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Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της 
∆ηµοκρατίας Αρ. 3849 στις 30/04/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει 
την ενηµέρωση σας 

Κ.∆.Π. 432/2004 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 
 

Το περί Mετουσίωσης Aιθυλικής Aλκοόλης ∆ιάταγµα του 2004 

 

Γνωστοποίηση µε βάση την παράγραφο 5  
Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε βάση τη 
παράγραφο 5 του περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης ∆ιατάγµατος, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετικά, ο όρος µετουσιωτής περιλαµβάνει τον µετουσιωτή φορολογηµένων αποθεµάτων 
και τον εγκεκριµένο αποθηκευτή µετουσιωτή. 

2.  Η άδεια µετουσιωτή εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µετά από 
γραπτή αίτηση η οποία δύναται να είναι και σε µηχανογραφηµένη µορφή, ο τύπος και η µορφή 
της οποίας επισυνάπτεται ως Παράρτηµα Ι στην παρούσα γνωστοποίηση. 

 Η άδεια είναι συνδεδεµένη µε την νόµιµη κατοχή και χρήση κατάλληλων για τον σκοπό 
υποστατικών.  

3.  Η άδεια  µετουσιωτή διακρίνεται  σε δύο τύπους: 

 (α) σε άδεια µετουσιωτή φορολογηµένων αποθεµάτων, για κατασκευή µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης µε χρήση φορολογηµένης αιθυλικής αλκοόλης: 

            Νοείται ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στην αιθυλική αλκοόλη που 
µετουσιώνεται επιστρέφεται.  

 (β)  σε άδεια µετουσιωτή για κατασκευή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης υπό καθεστώς 
αναστολής:   

      Νοείται ότι ο  µετουσιωτής αυτός θα πρέπει να  εξασφαλίσει µετά από γραπτή  αίτηση 
άδεια από το ∆ιευθυντή και ως εγκεκριµένος αποθηκευτής και το χρησιµοποιούµενο από 
αυτόν υποστατικό ως εγκεκριµένη φορολογική αποθήκη σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις του ∆ιευθυντή Κ.∆.Π. 
129/2004 και Κ.∆.Π. 130/2004 που δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας Αρ. 3815 ηµερ 5.3.2004: 

           Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ο εγκεκριµένος αποθηκευτής χρησιµοποιεί 
περισσότερα από ένα υποστατικά απαιτείται ξεχωριστή  άδεια φορολογικής αποθήκης 
για το κάθε υποστατικό από    τον ∆ιευθυντή.  

4.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υποβάλλεται από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο 
στο Τελωνείο στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου υπάγονται τα υποστατικά και συνοδεύεται 
από τα ακόλουθα πρωτότυπα έγγραφα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα αυτών και άλλα 
δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν ο ∆ιευθυντής να απαιτήσει, ανάλογα µε τη 
περίπτωση: 

(α) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας στην περίπτωση φυσικού προσώπου·  

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

(γ) πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη· 

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

(ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α· 
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(στ) πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο· 

(ζ) έκθεση σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα της επιχείρησης, τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου 
και τις µεθόδους λογιστικού ελέγχου· 

(η) στοιχεία σχετικά µε το ετήσιο επίπεδο αποθεµάτων, εκτίµηση σχετικά µε την ετήσια 
παραγωγή, κατοχή ή µεταφορά προϊόντων· 

(θ) τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που δηλώνονται για χρήση, 
θεωρηµένα από την Πολεοδοµική Αρχή· 

(ι) πολεοδοµική άδεια από το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως ως προς τη συγκεκριµένη 
χρήση του υποστατικού· 

(ια) δήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν των υποστατικών· 

(Ιβ) στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος 
ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο· 

(ιγ) στοιχεία σχετικά µε συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής· 

(ιδ) πιστοποιητικό πυρασφάλειας των υποστατικών· 

(ιε) κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο ή πληροφορία που κρίνονται, κατά περίπτωση, 
αναγκαία από το ∆ιευθυντή, για την νόµιµη λειτουργία της επιχείρησης και γενικότερα για 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

5.  Ο αιτητής µαζί µε την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υποβάλλει δήλωση 
υποστατικών, µηχανολογικού εξοπλισµού και άλλων αντικειµένων, τη µορφή και τον τύπο της 
οποίας καθορίζει ο ∆ιευθυντής. 

 (1)  Στη δήλωση ο αιτητής ο οποίος θα εργάζεται µε φορολογηµένα αποθέµατα αιθυλικής 
αλκοόλης δηλώνει τα πιο κάτω: 

  (α) την ακριβή διεύθυνση των υποστατικών µαζί µε αρχιτεκτονικό    στο οποίο καθορίζονται 
µε διαδοχική αρίθµηση, οι χώροι που θα χρησιµοποιούνται· 

  (β) τις δεξαµενές και δοχεία, σκεύη, µηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισµό, που θα 
χρησιµοποιείται· 

  (γ) τον/τους χώρο/ους στο υποστατικό όπου θα βρίσκονται το/τα ειδικό/α  δοχείο/α ανάµιξης 
χωρητικότητας τουλάχιστον  1000 (χιλίων)λίτρων το κάθε δοχείο, στα οποία θα 
πραγµατοποιείται η µετουσίωση· 

  (δ) καθορισµένο χώρο στο υποστατικό όπου θα πραγµατοποιείται η εµφιάλωση· 

               (ε) ειδικó  για το σκοπό αυτό ασφαλισµένο χώρο ο  οποίος θα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για τη φύλαξη των µετουσιωτικών ουσιών και να διαθέτει τα µέσα για την 
καταµέτρηση τους. 

 (2)  Ο αιτητής ο οποίος θα εργάζεται ως εγκεκριµένος αποθηκευτής σε  φορολογική αποθήκη 
δηλώνει επιπρόσθετα από τα αναφερόµενα στην υποπαράγραφο (1)τα πιο κάτω: 

  (α) τον/τους  χώρο/ους στο υποστατικό όπου θα βρίσκονται οι δεξαµενές και δοχεία  
αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης σε µορφή χύµα· 

  (β) τον/τους χώρο/ους  στο υποστατικό όπου θα βρίσκονται τα δοχεία αποθήκευσης  
µετουσιωµένης αλκοόλης σε µορφή χύµα· 

 (γ) καθορισµένο χώρο στο υποστατικό µε κατάλληλες προδιαγραφές αποθηκευτικού χώρου 
όπου θα αποθηκεύεται, µόνο η  συσκευασµένη µετουσιωµένη αλκοόλη, µε 
διαχωριστικές γραµµές και ενδείξεις για κάθε είδος µετουσιωµένης αλκοόλης και για 
κάθε είδος συσκευασίας. 

6.  Σε όλους τους χώρους, δεξαµενές και δοχεία, µηχανικές εγκαταστάσεις και άλλο εξοπλισµό 
δίδονται διακριτικά σηµεία και αρίθµηση κατά τρόπο που αυτά να είναι ανεξίτηλα και 
ευανάγνωστα. 

7.  Όλες οι δεξαµενές, δοχεία και σκεύη τα οποία χρησιµοποιούνται είτε για αποθήκευση αιθυλικής 
αλκοόλης ή/και µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης σε µορφή χύµα είτε για τις αναµίξεις για 
κατασκευή µετουσιωµένης αλκοόλης  πρέπει να είναι ογκοµετρηµένα από αδειούχο 
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επαγγελµατία ογκοµετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατόν να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό 
ογκοµέτρησης αναγνωρισµένου κατασκευαστή. 

8.  Κάθε δεξαµενή, δοχείο και σκεύος πρέπει να φέρει εξωτερικό δείκτη ένδειξης περιεχοµένου ή 
ράβδο εµβάπτισης, των οποίων η συµβατότητα πιστοποιείται από αδειούχο επαγγελµατία 
ογκοµετρητή, ή κατά περίπτωση, δυνατόν να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό κατασκευής 
αναγνωρισµένου κατασκευαστή. 

9. Στο υποστατικό πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισµός για τη διενέργεια των 
ενδεδειγµένων κατά περίπτωση ελέγχων, και ασφαλής γραφειακός χώρος και εξοπλισµός για 
χρήση από το Τελωνείο κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων και διατυπώσεων. 

10.   Ο µετουσιωτής  δεν δύναται, να αλλοιώνει ή να µετακινεί, να προσθέτει ή να χρησιµοποιεί 
εγκαταστάσεις, δεξαµενές, δοχεία και σκεύη που έχουν δηλωθεί και εγκριθεί σύµφωνα µε την 
δήλωση της παραγράφου 5, και εγκριθεί από τον ∆ιευθυντή. Οποιαδήποτε επέµβαση όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο αυτή που επηρεάζει ή αναπροσαρµόζει την δήλωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρέπει να δηλώνεται εγγράφως σε συµπληρωµατική ή 
τροποποιητική δήλωση  από το µετουσιωτή και να τυγχάνει εκ των προτέρων της έγκρισης του 
∆ιευθυντή.   

11.  Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής µετουσιωτής έχει υποχρέωση να καταθέτει στον ∆ιευθυντή 
εγγύηση τραπεζική ή ασφαλιστική, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή. 

12.  Ο µετουσιωτής οφείλει : 

 α) να αναµειγνύει  αιθυλική αλκοόλη µε µετουσιωτικές ουσίες , µόνο σε εγκεκριµένο για το 
σκοπό αυτό δωµάτιο, διαµέρισµα ή ειδικό δοχείο ή δεξαµενή ανάµειξης. 

 β) να µην προσθέτει ή αναµειγνύει µε την αιθυλική αλκοόλη ή τη µετουσιωµένη αιθυλική 
αλκοόλη οποιανδήποτε άλλη ουσία εκτός από τα εγκεκριµένα, σύµφωνα µε το περί 
Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης ∆ιάταγµα του 2004, µετουσιωτικά, νοουµένου ότι στο 
µετουσιωµένο οινόπνευµα επιτρέπεται να προστεθεί  ποσότητα νερού για  µείωση του  
κατ΄ όγκο αλκοολικού  βαθµού, µε την προϋπόθεση ότι ο τελικός κατ’ όγκο αλκολικός 
βαθµός του µείγµατος θα είναι τουλάχιστον   80%vol. 

 γ)  να µετουσιώνει τουλάχιστον 650 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης κάθε φορά  

 δ)  να ειδοποιεί εκ των προτέρων τον αρµόδιο εξουσιοδοτηµένο λειτουργό, σε περίπτωση 
που προτίθεται να προβεί σε µετουσίωση, για να παρίσταται και να ελέγχει την αλκοόλη 
που θα µετουσιωθεί καθώς και την όλη διαδικασία της µετουσίωσης και να επιτρέπει σε 
αυτόν να λαµβάνει δείγµατα των µετουσιωτικών που θα χρησιµοποιηθούν.  

13.   Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής µετουσιωτής οφείλει να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αιθυλικής αλκοόλης ή 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης που βρίσκεται στο εγκεκριµένο υποστατικό, παραθέτοντας 
το λόγο της απώλειας ή καταστροφής και τη ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης ή της 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης  που καταστράφηκε ή απωλέσθηκε και να συνδράµει τον 
εξουσιοδοτηµένο λειτουργό να διακριβώσει το λόγο της απώλειας ή καταστροφής και τη 
ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης ή της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης  που 
καταστράφηκε ή απωλέσθηκε.  

14.  Ο ∆ιευθυντής δύναται, εφ΄ όσον ικανοποιηθεί  ότι  ο λόγος της απώλειας ή καταστροφής 
αιθυλικής αλκοόλης ή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης όπως αναφέρεται  στην παράγραφο 
13 οφείλεται σε τυχαίο περιστατικό ή ανωτέρα βία, να επιτρέψει τη διαγραφή της ποσότητας 
που απωλέσθηκε ή καταστράφηκε από τα αφορολόγητα αποθέµατα του εγκεκριµένου 
αποθηκευτή. 

15. Ο µετουσιωτής  οφείλει να τηρεί: 

          (1)  αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία, αρχεία και λογαριασµούς για την κατασκευή, 
παραλαβή, κατοχή και διάθεση κατά τύπο µετουσιωµένης αιθυλικής  αλκοόλης τα οποία 
να θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού για εξέταση όποτε του ζητηθεί. 

       (2)  Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής µετουσιωτής έχει υποχρέωση πρόσθετα να τηρεί λογιστική  
αποθήκης: 

                   (α)  κατά είδος και κατά δεξαµενή ή δοχείο για την αιθυλική αλκοόλη σε µορφή χύµα· 
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                   (β)  κατά είδος και κατά δεξαµενή ή δοχείο για τη µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη σε 
µορφή χύµα. 

                   (γ)  κατά είδος µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και κατά είδος συσκευασίας στην 
αποθήκη ετοίµων. 

 (3)   Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής µετουσιωτής οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο στο οποίο να 
καταχωρούνται τα Συνοδευτικά ∆ιοικητικά  Έγγραφα (Σ∆Ε) και τα Απλουστευµένα 
Συνοδευτικά ∆ιοικητικά Έγγραφα (ΑΣ∆Ε). 

16. Ο µετουσιωτής φορολογηµένων αποθεµάτων έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στο ∆ιευθυντή 
τριµηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα εµφαίνονται τα αρχικά υπόλοιπα 
αποθεµάτων, οι παραλαβές, η διάθεση, το λογιστικό υπόλοιπο, τα αποτελέσµατα της φυσικής 
απογραφής και η απώλεια ή το πλεόνασµα που προκύπτει. 

17. Ο εγκεκριµένος αποθηκευτής µετουσιωτής έχει υποχρέωση να παρουσιάζει στο ∆ιευθυντή τις 
πιο κάτω καταστάσεις: 

 α) Μηνιαία αναλυτική και συγκεντρωτική κατάσταση φυσικής απογραφής αποθεµάτων 
αλκοόλης και µετουσιωµένης αλκοόλης κατά είδος 

           β) Μηνιαία κατάσταση στη οποία θα εµφαίνονται τα αρχικά αποθέµατα, οι παραλαβές, η 
διάθεση, το λογιστικό υπόλοιπο τα αποτελέσµατα της φυσικής απογραφής και η απώλεια ή 
το πλεόνασµα που προκύπτει. 

18. Ο µετουσιωτής οφείλει: 

 α)  να δέχεται οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από το Τελωνείο και 
να παρουσιάζει τα προϊόντα σε κάθε ζήτηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού. 

 β) να εφαρµόζει οποιοδήποτε πρόσθετο µέτρο το οποίο κρίνεται αναγκαίο από το ∆ιευθυντή, 
ως εκ της φύσης του προϊόντος ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε συγκεκριµένης 
περίπτωσης, µε σκοπό τη διευκόλυνση του τελωνειακού ελέγχου και την προστασία των 
δηµοσίων εσόδων. 

 γ)  να συµµορφώνεται µε οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατόν να επιβληθούν από το 
∆ιευθυντή. 

19. Η άδεια που παρέχεται από το ∆ιευθυντή δεν δύναται να µεταβιβαστεί παρά µόνο εφόσον 
υποβληθεί στο ∆ιευθυντή νέα αίτηση από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο για χορήγηση νέας 
άδειας. 

20.  Κανένα πρόσωπο δεν δύναται  να προµηθεύει Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη ή 
Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη (Κ, τύπου) σε άλλο πρόσωπο, εκτός αν το πρόσωπο αυτό 
παρουσιάσει στον προµηθευτή ειδική  άδεια, η οποία εκδίδεται από το Τελωνείο στη χωρική 
αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται ο προµηθευτής, σε δύο αντίγραφα και  διαχωρίζεται σε τρία 
µέρη ως ακολούθως: 

 (α) Το πρώτο µέρος συµπληρώνεται από το εξουσιοδοτηµένο από τον ∆ιευθυντή πρόσωπο, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 21 και 25, για παραλαβή Βιοµηχανικής µετουσιωµένης 
αλκοόλης ή Βιοµηχανικής µετουσιωµένης αλκοόλης (Κ, τύπου) µε τα στοιχεία του,  τη 
ζητούµενη ποσότητα Βιοµηχανικής µετουσιωµένης αλκοόλης ή της Βιοµηχανικής 
µετουσιωµένης αλκοόλης (Κ, τύπου) και το όνοµα του  προµηθευτή.  

 (β) Το δεύτερο µέρος συµπληρώνεται από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ο οποίος 
πιστοποιεί ότι ο αιτητής είναι εξουσιοδοτηµένος  από το ∆ιευθυντή  για την παραλαβή της 
ζητούµενης ποσότητας βιοµηχανικής αλκοόλης. 

 (γ) Το τρίτο µέρος συµπληρώνεται από τον προµηθευτή . 

 Το πρωτότυπο της άδειας πλήρως συµπληρωµένο παραδίδεται στον αιτητή ο οποίος οφείλει να 
το φυλάττει και να το παρουσιάζει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό όταν του ζητηθεί: 

 Νοείται ότι ως Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη ή Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη (Κ 
τύπου) θεωρείται η µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη που χρησιµοποιείται για την παρασκευή 
οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

21. Ο ∆ιευθυντής δύναται, µετά από γραπτή αίτηση, να εξουσιοδοτήσει υπό όρους που τυχόν 
ήθελε επιβάλει, οποιοδήποτε πρόσωπο να παραλαµβάνει  ποσότητα Βιοµηχανικής 



 5

Μετουσιωµένης Αλκοόλης για χρήση στην παρασκευή προϊόντων που δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, νοουµένου ότι ο ενδιαφερόµενος θα ικανοποιήσει το ∆ιευθυντή ότι η 
χρήσης πλήρως µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης αντενδείκνυται ή θα ήταν επιβλαβής για 
τον σκοπό για τον οποίο ζητείται να χρησιµοποιηθεί. 

22.  Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να χρησιµοποιεί  τη Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη, 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 εξουσιοδότηση για την παραλαβή της 
αλκοόλης αυτής. 

23.  Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιευθυντή για παραλαβή και χρήση Βιοµηχανικής 
µετουσιωµένης αλκοόλης πρέπει : 

(α) να τηρεί λογαριασµό αποθεµάτων της µετουσιωµένης αλκοόλης  τον οποίο να ισολογίζει 
στο τέλος κάθε µηνός  

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

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

24.  Απαγορεύεται  κάθε µετατροπή ή προσπάθεια µετατροπής οποιουδήποτε τύπου 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης  ή η ανάκτηση της περιεχόµενης αιθυλικής αλκοόλης µε 
ανακαθαρισµό ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 

25.  Ο ∆ιευθυντής δύναται, µετά από αίτηση, να εξουσιοδοτήσει υπό όρους που τυχόν ήθελε 
επιβάλει, οποιοδήποτε πρόσωπο να παραλαµβάνει ποσότητα Βιοµηχανικής µετουσιωµένης 
αλκοόλης  (Κ, τύπου), για χρήση αποκλειστικά στη κατασκευή αρωµάτων σύµφωνα µε τους 
γενικούς τύπους  που αναφέρονται στο  Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας γνωστοποίησης, 
νοουµένου ότι ο ενδιαφερόµενος θα ικανοποιήσει το ∆ιευθυντή ότι κανένα άλλο είδος 
µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο ζητείται να 
χρησιµοποιηθεί. 

26.   Το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιευθυντή για παραλαβή και χρήση Βιοµηχανικής 
µετουσιωµένης αλκοόλης ( Κ, τύπου) πρέπει : 

(α) να τηρεί λογαριασµό αποθεµάτων της µετουσιωµένης αλκοόλης  τον οποίο να ισολογίζει 
στο τέλος κάθε µηνός  

(β) να τηρεί βιβλία και στοιχεί για τα  τη χρήση της µετουσιωµένης αλκοόλης στη παραγωγή 
αρωµάτων, όπως και στοιχεία για τη διάθεση των αρωµάτων αυτών 

(γ) να θέτει στη διάθεση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού για εξέταση όποτε του ζητηθεί ,τα 
βιβλία και στοιχεία που θα τηρούνται τόσο για τη µετουσιωµένη αλκοόλη όσο και για τα 
παραγόµενα αρώµατα  

(δ) να µην χρησιµοποιεί  άρωµα που κατασκευάσθηκε µε τη χρήση Βιοµηχανικής 
µετουσιωµένης αλκοόλης (Κ, τύπου) στη κατασκευή άλλου προϊόντος, εκτός αν το προϊόν 
αυτό εγκριθεί εκ των προτέρων από το ∆ιευθυντή, και τηρούνται οι όροι που τυχόν αυτός 
ήθελε επιβάλει. 

27.  Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 
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3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ. 1

 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 
Για επίσηµη χρήση

 

 

Σφραγίδα 

ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΛΩΝΕ ΙΩΝ  

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΗ 
Α) Εγκεκριµένου Αποθηκευτή * / Β) Φορολογηµένων Αποθεµάτων 

(∆ιαγράφεται ότι δεν εφαρµόζεται) 
 

* Νοείται ότι για την έκδοση άδειας εγκεκριµένου αποθηκευτή και άδειας φορολογικής αποθήκης πρέπει να 
υποβληθούν ταυτόχρονα και αιτήσεις στα έντυπα ΦΚ1 και ΦΚ2 αντίστοιχα.  

 Συµπληρώστε το έντυπο µε µαύρο ή µπλέ µελάνι και µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα. 

 Μπορείτε να το υποβάλετε στο Τελωνείο στην χωρική αρµοδιότητα του οποίου βρίσκονται τα 
υποστατικά στα οποία θα µετουσιώνεται η αιθυλική αλκοόλη. 

      Παρακαλείστε να γράψετε το όνοµα σας  
1

 Αν είστε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης να γράψετε το όνοµα της εταιρείας 

 Αν είστε συνεταιρισµός να γράψετε το όνοµα του συνεταιρισµού και όλων των συνεταίρων και τους 
αριθµούς των δελτίων ταυτότητας τους. 

 

Όνοµα(τα) 

 Αριθµός Εγγραφής στον 
Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη / 
Αριθµός Ταυτότητας για 

φυσικό πρόσωπο 

 Αριθµός 
Εγγραφής στο 

Μητρώο 
Φ.Π.Α. 

 Αριθµός Εγγραφής 
στο Τελωνειακό 

Μητρώο 

 
 
 

 

 

      

      
 

(α) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση της κύριας έδρας της επιχείρησής σας 2 
  Οδός               Αριθµός 

                       

 Όνοµα κτιρίου Αρ. ∆ιαµ. Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
  Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 

                        

 
 

 (β)  Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση σας για αλληλογραφία, αν είναι διαφορετική από την 
πιο πάνω. 

  Οδός               Αριθµός 
                       

 Όνοµα κτιρίου Αρ. ∆ιαµ. Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
  Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 
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(γ) Παρακαλείστε να συµπληρώσετε τη διεύθυνση των υποστατικών στα οποία θα µετουσιώνεται 
αιθυλική αλκοόλη. 

Οδός             Αριθµός 
                       

Όνοµα κτιρίου   Τ.Κώδικας 
                       

Προάστιο/Πόλη/ Χωριό/Επαρχία ........................................................................................................ 
  Ηλεκτρονικό 
Αρ.Τηλεφώνου Αρ. Τηλεοµοιότυπου Ταχυδροµείο 

                        

 
Περιγραφή δραστηριότητας µετουσιωτή  

3 
 Πλήρης Μετουσίωση 

    Μετουσίωση (Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη) 

 

∆ραστηριότητα µετουσιωτή φορολογηµένων αποθεµάτων  
4 
 Παραδόσεις για θέση σε ανάλωση 

    Παραδόσεις σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

    Εξαγωγές σε κράτη µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 (α) ∆ήλωση υποστατικών, µηχανηµάτων δοχείων & σκευών 
5 

(Σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη δήλωση όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 5 της 
γνωστοποίησης για την κατασκευή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης και την έκδοση άδειας 

Μετουσιωτή) 

 
 

 (β) Συνοδευτικά Έγγραφα (Παρακαλώ σηµειώστε µε √ τα έγγραφα που επισυνάπτονται) 

 

 ∆ελτίο ταυτότητας σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 

 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη. 

 Πιστοποιητικό εγγεγραµµένου γραφείου της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσηµο Παραλήπτη. 

 Πιστοποιητικό σχετικά µε τους υπεύθυνους της εταιρείας, την ιδιότητα και τις αρµοδιότητές 
τους στην εταιρεία από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. 

 Τοπογραφικά και αρχιτεκτονικά σχέδια των υποστατικών που θα χρησιµοποιούνται ως 
φορολογική αποθήκη, θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή. 

 ∆ήλωση αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού για το εµβαδόν του υποστατικού. 

 Πολεοδοµική άδεια και/ή άδεια οικοδοµής από την αρµόδια αρχή ως προς τη συγκεκριµένη 
χρήση του υποστατικού. 
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 Στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή των υποστατικών, όπως τίτλος ιδιοκτησίας 
ή ενοικιαστήριο έγγραφο. 

 Στοιχεία σχετικά µε συναφείς άδειες που κατέχει ο αιτητής. 

   Έκθεση σχετικά µε το λογιστικό σύστηµα, τα µέτρα εσωτερικού ελέγχου και τις µεθόδους 
λογιστικού ελέγχου. 

 
 Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. 

 
 ∆ήλωση υποστατικών µηχανηµάτων δοχείων και σκευών. 

 

 Άλλα έγγραφα ή δικαιολογητικά ή πληροφορίες που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαία 
από το ∆ιευθυντή   για τη νόµιµη λειτουργία της φορολογικής αποθήκης και γενικότερα για 
εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης. 

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

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

    ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 6 ∆ήλωση 

Εγώ ο/η ............................................................................................................................................... 
(Συµπληρώστε το πλήρες όνοµά σας µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ) 

δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται µε αυτό το έντυπο και που περιέχονται σε 

οποιοδήποτε επισυνηµµένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατίθεµαι, µε πλήρη 

επίγνωση, όπως οι πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τµήµα Τελωνείων για το 

σκοπό της παρούσας αίτησης. 

 

 

Υπογραφή: ............................................................ 

Ηµεροµηνία: ........................................................ 

 

 

Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όπου ισχύει 

Αυτοεργοδοτούµενος:                  Συνέταιρος:  
    
Καταπιστευµατοδόχος:  Εξουσιοδοτηµένο διευθυντικό στέλεχος:  
    
Γραµµατέας εταιρείας:           Πρόεδρος ή Γραµµατέας:  
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Για υπηρεσιακή χρήση µόνο 

 

                Η αίτηση συστήνεται / δεν συστήνεται 

Παρατηρήσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 Ανώτερος Τελωνειακός Λειτουργός   

        

  Ηµεροµηνία: ...............................   

 

 

Για υπηρεσιακή χρήση µόνο 

 

                Η αίτηση γίνεται αποδεκτή / απορρίπτεται 

   

 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                  ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων 

   

        

  Ηµεροµηνία: ...............................   

 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

8 

ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

                                                      (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25) 

ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ( Κ,ΤΥΠΟΥ) 

ΤΥΠΟΣ 1 

Αιθέριο έλαιο ή/και αρωµατούχος συνθετική 
χηµική ουσία                     

τουλάχιστον 5%

Βιοµηχανική µετουσιωµένη αλκοόλη 
(Κ,τύπου) µε αλκοολικό βαθµό όχι λιγότερο 
από 60%vol                                       

τουλάχιστον 75%

Νερό                                                                   µέχρι το 100%

ΤΥΠΟΣ 2 

Αιθέριο έλαιο ή/και αρωµατούχος συνθετική 
χηµική ουσία                        

µεταξύ 1%-5%

Φθαλικό  ∆ιαιθυλεστήρας 1%  

Βιοµηχανική µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη 
(Κ, τύπου) µε αλκοολικό βαθµό τουλάχιστον 
60%vol                        

τουλάχιστο 75%

Νερό                                                                   µέχρι το 100%

ΤΥΠΟΣ 3 

Αιθέριο έλαιο ή/και αρωµατούχος συνθετική 
χηµική ουσία                        

πλέον του 25%

Βιοµηχανική µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη 
(Κ, τύπου) Με αλκοολικό βαθµό τουλάχιστον 
60%vol                         

µέχρι το 100%

 

 
 


	Σημείωση: Η παρούσα ΚΔΠ δημοσιεύτηκε στο Παράρτημα ΙΙΙ(Ι) τη

