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Κ∆Π 411/2007 
 

O ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 12(4) 

 
Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή 

ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων  
που πρόκειται να επιδιορθωθούν 

 

 Ο ∆ιευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο 

(4) του άρθρο 12  του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, 

γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της γνωστοποίησης του ∆ιευθυντή  που 

αφορά τη χορήγηση άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή Κ∆Π 130/2004 (Ε.Ε. 

3815 ηµερ. 5.3.2004), για σκοπούς χορήγησης άδειας εγκεκριµένου 

αποθηκευτή ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών καυσίµων πλοίων 

που πρόκειται να επιδιορθωθούν, εφαρµόζονται επιπρόσθετα και οι 

διατάξεις της παρούσας γνωστοποίησης. 

 2. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ενεργειακών προϊόντων ή υποκατάστατων 

αυτών, υποχρεούται : 

 (α)  Να αναρτά σε περίοπτη  θέση επιγραφή που θα φέρει το όνοµα 

κάτω από το  οποίο λειτουργεί η φορολογική αποθήκη, τον 

αναγνωριστικό αριθµό της φορολογικής αποθήκης και να διασφαλίζει 

ότι όλες οι δεξαµενές και δοχεία φέρουν αρίθµηση και  επιγραφή µε 

το είδος του προϊόντος που αποθηκεύεται. 

 (β)  Να επιτρέπει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό να λαµβάνει δείγµατα 

οποιουδήποτε προϊόντος το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου 

υποστατικού. 

 (γ)  Να παρέχει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό µε τρόπο που να 

ικανοποιεί τον ∆ιευθυντή, επακριβή όργανα καταµέτρησης και 

ζύγισης, κατάλληλο εξοπλισµό για προσέγγιση οποιουδήποτε 

αντικειµένου και να προνοεί για επαρκή και συνεχή φωτισµό εντός 

των ορίων του περιφραγµένου χώρου όπου ευρίσκεται το 
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εγκεκριµένο υποστατικό. 

 (δ)  Να παρέχει κατ’ απαίτηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού  πάσης 

φύσεως βοήθεια  εις οιονδήποτε χρόνο εν καιρώ ηµέρας ή νύκτας, 

µε σκοπό την διεξαγωγή έρευνας προς ανεύρεση ή εξέταση 

οιουδήποτε δοχείου που ευρίσκεται στο εγκεκριµένο υποστατικό ή 

τον έλεγχο του περιεχοµένου του δοχείου. 

 (ε)  Να παρέχει διευκολύνσεις και βοήθεια στους εξουσιοδοτηµένους 

λειτουργούς που εισέρχονται για οποιοδήποτε φυσικό ή λογιστικό 

έλεγχο, δειγµατισµό και καταµέτρηση οποιουδήποτε προϊόντος και 

αν το ζητήσει ο λειτουργός  να τον συνδράµει µε επαρκή αριθµό 

υπαλλήλων µε σκοπό τον έλεγχο των αποθεµάτων του. 

 (στ)  Να δηλώνει στο ∆ιευθυντή, τη µέθοδο και τον εξοπλισµό που 

χρησιµοποιεί για τις καταµετρήσεις των ναυτιλιακών καυσίµων που 

κατέχονται ή παραλαµβάνονται στο υποστατικό του ή αποστέλλονται 

από αυτό και να κοινοποιεί σ αυτόν οποιεσδήποτε ουσιαστικές 

αλλαγές και τροποποιήσεις επέρχονται. 

 (ζ)  Όταν προβαίνει σε οποιαδήποτε καταµέτρηση να είναι υπεύθυνος 

για την ακρίβεια της καταµέτρησης και την συνοµολόγηση ορθού 

λογαριασµού (outturn report). 

 

 

 

(η)  Να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες και να εξασφαλίζει τον 

απαραίτητο εξοπλισµό αν ζητήσει τούτο ο ∆ιευθυντής, για άµεση ή 

άλλως πως ηλεκτρονική σύνδεση του Τελωνειακού Γραφείου µε το 

λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα του εγκεκριµένου υποστατικού, 

µε τρόπο που ικανοποιεί τον  ∆ιευθυντή. 

 (θ)  Να δηλώνει στο ∆ιευθυντή οποιαδήποτε δεξαµενή ή δοχείο στο 

οποίο αποθηκεύονται οποιαδήποτε ενεργειακά προϊόντα για τα 

οποία έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι και παραµένουν 

εντός του περιφραγµένου χώρου της φορολογικής αποθήκης µε 

σκοπό να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της εγκατάστασης της 

φορολογικής αποθήκης π.χ. θέρµανση γραφείων κλπ: 

 Νοείται ότι: 

 (α) δεν επιτρέπεται να υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση µε 

αγωγούς ή άλλα µέσα µεταξύ των δεξαµενών αυτών και 

δεξαµενών ή δοχείων τα οποία αποτελούν µέρος της 

φορολογικής αποθήκης και 
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(β) για τις παραδόσεις από τις εν λόγω δεξαµενές ή δοχεία θα 

τηρείται ξεχωριστός λογαριασµός. 

 (ι)  Να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

τελωνειακής και της  περί Φόρων Κατανάλωσης  νοµοθεσίας, τους 

σχετικούς κανονισµούς και διατάγµατα καθώς και µε τις  σχετικές 

γνωστοποιήσεις και  εγκυκλίους που  εκδίδει  ο ∆ιευθυντής. 

 3. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 

καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν, δεν πρέπει: 

 (α)  Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία απαιτείται 

ειδική άδεια ή έγκριση προτού εξασφαλίσει την άδεια ή έγκριση αυτή 

ή να παραλείπει την ανανέωση της όπου απαιτείται. 

 (β)  Να  χρησιµοποιεί οιανδήποτε δεξαµενή ή δοχείο στην φορολογική 

αποθήκη, εκτός  εάν τούτο  τύχει της έγκρισης του ∆ιευθυντή και να 

βεβαιώνεται ότι έχουν καταβληθεί στον Ανώτερο Τελωνειακό 

Λειτουργό στον οποίο έχει ανατεθεί η εποπτεία και ο έλεγχος της 

Φορολογικής αποθήκης, τα αναλογούντα τέλη εγγραφής και τα 

ετήσια τέλη λειτουργίας όπως εκάστοτε καθορίζει ο Υπουργός.  

 (γ)  Να  αλλοιώνει, προσθέτει, µετακινεί ή καταστρέφει οιαδήποτε δοχεία  

ή σωλήνες ή άλλα προσαρτήµατα στη φορολογική αποθήκη εκτός 

εάν ειδοποιήσει εγγράφως τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, δύο 

εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια οποιασδήποτε τέτοιας 

πράξεως. 

 (δ)  Να  αποπειράται ή να χρησιµοποιεί µέσα, µε σκοπό να παρακωλύει 

εξουσιοδοτηµένο λειτουργό,  στη διακρίβωση της ποσότητας, 

θερµοκρασίας, πυκνότητας ή άλλου χαρακτηριστικού οιουδήποτε 

ναυτιλιακού καυσίµου που ευρίσκεται στην φορολογική αποθήκη, 

ούτε να εξαπατά αυτόν στην καταµέτρηση του βάθους, της διαµέτρου 

ή του βάρους οιουδήποτε δοχείου, ούτε να υποβάλλει σ’ αυτόν 

οποιαδήποτε έκθεση ή λογαριασµό που σε ουσιώδες σηµείο τους 

είναι αναληθής. 

 4. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 

καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν είναι υπεύθυνος να 

διασφαλίζει ότι: 
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 (α)  δεν υπάρχει διασύνδεση µε αγωγούς ή άλλο µέσο µεταξύ δεξαµενών 

ή δοχείων  τα  οποία αποτελούν µέρος φορολογικής αποθήκης και 

δεξαµενών ή δοχείων τα  οποία  δεν προτίθενται να αποτελέσουν 

µέρος της φορολογικής αποθήκης, εκτός εάν  η ροή  των 

ενεργειακών προϊόντων διαµέσου αυτών είναι ελεγχόµενη, µπορεί να  

καταµετρηθεί επακριβώς και έχει τύχει έγκρισης υπό όρους και 

προϋποθέσεις που ήθελαν τεθεί από τον Ανώτερο Τελωνειακό 

Λειτουργό στον οποίο έχει ανατεθεί   η εποπτεία και ο έλεγχος της 

φορολογικής αποθήκης, για ασφαλή αποµόνωση: 

  Νοείται ότι ασφαλής αποµόνωση δύναται να θεωρηθεί η 

εγκατάσταση βαλβίδων   µονόπλευρης ροής, βαλβίδων σε 

συνδυασµό µε τη χρήση διαφραγµάτων  (τυφλών)  και δυνατότητα 

σφραγίσµατος. 

 (β) τα ναυτιλιακά καύσιµα είναι ασφαλή από οποιανδήποτε αθέµιτη 

µετακίνηση καθ’ ον χρόνο είναι αποθηκευµένα υπό καθεστώς 

αναστολής και καθιστά σαφές σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή 

χρησιµοποιούν τα υποστατικά ούτως ώστε να είναι ενήµερα, ότι στη 

φορολογική αποθήκη είναι αποθηκευµένα ναυτιλιακά καύσιµα για τα 

οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει καταβληθεί και ότι 

οποιαδήποτε παράνοµη µετακίνηση µε την οποία αποφεύγεται η 

καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης αποτελεί 

αδίκηµα. 

 (γ)  ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε ναυτιλιακά καύσιµα που έχουν 

τεθεί σε ανάλωση έχει καταβληθεί ή έχουν γίνει όλες οι σχετικές 

διατυπώσεις για µη καταβολή του σε περιπτώσεις απαλλαγής. 

 (δ)  τα µέτρα ασφάλειας της φορολογικής αποθήκης είναι σε ψηλό 

επίπεδο, και είναι υπό έλεγχο τα πρόσωπα και τα οχήµατα που 

διακινούνται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά τη έξοδο τους από 

τα υποστατικά αυτά.  Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής πρέπει να είναι 

σε θέση να καταδεικνύει ότι υφίστανται τέτοιες διαδικασίες ελέγχου.  

 (ε)  υπάρχει συµµόρφωση µε οποιεσδήποτε απαιτήσεις για την υγεία και 

ασφάλεια που καθορίζονται από νόµους και κανονισµούς άλλων 

αρµόδιων Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και ανάρτησης 

προειδοποιητικών πινακίδων και έκδοσης οδηγιών ως προς τις 

ενέργειες που πρέπει να λαµβάνονται από όλα τα πρόσωπα, 

προσωπικό και επισκέπτες για να διατηρείται η ασφάλεια.  
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 (ζ) όπου το προσωπικό χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό ή προστατευτική 

στολή για άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και παρόµοιες 

δραστηριότητες αναλαµβάνονται στο υποστατικό από 

εξουσιοδοτηµένου λειτουργούς, η  ίδια προστασία που παρέχεται 

στο προσωπικό πρέπει να παραχωρείται και στους 

εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς. 

 (στ)  γίνεται κατάλληλη συντήρηση του εξοπλισµού µε σκοπό την  συνεχή 

ασφάλεια και ακρίβεια των οργάνων και συσκευών καταµέτρησης 

που χρησιµοποιεί, εξασφαλίζει ότι η χρήση τους είναι ακριβής και 

σωστή, και αντιλαµβάνεται ότι διαπράττει αδίκηµα εάν εκ προθέσεως 

ή αµέλειας χρησιµοποιεί εξοπλισµό ο οποίος δεν είναι ικανός να 

λειτουργήσει εντός της απαιτουµένης από τον ∆ιευθυντή ακρίβειας. 

 (η)  γίνεται κατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων και οι εργασιακές 

συνθήκες εξασφαλίζουν ότι η εργασία διεξάγεται κάτω υπό όρους 

ασφαλείας και δεν διακινδυνεύεται η υγεία και η ασφάλεια του 

προσωπικού του Τελωνείου που επισκέπτεται το υποστατικό. 

 

 

5. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 

καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν, υποχρεούται να 

εµφανίζει στα λογιστικά του βιβλία τους ακόλουθους λογαριασµούς: 

 (α)  λογαριασµό παραλαβών όπου κάθε παραλαβή στην φορολογική 

αποθήκη καταχωρείται κατά ηµεροµηνία παραλαβής και ο 

λογαριασµός περιλαµβάνει τον  χαρακτηρισµό και την ποσότητα των 

ναυτιλιακών καυσίµων, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου των 

εφοδίων, στοιχεία του πλοίου από το οποίο εκφορτώθηκαν καθώς 

επίσης και τα διακριτικά σηµεία και αριθµούς των δοχείων που έχουν 

εναποτεθεί τα παραληφθέντα προϊόντα: 

 Νοείται ότι σε κάθε εγκεκριµένη δεξαµενή που αποτελεί µέρος της 

φορολογικής αποθήκης, θα αποθηκεύονται τα καύσιµα / εφόδια ενός 

µόνο πλοίου. 

       Νοείται περαιτέρω ότι εισαγόµενα από τρίτες χώρες ναυτιλιακά 

καύσιµα τα οποία επιβαρύνονται µε συντελεστή τελωνειακού δασµού 

του οποίου θα ανασταλεί η καταβολή του, θα πρέπει να λογίζονται 

ως διαφορετικά προϊόντα από άλλα ίδια προϊόντα τα οποία 

προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που 
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έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, έστω και αν τα προϊόντα αυτά 

ευρίσκονται αποθηκευµένα στην ίδια δεξαµενή.  

  (β) λογαριασµό παραδόσεων όπου κάθε παράδοση από την 

φορολογική αποθήκη, καταχωρείται κατά ηµεροµηνία παράδοσης, 

και σηµειώνεται για κάθε παράδοση ξεχωριστά, ο χαρακτηρισµός, η 

ποσότητα των ναυτιλιακών καυσίµων που παραδόθηκαν, το όνοµα 

και η διεύθυνση του παραλήπτη ή το όνοµα και η διεύθυνση του 

προσώπου για  λογαριασµό του οποίου έγινε η παράδοση. 

 (γ) ενοποιηµένο λογαριασµό παραλαβών, παραδόσεων και 

αποθέµατος, ο οποίος λογαριασµός θα πρέπει να παρουσιάζει το 

λογιστικό υπόλοιπο του κάθε είδους ναυτιλιακού καυσίµου ανά πάσα 

στιγµή µετά την καταχώριση. 

 (δ) λογαριασµό µε στοιχεία που αφορούν όλες τις πράξεις που έχουν 

τυχόν διενεργηθεί εντός της φορολογικής αποθήκης. 

 (ε) λογαριασµό εξαγωγών, ενδοκοινοτικής διακίνησης εφοδίων και 

διάθεσης για κατανάλωση στη ∆ηµοκρατία µε καταβολή του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης ή µε απαλλαγή. 

 

 

 

6. Στην τήρηση των ανωτέρω λογαριασµών κανένας δεν πρέπει να 

προβαίνει σε αναληθή εγγραφή σε οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασµό, 

αρχείο, έκθεση, δελτίο παράδοσης, τιµολόγιο ή άλλο έγγραφο που 

υποβάλλεται ή τηρείται δυνάµει της παρούσας γνωστοποίησης από τον 

εγκεκριµένο αποθηκευτή.  

        Εάν διενεργηθεί ανακριβής εγγραφή, εξ αµελείας σε οποιοδήποτε βιβλίο ή 

άλλο έγγραφο, η εγγραφή πρέπει να διορθωθεί δια της διαγραφής των 

ανακριβών λέξεων ή αριθµών και της εγγραφής των ορθών πάνω από τις 

διαγραφείσες.  Όλες οι διορθώσεις πρέπει να φέρουν τα αρχικά του 

προσώπου που προέβη στην διόρθωση.  

 

 

 

 

7. Στους τηρούµενους από τον εγκεκριµένο αποθηκευτή λογαριασµούς θα 

πρέπει όλα τα ναυτιλιακά καύσιµα να διακρίνονται αναλόγως της 

ταξινόµησης τους ή ως άλλως ήθελε ορίσει ο ∆ιευθυντής,  και να 

εµφανίζουν τις υγρές ποσότητες σε λίτρα σε θερµοκρασία 15ο Κελσίου.  

 Οι υγρές ποσότητες του υγροποιηµένου αερίου (LPG) των βαρέων (HFO) 

και ελαφρών µαζούτ (LFO)  πρέπει να εµφανίζονται σε χιλιόγραµµα 

βάρους. 
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 8. Τα δυνάµει της παρούσας γνωστοποίησης παρεχόµενα στοιχεία που 

αφορούν την παραλαβή ή την παράδοση των ναυτιλιακών καυσίµων 

πρέπει να καταχωρούνται στους σχετικούς λογαριασµούς όχι αργότερα 

από την µεσηµβρία της επόµενης µέρας όπου έγινε η σχετική πράξη. 

 

 

9. Ο ∆ιευθυντής δύναται να απαιτήσει την τήρηση λεπτοµερέστερων 

λογαριασµών µε αιτιολογηµένη απόφασή του. 

 10. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής ειδικής φορολογικής αποθήκης ναυτιλιακών 

καυσίµων πλοίων που πρόκειται να επιδιορθωθούν, οφείλει να υποβάλλει: 

 (α)  µηνιαία έκθεση λογαριασµού αποθεµάτων (stock account) επί του 

εντύπου Τελ. 77 που θα αφορά κάθε ηµερολογιακό µήνα στον οποίο 

να φαίνονται οι ποσότητες ενός εκάστου χαρακτηρισµού, οι εκ 

µεταφοράς από τον προηγούµενο µήνα ποσότητες, οι ποσότητες 

που έχουν παραληφθεί, έχουν παραδοθεί κατά την διάρκεια του 

συγκεκριµένου µήνα, οι εναποµείνασες στο τέλος του µήνα 

ποσότητες ως απόθεµα, καθώς επίσης και τα ποσά του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης που έχουν καταβληθεί για κάθε προϊόν 

ξεχωριστά. 

  Εκτός αν άλλως ορίσει ο ∆ιευθυντής το απόθεµα βεβαιώνεται µε την 

διενέργεια απογραφής αποθέµατος στην παρουσία 

εξουσιοδοτηµένου λειτουργού την τελευταία ηµέρα εκάστου µήνα. 

 (β) ετήσια έκθεση εντός του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, εάν απαιτήσει 

τούτο ο ∆ιευθυντής για τις ποσότητες των προϊόντων που 

παραλήφθηκαν, εξήχθησαν ή διακινήθηκαν κατά το λήξαν έτος.  

 11. Όλες οι δυνάµει της παρούσας γνωστοποίησης υποβαλλόµενες εκθέσεις 

πρέπει να φέρουν την υπογραφή του εγκεκριµένου αποθηκευτή και στην 

περίπτωση Εταιρείας την υπογραφή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του 

γραµµατέα της Εταιρείας, στην περίπτωση δε του συνεταιρισµού την 

υπογραφή κάποιου εκ των συνεταίρων, σε όλες όµως τις περιπτώσεις, οι 

εκθέσεις αυτές  δύνανται να φέρουν την υπογραφή παντός προσώπου 

δεόντως επί τούτου εξουσιοδοτηµένου εγγράφως υπό του εγκεκριµένου 

αποθηκευτή. 

 12. Οι προβλεπόµενες στην παρούσα γνωστοποίηση εκθέσεις και 

λογαριασµοί αποθεµάτων, θα πρέπει να υποβάλλονται στον 



  
 

8

εξουσιοδοτηµένο λειτουργό µε την λήξη των περιόδων στις οποίες 

αναφέρονται. 

 13. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής πρέπει να φυλάττει στην φορολογική 

αποθήκη στην οποία ανήκουν: 

 α)  όλα τα βιβλία, λογαριασµούς, αρχεία, παραγγελίες, δελτία 

παράδοσης, ή αντίγραφα αυτών, δελτία βάρους και όγκου, τιµολόγια 

και άλλα έγγραφα τα οποία τηρούνται σύµφωνα µε την 

γνωστοποίηση αυτή, ή αφορούν την παραλαβή στην ειδική 

φορολογική αποθήκη ή την παράδοση ναυτιλιακών καυσίµων που 

χρησιµοποιούνται ως εφόδια πλοίων  και υποχρεούται εφ' όσον 

κληθεί προς τούτο να παρουσιάσει αυτά στον εξουσιοδοτηµένο 

λειτουργό ο οποίος δύναται να διενεργήσει σ΄ αυτά εγγραφές, ή να 

λάβει αποσπάσµατα εξ’ αυτών.  

 β) τους πίνακες καταµετρήσεως ή χωρητικότητας όλων των δοχείων 

που ευρίσκονται στην φορολογική αποθήκη και εφ’ όσον κληθεί προς 

τούτο καθ’ οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάσει αυτούς στον 

εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

 16. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 

της στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 

 

 

 

 

 


