απνζεθεπηή ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη:  

  (α)  λα ελεµεξψλεη γξαπηψο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ εμνπζηνδνηεµέλν 
ιεηηνπξγφ, γηα ηελ ζθνπνχµελε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ην είδνο 
θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνηίζεληαη λα 
ρξσµαηηζζνχλ θαη ηρλεζεηεζνχλ ηε µέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί 
θαη ηηο δεμαµελέο ή θαη ηνπο αγσγνχο πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ·  

  (β)  λα ιαµβάλεη δείγµα απφ ην ηρλεζεηεµέλν θαη ρξσµαηηζµέλν 
πξντφλ θαη λα βεβαηψλεηαη φηη έρεη  ηρλεζεηεζεί θαη ρξσµαηηζζεί 
θαηάιιεια·  

  (γ)  λα βεβαηψλεηαη φηη αλ έρεη παξαιεθζεί πξντφλ ήδε ηρλεζεηεµέλν 
θαη ρξσµαηηζµέλν, απηφ εµθαίλεηαη θαζαξά ζηα έγγξαθα ηνπ 
πξνµεζεπηή θαη ιαµβάλεη δείγµα απφ ην ηρλεζεηεµέλν θαη 
ρξσµαηηζµέλν πξντφλ γηα έιεγρν ·  

  (δ)  λα επηβιέπεη φηη νη εξγαζίεο ηρλεζέηεζεο θαη ρξσµαηηζµνχ 
δηελεξγνχληαη ηθαλνπνηεηηθά νχησο ψζηε ην πξντφλ λα µελ 
παξαδίδεηαη απφ ην ππνζηαηηθφ ρσξίο ηρλεζέηε ή θαη ρξψµα 
(unmarked), ή µε ειιεηµµαηηθφ ηρλεζέηε θαη ρξψµα 
(undermarked)·  

  (ε)  λα βεβαηψλεηαη φπνπ ε ηρλεζέηεζε θαη ν ρξσµαηηζµφο γίλεηαη µε 
έγρπζε ζε αγσγφ,  φηη νη ζπζθεπέο έγρπζεο είλαη αζθαιείο απφ 
ζθφπηµε ή ηπραία παξέµβαζε ή παξαβίαζε θαη ζπληεξνχληαη 
θαηάιιεια νχησο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαθνπή θαη µε 
αθξίβεηα (έμνδνο ηρλεζέηε θαη ρξψµαηνο) θαη ε αμηνπηζηία ηνπο 
ειέγρεηαη ζχµθσλα µε ηε µέζνδν πνπ πξνηείλεη ν 
θαηαζθεπαζηήο,  

  (ζη)  λα βεβαηψλεηαη φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ απφζεµα ηρλεζέηε θαη 
ρξψµαηνο νχησο ψζηε λα θαιχπηεη ηε δήηεζε,  

  (δ)  λα ειέγρεη φηη πξνηνχ δηελεξγεζεί ε παξάδνζε ηρλεζεηεµέλνπ θαη 
ρξσµαηηζµέλνπ πξντφληνο ν παξαιήπηεο είλαη εγθεθξηµέλν γηα 
ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο απηνχ πξφζσπν.   



  

 
 
 
 
 
 
 
ΚΔΠ 
285/2017 

4.   Η παξνπζία ηρλεζέηε ζην αθάζαξην θαη θαζαξφ πεηξέιαην ή άιιν 
ελεξγεηαθφ πξντφλ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηη ην θαχζηµν 
παξαδφζεθε αθνξνιφγεην ή µε µεησµέλν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη 
ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ε απαηηνχµελε επηµέιεηα γηα απνθπγή 
ηπραίσλ αλαµείμεσλ (contamination) µεηαμχ ηρλεζεηεµέλνπ θαη µε 
ηρλεζεηεµέλνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο.  

5. ∆ελ αλαιαµβάλεηαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 
εληνπίδνληαη ζε µε ηρλεζεηεµέλν ελεξγεηαθφ πξντφλ µηθξέο πνζφηεηεο 
ηρλεζέηε πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην 0,5% ηεο ειάρηζηεο αλαινγίαο 
ηρλεζέηε πνπ απαηηείηαη ζχµθσλα µε ην πεξί Παξαρψξεζεο 
Πεηξειαίνπ γηα Γεσξγηθνχο Σθνπνχο, Δηάηαγκα ηνπ 2017, Ε.Ε. 5033, 
εµεξ. 4.8.2017 θαη ηεο Γλσζηνπνίεζεο ηνπ ∆ηεπζπληή πνπ αθνξά ην 
ρξσµαηηζµφ θαη ηρλεζέηεζε λαπηηιηαθνχ πεηξειαίνπ, Κ∆Π 413/2004, 
Ε.Ε. 3849  εµεξ. 30.4.2004 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πνζνζηνχ ήζειε 
θαζνξίζεη ν ∆ηεπζπληήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξνπζία 
ηρλεζέηε δχλαηαη λα απνδνζεί φηη πξνήιζε απφ απξφζεθηε αλάµεημε 
θαηά ηελ δηαρείξηζε ηνπ πξντφληνο. 

6. Tπραίεο αλαµείμεηο (contamination) µεηαμχ ηρλεζεηεµέλνπ θαη µε 
ηρλεζεηεµέλνπ ελεξγεηαθνχ πξντφληνο επηζηξέθνληαη γηα 
επαλαθαζαξηζµφ ζηε δεμαµελή απνζήθεπζεο ρξσµαηηζµέλνπ 
πξντφληνο αθνχ πξνζηεζεί ν αλάινγνο ηρλεζέηεο θαη ρξψµα: 

          Ννείηαη φηη γηα ηελ µεηαθνξά ηρλεζεηεµέλνπ θαη µε ηρλεζεηεµέλνπ 
ελεξγεηαθνχ πξντφληνο δελ δχλαηαη λα ρξεζηµνπνηείηαη θνηλφο αγσγφο 
θαη φπνπ ηνχην εγθξηζεί απφ ην ∆ηεπζπληή, πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη 
θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα νχησο ψζηε ν βαζµφο αλάµεημεο λα 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην θαη λα µελ ππάξρεη ζεµαληηθή µείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ ηνπ ηρλεζέηε ζην ηρλεζεηεµέλν πξντφλ:  

          Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη αλαµεµεηγµέλν πξντφλ ζηνλ αγσγφ θαηά ηελ 
µεηαθνξά (interface) ή πξνεξρφµελν απφ θαζαξηζµφ αγσγψλ, δχλαηαη 
λα ζπγθεληξψλεηαη ζε μερσξηζηφ θαηάιιειν δνρείν γηα 
επαληρλεζέηεζε ή έγρπζε ζηνλ αγσγφ ζηελ επφµελε παξαιαβή.  

  7.    Ο εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο βεβαηψλεηαη φηη, ελεξγεηαθά πξντφληα ηα 
νπνία θαηά ηελ εηζαγσγή, ή θαηά ηελ άθημε ηνπο ζηελ ∆εµνθξαηία απφ 
άιιν Κξάηνο µέινο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, είλαη ηρλεζεηεµέλα θαη 
ρξσµαηηζµέλα θαη ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ηνπ απνζηνιέα ζρεηηθά 
µε ηε θχζε θαη ηελ αλαινγία φισλ ησλ πξφζζεησλ νπζηψλ πνπ 
εµπεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη φηη είλαη ηρλεζεηεµέλα θαη ρξσµαηηζµέλα 
ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο λνµνζεζίαο:  

          Ννείηαη φηη φπνπ ηα ελεξγεηαθά απηά πξντφληα δελ ζπλάδνπλ µε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο λνµνζεζίαο φζνλ αθνξά ηνλ 
ρξσµαηηζµφ θαη ηελ ηρλεζέηεζε, πξέπεη λα ηρλεζεηνχληαη θαη 
ρξσµαηίδνληαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ λνµνζεζίαο πξηλ 
ηελ παξάδνζε ηνπο γηα ζέζε ζε αλάισζε.  



* Τξνπ. – 
Κ.∆.Π. 
549/2005  

* 8. Ο εγθεθξηµέλνο απνζεθεπηήο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ δχλαηαη λα 
πξνβαίλεη ζε αλαµείμεηο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ µφλν ζε θνξνινγηθέο 
απνζήθεο αθνχ εμαζθαιίζεη έγθξηζε ηνπ ∆ηεπζπληή, λννπµέλνπ φηη δελ 
αλαµεηγλχεη ειαθξά ελεξγεηαθά πξντφληα ησλ δαζµνινγηθψλ θιάζεσλ 
27.10.11 µε άιια ελεξγεηαθά πξντφληα, γηα λα παξαρζεί µείγµα, ην 
νπνίν δελ απνηειεί ειαθξχ ελεξγεηαθφ πξντφλ θαη ππφ ηνπο πην θάησ 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο:  

(α) λα δειψλεη ηα είδε θαη ηα πνζνζηά ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη 
νπνηαζδήπνηε άιιεο νπζίαο πνπ ζα πξνζζέηεη θαη αλαµεηγλχεη,    

(β) λα δειψλεη ηελ θαηεξγαζία πνπ ζα ππνζηνχλ ηα πξντφληα θαη ηε 
µέζνδν αλάµεημεο πνπ ζα αθνινπζεζεί,  

(γ) λα παξαδίδεη ζηνλ ∆ηεπζπληή ηπρφλ άιιεο θφξµνπιεο βάζεη ησλ 
νπνίσλ ζα πξνβαίλεη ζηηο ελ ιφγσ αλαµείμεηο,  

(δ) λα ηεξεί επί ζπζηεµαηηθήο βάζεο πίλαθα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ αλάµεημε, 
φπσο ππθλφηεηα (density), ζεξµνθξαζία (temperature), ημψδεο 
(viscosity) ή νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ήζειε απαηηήζεη 
ν ∆ηεπζπληήο, γηα θάζε δεμαµελή ή δνρείν μερσξηζηά θαη λα 
παξνπζηάδεη ηνλ πίλαθα απηφ φπνηε δεηεζεί απφ ηνλ 
εμνπζηνδνηεµέλν ιεηηνπξγφ,  

(ε) λα δειψλεη θαη απνδεηθλχεη ηελ θνξνινγηθή ηαμηλφµεζε ηνπ 
πξντφληνο πνπ ζα πξνθχπηεη,   

(ζη) λα δειψλεη ηηο δεμαµελέο ή δνρεία πνπ ζα ρξεζηµνπνηεί,  

(δ) λα δειψλεη ηνλ ηξφπν θαηαµέηξεζεο φισλ ησλ εµπιεθνµέλσλ ζηελ 
αλάµεημε πξντφλησλ θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηαγξαθή ησλ 
ελδείμεσλ ησλ εµπιεθνµέλσλ ζηελ παξάδνζε ξννµεηξεηψλ ή 
ζηελ θαηαµέηξεζε ησλ εµπιεθνµέλσλ ζηελ αλάµεημε δεμαµελψλ 
πξηλ θαη µεηά ηελ αλάµεημε θαη λα εθδίδεη ζρεηηθφ ινγαξηαζµφ 
απνηειέζµαηνο (outturn report),  

(ε) λα πεξηγξάθεη ην ινγηζηηθφ ζχζηεµα πνπ ζα αθνινπζεί γηα ηελ 
ιεηηνπξγία απηή.  

    Ννείηαη φηη ν ∆ηεπζπληήο δχλαηαη θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο λα 
ζέζεηο πξφζζεηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

* Τξνπ. – 
Κ.∆.Π. 
549/2005  

* 9.  Ο ∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ παξνπζία ή µε 
εμνπζηνδνηεµέλνπ ιεηηνπξγνχ ηελ ψξα ηεο ζπγθεθξηµέλεο ιεηηνπξγίαο 
αλάµεημεο.  

* Τξνπ. – 
Κ.∆.Π. 
549/2005  

* 10.   Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 2004.  

 


