
Σημείωζη: Η παρούζα Κ.Δ.Π. δημοζιεύηηκε ζηο Παράρηημα ΙΙΙ(Ι) ηης Επίζημης Εθημερίδας ηης Δημοκραηίας με 
αριθμό 3815, ζηις 5 Μαρηίοσ 2004.  

 

Κ.Δ.Π. 129/2004  
 

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2003  
(ΝΟΜΟ 159(Ι) ΣΟΤ 2003)  

 
Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Άξζξν 7  

 
Έγθξηζε ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξνινγηθψλ Απνζεθψλ  

 
Ο Δηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην Άξζξν 7 ηνπ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003, γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

1. Εγθξίλεηαη απφ ην Δηεπζπληή ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θνξνινγηθήο απνζήθεο ζε θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν θαη εθδίδεηαη ε εηδηθή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ άδεηα, εθφζνλ ππνβιεζεί γξαπηή αίηεζε, ε 
νπνία δχλαηαη λα είλαη θαη ζε κεραλνγξαθεκέλε κνξθή, ν ηχπνο θαη ε κνξθή ηεο νπνίαο 
επηζπλάπηεηαη σο Παξάξηεκα Ι ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε:  

Ννείηαη φηη θαηά ηελ πξψηε ππνβνιή αίηεζεο γηα έγθξηζε θνξνινγηθήο απνζήθεο, ζα πξέπεη ην 
ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα ππνβάιεη ηαπηφρξνλα αίηεζε θαη γηα έγθξηζε εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή 
κε βάζε ηε γλσζηνπνίεζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ 
ηνπ 2003:  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο 
είλαη ε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλσλ απφ ηνλ Υπνπξγφ εηήζησλ ηειψλ ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 7 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003 θαζψο θαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο απφ ηνλ 
εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 
2003.  

2. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ζην Τεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα 
ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε θνξνινγηθή απνζήθε θαη απαηηείηαη φπσο ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα 
πξσηφηππα έγγξαθα ή πηζηνπνηεκέλα απηψλ αληίγξαθα θαη άιια δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε:  

(α) Δειηίν ηαπηφηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ·  

(β) πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Εηαηξεηψλ θαη Επίζεκν Παξαιήπηε·  

(γ) πηζηνπνηεηηθφ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Εηαηξεηψλ θαη Επίζεκν 
Παξαιήπηε·  

(δ) πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθά κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξείαο, ηελ ηδηφηεηα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 
ηνπο ζηελ εηαηξεία απφ ηνλ Έθνξν Εηαηξεηψλ θαη Επίζεκν Παξαιήπηε·  

(ε) πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Φ.Π.Α.·  

(ζη) πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Τεισλεηαθφ Μεηξψν·  

(δ) ηνπνγξαθηθά θαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ησλ ππνζηαηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
θνξνινγηθή απνζήθε, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκνδία Αξρή·  

(ε) δήισζε αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθνχ κεραληθνχ γηα ην εκβαδφλ ησλ ππνζηαηηθψλ·  

(ζ) πνιενδνκηθή άδεηα θαη/ή άδεηα νηθνδνκήο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 
ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ:  

Ννείηαη φηη ν Δηεπζπληήο δχλαηαη λα απαιιάμεη ηνλ αηηεηή, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο πην πάλσ 
πξνυπφζεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο απνζεθψλ ή άιισλ ππνζηαηηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε έγθξηζε 
ηνπ Δηεπζπληή ρσξίο ηελ πην πάλσ πξνυπφζεζε, ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο ήζειε 
θαζνξίζεη ν Δηεπζπληήο.  

(η) ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε θαηνρή ησλ ππνζηαηηθψλ, φπσο ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή 
ελνηθηαζηήξην έγγξαθν·   
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(ηα) ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπλαθείο άδεηεο πνπ θαηέρεη ν αηηεηήο·  

(ηβ) θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε αλαγθαία 
απφ ην Δηεπζπληή γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο θαη γεληθφηεξα γηα 
εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο.  

3.  Γηα λα εγθξηζεί ε θνξνινγηθή απνζήθε ν Δηεπζπληήο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί φηη ζπληξέρνπλ νη 
πην θάησ πξνυπνζέζεηο:  

α) Ύπαξμε νηθνλνκηθήο αλαγθαηφηεηαο.  

β) Ύπαξμε κέηξσλ αζθαιείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ γηα δηαζθάιηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Δεκνζίνπ.  

γ) Καηάιιειε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο, νχησο ψζηε λα είλαη επρεξήο 
αλά πάζα ζηηγκή ν θπζηθφο έιεγρνο θαη θαηάιιειε ππνδνκή νχησο ψζηε λα είλαη επρεξήο θαη ν 
ινγηζηηθφο έιεγρνο.  

δ) Επαξθέο ινγηζηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απνζήθεο.  

ε) Επαξθήο θσηηζκφο, κέζα ππξφζβεζεο θαη επηπξφζζεηα θαηάιιεινο εμνπιηζκφο αλάινγα κε ην 
είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ απνζεθεχνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ θαηά πεξίπησζε ειέγρσλ. 
Δηάζεζε εληφο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο θαηάιιεινπ θαη αζθαινχο γξαθεηαθνχ ρψξνπ θαη 
εμνπιηζκνχ γηα ρξήζε απφ ην Τεισλείν θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ θαη 
δηαηππψζεσλ.  

4. Οη θνξνινγηθέο απνζήθεο δηαθξίλνληαη ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:  

α) Γεληθέο Φνξνινγηθέο Απνζήθεο, ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηφ λα παξαιακβάλνληαη, θαηέρνληαη, θαη 
απνζηέιινληαη πξντφληα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ζηα πιαίζηα ηεο 
άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηνπ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003.  

β) Ιδησηηθέο Φνξνινγηθέο Απνζήθεο, ζηηο νπνίεο παξάγνληαη, κεηαπνηνχληαη, θαηέρνληαη, 
παξαιακβάλνληαη θαη απνζηέιινληαη πξντφληα απφ ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, θάηνρν ηεο 
θνξνινγηθήο απνζήθεο ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ.  

γ) Εηδηθέο Φνξνινγηθέο Απνζήθεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε:  

− Καηαζηήκαηα Αθνξνιφγεησλ Εηδψλ  

− Άιια ππνζηαηηθά γηα θάιπςε εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δπλαηφ λα εγθξίλεη ν Δηεπζπληήο.  

5. Φψξνη νη νπνίνη εγθξίλνληαη σο απνζήθεο ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο δχλαληαη λα εγθξηζνχλ 
απφ ην Δηεπζπληή, ππφ φξνπο, σο θνξνινγηθέο απνζήθεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη δηάθξηζε 
ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξντφλησλ, δηαζθαιίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη ε δηεμαγσγή ησλ αλαγθαίσλ 
ειέγρσλ.  

 Με ηηο ίδηεο πην πάλσ πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο ν Δηεπζπληήο δχλαηαη λα επηηξέςεη ηελ 
ελαπφζεζε ζε θνξνινγηθή απνζήθε θαη άιισλ, πξντφλησλ εθηφο απφ ηα ελαξκνληζκέλα πξντφληα.  

6. Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ πξντφλησλ ζε θνξνινγηθή απνζήθε είλαη απεξηφξηζηε, εθφζνλ δελ 
πθίζηαηαη ρξνληθφ φξην γηα ην θαηάιιειν ηεο θαηαλάισζήο ηνπο ή δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο ή δελ θαζνξίδεη εηδηθά πξνο ηνχην ν Δηεπζπληήο.  

7. – (α) Η είζνδνο θαη ε έμνδνο ησλ πξντφλησλ πξνο θαη απφ ηε θνξνινγηθή απνζήθε ζα γίλεηαη κε 
ηε δηαδηθαζία θαη ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ην Δηεπζπληή.  

(β) Θα ηεξνχληαη ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε, θαηνρή, παξαιαβή θαη απνζηνιή 
πξντφλησλ ζε θνξνινγηθή απνζήθε φπσο ζα νξηζηεί απφ ην Δηεπζπληή.  

8. Ο Δηεπζπληήο δχλαηαη εάλ θαη εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν λα απνθαζίζεη ηελ ηνπνζέηεζε 
ιεηηνπξγψλ ζε θνξνινγηθή απνζήθε.  

9. Σηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γξαπηψο ν Δηεπζπληήο 
θαη λα κε γίλνληαη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πξηλ εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηνπ.  

10. Η άδεηα θνξνινγηθήο απνζήθεο δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί παξά κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί ζην 
Δηεπζπληή λέα αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο.  



3 

11. Άδεηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003 θαη ηεο παξνχζαο γλσζηνπνίεζεο κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2004, 
ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ 1 Μαΐνπ 2004.  

12. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ 
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΣΤΠΟ Φ.Κ. 1 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  ΟΙ ΚΟΝ Ο Μ Ι ΚΩ Ν  
Τ Μ Η Μ Α  Τ Ε Λ Ω ΝΕ ΙΩ Ν  

 
 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

 

 το πίςω μζροσ υπάρχουν ςημειϊςεισ για να ςασ βοηθήςουν να ςυμπληρϊςετε το ζντυπο αυτό.  
Παρακαλείςτε να τισ διαβάςετε προςεκτικά. 

 υμπληρϊςτε το ζντυπο με μαφρο ή μπλζ μελάνι και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. 

 Μπορείτε να το υποβάλετε ςτο Σελωνείο ςτην χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίςκονται τα υποςτατικά 
που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ φορολογική αποθήκη. 

      Παρακαλείςτε να γράψετε το όνομα ςασ 

 Αν είςτε εταιρεία περιοριςμζνησ ευθφνησ να γράψετε το όνομα τησ εταιρείασ 

 Αν είςτε ςυνεταιριςμόσ να γράψετε το όνομα του ςυνεταιριςμοφ και να ςυμπληρϊςετε τα ονόματα 

όλων των ςυνεταίρων και τουσ αριθμοφσ των δελτίων ταυτότητασ τουσ. 

 
Όνομα(τα) 

 

Αριθμόσ Εγγραφήσ ςτον 
Ζφορο Εταιρειϊν και 

Επίςημο Παραλήπτη / 
Αριθμόσ Σαυτότητασ για 

φυςικό πρόςωπο 

 

Αριθμόσ 
Εγγραφήσ ςτο 

Μητρϊο 
Φ.Π.Α. 

 
Αριθμόσ Εγγραφήσ 

ςτο Σελωνειακό 
Μητρϊο 

 

 

 

 

      

 

Παρακαλείςτε να ςυμπληρϊςετε την εμπορική ςασ επωνυμία όπωσ εμφαίνεται ςτο Πιςτοποιητικό του 
Εφόρου Εταιρειϊν και Επίςημου Παραλήπτη . 
 
Εμπορική Επωνυμία 

 

 

 

(α) Παρακαλείςτε να ςυμπληρϊςετε τη διεφθυνςη τησ κφριασ ζδρασ τησ επιχείρηςήσ ςασ 

  Οδόσ Αριθμόσ 

                       

 Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. Σ.Κϊδικασ 

                       

Προάςτιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

  Ηλεκτρονικό  
Αρ.Σηλεφϊνου Αρ. Σηλεομοιότυπου Σαχυδρομείο 

                       
 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΚΤΠΡΙΑΚΗ 

  
Για επίζημη χρήζη 

 

 

Σφραγίδα 

1 

2 

3 
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(β)  Παρακαλείςτε να ςυμπληρϊςετε τη διεφθυνςη ςασ για αλληλογραφία, αν είναι διαφορετική από την 
πιο πάνω. 

  Οδόσ Αριθμόσ 

                       

 Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. Σ.Κϊδικασ 

                       

Προάςτιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

  Ηλεκτρονικό  
Αρ.Σηλεφϊνου Αρ. Σηλεομοιότυπου Σαχυδρομείο 

                       
 

 (γ) Παρακαλείςτε να ςυμπληρϊςετε τα ςτοιχεία του εγκεκριμζνου αποθηκευτή:  

Όνομα: .............................................................................................................................................. 

Αρ. Εγγραφήσ ςτο Μητρϊο Φ.Π.Α.: ................................................................................................. 

Αρ. Εγγραφήσ ςτο Σελωνειακό Μητρϊο: ......................................................................................... 

 
    Στοιχεία Φορολογικής Αποθήκης 

(α) Παρακαλείςτε να ςυμπληρϊςετε τη διεφθυνςη των υποςτατικϊν 

  Οδόσ Αριθμόσ 

                       

 Όνομα κτιρίου Αρ. Διαμ. Σ.Κϊδικασ 

                       

Προάςτιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 

  Ηλεκτρονικό  
Αρ.Σηλεφϊνου Αρ. Σηλεομοιότυπου Σαχυδρομείο 

                       
 

 

 (β) Περιγραφή Φορολογικήσ Αποθήκησ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ            

 (ημείωςη 1) 

Περιγραφή και ζκταςη του χϊρου (Εμβαδόν ςε τ.μ.) 

Περιφραγμζνοσ 
Μη ςτεγαςμζνοσ 

τεγαςμζνοσ φνολο 

 

 

 

 

 

   

 

(ημείωςη 2) 

Περιγραφή 

Αριθμόσ 
Δεξαμενήσ 

Χωριτικότητα ςε 
Μετρικοφσ Σόνουσ 

Σοποθεςία 
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Περιγραφή προϊόντων (ημείωςη 3) 

Κατηγορία Περιγραφή είδουσ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 

   (α)  Εκτίμηςη ετήςιου επιπζδου αποθεμάτων  ή και ετήςιου κφκλου εργαςιϊν 

 

 

 

 

 (β)  Δραςτηριότητα του αιτητή ςτην φορολογική αποθήκη (Παρακαλϊ ςημειϊςτε με √ όπου ιςχφει)   

 Παραγωγή 

 Μεταποίηςη 

 Παραλαβή από άλλεσ φορολογικζσ αποθήκεσ ςτη Δημοκρατία 

 Παραλαβή από άλλα κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

 Παραλαβή από κράτη μη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ  (Νοείται ότι ζχουν ήδη τεθεί ςε ελεφθερη 

κυκλοφορία) 

 Παραδόςεισ για θζςη ανάλωςη 

 Παραδόςεισ για μεταφορά ςε άλλη φορολογική αποθήκη ςτη Δημοκρατία 

 Αφορολόγητεσ παραδόςεισ 

 Παραδόςεισ ςε άλλα κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

 Εξαγωγζσ ςε κράτη μη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ 

 

 (γ) Λογιςτικό φςτημα / Βιβλία και Αρχεία   (ημείωςη 4) 
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 (δ)  Άλλεσ πληροφορίεσ (ημείωςη 5) 

 

 

 

 

(ε) υνοδευτικά Ζγγραφα (Παρακαλϊ ςημειϊςτε με √ τα ζγγραφα που επιςυνάπτονται) 

 

 Δελτίο ταυτότητασ ςε περίπτωςη φυςικοφ προςϊπου. 

 Πιςτοποιητικό ςφςταςησ εταιρείασ από τον Ζφορο Εταιρειϊν και Επίςημο Παραλήπτη. 

 Πιςτοποιητικό εγγεγραμμζνου γραφείου τησ εταιρείασ από τον Ζφορο Εταιρειϊν και Επίςημο 

Παραλήπτη. 

 Πιςτοποιητικό ςχετικά με τουσ υπεφθυνουσ τησ εταιρείασ, την ιδιότητα και τισ αρμοδιότητζσ τουσ 

ςτην εταιρεία από τον Ζφορο Εταιρειϊν και Επίςημο Παραλήπτη. 

 Πιςτοποιητικό εγγραφήσ ςτο Μητρϊο Φ.Π.Α. 

 Πιςτοποιητικό εγγραφήσ ςτο Σελωνειακό Μητρϊο. 

 Σοπογραφικά και αρχιτεκτονικά ςχζδια των υποςτατικϊν που θα χρηςιμοποιοφνται ωσ φορολογική 

αποθήκη, θεωρημζνα από την αρμόδια αρχή. 

 Δήλωςη αρχιτζκτονα ή πολιτικοφ μηχανικοφ για το εμβαδόν του υποςτατικοφ. 

 Πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομήσ από την αρμόδια αρχή ωσ προσ τη ςυγκεκριμζνη χρήςη 

του υποςτατικοφ. 

 τοιχεία που να αποδεικνφουν τη νόμιμη κατοχή των υποςτατικϊν, όπωσ τίτλοσ ιδιοκτηςίασ ή 

ενοικιαςτήριο ζγγραφο. 

 τοιχεία ςχετικά με ςυναφείσ άδειεσ που κατζχει ο αιτητήσ. 

 Άλλα ζγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίεσ που κρίνονται κατά περίπτωςη αναγκαία από το 

Διευθυντή   για τη νόμιμη λειτουργία τησ φορολογικήσ αποθήκησ και γενικότερα για εξζταςη και 

αξιολόγηςη τησ αίτηςησ. 

 ........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
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Δήλωςη 

Εγϊ ο/η ............................................................................................................................................... 

(Συμπληρώςτε το πλήρεσ όνομά ςασ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλϊνω ότι οι πληροφορίεσ που παρζχονται με αυτό το ζντυπο και που περιζχονται ςε οποιοδήποτε 

επιςυνημμζνο ζγγραφο είναι πλήρεισ και αληθείσ και ςυγκατατίθεμαι, με πλήρη επίγνωςη, όπωσ οι 

πληροφορίεσ αυτζσ τφχουν επεξεργαςίασ από το Σμήμα Σελωνείων για το ςκοπό τησ παροφςασ αίτηςησ. 

Τπογραφή: ............................................................ 

Ημερομηνία: ........................................................ 

Παρακαλϊ ςημειϊςτε με √ όπου ιςχφει 

Αυτοεργοδοτοφμενοσ:  υνζταιροσ:  

    

Καταπιςτευματοδόχοσ:  Εξουςιοδοτημζνο διευθυντικό ςτζλεχοσ:  

    

Γραμματζασ εταιρείασ:  Πρόεδροσ ή Γραμματζασ:  

    

 

 

Για υπηρεςιακή χρήςη μόνο 

 

                Η αίτηςη ςυςτήνεται / δεν ςυςτήνεται 

Παρατηρήςεισ:  

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................ 

                                                                                 Αλψηεξνο Τεισλεηαθφο Λεηηνπξγφο   

        

  Ηκεξνκελία: ...............................   
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Για υπηρεςιακή χρήςη μόνο 

 

                Η αίτηςη γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται 

   

 

Παρατηρήςεισ: 

 

 

 

 

 ........................................ 

                                                                                  Δηεπζχληξηα 
 Τκήκαηνο Τεισλείσλ 

        

  Ηκεξνκελία: ...............................   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Περιγράψετε την κατηγορία  τησ φορολογικήσ αποθήκησ (Γενική, Ιδιωτική, Ειδική) 

2. H θζςη αυτή ςυμπληρϊνεται ςτην περίπτωςη που η αίτηςη υποβάλλεται για δεξαμενζσ  αποθήκευςησ 
πετρελαιοειδϊν. 

3. τη ςτήλη «Κατηγορία» αναγράψετε μία από τισ παρακάτω κατηγορίεσ προϊόντων που πρόκειται να παράγονται / 
κατζχονται ςτη Φορολογική Αποθήκη: 

ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΣΑ – ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΑ ΠΟΣΑ. 

τη ςτήλη «Περιγραφή Είδουσ» αναγράφονται τα είδη κατά κατηγορία προϊόντων που πρόκειται να παράγει / 
κατζχει ο Αποθηκευτήσ ςτη Φορολογική Αποθήκη.  

4. Παρζχονται λεπτομζρειεσ ςχετικά με το λογιςτικό ςφςτημα τησ δραςτηριότητασ τησ αποθήκησ / βιβλίο λογιςτικήσ 
αποθήκησ,  που δυνατόν να τηροφνται ςε μηχανογραφημζνη ή άλλη μορφή.    

5. Αναγράφονται οποιαδήποτε άλλα ςτοιχεία όπωσ: 

 αίτημα για ςυναποθήκευςη με άλλα προϊόντα, 

 το είδοσ τησ αίτηςησ, εάν πρόκειται για αίτηςη που υποβάλλεται πρϊτη φορά ή για τροποποίηςη 
υφιςτάμενησ ζγκριςησ. 
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