
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 399/2004 

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

 

Γνωστοποίηση µε βάση τα άρθρα 6(7) και 26(2) 
 

Όροι, προϋποθέσεις και διατυπώσεις που απαιτούνται για                                             
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6  και 26(2) 

 
                             
91(ι) του 2004  

Ο ∆ιευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο 
(7) του άρθρου 6 και το εδάφιο (2) του άρθρου  26 του περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1. (1) Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 

εδαφίου (5) του άρθρου 6 περιλαµβάνει τα πιο κάτω 

στοιχεία: 

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

 (β) το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του αποστολέα, 

 (γ) τη χώρα αποστολής, 

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

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

 (στ) τη πιθανή ηµεροµηνία άφιξης των προϊόντων. 

 (2) Η δήλωση υποβάλλεται στο Τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα 
του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά στα οποία 
παραλαµβάνονται τα προϊόντα, σε τρία αντίγραφα και σχετική 
εγγύηση η οποία να καλύπτει τους αναλογούντες ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης.  Η δήλωση πιστοποιείται από το 
Τελωνείο και το πρωτότυπο παραµένει στο Τελωνείο σε 
εκκρεµότητα µέχρι την εξόφληση της κατά τα οριζόµενα στην 
υποπαράγραφο (3).  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.  

 (3) Μετά την άφιξη των προϊόντων ο ενδιαφερόµενος οφείλει να 
καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στα 
προϊόντα που αφίχθηκαν, το αργότερο την επόµενη εργάσιµη 
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ηµέρα από την άφιξή τους.  Εάν τ’ αναφερόµενα στη δήλωση 
προϊόντα αποστέλλονται τµηµατικά ο υπολογισµός και η 
καταβολή του φόρου γίνεται για την αφικνούµενη ποσότητα 
σύµφωνα µε το Απλουστευµένο Συνοδευτικό ∆ιοικητικό 
Έγγραφο (Α.Σ.∆.Ε.) που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του 
άρθρου 6 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004.  Η 
δήλωση διακανονίζεται όταν ολοκληρωθεί η παραλαβή και 
καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης για 
όλη τη δηλωθείσα ποσότητα.   

 2. Ο επιτηδευµατίας που επιθυµεί να αποστέλλει σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρµονισµένα προϊόντα που έχουν τεθεί σε 
ανάλωση στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας, οφείλει πριν από την 
αποστολή των προϊόντων να προβεί σε σχετικές διατυπώσεις στο 
κράτος µέλος προορισµού.  Για την απόδειξη της διενέργειας 
διατυπώσεων ο αποστολέας πρέπει να ζητά θεωρηµένα αντίγραφα 
της δήλωσης ή βεβαίωσης ή άλλο ανάλογο έγγραφο του κράτους 
µέλους προορισµού.  Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει 
καταβληθεί στη ∆ηµοκρατία δυνατό να επιστραφεί στον επιτηδευµατία 
αποστολέα εφόσον ικανοποιηθεί ο ∆ιευθυντής ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος (2) και υπό την προϋπόθεση ότι 
ο δικαιούχος θα υποβάλει αίτηση επιστροφής του καταβληθέντος 
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ∆ιευθυντή.  Η αίτηση συνοδεύεται 
από τα ακόλουθα: 

 (α) αντίγραφο της δήλωσης του παραλήπτη που κατατέθηκε στο 
κράτος µέλος προορισµού, 

 (β) το τρίτο αντίτυπο του Απλουστευµένου Συνοδευτικού 
∆ιοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.∆.Ε.) δεόντως πιστοποιηµένο για 
την παραλαβή, 

 (γ) απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
κράτος µέλος προορισµού, 

 (δ) απόδειξη καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
καταβλήθηκε στο Τελωνείο, 

 (ε) οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα δυνατό να απαιτηθούν 
για εξακρίβωση του αιτήµατος. 

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

 


