
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 

ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ  

 

Προοίμιο. 

Επίσημη  
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L9,  
14.1.2009,  
σ.12. 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο- 

«Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά 
με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ». 

 
       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

91(Ι) του 2004 
208(Ι) του 2004 
245(Ι) του 2004 
262(Ι) του 2004 
126(Ι) του 2005 
65(Ι) του 2006 

144(Ι) του 2006 
6(Ι) του 2007 

61(Ι) του 2007 
139(Ι) του 2007 
140(Ι) του 2007 
156(Ι) του 2007 
22(Ι) του 2007 
39(Ι) του 2008 
64(Ι) του 2008 
91(Ι) του 2008 

119(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2009 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 
2004 έως 2010. 

  
 Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

2. Ο  βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) 
του άρθρου 2 αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  
 

   « (1)  Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια: 

 
 Επίσημη 

Εφημερίδα της 
ΕΕ: L302, 
19.10.1992    
σ.1. 

 

"άλλα κοινοτικά προϊόντα" σημαίνει άλλα προϊόντα που 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινοτικά εμπορεύματα 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο (7) του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα· 

  "άλλα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που καθορίζονται 
στο Μέρος ΧIΙ και υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης· 
 

  "γνωστοποίηση" σημαίνει τη γνωστοποίηση που εκδίδει 
ο Διευθυντής και δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 
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  "Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
 

  "Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος 
Τελωνείων· 
 

   

 
"εγγεγραμμένος αποστολέας" σημαίνει το πρόσωπο 
που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση 
το άρθρο 12, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του μόνο να αποστέλλει 
εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής 
κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92· 
 

   "εγγεγραμμένος παραλήπτης" σημαίνει το πρόσωπο 
που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται 
στο άρθρο 14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση 
το άρθρο 13 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα 
προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος τα 
οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής· 
 

  "εγκεκριμένος αποθηκευτής" σημαίνει το πρόσωπο που 
είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που προβλέπεται στο 
άρθρο  14 και έχει άδεια από το Διευθυντή με βάση το 
άρθρο 10 να παράγει, να μεταποιεί, να κατέχει, να 
παραλαμβάνει ή να αποστέλλει στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εναρμονισμένα 
προϊόντα, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής και 
βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη· 
 

  "ειδικός φόρος κατανάλωσης" σημαίνει το φόρο 
κατανάλωσης που επιβαρύνει τα προϊόντα που 
καθορίζονται στα Μέρη ΙX, Χ  και ΧΙ· 
 

  "εναρμονισμένα προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που 
καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ  και ΧΙ και υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης· 
 

  "ενεργειακά προϊόντα" σημαίνει τα προϊόντα που 
καθορίζονται στο άρθρο 33 του Μέρους ΙΧ· 
 

  "εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο 
που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει της 
τελωνειακής νομοθεσίας για τη διενέργεια 
οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με 
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βάση τον παρόντα Νόμο και την τελωνειακή νομοθεσία· 
 

  "επιχειρηματική δραστηριότητα” σημαίνει οικονομική 
δραστηριότητα που ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
σε οποιοδήποτε τόπο, ανεξαρτήτως του επιδιωκόμενου 
σκοπού ή των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας 
αυτής:   

       Νοείται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες 
συμπεριλαμβάνουν και όλες τις δραστηριότητες του 
παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος 
υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, και των δραστηριοτήτων των 
ελεύθερων επαγγελμάτων ή των εξομοιουμένων προς 
αυτά· 

   

  "καθεστώς αναστολής" σημαίνει το φορολογικό 
καθεστώς που εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη 
μεταποίηση, την κατοχή ή τη διακίνηση των 
εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία δεν καλύπτονται 
από τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής αλλά τελούν υπό αναστολή του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης· 
 

  "Κανονισμοί" σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδει το 
Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 

 
  "Κανονισμός (ΕΟΚ) Αριθμ. 2913/92" σημαίνει τον 

Κανονισμό του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί Θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 
 

  "καπνοβιομήχανος" σημαίνει κάθε πρόσωπο που 
μεταποιεί τον καπνό σε επεξεργασμένα προϊόντα, τα 
οποία προορίζονται για λιανική πώληση· 
 

  "κοινότητα" και "έδαφος της κοινότητας" σημαίνει τα 
εδάφη των κρατών μελών όπως ορίζονται στο παρόν 
άρθρο· 
 

  "κρατική αρχή" σημαίνει οποιοδήποτε Υπουργείο ή 
οποιαδήποτε υπηρεσία υπαγόμενη σε Υπουργείο, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της 
Δημοκρατίας οι δαπάνες λειτουργίας της οποίας 
προβλέπονται στους προϋπολογισμούς της 
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Δημοκρατίας· 
 

  "κράτος μέλος" και "έδαφος κράτους μέλους" σημαίνει 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
  "μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά" σημαίνει τα 

υπολείμματα βιομηχανοποίησης του καπνού· 
 

  
  95(Ι) του 2000 
  93(Ι) του 2002 
  27(Ι) του 2003 
172(Ι) του 2003 
  95(Ι) του 2004 
  88(Ι) του 2005 
100(Ι) του 2005 
131(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2005 
  64(Ι) του 2006 
  86(Ι) του 2006 
  87(Ι) του 2006 
  48(Ι) του 2007 
129(Ι) του 2007 
141(Ι) του 2007 
142(Ι) του 2007 
143(Ι) του 2007 
  25(Ι) του 2008 
  37(Ι) του 2008 
  38(Ι) του 2008 
  63(Ι) του 2008 
  88(Ι) του 2008 
  35(Ι) του 2009 
  13(Ι) του 2010. 

“Μητρώο Φ.Π.Α.” έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό από το εδάφιο (3) του άρθρου 6 του περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου· 

 

  “νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία, 
συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, 
οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, 
ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με 
τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού· 
 

  “νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου" σημαίνει 
πρόσωπο που έχει συσταθεί με Νόμο· 

 
  “παραγωγή προϊόντων" περιλαμβάνει και την 

κατασκευή, και ανάλογα με την περίπτωση, την εξόρυξη 
των προϊόντων· 
 

  

 
"παράδοση" έχει επίσης την έννοια που αποδίδεται 
στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας Νόμου· 
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  “προϊόντα" σημαίνει τα εναρμονισμένα προϊόντα και τα 
άλλα προϊόντα εκτός αν στον παρόντα Νόμο προνοείται 
διαφορετικά· 

 
  "πρόσωπο" περιλαμβάνει φυσικό και νομικό πρόσωπο· 

  “Συνθήκη Εγκαθίδρυσης" σημαίνει τη Συνθήκη που 
αφορά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Κύπρου η 
οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 16 Αυγούστου 
1960, περιλαμβάνει δε την Ανταλλαγή Επιστολών της 
ίδιας ημερομηνίας, που αφορά τους τελωνειακούς 
δασμούς και φόρους κατανάλωσης· 
 

  “τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής" σημαίνει οποιαδήποτε από τις 
ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 σχετικά με την τελωνειακή 
επιτήρηση στην οποία υπόκεινται τα μη κοινοτικά 
εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας, την προσωρινή εναπόθεση, τις 
ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, καθώς και 
οποιοδήποτε από τα καθεστώτα που αναφέρονται στο 
άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω 
κανονισμού· 
 

  “τελωνειακή νομοθεσία“ σημαίνει τον περί Τελωνειακού 
Κώδικα Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους 
Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη Κοινοτική 
Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις 
Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται  για την εναρμόνιση 
ή/και για την εφαρμογή της αντίστοιχης κοινοτικής 
νομοθεσίας· 
 

 Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L256, 
7.9.1987,        
σ.1. 

“τελωνειακοί δασμοί" σημαίνει τους δασμούς που 
καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική 
και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. 

  “Τελωνείο" σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος 
Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, 
τις αποθήκες δημοσίου, τις δημόσιες προσωρινές 
αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της 
επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο 
οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και 
διατυπώσεις· 
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  “τρίτα εδάφη" σημαίνει καθόσον αφορά στα 
εναρμονισμένα προϊόντα, τα εδάφη που απαριθμούνται 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 4· 
 

  “τρίτες χώρες" σημαίνει τα κράτη μη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
  

 

 

 

“υποστατικά" σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό 
συγκρότημα, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό αυτών, 
περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων 
χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία ή πλωτό μέσο 
ανεφοδιασμού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, 
μεταποίηση, κατοχή στη φύλαξη των προϊόντων· 
 

  “Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών της 
Δημοκρατίας· 
 

  "φορολογική αποθήκη" σημαίνει κάθε υποστατικό όπου 
παράγονται, μεταποιούνται, κατέχονται, 
παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τον 
εγκεκριμένο αποθηκευτή στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, εναρμονισμένα 
προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9· 
 

  “φόρος κατανάλωσης" περιλαμβάνει τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης που 
επιβαρύνει τα προϊόντα του Μέρους ΧΙΙ·». 
 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
αντικατάσταση των 
άρθρων  4 και 5 αυτού. 

3. O βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων  4 και 
5 αυτού, με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

 «Πεδίο 
εφαρμογής. 

 

Πρώτο, Δεύτερο, 
Τρίτο και Τέταρτο 
Παράρτημα. 

4.-(1) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα 
Νόμο, επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης 
τα προϊόντα που καθορίζονται στα Μέρη IX, Χ, 
ΧΙ  και ΧΙΙ σύμφωνα με τους συντελεστές που 
εκτίθενται στο Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο και 
Τέταρτο Παράρτημα και τα οποία: 

  (α)  παράγονται στο εσωτερικό της Δημοκρατίας,  
ή 

 

  (β)  προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

 

  (γ)  εισάγονται στη Δημοκρατία:  
 

   Νοείται ότι, ως εισαγωγή θεωρείται η 
είσοδος των προϊόντων από τρίτες χώρες 
στο εσωτερικό της Δημοκρατίας:  

   Νοείται περαιτέρω ότι, όσον αφορά τα 
εναρμονισμένα προϊόντα, η εισαγωγή των 
προϊόντων αυτών στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας συμπεριλαμβάνει και την 
είσοδό τους στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας όταν προέρχονται από τα 
τρίτα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2): 

 

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, αν τα 
εναρμονισμένα προϊόντα έχουν τεθεί σε 
τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή υπό 
τελωνειακό καθεστώς αναστολής κατά την 
είσοδό τους στη Δημοκρατία, η εισαγωγή 
τους λογίζεται ότι γίνεται τη στιγμή που 
εξέρχονται από την τελωνειακή διαδικασία 
αναστολής ή το τελωνειακό καθεστώς 
αναστολής. 

  (δ) τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής 
νομοθεσίας, αν και αναγράφονται στο 
δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή 
αεροσκάφους, δεν προσκομίζονται στον 
εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την 
εισαγωγή και εφόσον δεν παρέχονται 
επαρκείς εξηγήσεις στο Διευθυντή· 

  (ε) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, όταν προϊόντα προερχόμενα από 
άλλα κράτη μέλη αν και αναγράφονται στο 
δηλωτικό εισαγωγής σκάφους ή 
αεροσκάφους ή στο ηλεκτρονικό διοικητικό 
έγγραφο ανάλογα με την περίπτωση, δεν 
εισέρχονται στη Δημοκρατία και εφόσον δεν 
παρέχονται επαρκείς εξηγήσεις στο 
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Διευθυντή. 

   (2) Για τους σκοπούς της δεύτερης επιφύλαξης της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου 1 του παρόντος 
άρθρου, τα τρίτα εδάφη που αναφέρονται στην 
εν λόγω  επιφύλαξη είναι τα ακόλουθα:  

  (α) η νήσος Ελιγολάνδη και το έδαφος του 
Busingen,  

  (β) το Λιβίνιο, το Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και τα 
Ιταλικά ύδατα της λίμνης του Λουγκάνο,  

  (γ) η Θέουτα και Μελίλια,  

  (δ) οι Κανάριοι Νήσοι,  

  (ε) τα Γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα,  

  (στ) οι Αγγλονορμανδικές νήσοι, 

  (ζ) οι νήσοι Άαλαντ,  

  (η) το Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

  (θ) το Γιβραλτάρ. 

  

 
 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η 

διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων από 
ή προς: 

  (α) το πριγκιπάτο του Μονακό, αντιμετωπίζεται 
ως διακίνηση από ή προς τη Γαλλία, 

  (β) το Jungholz και Mittelberg (Kleines 
Walsertal), αντιμετωπίζεται ως διακίνηση 
από ή προς  την Γερμανία, 

  (γ) τη νήσο του Μαν, αντιμετωπίζεται ως 
διακίνηση από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο,  

  (δ) τον Άγιο Μαρίνο, αντιμετωπίζεται ως 
διακίνηση από ή προς την Ιταλία, 

  (ε) τις περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου στο Ακρωτήρι και τη 
Δεκέλεια, αντιμετωπίζεται ως διακίνηση από 
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ή προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 

  (4) Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής 
νομοθεσίας, ο φόρος κατανάλωσης επί 
προϊόντων που εισάγονται στη Δημοκρατία, 
επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν 
τελωνειακός δασμός και εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία οι διατάξεις της τελωνειακής 
νομοθεσίας που αφορούν τους δασμούς, εκτός 
αν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη στον παρόντα 
Νόμο: 

      Νοείται ότι, οι διατάξεις της τελωνειακής 
νομοθεσίας εφαρμόζονται κατά αναλογία και επί 
των εξαγομένων προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένης και της εξόδου 
εναρμονισμένων προϊόντων προς τα τρίτα εδάφη 
που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πιο πάνω, εκτός 
αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα 
Νόμο:  

         Νοείται περαιτέρω ότι, τα Μέρη IV και V του 
παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα 
εναρμονισμένα προϊόντα που καλύπτονται από 
τελωνειακή διαδικασία αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής. 

  (5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 Απαιτητό του 
φόρου 
κατανάλωσης. 

 

 

 

5.-(1)  Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον παρόντα 
Νόμο και τηρουμένων των διατάξεων των 
εδαφίων (1A), (1B), (2) και (3), ο φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός κατά το 
χρόνο θέσης σε ανάλωση των προϊόντων.  

  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως θέση 
σε ανάλωση προϊόντων που υπόκεινται σε 
φόρους κατανάλωσης θεωρείται: 

  (α) η έξοδος από καθεστώς αναστολής, 

συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης 
εξόδου στο εσωτερικό της Δημοκρατίας των 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
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  (β) η παραγωγή των εναρμονισμένων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτυπης παραγωγής εκτός καθεστώτος 
αναστολής, 

   (γi) η εισαγωγή των εναρμονισμένων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτυπης εισαγωγής, εκτός αν τα 
εναρμονισμένα προϊόντα υπαχθούν, αμέσως 
μετά την εισαγωγή, σε καθεστώς αναστολής, 

  (γii) η κατοχή των εναρμονισμένων προϊόντων 
εκτός καθεστώτος αναστολής, για τα οποία 
δεν έχει επιβληθεί ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος νόμου, 

  (δ) η έξοδος από τελωνειακό καθεστώς 
αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 
αποθήκη των άλλων προϊόντων, 

  

 

 

 

(ε) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον 
παρόντα Νόμο, η έκδοση ή μετακίνηση από 
το εργοστάσιο ή τον τόπο παραγωγής στο 
εσωτερικό της Δημοκρατίας, των άλλων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτυπης, εξαιρουμένης της εναπόθεσης 
των προϊόντων μετά την παραγωγή τους σε 
αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107, 

  (στ) η εισαγωγή των άλλων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της παράτυπης 
εισαγωγής, εφόσον δεν τίθενται υπό 
τελωνειακό καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη 
ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη. 

  

 

(ζ) η είσοδος στη Δημοκρατία των άλλων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτυπης, που αποστέλλονται από άλλα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

        Νοείται ότι τα προϊόντα τα οποία 
εισέρχονται στη Δημοκρατία, εκτός της 
περίπτωσης της παράτυπης εισόδου, 
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δηλώνονται στο Τελωνείο όπως ορίζεται σε 
Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο το οποίο καθορίζει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής των πιο πάνω 
διατάξεων καθώς και τη διαδικασία επιβολής 
και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης στα 
άλλα κοινοτικά προϊόντα που αποστέλλονται 
ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας. 

  (1Α) Ο χρόνος θέσης σε ανάλωση καθόσον αφορά τα 
εναρμονισμένα προϊόντα είναι: 

  (α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο χρόνος 
παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων 
από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, 

  (β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 11, ο χρόνος 
παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων 
από τον παραλήπτη, 

  (γ) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 11, ο χρόνος 
παραλαβής των εναρμονισμένων προϊόντων 
στον τόπο άμεσης παράδοσής τους. 

  

 

 

(1Β) Η ολική καταστροφή ή η ανεπανόρθωτη απώλεια 
προϊόντων που επιβαρύνονται με ειδικό φόρο 
κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής από 
αιτία οφειλόμενη στην ίδια τη φύση του 
προϊόντος, σε τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία ή 
ακόμη με την άδεια του Διευθυντή, δεν θεωρείται 
ως θέση σε ανάλωση: 

  Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν υποστεί 
ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη απώλεια 
όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης: 
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  Νοείται περαιτέρω ότι, η ολική καταστροφή ή 
η ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω 
προϊόντων αποδεικνύεται κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για το Διευθυντή στις περιπτώσεις 
που η εν λόγω ολική καταστροφή ή η 
ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε ή διαπιστώθηκε 
στη Δημοκρατία. 

  (2) (α) Εκτός αν προνοείται διαφορετικά στον 
παρόντα Νόμο ή στην τελωνειακή νομοθεσία, 
ο φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται,  
καταβάλλεται και εισπράττεται: 

   (i) στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) 
και (δ) του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία εξόδου στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας, των προϊόντων από το 
καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη 
ή ελεύθερη αποθήκη ανάλογα με την 
περίπτωση,  

   (ii) στην περίπτωση της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την  
ημερομηνία παραγωγής εκτός 
καθεστώτος αναστολής,  

  

 

 

 

 (iii) στις περιπτώσεις των παραγράφων (γi) 
και (στ) του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης 
εισαγωγής: 

        Νοείται ότι, στην περίπτωση της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 4, ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης ή 
ο κύριος ή κυβερνήτης του 
αεροσκάφους ή ο αντιπρόσωπός του ή 
και ο παραλήπτης, κατά περίπτωση, 
οφείλει να καταβάλει τον οφειλόμενο για 
τα προϊόντα φόρο κατανάλωσης όπως 
βεβαιώνεται από το Διευθυντή, 
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σύμφωνα με τους ισχύοντες 
συντελεστές κατά το χρόνο της 
κατάθεσης του δηλωτικού, 

  (iv) στην περίπτωση της παραγράφου (γii) 
του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία που πραγματοποιείται η 
κατοχή των εναρμονισμένων 
προϊόντων, 

   (v) στην περίπτωση της παραγράφου (ε) 
του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία έκδοσης ή μετακίνησης των 
άλλων προϊόντων από το εργοστάσιο ή 
τον τόπο παραγωγής για κατανάλωση 
στη Δημοκρατία, 

   (vi) στην περίπτωση της παραγράφου (ζ) 
του εδαφίου (1), με βάση τους 
συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία εισόδου των άλλων 
προϊόντων στη Δημοκρατία. 

  (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
εδαφίου (3), στην περίπτωση της 
παραγράφου (γii) του εδαφίου (1) πιο πάνω 
και στην περίπτωση παράτυπης εξόδου από 
καθεστώς αναστολής ή τελωνειακό 
καθεστώς αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή 
ελεύθερη αποθήκη ή παράτυπης 
παραγωγής ή παράτυπης εισαγωγής ή 
παράτυπης εισόδου στη Δημοκρατία 
προϊόντων που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
φόρος κατανάλωσης καταβάλλεται με βάση 
τους συντελεστές που ισχύουν κατά το 
χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων 
αυτών. 

   (3)  Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει ο Διευθυντής 
διαπιστώνεται ότι:  
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  (α) η παράτυπη έξοδος από καθεστώς 
αναστολής ή τελωνειακό καθεστώς 
αναστολής ή ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 
αποθήκη, ή 

(β) η παράτυπη παραγωγή, ή παράτυπη 
έκδοση ή μετακίνηση από το εργοστάσιο ή 
τον τόπο παραγωγής, ή 

(γ) η παράτυπη εισαγωγή, ή 

(δ) η παράτυπη είσοδος στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας προϊόντων που προέρχονται 
από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή 

(ε) η κατοχή των εναρμονισμένων προϊόντων 
σύμφωνα με τις λεπτομέρειες της 
παραγράφου (γii) του εδαφίου (1) πιο πάνω, 

πραγματοποιήθηκε ή υπήρξε, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε χρόνο προγενέστερο της 
διαπίστωσης, τότε ο φόρος κατανάλωσης 
επιβάλλεται και καταβάλλεται με βάση τους 
συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο αυτό: 

  Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου η έξοδος προϋποθέτει και τη φυσική 
μετακίνηση των προϊόντων. 

  (4)  (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί ή αρνείται ή 
παραλείπει να καταβάλει τους αναλογούντες 
φόρους κατανάλωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τη 
χρηματική επιβάρυνση και τόκους που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα 
Νόμο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 
χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις 
δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ ή 
το τριπλάσιο ποσό του φόρου κατανάλωσης 
που αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα 
οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε 
περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω 
ποσών ή σε φυλάκιση η οποία δεν 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο 
ποινές, και τα προϊόντα αναφορικά με τα 
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οποία διαπράχθηκε το αδίκημα υπόκεινται 
σε δήμευση. 

   (β) Οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί, αρνείται ή 
παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση που 
προνοείται στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου 
(1) και να εφαρμόσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
διάταγμα που αναφέρεται στο εν λόγω 
εδάφιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα 
χίλια επτακόσια οκτώ ευρώ ή το τριπλάσιο 
ποσό του φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στα προϊόντα αναφορικά με τα 
οποία διαπράχθηκε το αδίκημα ή σε κάθε 
περίπτωση το μεγαλύτερο πιο πάνω ποσό ή 
σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα 
χρόνο ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης 
και της χρηματικής και τα προϊόντα 
αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε το 
αδίκημα υπόκεινται σε δήμευση. 

   (5)  Παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφόσον 
κατατίθεται η διασάφηση που προβλέπεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 19, ο Διευθυντής δύναται 
να παραχωρήσει αναβολή της καταβολής του 
φόρου κατανάλωσης στο υπόχρεο προς τούτο 
πρόσωπο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα, 
μετά από αίτηση του προσώπου αυτού, υπό 
όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει σε 
γνωστοποίησή του.  

  (6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει: 

    (α) τις απώλειες (φύρες) που οφείλονται στην 
ίδια τη φύση των εναρμονισμένων 
προϊόντων, τα ποσοστά της φύρας καθώς 
και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
αναγνώριση των απωλειών αυτών, 

  (β) περαιτέρω λεπτομέρειες, όρους και 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των 
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διατάξεων του εδαφίου (1Β).». 

Τροποποιήση του 
βασικού νόμου με την 
αντικατάσταση των 
άρθρων  6, 7, 8  και 9  
αυτού. 

4. O βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των άρθρων  6, 7, 
8 και 9 αυτού, με τα ακόλουθα νέα άρθρα: 

 «Υπόχρεος για 
καταβολή του 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης. 

6.-(1)  Υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός 
σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι:  

  (α) σε σχέση με την έξοδο εναρμονισμένων 
προϊόντων από καθεστώς αναστολής όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5(1)(α): 

  (i) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο 
εγγεγραμμένος παραλήπτης ή κάθε 
άλλο πρόσωπο που απελευθερώνει ή εξ 
ονόματος του οποίου απελευθερώνονται 
τα εναρμονισμένα προϊόντα από 
καθεστώς αναστολής και σε περίπτωση 
παράτυπης εξόδου από τη φορολογική 
αποθήκη, κάθε άλλο πρόσωπο που 
εμπλέκεται στην έξοδο αυτή, 

  (ii) σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη 
διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων 
υπό καθεστώς αναστολής, όπως αυτή 
ορίζεται στα εδάφια (1), (2) και (4) του 
άρθρου 7: ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, 
ο εγγεγραμμένος αποστολέας ή κάθε 
άλλο πρόσωπο που εγγυήθηκε την 
πληρωμή σύμφωνα με τα εδάφια (1) και 
(2) του άρθρου 11Β, και κάθε πρόσωπο 
που συμμετείχε στην παράτυπη έξοδο 
και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως 
να γνωρίζει τον παράτυπο χαρακτήρα 
της εξόδου, 

  (β) σχετικά με την παραγωγή εναρμονισμένων 
προϊόντων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 
5: το πρόσωπο που παράγει τα 
εναρμονισμένα προϊόντα και σε περίπτωση 
παράτυπης παραγωγής, κάθε άλλο 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4237, 31/3/2010 30(I)/2010



17 

 

 

πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή 
τους, 

  (γ) σχετικά με την εισαγωγή εναρμονισμένων 
προϊόντων που αναφέρεται στην 
παράγραφο (γi) του εδαφίου (1) του άρθρου 
5: το πρόσωπο που δηλώνει τα 
εναρμονισμένα προϊόντα ή εξ ονόματος του 
οποίου δηλώνονται αυτά κατά την εισαγωγή 
και σε περίπτωση παράτυπης εισαγωγής, 
κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 
εισαγωγή, 

  (δ) σχετικά με την κατοχή εναρμονισμένων 
προϊόντων όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο (γii) του εδαφίου (1) του άρθρου 
5: το πρόσωπο που κατέχει τα 
εναρμονισμένα αρμονισμένα προϊόντα και 
κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην 
κατοχή τους. 

  (2) Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την 
καταβολή του οφειλόμενου ποσού του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την 
πληρωμή της εν λόγω οφειλής. 

 Τόπος όπου 
καθίσταται 
απαιτητός ο 
ειδικός φόρος 
κατανάλωσης σε 
περίπτωση 
παρατυπίας κατά 
την ενδοκοινοτική 
διακίνηση. 

7. (1)  Όταν διαπράττεται παρατυπία στο εσωτερικό της 
Δημοκρατίας κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση 
εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί τη 
θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, 
θεωρείται ότι η θέση σε ανάλωση 
πραγματοποιείται στη Δημοκρατία. 

   (2) Όταν διαπιστώνεται παρατυπία στο εσωτερικό 
της Δημοκρατίας κατά την ενδοκοινοτική 
διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία 
τελούν υπό καθεστώς αναστολής η οποία 
προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με 
την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
5, και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος 
όπου διαπράχθηκε η παρατυπία, η εν λόγω 
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παρατυπία θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο 
έδαφος της Δημοκρατίας και κατά το χρόνο που 
έγινε η διαπίστωση αυτή.    

   (3) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (1) και (2), το 
Τελωνείο ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής των 
εναρμονισμένων προϊόντων. 

   (4) Όταν εναρμονισμένα προϊόντα αποστέλλονται 
από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη υπό 
καθεστώς αναστολής, δεν φθάσουν στον 
προορισμό τους και κατά τη διάρκεια της 
διακίνησης δεν έχει διαπιστωθεί καμία 
παρατυπία που να προκαλεί τη θέση τους σε 
ανάλωση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5, θεωρείται ότι 
διαπράχθηκε παρατυπία στο έδαφος της 
Δημοκρατίας και κατά τη στιγμή κατά την οποία 
άρχισε η διακίνηση, εκτός εάν, εντός τεσσάρων 
μηνών από την έναρξη της διακίνησης σύμφωνα 
με το εδάφιο (1) του άρθρου 11Α, 
προσκομιστούν στο Διευθυντή ικανοποιητικά 
αποδεικτικά στοιχεία για την περάτωση της 
διακίνησης σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 
άρθρου 11Α ή για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η 
παρατυπία:   

              Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που παρέχει 
την προβλεπόμενη στο άρθρο 11Β εγγύηση δεν 
γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι τα 
προϊόντα δεν αφίχθησαν στον προορισμό τους, 
του χορηγείται προθεσμία ενός μηνός από την 
ημέρα της ανακοίνωσης της πληροφορίας αυτής 
από το Τελωνείο, προκειμένου να είναι σε θέση 
ν’ αποδείξει ότι η διακίνηση έχει περατωθεί 
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α ή να 
υποδείξει τον τόπο όπου διαπράχθηκε η 
παρατυπία. 

   (5) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (2) και (4), εάν, 
πριν από τη λήξη τριετίας από την ημερομηνία 
κατά την οποία άρχισε η διακίνηση σύμφωνα με 
το εδάφιο (1) του άρθρου 11Α, εξακριβωθεί το 
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κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε πράγματι 
η παρατυπία, θεωρείται ότι στο κράτος αυτό 
τέθηκαν σε ανάλωση τα εναρμονισμένα 
προϊόντα:  

              Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή 
επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, αφού αποδειχθεί η καταβολή του 
στο άλλο κράτος μέλος. 

   (6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως 
«παρατυπία» νοείται η κατάσταση που 
δημιουργείται κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων 
προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, πλην των 
περιπτώσεων του εδαφίου (ΙΒ) του άρθρου 5, 
λόγω της οποίας η διακίνηση ή μέρος της 
διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων δεν 
περατώθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 
άρθρου 11Α.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου 
(3) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   «(ε) να εισάγει στη φορολογική αποθήκη του και να προβαίνει στη 
λογιστική εγγραφή, με την περάτωση της διακίνησης, όλων των 
εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς 
αναστολής, εκτός εάν εφαρμόζεται το άρθρο 11(2),» 

 (β) Με την αναρίθμηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) σε 
παράγραφο (στ). 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
αναρίθμηση των 
άρθρων 10, 11 και 12. 

6. Τα άρθρα 10, 11 και 12 του βασικού νόμου αναριθμούνται σε 8, 9 και 10 
αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου καταργείται. 

 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
αντικατάσταση του 
ΜΕΡΟΥΣ V αυτού. 

 

 

 

8. Το ΜΕΡΟΣ V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
Μέρος: 
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  «ΜΕΡΟΣ V 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Διακίνηση 
εναρμονισμένων 
προϊόντων εντός της 
Κοινότητας. 

11. (1)  Τα εναρμονισμένα προϊόντα μπορούν να 
διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής εντός 
του εδάφους της Κοινότητας, ακόμη και στην 
περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται 
μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:  

  (α) από μια φορολογική αποθήκη προς: 

  (i) άλλη φορολογική αποθήκη, 

(ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη, 

(iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα 
προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος 
της Κοινότητας, σύμφωνα με το 
εδάφιο (1) του άρθρου 17Α. 

(iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 28, όταν τα 
προϊόντα αποστέλλονται από άλλο 
κράτος μέλος· 

  (β) από τον τόπο εισαγωγής προς 
οποιοδήποτε από τους προορισμούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο 
πάνω, όταν τα προϊόντα αποστέλλονται 
από εγγεγραμμένο αποστολέα: 

             Νοείται ότι, για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου, ως "τόπος εισαγωγής" 
θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκονται τα 
προϊόντα όταν τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 79 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.  

  (2)  Κατά παρέκκλιση από τις υποπαραγράφους 
(i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) πιο 
πάνω, και πλην της περίπτωσης που 
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αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13, ο 
Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να 
επιτρέπει τη διακίνηση των εναρμονισμένων 
προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς 
αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης 
που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, 
όταν ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον 
εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή 
από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη: 

             Νοείται ότι, ο εν λόγω εγκεκριμένος 
αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης 
παραμένει υπεύθυνος για την υποβολή της 
αναφοράς παραλαβής που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 17. 

  (3) Τα εδάφια (1) και (2)  πιο πάνω εφαρμόζονται 
επίσης και για τη διακίνηση εναρμονισμένων 
προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης τα οποία δεν έχουν τεθεί 
σε ανάλωση. 

 Έναρξη και 
περάτωση 
διακίνησης. 

11Α. (1)  Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα 
οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής 
αρχίζει στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11, όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα 
εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη 
αποστολής και, στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τίθενται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 
79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.    

   (2) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα 
οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής 
περατώνεται στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) 
και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) 
του άρθρου 11 και στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11, μόλις ο 
παραλήπτης παραλάβει τα εναρμονισμένα 
προϊόντα και, στις περιπτώσεις που 
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προβλέπονται στην υποπαράγραφο (iii) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
11, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος 
της Κοινότητας. 

  Εγγυήσεις. 11Β. (1)  Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό 
καθεστώς αναστολής καλύπτεται από 
εγγύηση η οποία παρέχεται από τον 
εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον 
εγγεγραμμένο αποστολέα.  

   (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), ο 
Διευθυντής δύναται υπό τους όρους που 
ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει την παροχή της 
εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από 
το μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων 
προϊόντων, τον παραλήπτη, ή από κοινού 
από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα 
αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
εδάφιο (1). Η παρεχόμενη εγγύηση για την 
αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων 
από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. 

  (3)  Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίηση του 
να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. 

 Αποστολή 
εναρμονισμένων 
προϊόντων από 
εγγεγραμμένο 
αποστολέα. 

12. (1) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
του μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα 
προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν 
της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.     

  (2)(α)Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει, πριν 
την αποστολή των προϊόντων με γραπτή 
αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση από το 
Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.   

    (β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της 
άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 
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(α), καθορίζονται σε γνωστοποίηση του 
Διευθυντή.  

  (3)  Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει να 
συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

  (α) πριν από την αποστολή των 
εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται 
την καταβολή των αναλογούντων ειδικών 
φόρων κατανάλωσης, 

  (β) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο των 
προϊόντων, 

  (γ) να τηρεί βιβλία σχετικά με τις αποστολές 
των εναρμονισμένων προϊόντων, 

  (δ) να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου 
και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες 
υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από 
το Διευθυντή. 

  (4)  Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του 
να καθορίσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την αποστολή προϊόντων 
υπό καθεστώς αναστολής από εγγεγραμμένο 
αποστολέα. 

 Παραλαβή 
εναρμονισμένων 
προϊόντων από 
εγγεγραμμένο 
παραλήπτη. 

13. (1)  Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα 
προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος 
μέλος τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς 
αναστολής, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να 
αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία 
τελούν υπό καθεστώς αναστολής.    

   (2)(α)Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει πριν 
από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή 
αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το 
Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.   

     (β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) 
καθορίζονται σε γνωστοποίηση του 
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Διευθυντή. 

  (3)  Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

  (α) πριν από την αποστολή των 
εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται 
την καταβολή των αναλογούντων ειδικών 
φόρων κατανάλωσης,  

  (β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό 
φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή 
των εναρμονισμένων προϊόντων και το 
αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα 
από την άφιξή τους,  

  (γ) μόλις περατωθεί η διακίνηση των 
εναρμονισμένων προϊόντων που 
παραλαμβάνονται υπό καθεστώς 
αναστολής, να προβαίνει στη λογιστική 
τους εγγραφή, 

  (δ) να αποδέχεται και διευκολύνει 
οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή, που 
επιτρέπει στο Τελωνείο να βεβαιωθεί ότι 
τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν. 

   (4)  Για τον εγγεγραμμένο παραλήπτη που 
παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά 
εναρμονισμένα προϊόντα, η άδεια που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω 
περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα 
εναρμονισμένων προϊόντων, σε ένα μόνο 
αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο: 

           Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να 
περιορίζει την άδεια για μία μόνο διακίνηση. 

  (5)  Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του 
να καθορίσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων 
από εγγεγραμμένους παραλήπτες και για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
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 Μητρώο δεδομένων. 14. (1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία 
«Μητρώο Δεδομένων» στο οποίο εγγράφονται τα 
πιο κάτω: 

 (α) το όνομα και η διεύθυνση των 
εγκεκριμένων αποθηκευτών, 
εγγεγραμμένων αποστολέων και 
εγγεγραμμένων παραληπτών για τους 
σκοπούς των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης και των υποστατικών που 
είναι εγκεκριμένα ως φορολογικές 
αποθήκες,  

 (β) η κατηγορία των προϊόντων που 
επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή 
παραληφθούν από τα εν λόγω 
πρόσωπα ή να αποθηκευτούν στα εν 
λόγω υποστατικά,  

             (γ) η διεύθυνση του Τελωνείου που είναι 
αρμόδιο για περαιτέρω πληροφορίες,  

                (δ) η ημερομηνία χορήγησης και 
ενδεχομένως η ημερομηνία λήξης της 
ισχύος του ατομικού αριθμού, και  

                (ε) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις 
οποίες ο Διευθυντής θεωρεί αναγκαίες 
για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

                             Νοείται ότι, το Μητρώο είναι 
δυνατό να   τηρείται σε οποιαδήποτε 
μορφή καθορίσει ο Διευθυντής 
περιλαμβανομένης και της 
μηχανογραφημένης μορφής. 

  (2)  Κάθε πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εδαφίου (1) οφείλει να εγγραφεί 
στο Μητρώο Δεδομένων και να γνωστοποιεί 
γραπτώς στο Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο 
όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να 
καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του 
Μητρώου Δεδομένων εντός τριάντα ημερών 
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από την ημερομηνία που επήλθαν. 

  (3)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά 
του να καθορίσει τη διαδικασία, τις 
υποχρεώσεις των προσώπων που αφορούν 
τα πιο πάνω εδάφια  και οτιδήποτε άλλο 
κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο για την καλύτερη 
εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή 
για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος που 
είναι συναφές με τις διατάξεις του. 

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

 Χρήση ηλεκτρονικού 
διοικητικού 
εγγράφου κατά τη 
διακίνηση. 

15. (1)  Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων 
θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς 
αναστολής μόνο εάν πραγματοποιείται υπό 
την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με 
τα εδάφια (2) και (3).    

  

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 162, 
1.7.2003, 
σ. 5. 

 (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο 
αποστολέας, στην περίπτωση που η Κύπρος 
είναι το κράτος μέλος αποστολής, οφείλει να 
υποβάλλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου στο Τελωνείο, χρησιμοποιώντας το 
μηχανοργανωμένο σύστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 της Απόφασης αριθ. 
1152/2003/ΕΚ (εφεξής "το μηχανοργανωμένο 
σύστημα"). 

   (3) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο 
ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου: 

              Νοείται ότι, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν 
είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο 
αποστολέας: 

              Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα εν λόγω 
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στοιχεία είναι έγκυρα, το Τελωνείο δίδει στο 
έγγραφο μοναδικό διοικητικό κωδικό 
αναφοράς και τον κοινοποιεί στον αποστολέα. 

   (4) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, 
το Τελωνείο διαβιβάζει πάραυτα το 
ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους προορισμού, οι 
οποίες το προωθούν στον παραλήπτη εάν ο 
παραλήπτης είναι εγκεκριμένος αποθηκευτής 
ή εγγεγραμμένος παραλήπτης: 

               Νοείται ότι, όταν τα εναρμονισμένα 
προϊόντα προορίζονται για εγκεκριμένο 
αποθηκευτή στη Δημοκρατία, το Τελωνείο του 
διαβιβάζει απευθείας το ηλεκτρονικό 
διοικητικό έγγραφο. 

   (5) Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11, το Τελωνείο 
διαβιβάζει το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου υποβάλλεται η διασάφηση εξαγωγής 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 161 παράγραφος 
5 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
(εφεξής το "κράτος μέλος εξαγωγής"), εάν το 
εν λόγω κράτος μέλος είναι διαφορετικό από 
τη Δημοκρατία. 

   (6)(α)Ο αποστολέας παρέχει στο πρόσωπο που 
συνοδεύει τα εναρμονισμένα προϊόντα 
τυπωμένο αντίγραφο του ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου ή κάθε άλλο εμπορικό 
έγγραφο που μνημονεύει ευανάγνωστα το 
μοναδικό διοικητικό κωδικό αναφοράς.   

     (β)Το έγγραφο που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) πρέπει να μπορεί να 
προσκομίζεται στις αρμόδιες αρχές κάθε 
φορά που θα το ζητήσουν καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της διακίνησης υπό καθεστώς 
αναστολής. 

   (7) Ο αποστολέας μπορεί να ακυρώνει το 
ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο εάν δεν έχει 
αρχίσει η διακίνηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
του άρθρου 11Α. 

   (8) Κατά τη διάρκεια της διακίνησης των 
εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς 
αναστολής, ο αποστολέας μπορεί, μέσω του 
μηχανοργανωμένου συστήματος, να 
τροποποιεί τον προορισμό και να 
παρουσιάζει νέο προορισμό, ο οποίος πρέπει 
να είναι ένας από τους προορισμούς που 
αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) ή 
(iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11 ή, ενδεχομένως, στο εδάφιο (2) 
του άρθρου 11. 

   (9) Στην περίπτωση διακίνησης δια θαλάσσης ή 
μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, 
ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς 
αναστολής τα οποία προορίζονται για 
παραλήπτη ο οποίος δεν είναι οριστικά 
γνωστός κατά τη χρονική στιγμή υποβολής 
από τον αποστολέα του σχεδίου ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται στο 
εδάφιο (2), το Τελωνείο δύναται να επιτρέπει 
στον αποστολέα να παραλείπει από το 
έγγραφο αυτό τα στοιχεία που αφορούν τον 
παραλήπτη: 

            Νοείται ότι, μόλις γίνουν γνωστά τα 
στοιχεία που αφορούν τον παραλήπτη, το 
αργότερο δε όταν περατωθεί η διακίνηση, ο 
αποστολέας, κάνοντας χρήση της διαδικασίας 
του εδαφίου (8), τα διαβιβάζει αμέσως στο 
Τελωνείο. 

 Διαίρεση διακίνησης 
ενεργειακών 
προϊόντων. 

16. (1)  Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να 
επιτρέπει στον αποστολέα να διαιρεί σε δύο ή 
περισσότερα μέρη τη διακίνηση ενεργειακών 
προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, 
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εφόσον:  

   (α) δεν μεταβάλλεται η συνολική ποσότητα 
των ενεργειακών προϊόντων, 

   (β) η διαίρεση αυτή πραγματοποιείται στο 
έδαφος κράτους μέλους το οποίο 
επιτρέπει αυτή τη διαδικασία, 

   (γ) οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους ενημερώνονται για τον τόπο στον 
οποίο γίνεται η διαίρεση. 

   (2) Ο Διευθυντής δύναται υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να 
ρυθμίσει διαδικασία για την πραγματοποίηση 
στο έδαφος της Δημοκρατίας διαίρεσης 
ενεργειακών προϊόντων που διακινούνται υπό 
καθεστώς αναστολής. 

   (3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του 
να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. 

 Διαδικασία 
παραλαβής 
εναρμονισμένων 
προϊόντων. 

17. (1)  Κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων 
προϊόντων στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε 
από τους προορισμούς που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iv) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
11 ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, ο 
παραλήπτης, χωρίς καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από 
την περάτωση της διακίνησης, εκτός των 
περιπτώσεων που κρίνονται δεόντως 
δικαιολογημένες από το Τελωνείο, οφείλει να 
υποβάλει αναφορά για την παραλαβή τους 
(εφεξής η "αναφορά παραλαβής»), μέσω του 
μηχανοργανωμένου συστήματος. 

   (2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει τις 
διαδικασίες για την υποβολή της αναφοράς 
παραλαβής των προϊόντων από τους 
παραλήπτες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 28. 
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   (3) Το Τελωνείο επαληθεύει ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην αναφορά 
παραλαβής: 

              Νοείται ότι, εάν τα στοιχεία αυτά δεν 
είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο 
παραλήπτης: 

               Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα στοιχεία 
αυτά είναι έγκυρα, το Τελωνείο επιβεβαιώνει 
στον παραλήπτη την καταχώρηση της 
αναφοράς παραλαβής και τη διαβιβάζει στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αποστολής. 

    (4)(α)Στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το 
κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο 
διαβιβάζει στον αποστολέα την αναφορά 
παραλαβής που του διαβιβάστηκε από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους προορισμού. 

         (β)Όταν ο τόπος αποστολής και ο τόπος 
προορισμού ευρίσκονται στη Δημοκρατία, το 
Τελωνείο διαβιβάζει την αναφορά παραλαβής 
απευθείας στον αποστολέα. 

 Αναφορά εξαγωγής.  

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L253 
11.10.1993, σ.1. 

 

 

17Α. (1)  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11 και, ενδεχομένως, 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους εξαγωγής συντάσσουν αναφορά 
εξαγωγής, με βάση τη θεώρηση του 
τελωνείου εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 
793 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 
1993, για τον καθορισμό ορισμένων 
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92, ή του τελωνείου όπου 
πραγματοποιούνται οι διατυπώσεις στις 
περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) του 
άρθρου 4, το οποίο βεβαιώνει ότι τα 
εναρμονισμένα προϊόντα εξήλθαν από το 
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έδαφος της Κοινότητας. 

   (2)(α)Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
εξαγωγής επαληθεύουν ηλεκτρονικά τα 
στοιχεία που προκύπτουν από τη θεώρηση 
που αναφέρεται στο εδάφιο (1).   

     (β)Μόλις επαληθευτούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) και εφόσον 
το κράτος μέλος αποστολής είναι διαφορετικό 
από το κράτος μέλος εξαγωγής, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής 
διαβιβάζουν την αναφορά εξαγωγής στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αποστολής. 

   (3) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αποστολής διαβιβάζουν την αναφορά 
εξαγωγής στον αποστολέα. 

 Διαδικασία 
αποστολής σε 
περίπτωση που το 
μηχανοργανωμένο 
σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας.   

17Β.(1) (α)  Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του 
άρθρου 15, σε περίπτωση που το 
μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας στη Δημοκρατία, ο αποστολέας 
μπορεί να αρχίζει τη διακίνηση των 
εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία 
τελούν υπό καθεστώς αναστολής, υπό την 
προϋπόθεση:  

   (i) ότι τα προϊόντα συνοδεύονται από 
έντυπο έγγραφο το οποίο περιέχει τα 
ίδια στοιχεία με το σχέδιο ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 15. 

   (ii) ότι ενημερώνει το Τελωνείο πριν από 
την έναρξη της διακίνησης. 

  
 (β) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει ένα 

αντίγραφο του εγγράφου που αναφέρεται 
στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου 
(α) πιο πάνω, την επαλήθευση των 
στοιχείων που περιέχονται στο εν λόγω 
αντίγραφο και, εφόσον για τη διακοπή 
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λειτουργίας ευθύνεται ο αποστολέας, 
κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τους 
λόγους αυτής της διακοπής λειτουργίας 
πριν από την έναρξη της διακίνησης. 

   (2) Όταν το μηχανοργανωμένο σύστημα 
αποκατασταθεί, ο αποστολέας οφείλει να 
υποβάλει σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) 
του άρθρου 15: 

              Νοείται ότι, μόλις επικυρωθούν τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο 
ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, κατά τα 
οριζόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 15, το 
έγγραφο αυτό αντικαθιστά το έντυπο έγγραφο 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου:   

            Νοείται περαιτέρω ότι, τα εδάφια (4) και 
(5) του άρθρου 15 και τα άρθρα 17 και 17Α 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. 

   (3) Μέχρις ότου επικυρωθούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο σχέδιο ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου, η διακίνηση θεωρείται 
ότι πραγματοποιείται υπό καθεστώς 
αναστολής υπό την κάλυψη του εντύπου 
εγγράφου που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1). 

   (4) Ο αποστολέας οφείλει να φυλάσσει αντίγραφο 
του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) προς υποστήριξη των λογιστικών 
του βιβλίων. 

   (5) Σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο 
σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, ο 
αποστολέας κοινοποιεί τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (8) του άρθρου 15 ή 
στο άρθρο 16 χρησιμοποιώντας άλλα μέσα 
επικοινωνίας και ενημερώνει ανάλογα το 
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Τελωνείο πριν από την έναρξη της αλλαγής 
προορισμού ή της διαίρεσης της διακίνησης: 

            Νοείται ότι, τα εδάφια (2) έως (4)  
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. 

 Διαδικασία 
παραλαβής σε 
περίπτωση που το 
μηχανοργανωμένο 
σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας.   

17Γ. (1)  (α) Όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11, στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 11, η αναφορά 
παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 17 δεν μπορεί να 
υποβληθεί κατά την περάτωση μιας 
διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο, είτε διότι το 
μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας στη Δημοκρατία, είτε διότι, το 
μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας στο κράτος μέλος αποστολής 
και δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ο 
παραλήπτης υποβάλλει στο Τελωνείο, 
εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων 
περιπτώσεων, έντυπο έγγραφο το οποίο 
να περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με 
εκείνα της αναφοράς παραλαβής και να 
επιβεβαιώνει την περάτωση της 
διακίνησης. 

    (β) Εκτός εάν η αναφορά παραλαβής που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
17 μπορεί να υποβληθεί συντόμως από 
τον παραλήπτη μέσω του 
μηχανοργανωμένου συστήματος, ή σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το 
Τελωνείο αποστέλλει αντίγραφο του 
εντύπου εγγράφου που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) πιο πάνω στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους αποστολής. 

    (γ) Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του 
μηχανοργανωμένου συστήματος, ο 
παραλήπτης υποβάλλει αναφορά 
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παραλαβής, σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
του άρθρου 17 και τα εδάφια (3) και (4) 
του άρθρου 17 εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) (α) Όταν, στην περίπτωση που αναφέρεται 
στην υποπαράγραφο (iii) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11, η αναφορά εξαγωγής που 
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 
17Α δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί στο 
τέλος μιας διακίνησης εναρμονισμένων 
προϊόντων, είτε διότι το 
μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός 
λειτουργίας στο κράτος μέλος εξαγωγής, 
είτε διότι, το μηχανοργανωμένο σύστημα 
είναι εκτός λειτουργίας στο κράτος μέλος 
αποστολής και δεν έχει ακόμη 
αποκατασταθεί, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν 
στις αρχές του κράτους μέλους 
αποστολής έντυπο έγγραφο που 
περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με εκείνα 
της αναφοράς εξαγωγής και πιστοποιεί 
την περάτωση της διακίνησης, εκτός εάν 
η αναφορά εξαγωγής που προβλέπεται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 17Α μπορεί 
να καταρτιστεί συντόμως μέσω του 
μηχανοργανωμένου συστήματος ή σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. 

    (β) Στην περίπτωση που η Κύπρος είναι το 
κράτος μέλος αποστολής, το Τελωνείο 
διαβιβάζει στον αποστολέα αντίγραφο 
του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) πιο πάνω ή το 
φυλάσσει ώστε να είναι στη διάθεσή του. 

    (γ) Μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του 
μηχανοργανωμένου συστήματος στο 
κράτος μέλος εξαγωγής ή στο κράτος 
μέλος αποστολής, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν 
αναφορά εξαγωγής, σύμφωνα με το 
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εδάφιο (1) του άρθρου 17Α και τα εδάφια 
(2) και (3) του άρθρου 17Α εφαρμόζονται 
κατ’ αναλογία. 

 Εναλλακτική 
απόδειξη όταν δεν 
υπάρχει αναφορά 
παραλαβής ή 
εξαγωγής. 

17Δ. (1)  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
17Γ, η αναφορά παραλαβής που προβλέπει 
το εδάφιο (1) του άρθρου 17, ή η αναφορά 
εξαγωγής που προβλέπει το εδάφιο (1) του 
άρθρου 17Α, πιστοποιούν ότι μια διακίνηση 
εναρμονισμένων προϊόντων έχει περατωθεί, 
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α. 

   (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), εάν δεν 
υπάρχει αναφορά παραλαβής ή αναφορά 
εξαγωγής για λόγους άλλους από εκείνους 
που αναφέρονται στο άρθρο 17Γ, μπορεί να 
προσκομιστεί εναλλακτική απόδειξη, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
11, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 11 και στο εδάφιο (2) του άρθρου 11, 
για την περάτωση της διακίνησης 
εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής, με θεώρηση των 
αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
προορισμού, με βάση κατάλληλα αποδεικτικά 
στοιχεία ότι τα εναρμονισμένα προϊόντα που 
απεστάλησαν έχουν φθάσει στον 
αναφερόμενο προορισμό ή, στην περίπτωση 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (iii) της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 
11, με θεώρηση των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το 
τελωνείο εξόδου, η οποία πιστοποιεί ότι τα εν 
λόγω προϊόντα εξήλθαν από το έδαφος της 
Κοινότητας: 

             Νοείται ότι, κατάλληλο αποδεικτικό 
στοιχείο αποτελεί ένα έγγραφο που 
υποβάλλεται από τον παραλήπτη και το οποίο 
περιέχει τα ίδια στοιχεία με την αναφορά 
παραλαβής ή την αναφορά εξαγωγής. 
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   (3) Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής έχουν αποδεχθεί 
τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, οι εν λόγω 
αρχές προβαίνουν σε κλείσιμο της διακίνησης 
μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος. 

 Εξουσία έκδοσης 
γνωστοποίησης.  

17Ε. Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει: 

   (1) τις περιπτώσεις υπό τις οποίες το 
μηχανοργανωμένο σύστημα μπορεί να 
θεωρείται εκτός λειτουργίας και τους κανόνες 
και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις αυτές, για τους σκοπούς και 
σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 17Β και 
17Γ.  

   (2) απλουστευμένες διαδικασίες για τις 
διακινήσεις εναρμονισμένων προϊόντων που 
τελούν υπό καθεστώς αναστολής οι οποίες 
πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο 
εσωτερικό της Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας 
παρέκκλισης από την απαίτηση ηλεκτρονικής 
επιτήρησης των διακινήσεων αυτών.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
ΜΕΡΟΥΣ V(A). 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
ΜΕΡΟΣ V αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους: 

  «ΜΕΡΟΣ V(Α) 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ  

 Απόκτηση 
εναρμονισμένων 
προϊόντων από 
ιδιώτες. 

 

18. (1) Όσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα που 
αποκτούν ιδιώτες για δική τους χρήση σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος  και 
μεταφέρονται από τους ιδίους στη Δημοκρατία, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται μόνο στο 
κράτος μέλος όπου τα προϊόντα αυτά 
αποκτώνται. 

   (2) Για σκοπούς απόδειξης ότι τα εναρμονισμένα 
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προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
προορίζονται για ίδια χρήση ενός ιδιώτη, ο 
Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

  (α) την εμπορική ιδιότητα του κατόχου των 
προϊόντων και τους λόγους για τους οποίους 
τα κατέχει, 

  (β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, το 
χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς, 

  (γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα, 

  (δ) τη φύση των προϊόντων, 

  (ε) την ποσότητα των προϊόντων: 

          Νοείται ότι, για την εφαρμογή της 
παραγράφου (ε) η ποσότητα των προϊόντων 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα πιο 
κάτω όρια:  

     (α) προϊόντα καπνού: 

– τσιγάρα 800 τεμάχια 

– πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω 
από 3 γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια 

– πούρα 200 τεμάχια 

– καπνός για κάπνισμα        1 κιλό 

     (β) αλκοολούχα ποτά: 

– οινοπνευματώδη ποτά           
10 λίτρα 

– ενδιάμεσα προϊόντα  20 λίτρα 

– κρασιά (από τα οποία το πολύ 

60 λίτρα αφρώδη) 90 λίτρα 

– μπύρες  110 λίτρα   

   (3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται 
απαιτητός στη Δημοκρατία, κατά την απόκτηση 
ενεργειακών προϊόντων που έχουν τεθεί σε 
ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, όταν η μεταφορά 
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τους στη Δημοκρατία γίνεται με αντικανονικό 
τρόπο από ιδιώτες ή για λογαριασμό αυτών: 

               Νοείται ότι, ως μεταφορές με αντικανονικό 
τρόπο θεωρούνται οι μεταφορές καυσίμων 
κινητήρων, όταν αυτά δεν μεταφέρονται στη 
δεξαμενή των οχημάτων ή σε κατάλληλο εφεδρικό 
δοχείο καθώς και η μεταφορά υγρών καυσίμων 
θέρμανσης, όταν δεν γίνεται με βυτιοφόρα 
επαγγελματιών. 

 Κατοχή 
εναρμονισμένων 
προϊόντων στη 
Δημοκρατία που 
έχουν ήδη τεθεί 
σε ανάλωση σε 
άλλο κράτος 

μέλος. 

18Α. (1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) 
του άρθρου 18Γ, σε περίπτωση κατά την οποία 
εναρμονισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν ήδη 
τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, 
κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς στη 
Δημοκρατία προκειμένου να παραδοθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν σε αυτή, επιβαρύνονται με 
ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος καθίσταται 
απαιτητός στη Δημοκρατία: 

  

 

 

            Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, ως "κατοχή για εμπορικούς σκοπούς" 
θεωρείται η κατοχή εναρμονισμένων προϊόντων 
από μη ιδιώτη ή από ιδιώτη για μη δική του χρήση 
και τα οποία μεταφέρονται από αυτόν, σύμφωνα 
με το άρθρο 18. 

   (2) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται 
απαιτητός τηρουμένων κατ’ αναλογία των 
διατάξεων του άρθρου 5 και ο συντελεστής του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτός που 
ισχύει τη στιγμή κατά την οποία ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός στη 
Δημοκρατία. 

   (3) Ο υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός είναι, 
ανάλογα με την περίπτωση που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1), το πρόσωπο το οποίο εκτελεί την 
παράδοση ή το οποίο έχει στην κατοχή του τα 
παραδοτέα προϊόντα, ή το πρόσωπο στο οποίο 
παραδίδονται τα προϊόντα στη Δημοκρατία. 
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   (4) Με την επιφύλαξη του άρθρου 18Ε, όταν 
εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη 
τεθεί σε ανάλωση σε ένα κράτος μέλος 
διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας για 
εμπορικούς σκοπούς, δεν θεωρείται ότι 
κατέχονται για αυτούς τους σκοπούς μέχρις ότου 
φτάσουν στο κράτος μέλος προορισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι διακινούνται βάσει των 
διατυπώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18Β. 

   (5) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία βρίσκονται 
επί πλοίου ή αεροσκάφους που πραγματοποιεί 
θαλάσσια ταξίδια ή πτήσεις μεταξύ δύο κρατών 
μελών και τα οποία δεν διατίθενται προς πώληση 
όταν το πλοίο ή το αεροσκάφος βρίσκεται στο 
έδαφος ενός κράτους μέλους δεν θεωρείται ότι 
κατέχονται στο εν λόγω κράτος μέλος για 
εμπορικούς σκοπούς. 

   (6) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί 
ή/και καταβληθεί στη Δημοκρατία για τα προϊόντα 
τα οποία βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για 
εμπορικούς σκοπούς στο έδαφος άλλου κράτους 
μέλους, δύναται να επιστραφεί ή διαγραφεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του 
άρθρου 26. 

 Απλουστευμένο 
Συνοδευτικό 
Διοικητικό 
Έγγραφο. 

 

 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 369, 
18.12.1992,  
σ.17. 

18Β. (1) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 18Α, τα εναρμονισμένα προϊόντα 
διακινούνται μεταξύ των εδαφών των διαφόρων 
κρατών μελών υπό την κάλυψη του 
Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού 
Εγγράφου (ΑΣΔΕ) και σύμφωνα με τη διαδικασία 
όπως αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της Επιτροπής της 19ης 
Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με απλουστευμένο 
συνοδευτικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική 
κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, για τα οποία έχει καταβληθεί 
φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην 
κατανάλωση στο κράτος μέλος αποστολής. 

   (2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) 
του άρθρου 18Α, οφείλουν να συμμορφώνονται 
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με τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

    (α) να καταθέτουν, πριν από την αποστολή των 
πιο πάνω προϊόντων, δήλωση στο Τελωνείο 
και να καταθέτουν εγγύηση για την 
καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης 
όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής· 

    (β) να καταβάλλουν τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης στη Δημοκρατία το αργότερο 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη 
των προϊόντων· 

    (γ) να αποδέχονται κάθε έλεγχο που διενεργεί 
το Τελωνείο για να εξακριβώσει ότι 
πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των 
εναρμονισμένων προϊόντων και ότι 
καταβλήθηκε ο οφειλόμενος ειδικός φόρος 
κατανάλωσης. 

   (3) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του υπό 
όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να 
παράσχει απλουστεύσεις ή παρεκκλίσεις από την 
υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 
(α) του εδαφίου (2) πιο πάνω και να καθορίσει 
περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και του άρθρου 18Α. 

 Πωλήσεις εξ 
αποστάσεως. 

18Γ. (1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη 
τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, τα οποία 
αγοράζονται από πρόσωπο που δεν έχει την 
ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του 
εγγεγραμμένου παραλήπτη, το οποίο είναι 
εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και δεν ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα, και τα οποία 
αποστέλλονται ή μεταφέρονται στη Δημοκρατία 
άμεσα ή έμμεσα από τον πωλητή ή για 
λογαριασμό του, επιβαρύνονται με ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στη Δημοκρατία. 

   (2) Για την περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο 
(1), ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται 
απαιτητός στη Δημοκρατία κατά την παράδοση 
των εναρμονισμένων προϊόντων και καταβάλλεται 
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το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από 
την άφιξή των προϊόντων και ο συντελεστής του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτός που 
ισχύει τη στιγμή κατά την οποία ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός.  

   (3) Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στη Δημοκρατία είναι ο πωλητής ο 
οποίος είναι εγγεγραμμένος ή υπόχρεος για 
εγγραφή στο Μητρώο Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία ή ο 
φορολογικός αντιπρόσωπος αυτού ή, στις 
περιπτώσεις που ο πωλητής δεν έχει τηρήσει τις 
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (4), ο 
παραλήπτης των εναρμονισμένων προϊόντων: 

              Νοείται ότι, ο φορολογικός αντιπρόσωπος 
πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της 
Δημοκρατίας και εγκεκριμένος από το Διευθυντή 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. 

   (4) Ο πωλητής ή ο φορολογικός αντιπρόσωπος 
οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

    (α) Πριν από την αποστολή των 
εναρμονισμένων προϊόντων, να εγγράφεται 
σε σχετικό μητρώο που τηρεί ο Διευθυντής 
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και 
να εγγυάται την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο 
Διευθυντής, 

    (β) να καταβάλλει τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στο Τελωνείο το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη των 
προϊόντων, 

    (γ) να τηρεί λογιστική των παραδιδόμενων 
εναρμονισμένων προϊόντων. 

   (5) Στην περίπτωση αποστολής προϊόντων από το 
έδαφος της Δημοκρατίας τα οποία έχουν ήδη τεθεί 
σε ανάλωση, σε άλλο κράτος μέλος, ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί ή/και 
καταβληθεί στη Δημοκρατία δύναται να 
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επιστραφεί ή διαγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
του εδαφίου (3) του άρθρου 26. 

   (6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του, να 
καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 Καταστροφές 
και απώλειες. 

 

 

18Δ. (1) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 18Α και στο εδάφιο (1) του 
άρθρου 18Γ, σε περίπτωση ολικής καταστροφής 
ή ανεπανόρθωτης απώλειας των εναρμονισμένων 
προϊόντων κατά τη μεταφορά τους στη 
Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος στο οποίο 
τέθηκαν σε ανάλωση, από αιτία οφειλόμενη στην 
ίδια τη φύση των προϊόντων ή εξ αιτίας τυχαίων 
περιστατικών ή ανωτέρας βίας ή ακόμη με την 
άδεια του Διευθυντή, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης δεν καθίσταται απαιτητός στη 
Δημοκρατία: 

              Νοείται ότι, η ολική καταστροφή ή 
ανεπανόρθωτη απώλεια των εν λόγω προϊόντων 
αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό για το 
Διευθυντή εφόσον  η ολική καταστροφή ή 
ανεπανόρθωτη απώλεια επήλθε στη Δημοκρατία 
ή, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός του 
τόπου όπου επήλθε η απώλεια, θεωρείται ότι 
αυτή επήλθε στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτή 
διαπιστώθηκε: 

              Νοείται περαιτέρω ότι, η εγγύηση που 
κατατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή την παράγραφο (α) 
του εδαφίου (4) του άρθρου 18Γ, αποδεσμεύεται. 

   (2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
θέσει τους όρους και προϋποθέσεις για τον 
καθορισμό και αναγνώριση των απωλειών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

 Παρατυπίες. 18Ε. (1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί παρατυπία στη 
Δημοκρατία κατά τη διάρκεια διακίνησης 
εναρμονισμένων προϊόντων σύμφωνα με το 
εδάφιο (1) του άρθρου 18Α ή το εδάφιο (1) του 
άρθρου 18Γ, τα προϊόντα υπόκεινται σε ειδικό 
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φόρο κατανάλωσης ο οποίος καθίσταται 
απαιτητός στη Δημοκρατία όπου διαπράχθηκε η 
παρατυπία. 

   (2) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία κατά 
τη διάρκεια της διακίνησης εναρμονισμένων 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18Α ή το 
εδάφιο (1) του άρθρου 18Γ και δεν είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί ο τόπος στον οποίο διαπράχθηκε η 
παρατυπία, αυτή θεωρείται ότι διαπράχθηκε, και ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός 
στη Δημοκρατία εφόσον σε αυτή διαπιστώθηκε: 

  

 

 

            Νοείται ότι, αν το κράτος μέλος όπου 
πράγματι διαπράχθηκε η παρατυπία εξακριβωθεί 
πριν από τη λήξη τριετούς περιόδου από την 
ημερομηνία απόκτησης των εναρμονισμένων 
προϊόντων, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
καθίσταται απαιτητός στο κράτος μέλος όπου 
διαπράχθηκε η παρατυπία και στην περίπτωση 
αυτή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει επιβληθεί 
ή/και καταβληθεί, επιστρέφεται ή διαγράφεται.  

   (3) Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υποχρεούται να 
καταβάλει το πρόσωπο που εγγυήθηκε την 
καταβολή του σύμφωνα με την παράγραφο (α) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β ή την 
παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 18Γ, 
καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετείχε 
στην παρατυπία:  

          Νοείται ότι, το Τελωνείο αποδεσμεύει την 
εγγύηση που έχει κατατεθεί κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Β 
και της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του 
άρθρου 18Γ. 

  (4) Το Τελωνείο στην περίπτωση που η Κύπρος είναι 
το κράτος μέλος αποστολής στο οποίο τα 
εναρμονισμένα προϊόντα τέθηκαν σε ανάλωση, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος, επιστρέφει ή 
διαγράφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ο οποίος 
επιβλήθηκε στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε 
ή διαπιστώθηκε η παρατυπία. 
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(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως 
"παρατυπία" νοείται η κατάσταση που 
δημιουργείται κατά τη διάρκεια διακίνησης 
εναρμονισμένων προϊόντων, βάσει του εδαφίου 
(1) του άρθρου 18Α ή του εδαφίου (1) του άρθρου 
18Γ, η οποία δεν καλύπτεται από το άρθρο 18Δ 
και λόγω της οποίας δεν περατώθηκε με κανονικό 
τρόπο μια διακίνηση ή μέρος μιας διακίνησης 
εναρμονισμένων προϊόντων.». 

Τροποποίηση του  
ΜΕΡΟΥΣ VII του 
βασικού νόμου. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του τίτλου του 
ΜΕΡΟΥΣ VII με τον τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 26 του 
βασικού νόμου. 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 26  
με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Επιστροφή ή 
διαγραφή 
ειδικού φόρου 
κατανάλωσης.  

 

 

 

 

26. (1) Εκτός από τις περιπτώσεις των εδαφίων (2), (3) 
και (4) του παρόντος άρθρου και των εδαφίων (2) 
και (4) του άρθρου 18Ε καθώς και οποιεσδήποτε 
άλλες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται 
επιστροφή του  ειδικού φόρου κατανάλωσης με 
βάση τον παρόντα Νόμο, ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης επί των εναρμονισμένων 
προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση στη 
Δημοκρατία μπορεί, κατόπιν αιτήματος ενός 
ενδιαφερομένου, να επιστρέφεται ή να 
διαγράφεται από το Διευθυντή στις περιπτώσεις 
και σύμφωνα με τους όρους που ήθελε καθορίσει 
για την πρόληψη οποιασδήποτε τυχόν 
φοροδιαφυγής ή κατάχρησης:    

              Νοείται ότι, αυτή η επιστροφή ή διαγραφή 
δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απαλλαγές άλλες 
από εκείνες που ρυθμίζονται από τον παρόντα 
Νόμο. 

  (2) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (6) του άρθρου 
18Α, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται 
ή διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση μετά 
από υποβολή σχετικού αιτήματος, εφόσον αυτός 
καταβλήθηκε στο κράτος μέλος προορισμού και 
νοουμένου ότι  τηρούνται οι όροι και οι 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται σε 
γνωστοποίηση του Διευθυντή.   

  (3) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (5) του άρθρου 
18Γ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιστρέφεται ή 
διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση κατόπιν 
σχετικού αιτήματός του πωλητή, εφόσον ο ίδιος ή 
ο φορολογικός του αντιπρόσωπος έχουν τηρήσει 
την πιο κάτω διαδικασία: 

  (α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων 
προϊόντων εγγράφεται στα μητρώα του 
κράτους μέλους προορισμού και εγγυάται την 
καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στην αρμόδια υπηρεσία η οποία ορίζεται 
ειδικά από το κράτος μέλος προορισμού και 
υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει· 

  (β) καταβάλλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
που προβλέπεται στην παράγραφο (α) πιο 
πάνω μετά την άφιξη των προϊόντων· 

  (γ) τηρεί λογιστική των παραδιδόμενων 
εναρμονισμένων προϊόντων. 

  (4) Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν μετά από 
έγκριση του Διευθυντή και με όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε εκάστοτε καθορίσει, να 
επιστραφεί σε αδειούχους ποτοποιούς, ο ειδικός 
φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί σε 
αλκοολούχα ποτά δικής τους κατασκευής που 
εξάγονται σε τρίτες χώρες.  

  (5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιστροφής ή διαγραφής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης καθώς και τις διαδικασίες και τις 
μεθόδους ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την 
επιστροφή ή διαγραφή του. 

  (6) Το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
επιστρέφεται ή διαγράφεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να 
υπερβαίνει το ποσό που έχει πράγματι 
καταβληθεί ή επιβληθεί.». 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του  
βασικού νόμου. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 28  
με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Γενικές 
απαλλαγές για 
τα 
εναρμονισμένα  
προϊόντα.   

28.  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), τα 
εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να απαλλαγούν 
από την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν: 

   (α)  στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών 
σχέσεων, 

   (β) από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που 
συμμετέχει στη συνθήκη του Βορείου 
Ατλαντικού πλην του κράτους μέλους εντός 
του οποίου είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για 
χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το 
πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για 
τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων 
τους, 

   (γ)  από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία 
διεθνείς οργανισμούς και από τα μέλη των 
οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για 
την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για την 
έδρα τους, 

   (δ)  για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που 
συνάπτεται με τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία 
γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε 
καθεστώς απαλλαγής από το φόρο 
προστιθέμενης αξίας, 

   (ε)  από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου 
βασιλείου που σταθμεύουν στη Δημοκρατία 
με βάση τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 
1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες 

δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που 
τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των 
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κυλικείων ή των λεσχών τους: 

             Νοείται ότι, οι υπό αναφορά απαλλαγές 
δυνατόν να παραχωρούνται με διαδικασία 
επιστροφής των ειδικών φόρων κατανάλωσης, 
εφόσον κατά την κρίση του Υπουργού οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες συνήθως γίνεται η 
προμήθεια των εναρμονισμένων προϊόντων είναι 
τέτοιες ώστε να μην είναι εύκολη ή άμεση, η 
προμήθεια των προϊόντων αυτών από 
αφορολόγητα αποθέματα. 

  (2)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του 
άρθρου 15, τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία 
διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής για να 
παραδοθούν σε παραλήπτη που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) πιο πάνω, συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό απαλλαγής. 

  (3)  Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των 
απαλλαγών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
διαδικασία επιστροφής των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης  καθώς και τις χορηγούμενες 
ποσότητες και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου.». 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου άρθρου 
28Α. 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 28, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Απαλλαγή 
εναρμονισμένων 
προϊόντων που 
διατίθενται από 
καταστήματα 
αφορολογήτων 
ειδών. 

28Α. (1)  Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να 
απαλλαγούν από την καταβολή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης εφόσον διατίθενται από 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών και 
μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των 
ταξιδιωτών που μεταβαίνουν στα τρίτα εδάφη που 
απαριθμούνται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 ή σε 
τρίτη χώρα αεροπορικώς ή διά θαλάσσης. 

   (2) Τα εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία διατίθενται 
μέσα σε αεροσκάφος ή πλοίο κατά τη διάρκεια της 
πτήσης ή του πλου προς τρίτο έδαφος ή τρίτη 
χώρα αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα 
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προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών. 

  (3)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί: 

  (α)  «κατάστημα αφορολόγητων ειδών»: σημαίνει 
κατάστημα εγκεκριμένο από το Διευθυντή με 
βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, που 
βρίσκεται μέσα σε αερολιμένα ή λιμένα, 

  (β)  «ταξιδιώτης που μεταβαίνει σε τρίτο έδαφος ή 
σε τρίτη χώρα»: σημαίνει επιβάτη κάτοχο 
αεροπορικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου 
θαλάσσιας διαδρομής, στο οποίο ως τελικός 
προορισμός αναφέρεται αερολιμένας ή 
λιμένας τρίτου εδάφους ή τρίτης χώρας. 

  (4)  Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να 
καθορίσει τους όρους και προϋποθέσεις για 
παραχώρηση και εφαρμογή των απαλλαγών που 
αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, 
κατά τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε 
φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 44 του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (1) της λέξης «σύμφασης» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 
«σύμβαση». 

(β) Με την αντικατάσταση στη δεύτερη επιφύλαξη της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1) της λέξης «παραλλαγών» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 
«απαλλαγών».  

Τροποποίηση του 
άρθρου 50 του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση 
του ορισμού του όρου «μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη», με τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

 

 

 

 
 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L288 

23.11.1993, 

«"μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη": σημαίνει αιθυλική αλκοόλη στην 
οποία έχουν προστεθεί:   

(i)  οι μετουσιωτικές ουσίες που καθορίζονται σε Διάταγμα του 
Υπουργικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 68, ή 

(ii) οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται από άλλα κράτη 
μέλη για σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης όπως αυτές 
περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 3199/93 της 
Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της 
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σ. 12. 
 

 

αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης.».    

Τροποποίηση του 
άρθρου 52 του βασικού 
νόμου. 

16. Το άρθρο 52 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στο 
τέλος της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού του σημείου της άνω 
και κάτω τελείας και  αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  «Νοείται ότι στην περίπτωση παραλαβής αιθυλικής αλκοόλης από άλλα 
κράτη μέλη, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση, θα 
αναγνωρίζονται οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε 
κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης, όπως αυτές 
περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 3199/93 της Επιτροπής της 
22ας Νοεμβρίου 1993 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των 
διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την 
απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 55 του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 55 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του 
αριθμού «11» (τέταρτη γραμμή), με τον αριθμό «9». 

Τροποποίηση των 
άρθρων 103 και 104 
του βασικού νόμου. 

18. Τα άρθρα 103 και 104 του βασικού νόμου καταργούνται. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 105 του 
βασικού νόμου. 

19. Το άρθρο 105 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης  «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 103 απαγορεύεται» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη 
«Απαγορεύεται». 

Τροποποίηση του  
άρθρου 107 του 
βασικού νόμου. 

20. Ο πλαγιότιτλος του άρθρου 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της λέξης «Αποταμίευση» με τη λέξη «Εναπόθεση». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 108 του 
βασικού νόμου. 

21. Ο πλαγιότιτλος του άρθρου 108 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της λέξης «Αποταμίευση» με τη λέξη «Εναπόθεση». 

Τροποποίηση του  
άρθρου 109 του 
βασικού νόμου. 

22. Το άρθρο 109 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

 «Απώλειες και 
ελλείμματα. 

 

109. Οι διατάξεις του εδαφίου (1Β) του άρθρου 5 
εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των προϊόντων του 
παρόντος Μέρους σύμφωνα με τους όρους και 
προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει σε γνωστοποίησή 
του ο Διευθυντής.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 122 του 
βασικού νόμου. 

23. Το άρθρο 122 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης 
«κυκλοφορίας» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη «διακίνησης» και της 
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λέξης «κυκλοφορία» (όγδοη γραμμή), με τη λέξη «διακίνηση». 

(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2), του αριθμού «16» (τέταρτη 
γραμμή), με τον αριθμό «14». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 124 του 
βασικού νόμου. 

24. Το άρθρο 124 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «(4) του άρθρου 6» (τέταρτη γραμμή), 
με τη φράση «(1) του άρθρου 18Β».   

Τροποποίηση του 
άρθρου 140 του 
βασικού νόμου. 

25. Το άρθρο 140 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1) έως (4) αυτού. 

 (β) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού της λέξης 
«κυκλοφορίας» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «διακίνηση». 

 (γ) Με την αναρίθμηση των εδαφίων (5), (6), (7), (8) και (9) σε (1), (2), 
(3), (4) και (5), αντίστοιχα.  

Τροποποίηση του 
άρθρου 151 του 
βασικού νόμου. 

26. Το εδάφιο (1) του άρθρου 151 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης 
«ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου που τροποποιεί τον παρόντα Νόμο». 

 
Μεταβατικές 
διατάξεις. 
 
 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα Τρίτο (Ι): 
30.4.2004. 

27. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στις περιπτώσεις 
που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής με γνωστοποίηση του, επιτρέπεται 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η διακίνηση εναρμονισμένων 
προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής με βάση τις 
διατυπώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 18 του βασικού νόμου και 
στη γνωστοποίηση για τις λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 18 και η εν λόγω διακίνηση, καθώς και η 
εκκαθάριση των προϊόντων αυτών υπόκεινται στις διατάξεις των 
άρθρων 14(3) και 18 του βασικού νόμου και την γνωστοποίηση για τις 
λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
18: 

            Νοείται ότι, το άρθρο 14(3) του βασικού νόμου εφαρμόζεται σε 
όλους τους εγγυητές που ορίζονται στο άρθρο 11Β που διαλαμβάνεται 
στο άρθρο 8 του παρόντος Νόμου. 

 

 

 

    (2) Τα άρθρα 15, 16, 17, 17Α, 17Β και 17Γ όπως παρατίθενται στο άρθρο 
8 του παρόντος Νόμου, δεν εφαρμόζονται, μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2010, αναφορικά με τη διακίνηση εναρμονισμένων 
προϊόντων, που προβλέπεται στο εδάφιο (1). 

 

 

30(Ι) του 2010. 

 

    (3) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, η οποία άρχισε πριν την 1η 
Απριλίου 2010, συνεχίζεται και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του βασικού νόμου, πριν αυτός να τροποποιηθεί με τον περί Φόρων 
Κατανάλωσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2010. 
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Έναρξη της 
ισχύος  του 
παρόντος Νόμου. 

28. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2), ως 
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ορίζεται η 1η Απριλίου 2010. 

 (2) Οποιαδήποτε άρθρα του παρόντος Νόμου δύναται να τεθούν σε 
εφαρμογή σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ/ΜΣ/ΕΠ. 
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