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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ Α.Τ.Ο. υπ’ αρικ. 30/003/000/568/31-01-2019 ςχετικά με τουσ όρουσ, 

διατυπώςεισ και διαδικαςίεσ για τθ μετουςίωςθ και τθν παραλαβι βιοαικανόλθσ με ςκοπό τθν 

ανάμιξθ αυτισ με βενηίνθ προσ χριςθ ωσ καφςιμο κίνθςθσ και τον ζλεγχο τθσ νόμιμθσ 

χρθςιμοποίθςθσ κακώσ και τθν τροποποίθςθ τθσ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31-07-2017 Α.Τ.Ο. 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 2744) «Καθοριςμόσ όρων και προϋποθζςεων για τη χορήγηςη άδειασ εγκεκριμζνου 

αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων ςε Ειδικό Φόρο Κατανάλωςησ». 

Α. ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ τθν εν κζματι Απόφαςθ, θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ  Β’ 

566(2019) και ζλαβε αρικμό ΑΔΑ: 6ΟΦΦ46ΜΠ3Η-ΡΜΡ. 

Ειδικότερα, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 15Α, του ν.3054/2002 «Οργάνωςη τησ αγοράσ 

πετρελαιοειδών και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ230/2002), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, 

κεςμοκετείται υποχρζωςθ ανάμιξθσ τθσ βενηίνθσ με βιοαικανόλθ ι με βιοαικζρεσ που παράγονται 

από αλκοόλεσ βιολογικισ προζλευςθσ και πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ καφςιμα κίνθςθσ, με 

ζναρξθ τθν 01-01-2019 και κακορίηονται και τα υπόχρεα πρόςωπα. 

 υνεπεία τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 55 του ν.4587/2018 

(κοινοποιθκζντοσ με τθν υπ’ αρικ. Ε.2036/28-2-2019 Εγκφκλιο Διαταγι), τροποποιικθκαν οριςμζνεσ 
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διατάξεισ του ν.2969/2001, προκειμζνου για τθν ειςαγωγι, ςτον εν λόγω νόμο, μεταξφ των άλλων, 

και των απαραίτθτων οριςμϊν για τθ βιοαικανόλθ, τθν αικυλικι αλκοόλθ γεωργικισ προζλευςθσ ωσ 

και για τθ ςυνκετικι αικυλικι αλκοόλθ ενϊ, για λόγουσ ςυνζπειασ και πλθρότθτασ, διευρφνκθκε ο 

οριςμόσ τθσ μετουςιωμζνθσ αικυλικισ αλκοόλθσ οφτωσ ϊςτε να περιλαμβάνει και τθν αικυλικι 

αλκοόλθ μθ γεωργικισ προζλευςθσ.  

Περαιτζρω, με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 55 του ν.4587/2018, κακορίςτθκαν και οι τθρθτζεσ 

διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ ωσ και οι αναγκαίοι ζλεγχοι ςχετικά με τθ παραγωγι, τθ διακίνθςθ και 

τθ διάκεςθ των εν λόγω προϊόντων προκειμζνου για τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων αλλά και 

τθσ ορκισ χριςθσ τθσ βιοαικανόλθσ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  

Με τθν κοινοποιοφμενθ λοιπόν Απόφαςθ, κακορίηονται οι όροι, οι διατυπϊςεισ και οι διαδικαςίεσ 

για τθ μετουςίωςθ και παραλαβι τθσ βιοαικανόλθσ από τουσ επιτθδευματίεσ/υπόχρεουσ με ςκοπό 

είτε τθν απευκείασ ανάμιξθ αυτισ με βενηίνθ, είτε τθν παραγωγι, με χριςθ αυτισ, βιοαικζρων.  

2. Με τθν εν λόγω Απόφαςθ, τροποποιείται και θ AYO υπ’ αρικ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31-07-2017, 

για τον κακοριςμό τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ του εγκεκριμζνου 

αποκθκευτι και τθν λειτουργία φορολογικισ αποκικθσ προκειμζνου για τθν παραλαβι και κατοχι 

βιοαικανόλθσ.  

  

Β. Ειδικότερα εν προκειμζνω, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

1. το άρκρο 1 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, κακορίηονται ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ 

αυτισ, οριοκετείται θ ζννοια τθσ βιοαικανόλθσ με τθ ςχετικι αναφορά ςτον οριςμό τθσ 

«βιοαικανόλθσ», ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ *άρκρο 3, παρ. 9Α εδαφ (γ’)+ του ν.2969/2001, 

ωσ και θ ζννοια του «Τπόχρεου», δθλαδι όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ παρ. 10 του 

άρκρου 15Α του ν.3054/2002.  

2. φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, οι κατά τα ανωτζρω 

«Τπόχρεοι» είναι και οι δικαιοφχοι παραλαβισ τθσ βιοαικανόλθσ – προκειμζνου για τθν ανάμιξθ 

αυτισ με βενηίνθ ι τθν παραγωγι (από αυτιν) βιοαικζρων – θ οποία μπορεί να παραλαμβάνεται 

από αυτοφσ μετουςιωμζνθ, αλλά και υπό όρουσ και προχποκζςεισ (άρκρο 4 μζροσ Β) και 

αμετουςίωτθ.  

το ίδιο άρκρο, κακορίηονται επίςθσ τα πρόςωπα/επιτθδευματίεσ που δφνανται να διενεργοφν τθ 

μετουςίωςθ τθσ βιοαικανόλθσ, κακϊσ και οι αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθν παρακολοφκθςθ και 

τον ζλεγχο τθσ νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ των παραλαμβανομζνων ποςοτιτων μετουςιωμζνθσ ι/και 

αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ. 

3. το άρκρο 3 τθσ εν λόγω Απόφαςθσ, κακορίηεται θ διαδικαςία και τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και 

δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ προβλεπόμενθσ (ςε ετιςια βάςθ) ςχετικισ ζγκριςθσ 

μετουςίωςθσ, από τθν χωρικά αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία (Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου), προκειμζνου 
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για τθ μετουςίωςθ τθσ βιοαικανόλθσ. θμειϊνεται ότι θ αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου 

προβαίνει ςτθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ μετουςίωςθσ με βάςθ τα υποβαλλόμενα, από τθν 

ενδιαφερομζνθ μονάδα, ςτοιχεία και παραςτατικά ενϊ, ςε περίπτωςθ που θ υποβαλλόμενθ, από 

τθν ενδιαφερόμενθ μονάδα, τεκμθρίωςθ ςχετικά με τθν αιτοφμενθ ετθςίωσ ποςότθτα βιοαικανόλθσ 

ικελε κρικεί ανεπαρκισ, ακολουκείται υποχρεωτικά θ διαδικαςία τθσ επαλικευςθσ τθσ 

υποβλθκείςασ αίτθςθσ και του κακοριςμοφ τθσ δυναμικότθτασ τθσ ενδιαφερόμενθσ μονάδασ - ιτοι 

τθσ αναγκαίασ ετθςίωσ ποςότθτασ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ που απαιτείται να αναμιχκεί με 

βενηίνθ ι να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι βιοαικζρων - από τθν  οικεία Επιτροπι ςφμφωνα με 

τισ ςχετικζσ  διατάξεισ (παρ. 3α) του εν λόγω  άρκρου.  

φμφωνα λοιπόν με τισ διατάξεισ αυτζσ, προβλζπεται γενικά θ δυνατότθτα, για τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, 

τθσ επαλικευςθσ τθσ υποβαλλόμενθσ αίτθςθσ και του κακοριςμοφ τθσ δυναμικότθτασ από 

επιτροπι Σελωνείου-Χθμείου, θ οποία ςυγκροτείται (από το οικείο Σελωνείο Ελζγχου) και θ οποία  

προβαίνει ςτθ διενζργεια αυτοψίασ, ςτθν επαλικευςθ τθσ προαναφερόμενθσ αίτθςθσ τθσ εν λόγω 

μονάδασ, ςτον κακοριςμό τθσ δυναμικότθτασ αυτισ κακϊσ και ςτθ ςφνταξθ ςχετικισ ζκκεςθσ-

ειςιγθςθσ. ε περίπτωςθ που, κατά τθν κατά τα ανωτζρω γενόμενθ επαλικευςθ και ζλεγχο, ικελε 

αποδειχκεί ότι θ δυναμικότθτα τθσ ενδιαφερομζνθσ μονάδασ είναι μικρότερθ τθσ αναφερομζνθσ 

ςτθν χορθγθκείςα ςχετικι ζγκριςθ μετουςίωςθσ, θ οικεία Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου προβαίνει 

αυτοδίκαια ςτθν άρςθ αυτισ και ςτθ χοριγθςθ νζασ ζγκριςθσ μετουςίωςθσ  για ποςότθτα  

βιοαικανόλθσ  ςφμφωνα με τθν κακοριςκείςα  από τθν επιτροπι  δυναμικότθτα.  

Εξ άλλου, ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των αναγκϊν ςε βιοαικανόλθ τθσ ενδιαφερόμενθσ μονάδασ, 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτθν εν λόγω μονάδα να αιτθκεί, προσ τθν οικεία Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου, 

νζα ζγκριςθ μετουςίωςθσ, για τθν επιπροςκζτωσ απαιτοφμενθ ποςότθτα βιοαικανόλθσ, 

ςυνυποβάλλοντασ, με τθν ςχετικι αίτθςι τθσ, όλα τα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του 

αιτιματόσ τθσ ςτοιχεία, τθρουμζνων των κατά τα ανωτζρω διαδικαςιϊν. 

4.α.το άρκρο 4 (μζροσ Α) τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ, κακορίηονται τα δικαιολογθτικά που 

(πρζπει να) κατατίκενται προκειμζνου για τθν παραλαβι, από τουσ κατ’ άρκρο 1 Τπόχρεουσ, τθσ 

μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, από τισ μονάδεσ παραγωγισ τθσ και τισ φορολογικζσ αποκικεσ 

εμπορίασ αικυλικισ αλκοόλθσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, κακϊσ και οι τθρθτζεσ διατυπϊςεισ και 

διαδικαςίεσ για τθ διενζργεια τθσ μετουςίωςθσ κακϊσ και για τθ μεταφορά τθσ μετουςιωμζνθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ ενδιαφερομζνθσ  παραλιπτριασ μονάδασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ μεταφορά ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ τελευταίασ, θ παραλαβι από άλλο κράτοσ - μζλοσ αλλά και θ ειςαγωγι από τρίτθ 

χϊρα ι χϊρα ΕΗΕ που είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ ςυμφωνία ΕΟΧ ωσ και τθν Σουρκία, 

μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ δφναται να πραγματοποιθκεί με τθν τιρθςθ των - κατά περίπτωςθ - 

τελωνειακϊν διατυπϊςεων κακϊσ και των διατυπϊςεων που προβλζπονται ςτα άρκρα 112, 114 και 

115 του ν.2960/2001 και υπό τθν αποκλειςτικι προχπόκεςθ ότι θ μετουςίωςθ ζχει διενεργθκεί με 
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τθ χρθςιμοποίθςθ των προβλεπομζνων, ςτθν υπ’ αρικ. 314/2010 απόφαςθ ΑΧ, μετουςιωτικϊν 

υλϊν, ωσ και ότι προθγουμζνωσ ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ (ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ εν 

λόγω κοινοποιοφμενθσ ΑΤΟ) διατυπϊςεισ και διαδικαςίεσ. Θ μετουςιωμζνθ βιοαικανόλθ κα πρζπει 

να ςυνοδεφεται με e-ΔΕ κακϊσ και με πιςτοποιθτικό, ιχνθλάςιμα ςχετιηόμενο με το ςυγκεκριμζνο 

φορτίο, ςχετικά με τισ χρθςιμοποιθκείςεσ μετουςιωτικζσ φλεσ (είδοσ, ποςοςτό), τα αναλυτικά 

ςτοιχεία και τθ βιολογικι προζλευςθ αυτισ. 

 Θ παραλαβι τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ενδιαφερομζνθσ 

παραλιπτριασ, διενεργείται παρουςία των αρμοδίων υπαλλιλων του Σελωνείου και τθσ Χθμικισ 

Τπθρεςίασ Ελζγχου, με ζλεγχο των ςχετικϊν ςυνοδευτικϊν και παραςτατικϊν εγγράφων ωσ και του 

κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, καταμζτρθςθ και δειγματολθψία για χθμικι εξζταςθ 

ςυνταςςομζνων των οικείων πρωτοκόλλων, τα οποία υπογράφονται από τουσ εν λόγω υπαλλιλουσ 

και τον εκπρόςωπο τθσ ενδιαφερομζνθσ παραλιπτριασ μονάδοσ. 

θμειϊνεται ότι, εφ’ όςον το κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθτικό κρίνεται επαρκζσ από τθν οικεία 

Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου, θ παραλθφκείςα μετουςιωμζνθ βιοαικανόλθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

από τθν ενδιαφερόμενθ παραλιπτρια μονάδα, άμεςα και ςε κάκε περίπτωςθ ανεξάρτθτα από τον 

χρόνο ολοκλιρωςθσ των αναλφςεων των οικείων, λαμβανομζνων ςε κάκε περίπτωςθ παραλαβισ ι 

ειςαγωγισ κατά τα ανωτζρω δειγμάτων, από τα αρμόδια εργαςτιρια του ΓΧΚ. Οι αναλφςεισ αυτζσ 

διενεργοφνται δειγματολθπτικά κατά τθν κρίςθ τθσ εν λόγω Χθμικισ Τπθρεςίασ. 

Άλλωσ, ςε περίπτωςθ δθλαδι είτε μθ φπαρξθσ του κατά τα ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, είτε που αυτό 

δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα ςτοιχεία, δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

παραλαμβανόμενθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, ταφτθσ επιτρεπομζνθσ μόνο κατόπιν του 

αποτελζςματοσ τθσ χθμικισ εξζταςθσ των λθφκζντων οικείων δειγμάτων και αναλόγωσ αυτοφ.  

 β. το μζροσ Βϋ του ιδίου άρκρου 4, ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ  είναι δυνατι 

θ παραλαβι ι ειςαγωγι από τρίτθ χϊρα ι χϊρα ΕΗΕ που είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ 

ςυμφωνία ΕΟΧ ι τθν Σουρκία, αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ. Ειδικότερα, για τθν παραλαβι ι 

ειςαγωγι από τρίτθ χϊρα ι χϊρα ΕΗΕ και τθν Σουρκία αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ, οι Τπόχρεοι 

οφείλουν να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό ιτοι μια τουλάχιςτον 

δεξαμενι για τθν αποκικευςθ τθσ αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ και μια για τθ μετουςίωςθ και τθν 

αποκικευςθ τθσ  προκφπτουςασ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ.  

Ωςτόςο, παρζχεται θ δυνατότθτα για τθ χριςθ, από τουσ Τπόχρεουσ, μίασ (και μόνο) δεξαμενισ, 

υπό τθν αποκλειςτικι προχπόκεςθ ότι, προκειμζνθσ τθσ παραλαβισ και ειςαγωγισ αμετουςίωτθσ 

βιοαικανόλθσ, θ εν λόγω δεξαμενι κα ζχει προθγουμζνωσ κενωκεί από τθν περιεχόμενθ ςε αυτιν 

μετουςιωμζνθ βιοαικανόλθ.  

θμειϊνεται ότι, αναφορικά με τισ τθρθτζεσ προχποκζςεισ και όρουσ ωσ και διαδικαςίεσ και 

διατυπϊςεισ, προκειμζνου για τθν παραλαβι από άλλα Κ-Μ και τθν ειςαγωγι από τρίτεσ χϊρεσ 
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κ.λ.π. αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 

κοινοποιοφμενθσ ΑΤΟ,  εφαρμόηονται τα αναφερκζντα ςτθν παράγραφο 2 του εν λόγω άρκρου.  

Επιςθμαίνεται ότι, προκειμζνου για τθν παραλαβι είτε μετουςιωμζνθσ, είτε αμετουςίωτθσ 

βιοαικανόλθσ, πρζπει οι (εν λόγω) Τπόχρεοι, να προβοφν ςτθ ςχετικι τροποποίθςθ τθσ άδειασ 

φορολογικισ αποκικθσ και Εγκεκριμζνου Αποκθκευτι, ωσ προσ τθν κατθγορία των προϊόντων 

Ε.Φ.Κ. που δφνανται να παραλαμβάνουν και να κατζχουν, βάςει των υπ’ αρικ. 

ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/2-8-2017 (ΦΕΚ 2745 Β’) Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ και ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ 

2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 2744 Βϋ) ΑΤΟ.  

5. το άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ ΑΤΟ, ορίηονται ρθτά οι υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων παραλαβισ 

τθσ βιοαικανόλθσ (Τπόχρεων), οι οποίεσ αφοροφν: 

  α.Κατ’ αρχιν ςτθν καταγραφι, από αυτοφσ, ςτα κατά περίπτωςθ τθροφμενα βιβλία βάςει του 

ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιςτικών Προτφπων, ςυναφείσ ρυθμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ» ι 

τθσ Φορολογικισ Αποκικθσ, των εκάςτοτε παραλαμβανόμενων/ειςαγόμενων ποςοτιτων 

μετουςιωμζνθσ ι αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ, των εκάςτοτε χρθςιμοποιοφμενων ποςοτιτων 

βιοαικανόλθσ για τθν ανάμιξθ με βενηίνθ ι/και για τθν παραγωγι βιοαικζρων, χωριςτά για κάκε 

χριςθ, των εκάςτοτε προκυπτουςϊν ποςοτιτων μειγμάτων βενηίνθσ-βιοαικανόλθσ, των εκάςτοτε 

διακινουμζνων υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ποςοτιτων μειγμάτων βενηίνθσ και των εκάςτοτε 

διατικζμενων ςτθν κατανάλωςθ ποςοτιτων των μειγμάτων αυτϊν (παράγραφοσ 1.α).  

Επιπλζον, ςτα εν λόγω βιβλία, πρζπει να καταχωροφνται οι εκάςτοτε παραγόμενεσ ποςότθτεσ 

βιοαικζρων και οι εξ αυτϊν διατικζμενεσ αυτοφςιεσ ι και χρθςιμοποιοφμενεσ για τθν ανάμιξθ με 

βενηίνθ ποςότθτεσ, οι ποςότθτεσ των μιγμάτων που προκφπτουν και οι εξ αυτϊν διατικζμενεσ 

ςτθν κατανάλωςθ ι οι διακινοφμενεσ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ ποςότθτεσ μιγμάτων. 

Ακόμθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1.β, προβλζπεται θ υποβολι, από τουσ 

δικαιοφχουσ παραλαβισ βιοαικανόλθσ («Τπόχρεουσ»), μθνιαίασ διλωςθσ, προσ τθν αρμόδια 

Χθμικι Τπθρεςία Ελζγχου ενϊ, ςτο τζλοσ κάκε μινα, διενεργείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ Ελζγχου, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, καταμζτρθςθ υπολοίπων, ςυνταςςομζνου ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου καταμζτρθςθσ εισ τετραπλοφν που υπογράφεται από τουσ διενεργιςαντεσ τθν 

καταμζτρθςθ υπαλλιλουσ των αρμοδίων Αρχϊν Ελζγχου και τον Τπόχρεο ι τον εκπρόςωπό του – 

προκειμζνου πάντοτε για τθν περίπτωςθ παραλαβισ αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ.  

        β.Σθ ςφνταξθ και υποβολι από τουσ εν λόγω Τπόχρεουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2, 

κατάςταςθσ-διλωςθσ εντόσ ενόσ μθνόσ από τθ λιξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ ςτθν οποία 

καταγράφονται:  

i) Σα υπόλοιπα τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, τα υπόλοιπα των παραγόμενων από 

βιοαικανόλθ βιοαικζρων κακϊσ και των παραλαμβανομζνων ι ειςαγομζνων, όπωσ και τα 
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υπόλοιπα των ετοίμων προϊόντων (με τθ μορφι των μιγμάτων με βενηίνθ) ςτο τζλοσ του 

προθγοφμενου από το ζτοσ που ζλθξε. 

ii) Θ ποςότθτα τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ που παραλιφκθκε και των βιοαικζρων που 

παριχκθςαν κατά το ζτοσ που ζλθξε. 

iii) Θ ποςότθτα μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ και των παραγόμενων βιοαικζρων από βιοαικανόλθ 

που χρθςιμοποιικθκαν και οι ποςότθτεσ των προϊόντων (με τθ μορφι των μιγμάτων με 

βενηίνθ) που παριχκθςαν και διατζκθκαν. 

iv) Οι ποςότθτεσ των βιοαικζρων που παραλιφκθκαν ι/και ειςιχκθςαν και οι εξϋ αυτϊν 

χρθςιμοποιθκείςεσ ι/και διατεκείςεσ ποςότθτεσ κατά το ζτοσ που ζλθξε. 

v)  Σα τυχόν υπόλοιπα τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, των παραγόμενων από βιοαικανόλθ 

βιοαικζρων και των ετοίμων προϊόντων (με τθ μορφι των μιγμάτων με βενηίνθ) που 

παριχκθςαν βάςει αυτϊν και υπάρχουν ςτο τζλοσ του ζτουσ, κακϊσ και τα υπόλοιπα των 

παραλθφκζντων ι/και ειςαχκζντων βιοαικζρων που υπάρχουν ςτο τζλοσ του ζτουσ, 

μεταφερόμενα ςτο επόμενο. 

Επιςθμαίνεται ότι θ κατά τα ανωτζρω κατάςταςθ – διλωςθ ςυντάςςεται ςε κάκε περίπτωςθ 

εκτάκτου ελζγχου και υποβάλλεται από τον Τπόχρεο εντόσ πζντε εργαςίμων θμερϊν από τθ 

διενζργεια του Ζλεγχου, προφανϊσ δε αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ του 

προθγοφμενου ζτουσ μζχρι τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του ελζγχου. 

 γ.Σθν αποκικευςθ τθσ παραλαμβανόμενθσ βιοαικανόλθσ, είτε μετουςιωμζνθσ είτε  αμετουςίωτθσ 

ςε ςυγκεκριμζνεσ  ιδιαίτερεσ  κατά περίπτωςθ, δεξαμενζσ,  οι οποίεσ  πρζπει να πλθροφν τουσ 

όρουσ, προχποκζςεισ  και είναι ογκομετρθμζνεσ  ςφμφωνα με  τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ ΑΤΟ. 

6. το άρκρο 6 (παράγραφοσ 1.α), κακορίηεται ότι  όςον αφορά τισ φφρεσ τθσ βιοαιακανόλθσ που 

παραλαμβάνεται είτε μετουςιωμζνθ, είτε αμετουςίωτθ, εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 9 του ν. 2969/2001 ενϊ, για τθ διεργαςία τθσ ανάμιξθσ 

βιοαικανόλθσ με τθ βενηίνθ, δεν αναγνωρίηεται φφρα (παράγραφοσ 1.β).  

 Επιπλζον, προβλζπεται (παράγραφοσ 2) θ διενζργεια βιομθχανικϊν πειραμάτων για τον 

κακοριςμό των απωλειϊν τθσ βιοαικανόλθσ που χρθςιμοποιείται (μετουςιωμζνθ), για τθν 

παραγωγι βιοαικζρων, δθλαδι κατά τθ διαδικαςία μετατροπισ τθσ (μετουςιωμζνθσ) 

βιοαικανόλθσ ςε βιοαικζρεσ και κακορίηονται οι διατυπϊςεισ ςχετικά με τθ διεξαγωγι τουσ. 

7. το άρκρο 7 τθσ κοινοποιοφμενθσ ΑΤΟ, προβλζπεται θ διενζργεια ελζγχων, για τθ διαπίςτωςθ τθσ 

νόμιμθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ βιοαικανόλθσ, κατ’ ζτοσ και το αργότερο εντόσ του πρϊτου τριμινου 

κάκε ζτουσ (τακτικόσ ζλεγχοσ) και, για τον ςκοπό αυτό, κακορίηεται ο τρόποσ επαλικευςθσ (από 

τισ αρμόδιεσ Αρχζσ) των ςτοιχείων τθσ κατάςταςθσ-διλωςθσ που υποβάλλεται, από τουσ 

Τπόχρεουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ εν λόγω κοινοποιοφμενθσ  Απόφαςθσ, ενϊ προβλζπεται θ 

δυνατότθτα διενζργειασ ζκτακτων ελζγχων από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ (παρ. 1 και 3). 

ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΜΠ3Ζ-8ΝΠ



7 
 

 Για τουσ διενεργοφμενουσ ελζγχουσ προβλζπεται θ ςφνταξθ και υποβολι, ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ  

Ελζγχου, ςχετικισ ζκκεςθσ ελζγχου ενϊ, ςε περίπτωςθ μθ νόμιμθσ χριςθσ τθσ παραλθφκείςασ 

ποςότθτασ βιοαικανόλθσ, το Σελωνείο Ελζγχου προβαίνει άμεςα ςτον προςδιοριςμό των 

αναλογουςϊν φορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων μετά των νομίμων προςαυξιςεων 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, εφαρμόηονται (και) οι διατάξεισ του 

119Α του ν.2960/2001 κακϊσ και των άρκρων 11 (διοικθτικζσ κυρϊςεισ) και 12 (ποινικζσ 

κυρϊςεισ) του ν.2969/2001 (παρ. 5 & 6).  

 θμειϊνεται ότι, ςτο πλαίςιο του αςκουμζνου ελζγχου από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, θ χθμικι εξζταςθ 

πραγματοποιείται ςτα αρμόδια εργαςτιρια του Γ.Χ.Κ. και εφόςον, από τθ χθμικι εξζταςθ, 

διαπιςτωκεί ότι θ παραλαμβανόμενθ ι ειςαγόμενθ βιοαικανόλθ, μετουςιωμζνθ ι μθ, δεν 

ανταποκρίνεται ςτον οριςμό και τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, διενεργείται ζκτακτοσ ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ Ελζγχου και τα 

τυχόν ευριςκόμενα υπόλοιπα δεςμεφονται από αυτζσ, κατόπιν δε εγκρίςεωσ του οικείου 

Σελωνείου Ελζγχου δφναται να επιςτραφοφν ςτον προμθκευτι, να διατεκοφν ςε άλλα πρόςωπα 

δικαιοφχα για τθν παραλαβι του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ ι να καταςτραφοφν ι να εξαχκοφν ι 

να επανεξαχκοφν ι να αποςταλοφν ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ. 

8. Με το Κεφάλαιο Βϋ τθσ εν λόγω Απόφαςθσ, τροποποιείται θ υπ’ αρικ. ΔΕΦΚΦ 

1116601ΕΞ2017/31.07.2017 ΑΤΟ «Καθοριςμόσ όρων και προχποθζςεων για την χορήγηςη άδειασ 

εγκεκριμζνου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων ςε ΕΦΚ» και προςτίκεται περίπτωςθ «Γ. 

Βιοαικανόλθ» ςτο άρκρο 10 («Εγγυήςεισ παραγωγήσ, μεταποίηςησ και κατοχήσ αλκοολοφχων 

προϊόντων»). Ειδικότερα, προβλζπεται θ παροχι εγγφθςθσ 1% επί του αναλογοφντοσ ποςοφ Ε.Φ.Κ. 

ςτισ ποςότθτεσ βιοαικανόλθσ που παριχκθςαν ι παρελιφκθςαν κατά το προθγοφμενο ζτοσ, με 

ανϊτατο όριο τα 5.000.000 ευρϊ ενϊ, παράλλθλα, ορίηεται ότι, θ προβλεπόμενθ εγγφθςθ δεν 

απαιτείται ςτθν περίπτωςθ που ςτθ φορολογικι αποκικθ υφίςταται εγκατάςταςθ κλιμακίου 

τελωνειακϊν υπαλλιλων ι όταν ςτο χϊρο αυτισ λειτουργεί τμιμα ι γραφείο του αρμόδιου 

Σελωνείου Ελζγχου, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που πραγματοποιείται πλιρθσ ζλεγχοσ με τθν ςε 

κάκε περίπτωςθ διενζργεια προμετριςεων και επιμετριςεων των, εντόσ ςφραγιηομζνων 

δεξαμενϊν, ειςερχομζνων – εξερχομζνων προϊόντων. 

   Επιπρόςκετα, ςτο άρκρο 11 τθσ εν λόγω  ΑΤΟ, προςτζκθκε παράγραφοσ 7 προκειμζνου για τον 

κακοριςμό τθσ ςχετικισ ωσ άνω εγγφθςθσ που κατατίκεται ςτθν περίπτωςθ φορολογικισ 

αποκικθσ παραγωγοφ, μεταποιθτι ι κατόχου βιοαικανόλθσ, που δεν ζχει προθγοφμενθ ετιςια 

δραςτθριότθτα κατά το πρϊτο ζτοσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ του. 

9. Ευνόθτο είναι ότι οι ωσ άνω διεργαςίεσ τθσ ανάμιξθσ τθσ βιοαικανόλθσ ι των βιοαικζρων με τθ 

βενηίνθ κακϊσ και τθσ παραγωγισ βιοαικζρων από βιοαικανόλθ διενεργοφνται εντόσ 

φορολογικϊν αποκθκϊν, κακϊσ και ότι ο υπόχρεοσ κα πρζπει να αιτθκεί ςτθν αρμόδια 
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Σελωνειακι Αρχι τθ χοριγθςθ Εκνικϊν Κωδικϊν Προϊόντων προκειμζνου για τθν μθχανογραφικι 

παρακολοφκθςθ ςτο ICISnet τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, τθσ αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ 

κακϊσ και του μείγματοσ βενηίνθσ με βιοαικανόλθ ι βιοαικζρεσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν παραλαβι τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ, θ φορολογικι αποκικθ 

χρεϊνεται ςτο ICISnet με βάςθ το ςχετικό e-ΔΕ,  το οποίο ςυνοδεφεται από το οικείο πρωτόκολλο 

ειςαγωγισ, ενϊ αυτι πιςτϊνεται με τθν υποβολι Αίτθςθσ Χρθςιμοποίθςθσ με τισ ποςότθτεσ 

μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάμιξθ με βενηίνθ ι τθν παραγωγι 

βιοαικζρων.  

Επιπλζον, ςτθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ, θ φορολογικι αποκικθ, 

ομοίωσ, χρεϊνεται ςτο  ICISnet με βάςθ το ςχετικό e-ΔΕ το οποίο ςυνοδεφεται από το οικείο 

πρωτόκολλο, ςτθ ςυνζχεια δε θ πίςτωςθ τθσ αμετουςίωτθσ βιοαικανόλθσ, ωσ και θ χρζωςθ των 

ποςοτιτων τθσ μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάμιξθ με 

βενηίνθ ι τθν παραγωγι βιοαικζρων, ςτο ICISnet, πραγματοποιείται με  Αίτθςθ Μεταβολισ και το 

οικείο πρωτόκολλο, ενϊ υποβάλλεται ςχετικι Αίτθςθ Χρθςιμοποίθςθσ, για τθν πίςτωςθ ςτο 

ICISnet, τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ, προσ ανάμιξθ με βενηίνθ ι παραγωγι βιοαικζρων, ποςότθτασ 

μετουςιωμζνθσ βιοαικανόλθσ. 

Για τθν ορκι παρακολοφκθςθ τθσ φορολογικισ αποκικθσ και τθν περαιτζρω διευκόλυνςθ των 

ςχετικϊν ελζγχων, ςτο πεδίο «Προοριςμόσ» των υποβλθκειςϊν Αιτιςεων Χρθςιμοποίθςθσ πρζπει 

να αναγράφεται, κατά περίπτωςθ,  ανάλογα με τθν τελικι χριςθ τθσ βιοαικανόλθσ, είτε «Ανάμιξθ 

με βενηίνθ», είτε «Παραγωγι Βιοαικζρων».  

Σζλοσ, ςθμειϊνεται ότι θ χρζωςθ ςτθ φορολογικι αποκικθ των ενεργειακϊν προϊόντων, του 

μείγματοσ βενηίνθσ με βιοαικανόλθ ι βιοαικζρεσ, πραγματοποιείται είτε με Δελτίο Παραγωγισ 

(ςτθν περίπτωςθ αρχικισ χρζωςθσ τθσ ποςότθτασ του μείγματοσ βενηίνθσ), είτε με Αίτθςθ 

Μεταβολισ (ςε περίπτωςθ που θ ποςότθτα βενηίνθσ προσ ανάμιξθ είναι ιδθ χρεωμζνθ ςτθ 

φορολογικι αποκικθ).  

                                                                                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ  

                                                                                                                                                    ΣΘ ΑΑΔΕ 

                                                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια: 

1.Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ 

2.Σελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ 

3. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ  (για άμεςθ κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ ςτισ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ) 

4. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ενθμζρωςθ τθσ ‘Θλεκτρονικισ 

Βιβλιοκικθσ’) e-mail: siteadmin@gsis.gr 

5.Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου (για τθν ανάρτθςθ ςτο portal ICISnet) 

e-mail: e.andreopoulou@1926.syzefxis.gov.gr 

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίθςθ: 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. υντονιςτικό Επιχειρθςιακό Κζντρο (.Ε.Κ.)  

4. Τπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 

5. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ – Θεςςαλονίκθσ 

6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..) 

8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ- Σμιμα Β' 

γ) Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Α.Α.Δ.Ε. 

δ) Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν 

9. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 

10. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ, Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ. 

11. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

Σςαμαδοφ 38 — Σ.Κ.. 18531, Πειραιάσ 

12. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων, Ακινασ - Πειραιά 

Σςαμαδοφ 38 — Σ. Κ: 18531, Πειραιάσ 

13. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

Κουντουριϊτου 13 - Σ.Κ. 54626, Θεςςαλονίκθ 

14. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι 

Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510, Πειραιάσ 

15. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

α)Γενικι Δ/νςθ Ενζργειασ (Μεςογείων 119, 10192, Ακινα) 

    Δ/νςθ Τδρογονανκράκων 

    Δ/νςθ ΑΠΕ και Εναλλακτικϊν Καυςίμων 

β)Γενικι Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ  

    Δ/νςθ Βιοποικιλότθτασ, Εδάφουσ, Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Πατθςίων 147,11251, Ακινα) 

    Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (Λ. Αλεξάνδρασ 11, 11473, Ακινα) 

16.Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 

3θσ επτεμβρίου 36, ΣΚ 1 0432-Ακινα 

17. Κεντρικι 'Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 

Ακαδθμίασ 7, 10671, Ακινα 

18. Εμπορικό, και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 1067 Ι-Ακινα, 

19. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

Ακαδθμίασ 7, ΣΚ 106 71-Ακινα 

20. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν (ΕΒ) 
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Ξενοφϊντοσ 5, Σ. Κ. 105 57 Ακινα 

21. ΓΕΒΕΕ 

Αριςτοτζλουσ 46, Σ. Κ. 104 33 Ακινα 

22. φνδεςμοσ Εταιρειϊν Εμπορίασ Πετρελαιοειδϊν (ΕΕΠΕ) 

'Ιωνοσ Δραγοφμθ 46, 11528, Ιλίςια 

23. Ελλθνικά Πετρζλαια Α.Ε. 

Γενικι Δ/νςθ Εφοδιαςμοφ & Εμπορίασ 

Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ Παραγωγισ – Σμιμα Προδιαγραφϊν και χζςεων με το Δθμόςιο - 

Χειμάρασ 8Α, 15125 

24. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. 

α) ΔΙΤΛΙΣΘΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. 

β) Θρϊδου Αττικοφ 12Α ,15 124 Μαροφςι. 

25.φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βιοντίηελ Ελλάδασ (.ΒΙ.Β.Ε.) 

Ι. Σςαλουχίδθ 4, 542 48 – Θεςςαλονίκθ 

26. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν (.Ε.Χ.Β.) 

Βαςιλζωσ Θρακλείου 8, Σ.Κ. 10682 Ακινα 

27. Ζνωςθ Εμπόρων Τγρϊν Καυςίμων νομοφ Αττικισ 

Πάροδοσ Σαφρου 41, ΣΚ 18233 Ακινα 

28. Πανελλινιοσ φλλογοσ Εφοδιαςτϊν Πλοίων- Εξαγωγζων 

Λουδοβίκου, 1, Σ.Κ. 185 31 Πειραιάσ 

29. «ALCOVIN» 

Θφαίςτου 2, ΣΚ 15124, Μαροφςι 

e-mail:info@alcovin.gr 

30. «Β.Γ. πθλιόπουλοσ» 

Ακτι Δυμαίων 87-89, Πάτρα (info@spiliopoulos.gr) 

31. «DFH DRUCKFARBEN»  

Λεωφόροσ Μεγαρίδοσ , ΣΚ 19300, Αςπρόπυργοσ 

e-mail:contact.us@druckfarben.gr 

 

Εςωτερικι Διανομι: 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ.  
3. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 
4. Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου Κράτουσ 
    α) Δ/νςθ Αλκοόλθσ και Σροφίμων 
    β) Δ/νςθ Ενεργειακϊν, Βιομθχανικϊν & Χθμικϊν Προϊόντων 
5. Γενικι Δ/νςθ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
    α) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
    β) Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 
    γ) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν 
    δ) Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου 
    ε) Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ 
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