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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
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:
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:
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:
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
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ΤΜΗΜΑ Α΄
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Πληροφορίες

:

Στ. Καραγιάννης

Τηλέφωνο

:

210 6479231

Fax

:

210 6468272

E-Mail

:

αlcohol_food@gcsl.gr

Url

:

www.aade.gr

ΠΡΟΣ:

Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2236 της Επιτροπής,
σχετικά με την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
2017/2236 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, «για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη
μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης»,
(Επισ. Εφημ. E.E. L 320/06-12-2017), με το παράρτημα του οποίου αντικαθίσταται το
παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 3199/93.
1.

Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός (ΕΚ) 3199/93 της Επιτροπής «σχετικά με την

αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την
απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης» είχε, προσφάτως, τροποποιηθεί από τον

1

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1112 με τον οποίο είχε αντικατασταθεί το παράρτημα αυτού,
αναφορικά με την κοινή (στην Ε.Ε.) διαδικασία για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής
αλκοόλης, καθώς και τις εναπομείνασες εθνικές μεθόδους και διαδικασίες για ορισμένα κράτημέλη (Τσεχία, Ελλάδα, Φινλανδία), οι οποίες χρησιμοποιoύνται μόνο από τα εν λόγω κράτη –
μέλη, προκειμένου για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (σχετική η υπ’ αριθ.
ΔΕΦΚΦ Β 1115916 ΕΞ 2017/31-07-2017 εγκύκλιος των Υπηρεσιών μας).
Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα κοινή διαδικασία (μέθοδος) για την πλήρη μετουσίωση της
αιθυλικής αλκοόλης χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των κρατών - μελών (μεταξύ των
οποίων και από τη χώρα μας) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μετουσιωτικές ύλες, στις σχετικές
αναλογίες ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:
-1,0 λίτρο ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA)
-1,0 λίτρο μέθυλο-αίθυλο-κετόνη (MEK)
-1,0 γραμμάριο βενζοϊκό δενατόνιο
2.

Με τον κοινοποιούμενο εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2236, τροποποιείται, σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού, το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 το
οποίο αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού 2017/2236
στο οποίο περιλαμβάνεται ο κατάλογος των επιτρεπομένων μετουσιωτικών υλών για την πλήρη
μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, η κοινή μέθοδος για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής
αλκοόλης, ως και οι εναπομείνασες εθνικές μέθοδοι για τα προαναφερθέντα κράτη-μέλη.
Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τον νέο κανονισμό αφορούν:
α. Τον κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την
πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης με τον αντίστοιχο, για κάθε ουσία, αριθμό
μητρώου της Chemical Abstract Service (αριθμός CAS), ο οποίος (κατάλογος)
τροποποιείται ούτως ώστε να περιλαμβάνει, αποκλειστικά και μόνο, τις ουσίες που
συμμετέχουν στην κοινή μέθοδο για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης
καθώς και στις εναπομείνασες εθνικές μεθόδους πλήρους μετουσίωσης.
β. Τον κατάλογο των κρατών – μελών στα οποία χρησιμοποιείται η κοινή μέθοδος
μετουσίωσης για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης (σημείο Ι του
παραρτήματος), ο οποίος τροποποιείται ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται πλέον, σε
αυτόν, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των εν λόγω κρατών
προς την Ευρ. Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη χώρα μας, με τον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ)
2017/2236, δεν υπάρχει καμία τροποποίηση.
Ο εν λόγω κοινοποιούμενος κανονισμός υπ’ αριθ. 2017/2236, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 2 αυτού, ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε. - δηλαδή από την 07-12-2017.
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3.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της

αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, τη διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης - τόσο με την κοινή μέθοδο, όσο και με τη διατηρούμενη
εθνική μέθοδο της χώρας μας - καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο. υπ’ αριθ. 30/003/000/1026/08-032016 (Β΄ 755, ΑΔΑ: ΩΑΥΑΗ-Θ1Δ) η οποία σας έχει κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο υπ’ αριθ.
30/003/000/2980/12-08-2016 (ΑΔΑ: ΨΠΘ6Η-Χ7Φ) των Υπηρεσιών μας.

Συνημμένα: Ο εκτελεστικός κανονισμός
(ΕΕ) 2017/2236 της Επιτροπής (4 σελ.)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας
(για άμεση ενημέρωση με FAX των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

2. Τελωνεία Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξης
3. Χημικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ.
(για άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Τμήματα, Γραφεία κλπ. Χημ. Υπηρεσιών)

4. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(για ενημέρωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης)

5. Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου/ Τμήμα Α΄
(για ανάρτηση στο portal)

6. Γενικό Χημείο του Κράτους
(για διεκπεραίωση του εγγράφου ως προς τους αποδέκτες υπό στοιχείο 3 αρμοδιότητας ΓΧΚ)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) Α.Α.Δ.Ε. - Τμήμα Β΄
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων & Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.
6. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε
7. Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε) Α.Α.Δ.Ε.
8. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Α.Δ.Ε.
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)
β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β΄
γ) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ)
9. Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) Αττικής, Θεσσαλονίκης
10. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών
Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 - Πειραιάς
11. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 105 63 –Αθήνα
e-mail: oee@oe-e.gr
12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 6, TK 106 71 - Αθήνα
e-mail: keeuhcci@uhc.gr
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
e-mail: info@acc.gr
14. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 18, ΤΚ 106 71 – Αθήνα
e-mail: info@acsmi.gr
15. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Καραΐσκου 82, ΤΚ 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(Με την παράκληση να ενημέρωσει τους Συλλόγους Εκτελωνιστών)
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e-mail: oete@oete.gr
16. Σύλλογος Εκτελωνιστών Πειραιώς – Αθηνών
Τσαμαδού 38, ΤΚ 185 31 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
e-mail: sepa@otenet.gr , info@sepa.com.gr
17. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13, ΤΚ 546 25 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
e-mail: info@seth.gr
18. Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Χαλκοκονδύλη 34, ΤΚ 163 46 – Ηλιούπολη
(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
e-mail: info@seaop.gr, seaop@hol.gr
19. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώμνης 47, ΤΚ 164 52 - Αργυρούπολη
(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
20. «Β.Γ. Σπηλιόπουλος»
Ακτή Δυμαίων 87-89, Πάτρα
21. «ALCOVIN»
Νερατζιωτίσσης 21 ΤΚ 15124 Μαρούσι
22. «ΕΛΛΟΙΝΟ ΕΠΕ»
e-mail: ellino@hol.gr
23. «Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε»
e-mail: enpoka1@otenet.gr
24. «DFH DRUKFARBEN»
3ο χιλ. Οινοφύτων-Αγ. Θωμά
25. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
Λ. Λαγουμιτζή 23 , 176 71 Καλλιθέα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
3. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Γ.Χ.Κ.
4. Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων-Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
6. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
7. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
8. Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. - Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ & Ε΄
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Δεκεμβρίου 2017
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των
διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς
φόρους κατανάλωσης
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την 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 (1), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να απαλλάσσουν
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης την αλκοόλη η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
κάθε κράτους μέλους, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις έχουν δεόντως κοινοποιηθεί και γίνει δεκτές σύμφωνα με τους
όρους των παραγράφων 3 και 4 του εν λόγω άρθρου.

(2)

Οι μετουσιωτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της πλήρους μετουσίωσης της
αλκοόλης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, περιγράφονται στο παράρτημα
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής (2).

(3)

Στις 8 Ιουνίου 2017, η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή τη μετουσιωτική ουσία που σκοπεύει να χρησιμοποιεί για
την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, για τους σκοπούς του άρθρου 27
παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Στις 14 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή διαβίβασε την κοινοποίηση αυτή στα λοιπά κράτη μέλη.

(5)

Στις 5 Ιουλίου 2017, η Βουλγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή τη μετουσιωτική ουσία που σκοπεύει να χρησιμοποιεί για
την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης, με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017, για τους σκοπούς του άρθρου 27
παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Στις 7 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή διαβίβασε την κοινοποίηση αυτή στα λοιπά κράτη μέλη.

(7)

Η Επιτροπή δεν έλαβε αντιρρήσεις.

(8)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, επείγει η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(9)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ειδικών φόρων
κατανάλωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3199/93 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος
κανονισμού.
(1) ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 21.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3199/93 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 1993, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη
μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ L 288 της 23.11.1993, σ. 12).

6.12.2017

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατάλογος των επιτρεπόμενων προϊόντων με αριθμό μητρώου της Chemical Abstracts Service (αριθ. CAS) για την πλήρη
μετουσίωση της αλκοόλης.
Ακετόνη

Αριθ. CAS: 67-64-1

Βενζοϊκό δενατόνιο

Αριθ. CAS: 3734-33-6

Αιθανόλη

Αριθ. CAS: 64-17-5

Αιθυλο-τριτ. βουτυλαιθέρας

Αριθ. CAS: 637-92-3

Φλουορεσκεΐνη

Αριθ. CAS: 2321-07-5

Βενζίνη για κινητήρες (συμπ. της αμόλυβδης βενζίνης)

Αριθ. CAS: 86290-81-5

Ισοπροπυλική αλκοόλη

Αριθ. CAS: 67-63-0

Κηροζίνη

Αριθ. CAS: 8008-20-6

Φωτιστικό πετρέλαιο

Αριθ. CAS: 64742-47-8 και 64742-48-9

Μεθανόλη

Αριθ. CAS: 67-56-1

Μεθυλαιθυλοκετόνη (βουτανόνη-2)

Αριθ. CAS: 78-93-3

Μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνη

Αριθ. CAS: 108-10-1

Μπλε του μεθυλενίου (52015)

Αριθ. CAS: 61-73-4

Διαλύτης νάφθας

Αριθ. CAS: 8030-30-6

Τερεβινθέλαιο

Αριθ. CAS: 8006-64-2

Πετρέλαιο τεχνικών εφαρμογών

Αριθ. CAS: 92045-57-3

Ο όρος «απόλυτη αιθανόλη» στο παρόν παράρτημα έχει την ίδια έννοια με αυτή του όρου «απόλυτη αλκοόλη» που χρησιμοποιεί
η Διεθνής Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC).
Σε όλα τα κράτη μέλη επιτρέπεται να προστίθενται χρωστικές ουσίες στη μετουσιωμένη αλκοόλη ώστε αυτή να αποκτά χαρακτη
ριστικό χρώμα, το οποίο την καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμη.
I. Η κοινή διαδικασία μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη που χρησιμοποιείται στο Βέλγιο, στη
Βουλγαρία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην
Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στις Κάτω
Χώρες, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, στη
Φινλανδία:
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:
— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,
— 1,0 λίτρο μεθυλαιθυλοκετόνης,
— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.
II. Αυξημένη συγκέντρωση της κοινής διαδικασίας μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη, που
χρησιμοποιείται στα ακόλουθα κράτη μέλη:
Τσεχική Δημοκρατία και Ηνωμένο Βασίλειο
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:
— 3,0 λίτρα ισοπροπυλικής αλκοόλης,
— 3,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,
— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.
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Κροατία
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:
Τουλάχιστον:
— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,
— 1,0 λίτρο μεθυλαιθυλοκετόνης,
— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.
Σουηδία
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης:
— 1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,
— 2,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,
— 1,0 γραμμάριο βενζοϊκού δενατονίου.
III. Συμπληρωματικές διαδικασίες μετουσίωσης για την πλήρως μετουσιωμένη αλκοόλη, που χρησιμοποιούνται στα
ακόλουθα κράτη μέλη:
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σκευάσματα:
Τσεχική Δημοκρατία
1. 0,4 λίτρα διαλύτη νάφθας,
0,2 λίτρα κηροζίνης,
0,1 λίτρα πετρελαίου τεχνικών εφαρμογών.
2. 3,0 λίτρα αιθυλο-τριτ. βουτυλαιθέρα,
1,0 λίτρο ισοπροπυλικής αλκοόλης,
1,0 λίτρο αμόλυβδης βενζίνης,
10 χιλιοστόγραμμα φλουορεσκεΐνης,
Ελλάδα
Μπορεί να μετουσιωθεί μόνο αλκοόλη χαμηλής ποιότητας (κεφαλές και ουρές απόσταξης), αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον
93 % κατ' όγκο και όχι άνω του 96 % κατ' όγκο.
Ανά εκατόλιτρο ένυδρης αλκοόλης 93 % κατ' όγκο, προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες:
— 2,0 λίτρα μεθανόλης,
— 1,0 λίτρο τερεβινθέλαιου,
— 0,50 λίτρα φωτιστικού πετρελαίου,
— 0,40 γραμμάρια μπλε του μεθυλενίου.
Σε θερμοκρασία 20 °C, ο αλκοολικός τίτλος του τελικού προϊόντος, ως έχει, φθάνει το 93 % κατ' όγκο.
Φινλανδία – επιτρέπεται μόνο μέχρι τις 31.12.2018
Ανά εκατόλιτρο απόλυτης αιθανόλης, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα σκευάσματα:
1. 2,0 λίτρα μεθυλαιθυλοκετόνης,
3,0 λίτρα μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνης.
2. 2,0 λίτρα ακετόνης,
3,0 λίτρα μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνης.»

