
 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

  

ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ.25 

 

∆ΗΛΩΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ  

1 Είδος και εκατοστιαία αναλογία πρώτων υλών που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν  

(Αν ο χώρος πιο κάτω δεν επαρκεί, επισυνάψετε έντυπο µε ίδια στοιχεία και διάταξη) 

Α/Α Περιγραφή πρώτης ύλης % αναλογία στο 
τελικό προϊόν 
(συντελεστής 
απόδοσης) 

Προµηθευτής 

1    

2    

3    

4    

 
2 Εκτιµηµένη ετήσια παραγωγή βιοκαυσίµων (λίτρα)  

Α/Α Τύπος βιοκαυσίµων Παραγωγή για 
εµπορία 

Παραγωγή για ιδίαν 
χρήση 

1    

2    

3    

4    

 
3  Είδος και εκατοστιαία αναλογία χηµικών ή άλλων ουσιών που θα περιέχονται  

στο τελικό προϊόν 
Α/Α  

Περιγραφή χηµικών 
ή άλλων ουσιών 

% αναλογία στο 
τελικό προϊόν 

1   

2   

3   

4   

  
4 Περιγραφή µεθόδου παραγωγικής διαδικασίας. 

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

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

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

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

5 Μέθοδος και εξοπλισµός που θα χρησιµοποιείται για την καταµέτρηση της παραγόµενης 
ποσότητας βιοκαυσίµου. 

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

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

.........................................................................................................................................................................  
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6   Επιδιωκόµενη χρήση βιοκαυσίµων 

Επιδιωκόµενη χρήση Εκτιµηµένη ποσότητα 

Ως καύσιµο για τις µεταφορές  
Ως καύσιµο θέρµανσης  
Ως καύσιµο για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  
Για άλλες χρήσεις (εξηγείστε) …………………………………. 
 

 

 

 Παραγωγή βιοκαυσίµων για ιδία χρήση (να συµπληρωθεί στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται) 
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.

.
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• Να σηµειωθούν τα οχήµατα, µηχανήµατα στα οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθεί βιοκαύσιµο 
• Αν ο χώρος πιο κάτω δεν επαρκεί, επισυνάψετε έντυπο µε ίδια στοιχεία και διάταξη 
 

Α/Α Περιγραφή οχήµατος/ µηχανήµατος 
(µοντέλο, τύπος) 

Αρ. εγγραφής 
οχήµατος/       
Αρ. µηχανής 

Ιπποδύναµη   
(σε ΗΡ) 

 Ετήσια 
κατανάλωση 
ενεργειακών 
προϊόντων      
(σε λίτρα) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Άλλες πρόσθετες πληροφορίες 

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

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

∆ΗΛΩΣΗ 
γώ ο/η ........................................................................................................................................................... 

9 

Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

ηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα δήλωση και που περιέχονται σε οποιοδήποτε 
υνηµµένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεµαι µε πλήρη επίγνωση, όπως οι 
ληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης. 

…………………………….. ……………………………………………….. 

Ηµεροµηνία Υπογραφή 

αρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει 

Αυτοεργοδοτούµενος:     Συνέταιρος:  
    
Καταπιστευµατοδόχος:     Εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος  
    
Γραµµατέας εταιρείας:     Πρόεδρος ή γραµµατέας:  


