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Κ.Δ.Π. 130/2004  
 

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

-------------- 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Άξζξν 8  
 

Φνξήγεζε άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή  

 
Ο Δηεπζπληήο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη κε βάζε ην Άξζξν 8 ηνπ πεξί Φφξσλ 

Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003 γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα:  

1. Η άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή εθδίδεηαη απφ ην Δηεπζπληή ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 
κεηά απφ 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.  

Φνξεγείηαη κφλν κηα άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ζε θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 
αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ 
απνζεθψλ πνπ θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί.  

2. Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ 
πξνυπνζέζεηο:  

α) Τν πξφζσπν λα παξάγεη, κεηαπνηεί, θαηέρεη, παξαιακβάλεη θαη απνζηέιιεη ζηα πιαίζηα ηεο 
άζθεζεο ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ, πξντφληα ηα νπνία ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, 
ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαη βξίζθνληαη ζε θνξνινγηθή απνζήθε.  

Σηελ πεξίπησζε παξαγσγήο ή κεηαπνίεζεο πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθνχο θφξνπο 
θαηαλάισζεο γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε έθδνζε άιιεο άδεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο Νφκν ηνπ 2003 π.ρ. άδεηα Οηλνπλεπκαηνπνηνχ Α΄, ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν 
νθείιεη λα εμαζθαιίζεη θαη ηελ άδεηα απηή.  

β) Τν πξφζσπν λα θαηέρεη ή λα ρξεζηκνπνηεί θνξνινγηθή απνζήθε ε νπνία έρεη ζπζηαζεί 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003:  

Ννείηαη φηη ην πξφζσπν πνπ ζα εγθξίλεηαη απφ ην Δηεπζπληή λα ρξεζηκνπνηεί εγθεθξηκέλε 
θνξνινγηθή απνζήθε πνπ θαηέρεη άιινο εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 
απηή κφλν γηα παξαιαβή, απνζήθεπζε, απνζηνιή θαη εμαγσγή εηνίκσλ πξντφλησλ:  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν απαηηείηαη φπσο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 
πξνζθνκίδεη ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή, θαηφρνπ ηεο 
θνξνινγηθήο απνζήθεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί.  

γ) Τν πξφζσπν λα ηεξεί βηβιία θαη αξρεία ηα νπνία πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο:  

− ηα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ,  

− ηελ παξαγσγή,  

− ηελ κεηαπνίεζε,  

− ηα απνζέκαηα εηνίκσλ θαη εκηεηνίκσλ πξντφλησλ,  

− ηελ παξαιαβή, απνζηνιή θαη εμαγσγή εηνίκσλ πξντφλησλ,  

− ηε δηάζεζε πξντφλησλ γηα θαηαλάισζε ζηε Δεκνθξαηία.  

δ) Τν πξφζσπν λα παξέρεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 4 εγγπήζεηο.  

ε) Τν πξφζσπν λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην Μεηξψν Φ.Π.Α.  

ζη) Τν πξφζσπν λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην Τεισλεηαθφ Μεηξψν:  
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Ννείηαη φηη ν Δηεπζπληήο δχλαηαη λα κε ρνξεγήζεη άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή ζε πξφζσπα ηα 
νπνία έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξέο ή θαη’ επαλάιεςε παξαβάζεηο ηεο Τεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο ή ηεο 
πεξί Φφξνπ Καηαλάισζεο.  

3. Η αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, 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:  

− Δειηίν ηαπηφηεηαο ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ·  

− πηζηνπνηεηηθφ ζχζηαζεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Εηαηξεηψλ θαη Επίζεκν Παξαιήπηε·  

− πηζηνπνηεηηθφ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ Έθνξν Εηαηξεηψλ θαη Επίζεκν 
Παξαιήπηε·  

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

− πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν Φ.Π.Α.·  

− πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Τεισλεηαθφ Μεηξψν·  

− ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο, ηα κέηξα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηηο 
κεζφδνπο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ·  

− ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην εηήζην επίπεδν απνζεκάησλ, εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 
παξαγσγή, θαηνρή ή κεηαθνξά πξντφλησλ·  

− ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζπλαθείο άδεηεο πνπ θαηέρεη ν αηηεηήο·  

− θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλνληαη θαηά πεξίπησζε αλαγθαία 
απφ ην Δηεπζπληή, γηα εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο.  

4. Η παξερφκελε εγγχεζε φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2(δ) θαιχπηεη ηελ παξαγσγή, 
κεηαπνίεζε, θαηνρή θαη δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο.  

Τν είδνο θαη ην χςνο ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη απφ ην Δηεπζπληή θαηά πεξίπησζε, αλάινγα:  

− κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθείηαη,  

− ηε θχζε ηνπ πξντφληνο, θαη  

− ηνλ θίλδπλν πνπ πεξηθιείνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απνζεθεπηή.  

Τν χςνο ηεο εγγχεζεο είλαη δπλαηφ λα αλαζεσξείηαη απφ ην Δηεπζπληή ιακβάλνληαο ππφςε, 
κεηαμχ άιισλ, ελδερφκελεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
απνζεθεπηή ή ηνπο ζπληειεζηέο ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο.  

5. Ο εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο, θάηνρνο θνξνινγηθήο απνζήθεο ππνρξενχηαη:  

α) Να ηεξεί βηβιία θαη αξρεία φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2(γ), ή φπσο ήζειε εγθξίλεη 
ν Δηεπζπληήο, αλά απνζήθε, πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ, ηε θνξνινγηθή θαηεγνξία ηνπο, ηνλ 
αξηζκφ απνζέκαηνο θαζψο θαη βηβιία θαηαρψξεζεο ησλ εληχπσλ δηαθίλεζεο εηζεξρφκελσλ 
θαη εμεξρφκελσλ πξντφλησλ, ζε ειεθηξνληθή ή άιιε κνξθή, θαηά ηξφπν πνπ λα 
δηαζθαιίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη ε άζθεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ. Να ηεξεί μερσξηζηά 
ζηνηρεία απνζεκάησλ γηα θάζε εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ απνζήθε ηνπ.  

β) Να ελεκεξψλεη ακέζσο ην Τεισλείν, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε 
θνξνινγηθή απνζήθε, γηα θάζε παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 
θαζνξίδεη ν Δηεπζπληήο.  

γ) Να ειέγρεη νπνηαδήπνηε παξαιαβή ή παξάδνζε πξντφλησλ πξνο θαη απφ ηε θνξνινγηθή 
απνζήθε θαη λα εμαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε παξάδνζε πξντφλησλ απφ ηελ απνζήθε ππφ 
θαζεζηψο αλαζηνιήο θαιχπηεηαη κε εγγχεζε.  

δ) Να παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο θνξνινγηθήο 
απνζήθεο. 
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 ε) Να αλαιακβάλεη πιήξε επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε απψιεηεο θαη ειιείκκαηα παξνπζηαζηνχλ 
θαηά ηελ παξακνλή ησλ πξντφλησλ ζηε θνξνινγηθή απνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2003 θαη λα ηεξεί ζρεηηθά ζηνηρεία.  

ζη) Να δέρεηαη νπνηνδήπνηε ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν, θπζηθφ ή ινγηζηηθφ απφ ην Τεισλείν θαη λα 
παξνπζηάδεη ηα πξντφληα ζε θάζε δήηεζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ιεηηνπξγνχ.  

δ) Να ππνβάιιεη ζην Τεισλείν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα φπσο θαηά πεξίπησζε ήζειε 
θαζνξίζεη ν Δηεπζπληήο, δήισζε γηα ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη, 
κεηαπνηνχληαη, θαηέρνληαη, παξαιακβάλνληαη, εμάγνληαη ή δηαθηλνχληαη.  

ε) Να ελεκεξψλεη γξαπηψο ην Δηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή 
ηξνπνπνηήζεηο πξηλ εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηνπ.  

ζ) Να εθαξκφδεη νπνηνδήπνηε πξφζζεην κέηξν ην νπνίν θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ην Δηεπζπληή, σο 
εθ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο ή ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξίπησζεο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
δεκνζίσλ εζφδσλ.  

η) Να δειψλεη ζην Δηεπζπληή ηνπο άιινπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο (ρξήζηεο) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνζήθε ηνπ.  

ηα) Να ζπκπιεξψλεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ εγθεθξηκέλσλ απνζεθεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
απνζήθε ηνπ, φια ηα αλαγθαία έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή, θαηνρή θαη παξάδνζε ησλ 
πξντφλησλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο, λννπκέλνπ φηη εμνπζηνδνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ 
ηνλ εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή ρξήζηε ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο.  

ηβ) Να ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο πνπ δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ απφ ην 
Δηεπζπληή.  

6. Ο εγθεθξηκέλνο απνζεθεπηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί εγθεθξηκέλε θνξνινγηθή απνζήθε πνπ 
θαηέρεηαη απφ άιιν εγθεθξηκέλν απνζεθεπηή, γηα ζθνπνχο απνζήθεπζεο εηνίκσλ πξντφλησλ, 
(ρξήζηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο) ππνρξενχηαη:  

α) Να ηεξεί βηβιία θαη αξρεία ησλ απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ φπσο ήζειε εγθξίλεη ν Δηεπζπληήο 
αλά απνζήθε, πεξηγξαθή πξντφλησλ, αξηζκφ απνζέκαηνο θαζψο θαη βηβιία θαηαρψξεζεο ησλ 
εληχπσλ δηαθίλεζεο εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ πξντφλησλ, ζε ειεθηξνληθή ή άιιε 
κνξθή, θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη ε άζθεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ 
ειέγρνπ.  

β) Να ελεκεξψλεη ακέζσο ην Τεισλείν, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε 
θνξνινγηθή απνζήθε, γηα θάζε παξαιαβή ή παξάδνζε ησλ πξντφλησλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 
θαζνξίδεη ν Δηεπζπληήο.  

γ) Να δηαζθαιίδεη φηη ηα πξντφληα πνπ ηεινχλ ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαη πξννξίδνληαη γηα 
απνζήθεπζε ζηελ εγθεθξηκέλε θνξνινγηθή απνζήθε κεηαθέξνληαη άκεζα ζηελ απνζήθε απηή.  

δ) Να δηαζθαιίδεη φηη νπνηαδήπνηε παξάδνζε πξντφλησλ απφ ηε θνξνινγηθή απνζήθε ππφ 
θαζεζηψο αλαζηνιήο, θαιχπηεηαη κε εγγχεζε.  

ε) Να δέρεηαη νπνηνδήπνηε ηαθηηθφ ή έθηαθην έιεγρν απφ ην Τεισλείν αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα 
πνπ δηαθηλεί.  

ζη) Να ελεκεξψλεη γξαπηψο ην Δηεπζπληή γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο 
θαη εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζή ηνπ γηα ηηο αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηίζεηαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη.  

δ) Να δειψλεη ζην Δηεπζπληή ηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

ε) Να ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο φξνπο πνπ δπλαηφ λα επηβιεζνχλ απφ ην 
Δηεπζπληή.  

7. Η άδεηα εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή δελ δχλαηαη λα κεηαβηβαζηεί παξά κφλν εθφζνλ ππνβιεζεί 
ζην Δηεπζπληή λέα αίηεζε απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο.  
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8. Άδεηεο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή 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 1ε Μαΐνπ 2004. 

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

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ. 2 

 

 
 
 

Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ε Λ Ω Ν Ε Ι Ω Ν  

 
ΑΙΣΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΣΗ 

 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 ςτη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίςκονται τα υποςτατικά 
που θα χρηςιμοποιηθοφν ωσ ειδική 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 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 επίσημη χρήση 

 
 

Σθξαγίδα 

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 

                       
 

 
 

(α)  Ιδιότητα αποθηκευτή (Παρακαλϊ ςημειϊςτε με √ όπου ιςχφει) 

 κάτοχοσ φορολογικήσ αποθήκησ 

 χρήςτησ φορολογικήσ αποθήκησ (ημείωςη 1) 

 
 (β) Φορολογικζσ Αποθήκεσ που κατζχει ή χρηςιμοποιεί ο αποθηκευτήσ ανάλογα με την περίπτωςη 

(ημείωςη 2) 

Αρ. Άδειασ 
Κατηγορία 

(ημείωςη 3) 
Όνομα Φορολογικήσ 

Αποθήκησ 
Διεφθυνςη Φορολογικήσ 

Αποθήκησ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) την περίπτωςη Γενικήσ Φορολογικήσ Αποθήκησ να δηλϊνονται από τον εγκεκριμζνο αποθηκευτή, 
κάτοχο τησ, οι εγκεκριμζνοι αποθηκευτζσ που δυνατόν να χρηςιμοποιοφν την αποθήκη του 
(ημείωςη 2). 

 

Όνομα Διεφθυνςη 
Αρ. Άδειασ εγκεκριμζνου 

αποθηκευτή 
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    Περιγραφή Προϊόντων   (ημείωςη 4) 

Κατηγορία Περιγραφή Είδουσ 

 

 

 

 

 

υμπληρωματικζσ πληροφορίεσ 

 (α) Δραςτηριότητα του αποθηκευτή ςτη 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 

 

(β)  Λογιςτικό φςτημα / Βιβλία και Αρχεία  (ημείωςη 5) 
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 (γ)  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· 

  ςτοιχεία ςχετικά με το ετήςιο επίπεδο αποθεμάτων ή και εκτίμηςη ςχετικά με την ετήςια 

παραγωγή, κατοχή ή μεταφορά των προϊόντων· 

 τοιχεία ςχετικά με ςυναφείσ άδειεσ που κατζχει ο αιτήτήσ· 

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

Διευθυντή. 

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

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

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

 

ΔΗΛΩΗ 

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:  
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Για υπηρεςιακή χρήςη μόνο 

 

                Η αίτηςη ςυςτήνεται / δεν ςυςτήνεται 

Παρατηρήςεισ:  

 

 

 

 
 
 ........................................ 
                                                                                  Ανϊτεροσ Σελωνειακόσ Λειτουργόσ   
        
  Ημερομηνία: ...............................   
 

 

 

Για υπηρεςιακή χρήςη μόνο 

 

                Η αίτηςη γίνεται αποδεκτή /Απορρίπτεται 

   

 

Παρατηρήςεισ: 

 

 
 
 
 ........................................ 
                                                                                  Διευθφντρια 
 Σμήματοσ Σελωνείων 
   
        
  Ημερομηνία: ...............................   
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Ο χρήςτησ φορολογικήσ αποθήκησ θεωρείται ο εγκεκριμζνοσ αποθηκευτήσ που χρηςιμοποιεί εγκεκριμζνη 
φορολογική αποθήκη που κατζχεται από άλλο εγκεκριμζνο αποθηκευτή. 

9 

ΦΡΑΓΙΔΑ 

8 

ΦΡΑΓΙΔΑ 



6 

 
2. Οι θζςεισ ςυμπληρϊνονται με τα ςτοιχεία που είναι γνωςτά ςτον αιτητή κατά το χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ. 

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

4. 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.  

5. Παρζχονται λεπτομζρειεσ ςχετικά με το λογιςτικό ςφςτημα τησ δραςτηριότητασ του αποθηκευτή / βιβλίο 
λογιςτικήσ αποθήκησ που δυνατό να τηροφνται ςε μηχανογραφημζνη ή άλλη μορφή, ανά φορολογική αποθήκη. 

 

 

 

 


