
 

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

Κ.∆.Π. 412/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

Γνωστοποίηση µε βάση τo άρθρο 52(2) 

Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση αιθυλικής αλκοόλης  µε απαλλαγή από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης ή µε επιστροφή του φόρου αυτού εφόσον έχει καταβληθεί για 
χρήση στη κατασκευή προϊόντων που αναφέρονται στα εδάφια (δ),(ε),(ζ) και (η) της 

παραγράφου (1) του άρθρου 52 
 

                       
91(I) του 2004  

Ο ∆ιευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση το εδάφιο (2) 
του άρθρου 52 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 γνωστοποιεί 
τα ακόλουθα: 

 1. Η έγκριση για παραχώρηση αιθυλικής αλκοόλης µε απαλλαγή από τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης ή µε επιστροφή του φόρου αυτού εφόσον έχει 
καταβληθεί για χρήση στη κατασκευή προϊόντων που αναφέρονται στα 
εδάφια (δ), (ε), (ζ) και (η) της παραγράφου (1) του άρθρου 52 χορηγείται από 
τον ∆ιευθυντή, µε όρους και προϋποθέσεις που ήθελε τυχόν επιβάλει, σε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µετά από γραπτή αίτησή του. 

 2. .  (α) . Η αίτηση υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο στο Τελωνείο 
στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής 
του και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα ή γνήσια 
αντίγραφα αυτών και άλλα δικαιολογητικά στοιχεία, τα  οποία είναι 
δυνατόν ο ∆ιευθυντής να απαιτήσει , ανάλογα µε τη  περίπτωση: 

 (i) πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο παραλήπτη· 

 (ii) πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας, την 
ιδιότητα και τις αρµοδιότητές τους στην εταιρεία· 

 (iii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α· 

 (iv) δελτίο ταυτότητας στην περίπτωση φυσικού προσώπου· 

 (v) πιστοποιητικό του Συµβουλίου Τροφίµων σε σχέση µε τις 
απαλλαγές που καθορίζονται στα εδάφια (ε), (ζ) και (η) 

 (vi) άδεια κατασκευής φαρµάκων από τις Φαρµακευτικές Υπηρεσίες 
της ∆ηµοκρατίας σε σχέση µε την απαλλαγή που καθορίζεται στο 
εδάφιο (δ) 

 (β) . Στην αίτηση ο ενδιαφερόµενος δηλώνει την ποσότητα της αιθυλικής 
αλκοόλης  που χρειάζεται ετησίως, όπως και τα προϊόντα στη 
κατασκευή των οποίων θα χρησιµοποιηθεί η αιθυλική αλκοόλη    

 3. Η αιθυλική αλκοόλη που θα χρησιµοποιείται στη παραγωγή προϊόντων των 
εδαφίων (ε) (ζ) και (η) πρέπει να είναι γεωργικής προέλευσης
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εδαφίων (ε), (ζ) και (η) πρέπει να είναι γεωργικής προέλευσης. 

 4.     (α) Η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για τη κατασκευή 
ξυδιού πρέπει να µετουσιώνεται µε ξύδι σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 
στη παρουσία εξουσιοδοτηµένου λειτουργού και να αραιώνεται σε  
περίπου 10% Vol. 

 (β) Η αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται να προστεθεί σε κρασί για τη 
παραγωγή ξυδιού πρέπει να µετουσιώνεται όπως αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (α) και το µείγµα κρασιού και µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης να αραιώνεται σε περίπου 10% Vol.  

 (γ) O εγκεκριµένος κατασκευαστής ξυδιού υποβάλλει για κάθε παραλαβή 
αιθυλικής αλκοόλης ειδική αίτηση για µετουσίωση στο Τελωνείο, στην 
οποία αναφέρεται η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που ζητείται να 
µετουσιωθεί για χρήση στη παραγωγή ξυδιού και υπεύθυνη δήλωση 
ότι η παραλαµβανόµενη αλκοόλη προορίζεται για τη παραγωγή ξυδιού 
και δεν θα χρησιµοποιηθεί σε άλλες χρήσεις. 

 5. (α) H αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για χρήση στη κατασκευή 
προϊόντων που αναφέρονται στα εδάφια (ζ) και (η) πρέπει να 
µετουσιώνεται σε ικανοποιητικό βαθµό, στη παρουσία 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού µε αρωµατικές ή άλλες ουσίες ανάλογα 
µε τα προϊόντα στη κατασκευή των οποίων θα χρησιµοποιηθεί. 

 (β) O εγκεκριµένος κατασκευαστής προϊόντων που αναφέρονται στα 
εδάφια (ζ) και (η) πρέπει να υποβάλει κατάλογο των προϊόντων που 
κατασκευάζει στα οποία χρησιµοποιείται καθαρή αιθυλική αλκοόλη και 
την εκατοστιαία αναλογία της αιθυλικής αλκοόλης που περιέχεται σε 
κάθε είδος προϊόντος. 

 (γ) Για κάθε παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης υποβάλλεται ειδική αίτηση για 
µετουσίωση στο Τελωνείο, στην οποία αναφέρεται η ποσότητα της 
αιθυλικής αλκοόλης που ζητείται να µετουσιωθεί για χρήση στη 
παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στα εδάφια (ζ) και (η) και 
υπεύθυνη δήλωση ότι η παραλαµβανόµενη αλκοόλη προορίζεται για 
τη παραγωγή των προϊόντων αυτών και δεν θα χρησιµοποιηθεί σε 
άλλες χρήσεις. 

 6.  Ο εγκεκριµένος κατασκευαστής φαρµάκων πρέπει να υποβάλει κατάλογο 
των εγκεκριµένων φαρµάκων που κατασκευάζει στα οποία χρησιµοποιείται 
καθαρή αιθυλική αλκοόλη, την εκατοστιαία αναλογία της αιθυλικής αλκοόλης 
που περιέχεται σε κάθε είδος φαρµάκου και τη χωρητικότητα της 
συσκευασίας µε την οποία κυκλοφορεί το κάθε είδος φαρµάκου. 

 7  Οι εγκεκριµένοι κατασκευαστές προϊόντων που αναφέρονται στα εδάφια 
(δ),(ε),(ζ) και (η).πρέπει: 

 (α)  να τηρούν λογαριασµό αποθεµάτων της καθαρής και της 
µετουσιωµένης αλκοόλης  τον οποίο να ισολογίζουν στο τέλος κάθε 
µηνός,  

 (β)  να τηρούν βιβλία και στοιχεία για τα  τη χρήση της καθαρής και 
µετουσιωµένης αλκοόλης στη παραγωγή των προϊόντων, όπως και 
στοιχεία για τη διάθεση των προϊόντων αυτών, 

 (γ)  να θέτουν στη διάθεση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού για εξέταση 
όποτε τους ζητηθεί ,τα βιβλία και στοιχεία που θα τηρούνται τόσο για 
τη καθαρή και µετουσιωµένη αλκοόλη όσο και για τα παραγόµενα 
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προϊόντα. 

 8.  Απαγορεύεται  κάθε µετατροπή ή προσπάθεια µετατροπής οποιουδήποτε 
τύπου µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης  µε ανακαθαρισµό ή οποιαδήποτε 
άλλη µέθοδο. 

  9. Απαγορεύεται η χρήση της καθαρής ή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, 
για άλλον σκοπό  εκτός από αυτόν για τον οποίο έχει εγκριθεί η προµήθεια 
της ή κατά παράβαση  των όρων που τυχόν έχει επιβάλει ο ∆ιευθυντής  στην 
έγκριση για την παραλαβή της αλκοόλης αυτής. 

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

 


