
Σηµείωση: Παρατίθεται πιο κάτω το κείµενο της Κ∆Π 448/2004, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας µε αριθµό 3849  στις 30/4/2004 και τροποποιήθηκε από την Κ∆Π 642/2004, που τέθηκε σε 
ισχύ στις 10 Ιουνίου 2004. Στο κείµενο της Κ∆Π 448/2004 έχει ενσωµατωθεί και το κείµενο της 
τροποποιητικής Κ∆Π 642/2004 για σκοπούς διευκόλυνσης του αναγνώστη. Η ενοποίηση αυτή δεν έχει 
επίσηµο χαρακτήρα και ως εκ τούτου το Τµήµα Τελωνείων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν 
λάθη ή παραλείψεις. 

 

Κ∆Π 448/2004 
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 68 
 

Προοίµιο Για τους σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
τίτλο- 

 «Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την 
εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που 
επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά» (EE L 316 της 31.10.1992, 
σ. 21), 

                       
91(Ι). του 2004 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει 
του άρθρου 68 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός τίτλος 1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Μετουσίωσης Αιθυλικής 
Αλκοόλης ∆ιάταγµα του 2004.  

Ερµηνεία 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «Μεθυλόπνευµα για Μετουσιώσεις» σηµαίνει είτε: 

 (α)  καθαρή µεθυλική αλκοόλη στην οποία έχει προστεθεί όχι λιγότερο από 
1% κατ΄ όγκο, Πυριδίνη, είτε 

 (β)  ξυλόπνευµα  στο οποίο έχει προστεθεί όχι λιγότερο από 0,25% κατ΄ 
όγκο, Πυριδίνη· 

      (2) ΄Οροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες 
Κανονισµούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται, στον εκάστοτε σε ισχύ περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νόµο και τους Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού. 

Είδη 
µετουσιωµένης 
αιθυλικής αλκοόλης 
και ουσίες που 
χρησιµοποιούνται 
στη µετουσίωση 

3. Οι ουσίες  οι  οποίες δύνανται να αναµειγνύονται µε την αιθυλική 
αλκοόλη µε σκοπό τη µετουσίωση της, είναι οι εξής: 

 (α)  στη περίπτωση της πλήρως µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης 

        ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης: 
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 (i) 5 (πέντε) λίτρα  µεθυλόπνευµα για µετουσιώσεις, 

(ii)   0,5  (µισό) λίτρο κηροζίνη, 

(iii) 2 (δύο)  κυβικά εκατοστά κυανούν του µεθυλενίου· 

 (β)  στη περίπτωση βιοµηχανικής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης που 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ανά 100 λίτρα αιθυλικής 
αλκοόλης: 

 (i) όχι λιγότερο από 1,5 (ενάµιση) λίτρο φθαλικού διαιθυλεστέρα ή 0,8 
γραµµάρια ή 10 ppm βενζυλο-διαίθυλο [(2,6-
ξυλυλοκαρβαµόϋλο)µέθυλο] βενζοϊκού αµµωνίου, (Denatonium 
Benzoate), “Bitrex®”. 

 (γ)  στη περίπτωση βιοµηχανικής µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης (Κ, 
τύπου) που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για χρήση στην κατασκευή 
αρωµάτων, ανά 100 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης: 

 (i)  5 (πέντε) λίτρα καθαρής µεθυλικής αλκοόλης 

(ii)  2 (δύο) λίτρα τυποποιηµένο διάλυµα κουασίνης, ή 

(iii) 1,5 (ενάµισι) λίτρο βενζυλο-διαίθυλο (2:6 ξυλυλοκαρβαµόϋλο-
µέθυλο) βενζοϊκού αµµωνίου {benzyldiethyl  (2:6 xylylcarbamoyl 
methyl) ammonium benzonate } («Bitrex»). 

Έγκριση Γενικού 
Χηµείου της 
∆ηµοκρατίας 

4. Η ποιότητα του µεθυλοπνεύµατος για µετουσιώσεις, της κιροζήνης, του 
φθαλικού διαιθυλεστέρα, του τυποποιηµένου διαλύµατος  κουασίνης και του 
βενζυλο-διαίθυλο (2:6 ξυλυλοκαρβαµόϋλο-µέθυλο) βενζοϊκου αµµωνίου, 
{benzyldiethyl (2:6 xylylcarbamoyl methyl ) ammonium benzonate},που 
χρησιµοποιούνται στη κατασκευή µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης, πρέπει να 
εγκρίνεται από το Γενικό Χηµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Όροι και 
προϋποθέσεις 

5. Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τους όρους, τις προϋποθέσεις για τη 
µετουσίωση, προµήθεια, αποθήκευση, µεταφορά, πώληση, παράδοση, 
παραλαβή και χρήση της µετουσιωµένης αιθυλικής αλκοόλης. 

 


