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Κ.Δ.Π. 134/2007

Αριθμός 134
Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
[ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(1) ΤΟΥ 2004]
Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 49
Παραγωγή βιοκαυσιμων
Ο Διευθυντής ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται με βάση το άρθρο 49 του
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
1.

Στην παρούσα γνωστοποίηση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:
«βιοκαύσιμο» σημαίνει κάθε υγρό ή αέριο καύσιμο το οποίο παράγεται από
βιομάζα.
«βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και
καταλοίπων από γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών,
δασοκομικές και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

2.

Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης τουλάχιστο τα προϊόντα που
εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτημα θεωρούνται βιοκαύσιμα.

3.

Η παραγωγή βιοκαυσιμων πραγματοποιείται από εγκεκριμένο αποθηκευτή σε
υποστατικό που εγκρίνεται ως φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις που καθορίζονται στις Γνωστοποιήσεις του Διευθυντή Κ.Δ.Π.
129/2004 (Ε.Ε. 3815 ημερ. 5.3.2004) και 130/2004 (Ε.Ε. 3815 ημερ. 5.3.2004). Σε
περιπτώσεις παραγωγής βιοκαυσιμων για ιδία χρήση, ο Διευθυντής δυνατό να
επιτρέψει όπως πραγματοποιείται εκτός φορολογικής αποθήκης, σε υποστατικό
που εγκρίνεται από το Διευθυντή, υπό όρους και προϋποθέσεις που ήθελε αυτός
εκάστοτε επιβάλει.

4.

Για σκοπούς σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης βιοκαυσιμων,
εφαρμόζονται επιπρόσθετα από τις διατάξεις της Γνωστοποίησης του Διευθυντή
Κ.Δ.Π. 129/2004 οι ακόλουθες διατάξεις:
(1) Κατά την υποβολή της αίτησης για έγκριση σύστασης και λειτουργίας
φορολογικής αποθήκης βιοκαυσιμων, στα αρχιτεκτονικά σχέδια των
υποστατικών που θα υποβληθούν για να εγκριθούν τα υποστατικά αυτά ως
φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2(ζ) της γνωστοποίησης
του Διευθυντή που αφορά την έγκριση σύστασης και λειτουργίας των
φορολογικών αποθηκών (ΚΔΠ 129/2004), θα πρέπει να σημειώνονται:
(α) η μονάδα, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός παραγωγής
(β) οι δεξαμενές, τα δοχεία και οι χώροι αποθήκευσης πρώτων υλών και
ετοίμου προϊόντος (βιοκαυσίμου)
(γ) όλες οι διασωληνώσεις που είναι ενωμένες με τις δεξαμενές
αποθήκευσης πρώτων υλών, με τη μονάδα παραγωγής και με τις
δεξαμενές αποθήκευσης ετοίμου προϊόντος.
(δ) όλες οι βαλβίδες που αποτελούν μέρος των διασωληνώσεων της
μονάδας παραγωγής και των δεξαμενών αποθήκευσης πρώτων υλών και
ετοίμου προϊόντος.
(ε)

οι ροομετρητές παράδοσης έτοιμου προϊόντος στις περιπτώσεις που ο
Διευθυντής απαιτήσει την εγκατάσταση τους.

(2) Κατά την υποβολή της αίτησης για έγκριση σύστασης και λειτουργίας
φορολογικής αποθήκης παραγωγής βιοκαυσιμων το ενδιαφερόμενο πρόσωπο
θα πρέπει, επιπρόσθετα από τα έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν στο
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Διευθυντή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Γνωστοποίησης του Διευθυντή
ΚΔΠ 129/04 (ΕΕ 3815 ημερομηνίας 5.3.2004), να υποβάλει τα ακόλουθα
έγγραφα και στοιχεία:
(α) Πιστοποιητικό ογκομέτρησης από αδειούχο επαγγελματία ογκομετρητή ή
κατά περίπτωση, δυνατόν να γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό
ογκομέτρησης από αναγνωρισμένο κατασκευαστή, για τις δεξαμενές και
τα δοχεία τα οποία θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και
στην αποθήκευση του έτοιμου προϊόντος.
(β) Δήλωση παραγωγής βιοκαυσιμων, η οποία επισυνάπτεται ως Δεύτερο
Παράρτημα στην παρούσα Γνωστοποίηση αναφορικά με:
ί.

το είδος των πρώτων υλών που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή βιοκαυσιμων, την αναλογία αυτών και του τελικού
προϊόντος (συντελεστής απόδοσης) καθώς και τους προμηθευτές
των.

ϋ. την εκτιμημένη ετήσια παραγωγή βιοκαυσιμων
iii.

την εκατοστιαία αναλογία των χημικών ή άλλων ουσιών που θα
περιέχονται στο τελικό προϊόν.

ίν.

τη μέθοδο της παραγωγικής διαδικασίας

ν.

τη μέθοδο και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται για τις
καταμετρήσεις των βιοκαυσιμων που θα παράγονται

νί.

την επιδιωκόμενη χρήση βιοκαυσιμων

νϋ.

Στοιχεία που αφορούν τα οχήματα ή τα μηχανήματα στα οποία θα
χρησιμοποιούνται τα βιοκαύσιμα (σε περίπτωση που η παραγωγή
βιοκαυσιμων θα είναι για ιδία χρήση).

Οποιεσδήποτε άλλες αποθήκες, δεξαμενές ή δοχεία που δεν πρόκειται να
αποτελέσουν μέρος της φορολογικής αποθήκης είτε ευρίσκονται εντός ή πλησίον
του περιφραγμένου χώρου όπου θα λειτουργεί η φορολογική αποθήκη, θα πρέπει
να δηλώνονται ξεχωριστά ή να σημειώνονται ευκρινώς επί των υποβληθέντων
σχεδίων και να περιγράφεται η χρήση τους.
Όλοι οι χώροι,
εξοπλισμός που
αποθήκευση του
σχετική ανεξίτηλη
αποθηκεύεται.

δεξαμενές και δοχεία, μηχανικές εγκαταστάσεις και άλλος
θα χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και στην
έτοιμου προϊόντος, πρέπει να φέρουν διακριτικά σημεία και
και ευανάγνωστη επιγραφή με το είδος του προϊόντος που θα

θ παραγωγός βιοκαυσιμων δε δύναται να μεταβάλλει τις μεθόδους παραγωγικής
διαδικασίας ή να αλλοιώνει, να μετακινεί, ή να προσθέτει και να χρησιμοποιεί,
άλλες από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, δεξαμενές, δοχεία, σωλήνες και
εξοπλισμό. Οποιαδήποτε επέμβαση όπως αναφέρεται στην παράγραφο αυτή
πρέπει να δηλώνεται εγγράφως από τον παραγωγό και να τυγχάνει εκ των
προτέρων της έγκρισης του Διευθυντή.
θ εγκεκριμένος αποθηκευτής - παραγωγός βιοκαυσιμων υποχρεούται:
(α)

να παρέχει στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό με τρόπο που να ικανοποιεί το
Διευθυντή, επακριβή όργανα καταμέτρησης και ζύγισης.

(β)

για κάθε έκδοση ή μετακίνηση βιοκαυσιμων από το υποστατικό παραγωγής
να εκδίδει, αριθμημένο τιμολόγιο ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο και η
αρίθμηση τους να δηλώνεται εκ των προτέρων από τον παραγωγό στο
Τελωνείο.

(γ)

να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε άλλους όρους που δυνατό να
επιβληθούν από το Διευθυντή.
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται βιοκαυσιμα:
(α)

Βιοαιθανόλη, δηλαδή αιθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα ή/και από το
βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιμο.

(β)

Ντίζελ βιολογικής προέλευσης, δηλαδή μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από
φυτικά ή ζωϊκά έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση ως βιοκαύσιμο.

(γ)

Βιοαέριο, δηλαδή καύσιμο αέριο το οποίο παράγεται από βιομάζα ή/και από το
βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, το οποίο μπορεί να καθαριστεί φτάνοντας
ποιότητα φυσικού αερίου, για χρήση ως βιοκαύσιμο ή ξυλαέριο.

(δ)

Βιομεθανόλη, δηλαδή μεθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα για χρήση ως
βιοκαύσιμο.

(ε)

Βιοδιμεθυλαιθέρας, δηλαδή διμεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιομάζα, για
χρήση ως βιοκαύσιμο.

(στ) Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), δηλαδή ΕΤΒΕ, ο οποίος παράγεται από
βιοαιθανόλη το κατ' όγκο ποσοστό βιο-ΕΤΒΕ το οποίο υπολογίζεται ως
βιοκαύσιμο ανέρχεται σε 47%.
(ζ) Βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), δηλαδή καύσιμο το οποίο παράγεται από
βιομεθανόλη το κατ' όγκο ποσοστό βιο-ΜΤΒΕ που υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο
ανέρχεται σε 36%.
(η)

Συνθετικά

βιοκαυσιμα,

δηλαδή

συνθετικοί

υδρογονάνθρακες

ή

μείγματα

συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιομάζα.
(θ)

Βιοϋδρογόνο, δηλαδή υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιομάζα ή/και από
βιοαποδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιμο.

(ι)

Καθαρά φυτικά έλαια, δηλαδή έλαια από ελαιουχα φυτά, παραγόμενα με
συμπίεση, εκχύλιση ή ανάλογες μεθόδους, φυσικά ή εξευγενισμένα αλλά μη
χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με τον τύπο του οικείου κινητήρα και
τις αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά τις εκπομπές.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ Φ.Κ.25
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Α Ι 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

Εκτιμημένη ετήσια παραγωγή βιοκαυσίμων (λίτρα)
Α/Α

Τύπος βιοκαυσίμων

Παραγωγή για
εμπορία

Παραγωγή για ιδίαν
χρήση

1
2
3
4

Είδος και εκατοστιαία αναλογία χημικών ή άλλων ουσιών που θα περιέχονται
στο τελικό προϊόν
Α/Α
1

Περιγραφή χημικών
ή άλλων ουσιών

% αναλογία στο
τελικό προϊόν

2
3
4

Περιγραφή μεθόδου παραγωγικής διαδικασίας.

5

Μέθοδος και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση της παραγόμενης
ποσότητας βιοκαυσίμου.
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Ι Επιδιωκόμενη χρήση βιοκαυσίμων
Εκτιμημένη ποσότητα

Επιδιωκόμενη χρήση
Ως καύσιμο για τις μεταφορές
Ω ς καύσιμο θέρμανσης
Ως καύσιμο για τη π α ρ α γ ω γ ή ηλεκτρικής ενέργειας

Παραγωγή βιοκαυσίμων για ιδία χρήση (να συμπληρωθεί στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται)
-> Λ/α σημειωθούν τα οχήματα, μηχανήματα στα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθεί βιοκαύσιμο
• Αν ο χώρος πιο κάτω δεν επαρκεί, επισυνάψετε έντυπο με Ιδια στοιχεία και διάταξη
Α/Α

Περιγραφή οχήματος/ μηχανήματος
(μοντέλο, τύπος)

Αρ. εγγραφής
οχήματος/
Αρ. μηχανής

Ιπποδύναμη
(σε HP)

Ετήσια
κατανάλωση
ενεργειακών
προϊόντων
(σε λίτρα)

1
2
3
4
5
6

8

Άλλες πρόσθετες πληροφορίες

θ

ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ ο/η
(Συμπληρώστε το πλήρες όνομα σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
δηλώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα δήλωση και που περιέχονται σε οποιοδήποτε
συνημμένο έγγραφο είναι πλήρεις και αληθείς και συγκατατιθεμαι με πλήρη επίγνωση, όπως οι
πληροφορίες αυτές τύχουν επεξεργασίας από το Τμήμα Τελωνείων για το σκοπό της παρούσας αίτησης.

Ημερομηνία

Υπογραφή

Παρακαλώ σημειώστε με V όπου ισχύει
Αυτοεργοδοτούμενος:

|

[

Συνέταιρος:

Ι

|

Καταπιστευματοδόχος:

|

Ι

Εξουσιοδοτημένο διευθυντικό στέλεχος

Ι

|

Γραμματέας εταιρείας:

|

|

Πρόεδρος ή γραμματέας:

[

|

