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2) Допустимо ли е данъчно освобождаване на енергийни продукти, използвани за термична обработка на отработен въздух,
евентуално само ако в рамките на термичната обработка на отработен въздух тези продукти и като суровина, основно
вещество или адювант представляват изходните вещества за продукт, който се образува при обработката на отработения
въздух?
3) Следва ли да се приеме, че не се допуска освобождаване от данък на енергийни продукти, използвани за термична
обработка на отработен въздух в случаите, когато освободената при обработката термична енергия се използва отчасти и
за отопление, респ. за изсушаване? Важи ли това недопускане евентуално и когато за отоплението, респ. изсушаването е
необходима по-малко енергия от енергията, която се съдържа в отработения въздух и която се освобождава при
термичната обработка на отработения въздух?
(1)

Директива 2003/96/EО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за
данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията, ОВ L 283, стр. 51; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 9, том 2, стр. 98.
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Преюдициален въпрос
Следва ли позиция 2206 от КН да се тълкува в смисъл, че напитка с алкохолно съдържание от 13,4 обемни процента,
произведена чрез добавянето на захар, аромати, оцветители, овкусители, сгъстители, консерванти и дестилиран алкохол към
получена от ябълков концентрат посредством ферментация пречистена алкохолна (основна) напитка с названието „Ferm
fruit“ по начин, че както по обем, така и по съдържание дестилираният алкохол не надхвърля 49 % от съдържащия се в
напитката алкохол, докато 51 % от алкохола произхожда от ферментация, трябва да се класира в тази позиция? Ако
отговорът е отрицателен, следва ли подпозиция 2208 70 от КН да се тълкува в смисъл, че подобна напитка трябва да се
класира като ликьор в тази подпозиция?
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