
  
Παραηίθεηαι πιο κάηφ ηο κείμενο ηης ΚΔΠ 405/2004, ποσ δημοζιεύηηκε ζηο Παράρηηµα ΙΙΙ(Ι) ηης Επίζημης Εθημερίδας ηης 
Δημοκραηίας με αριθμό 3849 ζηις 30/4/2004 και ηροποποιήθηκε από ηην ΚΔΠ 3/2005, ποσ ηέθηκε ζε ιζτύ ζηις 7/1/2005. Σηο κείμενο 
ηης ΚΔΠ 405/2004 έτει ενζφμαηφθεί και ηο κείμενο ηης ηροποποιηηικής ΚΔΠ 3/2005 για ζκοπούς διεσκόλσνζης ηοσ αναγνώζηη. Η 
ενοποίηζη ασηή δεν έτει επίζημο ταρακηήρα και φς εκ ηούηοσ ηο Τμήμα Τελφνείφν δεν σπέτει οποιαδήποηε εσθύνη για ηστόν λάθη ή 
παραλείυεις.    

Κ.∆.Π. 405/2004  

Ο ΠΔΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ  

(ΝΟΜΟ 91(Ι) ΣΟΤ 2004)  

  

Γνωζηοποίηζη µε βάζη ηο άπθπο 18(7)  

Λεπηοµέπειερ πος αθοπούν για ηην εθαπµογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 18  

                      
91(Ι) ηος 
2004  

Ο ∆ιεςθςνηήρ αζκώνηαρ ηιρ εξοςζίερ πος ηος παπέσονηαι µε βάζη ηο εδάθιο (7) ηος άπθπος 18 ηος πεπί 
Φόπων Καηανάλωζηρ Νόµος ηος 2004, γνωζηοποιεί ηα ακόλοςθα:   

  1. Σο ςνοδεςηικό ∆ιοικηηικό Έγγπαθο (∆Δ) πος αναθέπεηαι ζηο εδάθιο (1) ηος άπθπος 18 
σπηζιµοποιείηαι και για ηην κςκλοθοπία ηων πποϊόνηων ςπό καθεζηώρ αναζηολήρ ζηο εζωηεπικό ηηρ 
∆ηµοκπαηίαρ µεηαξύ θοπολογικών αποθηκών εκηόρ από ηιρ πεπιπηώζειρ και ςπό ηοςρ όποςρ πος ήθελε 
αποθαζίζει ο Γιεςθςνηήρ.  

  2. Ο εγκεκπιµένορ αποθηκεςηήρ αποζηολέαρ ή ο ανηιππόζωπόρ ηος δύναηαι να ηποποποιεί ηο 
ςνοδεςηικό ∆ιοικηηικό Έγγπαθο (∆Δ) πποκειµένος να αλλάξει ηον ηόπο παπάδοζηρ ηων πποϊόνηων ή 
να δηλώζει ένα νέο παπαλήπηη, ο οποίορ ππέπει να είναι εγκεκπιµένορ αποθηκεςηήρ ή εγγεγπαµµένορ 
επιηηδεςµαηίαρ, ενηµεπώνονηαρ αµέζωρ ηο Σελωνείο και οπωζδήποηε ππιν από ηην άθιξη ηων 
πποϊόνηων ζηον ηελικό ηόπο παπάδοζηρ.  Ο νέορ ηόπορ παπάδοζηρ ή ο νέορ παπαλήπηηρ 
αναγπάθονηαι αµέζωρ ζηο σώπο Β ηος ςνοδεςηικού ∆ιοικηηικού Δγγπάθος (∆Δ).  

  3. Καηά ηην µεηαθοπά πεηπελαιοειδών δια θαλάζζηρ µεηαξύ κπαηών µελών ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ, 
όηαν ο παπαλήπηηρ δεν είναι οπιζηικά γνωζηόρ, ο εγκεκπιµένορ αποθηκεςηήρ αποζηολέαρ µποπεί ύζηεπα 
από πποηγούµενη έγκπιζη ηος Σελωνείος ηος ηόπος αποζηολήρ, να µη ζςµπληπώνει ηιρ ενδείξειρ ηος 
ςνοδεςηικού ∆ιοικηηικού Δγγπάθος (∆Δ), πος αναθέπονηαι ζηα ζηοισεία ηος παπαλήπηη, ζηον ηόπο 
παπάδοζηρ, ζηη σώπα πποοπιζµού και ζηη διάπκεια ηηρ µεηαθοπάρ, ςπό ηον όπο όηι ηα ζηοισεία αςηά θα 
ανακοινωθούν ζηο Σελωνείο ηος ηόπος αποζηολήρ µόλιρ αςηά γίνοςν γνωζηά, και ηο απγόηεπο µε ηην 
άθιξη ηων πποϊόνηων ζηον ηελικό πποοπιζµό.  

  4. Η παπούζα γνωζηοποίηζη ηίθεηαι ζε ιζσύ ηην 1η Μαΐος 2004.  

 
 
 
 
 
 
  


