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ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία αποςτολισ ενςιμων ταινιών φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνών από 

εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ ςε καπνοβιομθχανίεσ ςτο εςωτερικό τθσ χώρασ για επικόλλθςθ αυτών 

ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ προϊόντων, τα οποία προορίηονται για κατανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ 

χώρασ». 

 

 

   Α Π Ο Φ Α  Η 

    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο:                                        

α) ησλ άξζξσλ 55, 62, 63, 64, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115 θαη 119Α΄ ηνπ λ.2960/2001 (Α΄ 265), 

«Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 106. 

β) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» ηνπ Μέξνπο Πξψηνπ ηνπ 

λ.4389/2016 (Α΄94) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 7, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ άξζξνπ 41 απηνχ. 

γ) ηνπ άξζξνπ εηθνζηνχ έλαηνπ ηνπ λ.4411/2016 (Α΄142), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

15 ηνπ λ.4429/2016 (Α΄199). 
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δ) του ν.4419/2016 (Αϋ174), «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2014/40/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 3θσ Απριλίου 2014 για τθν προςζγγιςθ των 

νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων των κρατϊν - μελϊν ςχετικά με τθν καταςκευι, τθν 

παρουςίαςθ και τθν πϊλθςθ προϊόντων καπνοφ και ςυναφϊν προϊόντων και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 

2001/37/ΕΚ (αρικμ. L 127/1 τθσ 29.4.2014), όπωσ το Παράρτθμα ΙΙ τθσ Οδθγίασ αυτισ τροποποιικθκε με τθν 

κατ’ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςα Οδθγία 2014/109/ΕΕ τθσ Επιτροπισ τθσ 10θσ Οκτωβρίου 2014 για τθν 

τροποποίθςθ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου με τθ κζςπιςθ τθσ βιβλιοκικθσ των εικονογραφικϊν προειδοποιιςεων που πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται για τα προϊόντα καπνοφ, κακϊσ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ». 

2.  Σελ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α 1036960ΔΞ2017/10.03.2017 (Β΄ 968 θαη Β΄1238), απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.  Σελ αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Γ1181090ΔΞ2018/03.12.2018 (Β΄5756) Απφθαζε Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, «Γηαδηθαζία 

εμαγσγήο ή απνζηνιήο ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ ζε άιια Κξάηε Μέιε γηα 

επηθφιιεζε ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ, ηα νπνία παξάγνληαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαπλνχ Σξίησλ Υσξψλ ή άιισλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο».   

4. Σελ αξηζκ. Φ.118/57/2001 (Β΄175) Α.Τ.Ο., «Καζηέξσζε αίηεζεο δηάζεζεο ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη βηβιίνπ θαηαρψξεζεο απηήο». 

5.  Σελ αξηζκ. Φ.119/58/2001 (Β΄157) Α.Τ.Ο., «Γηαδηθαζία εθνδηαζκνχ ησλ δηθαηνχκελσλ πξνζψπσλ κε 

έλζεκεο ηαηλίεο θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ». 

6.  Σελ αξηζκ. ΓΔΦΚΦ Γ 1175169ΔΞ2018/11.12.2018 (Β΄5537) Α.Τ.Ο., «Σξφπνο επηθφιιεζεο ησλ ελζήκσλ 

ηαηληψλ θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ».  

7.  Σελ αξηζκ. Φ.67/33/1997 (Β΄124) Α.Τ.Ο., «Υξφλνο έλαξμεο δηάζεζεο λέσλ ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο 

ηζηγάξσλ, δηαηίκεζε απηψλ», φπσο ηζρχεη. 

8. Σελ αξηζκ. Γ.803/580/1993 (Β΄426) Α.Τ.Ο., «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο θαηαζηξνθήο βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

θαπλψλ, έλζεκσλ θνξνινγηθψλ ηαηληψλ θ.ιπ.», φπσο ηζρχεη. 

9.  Σελ αξηζκ. Κ.5721/1493/1984 (Β΄535) Α.Τ.Ο., «Καζνξηζκφο ηξφπνπ επηζηξνθήο ή ζπκςεθηζκνχ ηνπ θφξνπ 

θαηαλάισζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ Φ.Κ.Δ. ζε πεξίπησζε θζνξάο ή βιάβεο ησλ πξντφλησλ 

απηψλ θαη δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο θαηαζηξεθφκελσλ ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο θαπλνχ». 

10. Σελ αξηζκ. Σ.158/456/1993 (Β΄39) Α.Τ.Ο., «Παξαιαβή ησλ έλζεκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ απφ ηηο απνζήθεο δηαρεηξηζηψλ ησλ Γ.Ο.Τ. θαη δηαρείξηζε απηψλ απφ ηηο 

αξκφδηεο Σεισλεηαθέο Αξρέο». 

11. Σελ αξ. πξση. ΓΔΦΚΦ 1116601 ΔΞ 2017/31.07.2017 (Β΄2744) Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

«Καζνξηζκφο φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή πξντφλησλ 

ππνθείκελσλ ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο». 
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12. Σελ αξ. πξση. ΓΔΦΚΦ 1116596 ΔΞ 2017/2.08.2017 (Β΄2745) Απφθαζε Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ., «Καζνξηζκφο 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θνξνινγηθήο απνζήθεο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία απηήο». 

13. Σελ αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 θαη Β΄372) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη 

ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α΄ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016. 

14. Σελ αξηζκ.1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016 θαη ηελ ππ΄ 

αξηζκ. 39/3/30.11.2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 689/20.12.2017) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

«Αλαλέσζε ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

15.  Σελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο απφ εγθεθξηκέλνπο 

απνζεθεπηέο, νη νπνίνη δηαηεξνχλ θνξνινγηθή απνζήθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζε θαπλνβηνκεραλίεο ηεο 

ρψξαο, γηα ηελ επηθφιιεζή απηψλ ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηα νπνία παξαιακβάλνληαη απφ 

ηνπο ελ ιφγσ εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηνπο γηα θαηαλάισζε ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

16. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.).  

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

 

Άρκρο 1 

κοπόσ και πεδίο εφαρμογισ 

Με τθν παροφςα απόφαςθ κακιερϊνεται θ διαδικαςία και κακορίηονται οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ του 

εφοδιαςμοφ εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν με ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ και τθσ αποςτολισ αυτϊν ςε 

καπνοβιομθχανίεσ οι οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, προσ επικόλλθςθ ςτισ μονάδεσ 

ςυςκευαςίασ των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ, παράγονται από τισ καπνοβιομθχανίεσ 

και παραλαμβάνονται κατόπιν από τουσ εν λόγω εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ με ςκοπό τθ διάκεςι τουσ για 

κατανάλωςθ ςτθν εγχϊρια αγορά. 

   

Άρκρο 2 

Οριςμοί - αρμόδια τελωνειακι αρχι 

1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ορίηονται ωσ: 
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α) Καπνοβιομηχανία: θ μονάδα παραγωγισ καπνικϊν προϊόντων, θ οποία ζχει λάβει άδεια ςφςταςθσ 

καπνοβιομθχανίασ,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 100Α του 

ν.2960/01.  

β) Δικαιούμενο πρόςωπο: Ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ, ο οποίοσ διατθρεί φορολογικι αποκικθ ςτο 

εςωτερικό τθσ χϊρασ και ςτον οποίο διατίκενται ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ για αποςτολι ςε 

καπνοβιομθχανία ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, με ςκοπό τθν επικόλλθςθ αυτϊν ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ 

των προϊόντων, τα οποία, κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ, παράγονται από τθν καπνοβιομθχανία και 

παραλαμβάνονται από αυτόν με ςκοπό τθ διάκεςι τουσ για κατανάλωςθ ςτθν εγχϊρια αγορά.  

γ) Α.Δ.Ε.Τ.: Η Αίτθςθ Διάκεςθσ Ενςιμων Σαινιϊν, ςφμφωνα με το υπόδειγμα Ι τθσ αρικμ. Φ.118/57/2001 

Α.Τ.Ο. 

2. Ωσ αρμόδια τελωνειακι αρχι για τθν υποβολι τθσ Α.Δ.Ε.Σ., τον εφοδιαςμό του δικαιοφμενου προςϊπου 

με ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ για τθν αποςτολι τουσ ςε εγχϊρια καπνοβιομθχανία, τον ζλεγχο τθσ 

διαδικαςίασ αποςτολισ των ενςιμων ταινιϊν και παραλαβισ των προϊόντων ςτα οποία αυτζσ ζχουν 

επικολλθκεί και τθσ επιςτροφισ των ενςιμων ταινιϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 106 του 

ν.2960/01 κακϊσ και για τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των φορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων που 

αναλογοφν ςτα παραγόμενα βιομθχανοποιθμζνα καπνά, ορίηεται θ αρμόδια, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 6 τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/2.8.2017 Απόφαςθσ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., τελωνειακι αρχι 

ελζγχου και εποπτείασ τθσ φορολογικισ αποκικθσ του δικαιοφμενου προςϊπου ςτθν οποία πρόκειται να 

αποςταλοφν τα εν λόγω προϊόντα. 

Άρκρο 3 

Διαδικαςία διάκεςθσ ενςιμων ταινιών  

1. Σο δικαιοφμενο πρόςωπο, προκειμζνου να του διατεκοφν ζνςθμεσ ταινίεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ, υποβάλλει Α.Δ.Ε.Σ. μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ ICISnet προσ τθν αρμόδια τελωνειακι 

αρχι. 

2. ηελ Α.Γ.Δ.Σ. πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  

α) Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αηηνχληνο, φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε θαη αξηζκφο αδείαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

απνζεθεπηή. 

β) Σα πιήξε ζηνηρεία ηεο εγρψξηαο θαπλνβηνκεραλίαο, ζηελ νπνία απνζηέιινληαη νη έλζεκεο ηαηλίεο γηα 

επηθφιιεζε, φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε θαη αξηζκφο αδείαο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο. 

γ) Ο αξηζκφο ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ, νη δηαζηάζεηο απηψλ θαη ην είδνο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ, ην 

ζήκα θαζψο θαη ν εζληθφο θσδηθφο ICISnet ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία ζα επηθνιιεζνχλ νη ηαηλίεο. 

δ) Η πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία ζα επηθνιιεζνχλ νη έλζεκεο ηαηλίεο, ζε παθέηα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ηζηγάξα θαη ζε θαζαξφ βάξνο θαη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο πξνθεηκέλνπ γηα ινηπά πξντφληα, θαζψο θαη ε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο κε ηελ νπνία ηα πξντφληα απηά ζα δηαηεζνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 
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ε) Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο παξαιαβήο ησλ έηνηκσλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ απφ ηνλ αηηνχληα, εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο.   

ζη) Ο αξηζκφο αλαθνξάο θαη ην πνζφ ηεο θαηά ην άξζξν 4 εγγχεζεο, ε νπνία πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα 

ηεισλεηαθή αξρή πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο Α.Γ.Δ.Σ.  

3. Η αρμόδια τελωνειακι αρχι προβαίνει ςτον ζλεγχο των ςτοιχείων που αναγράφονται ςτα πεδία τθσ 

Α.Δ.Ε.Σ. Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν αποδοχι τθσ Α.Δ.Ε.Σ., υπολογίηεται θ αξία τθσ 

αιτθκείςασ ποςότθτασ των ενςιμων ταινιϊν. Σο δικαιοφμενο πρόςωπο προβαίνει ςτθν καταβολι τθσ 

αξίασ τθσ αιτθκείςασ ποςότθτασ των ενςιμων ταινιϊν και εκδίδεται αποδεικτικό είςπραξθσ.  

4. Με βάςθ τα ανωτζρω, ο διαχειριςτισ των ενςιμων ταινιϊν παραδίδει με πρωτόκολλο παράδοςθσ 

παραλαβισ, τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα ενςιμων ταινιϊν ςτο δικαιοφμενο πρόςωπο ι ςτον νόμιμο 

εκπρόςωπό του ι ςε εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο για τθν παραλαβι τουσ. 

5. Κατόπιν τθσ παράδοςθσ των ενςιμων ταινιϊν, ο διαχειριςτισ αποςτζλλει άμεςα, με κάκε πρόςφορο 

μζςο ςτο αρμόδιο τελωνείο ελζγχου τθσ καπνοβιομθχανίασ, αντίγραφο τθσ ςχετικισ Α.Δ.Ε.Σ. για 

ενθμζρωςθ και ςκοποφσ ελζγχου. 

 

 

Άρκρο 4 

Εγγυιςεισ  

1. Για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου από κινδφνουσ μθ νόμιμθσ χριςθσ των ζνςθμων 

ταινιϊν φορολογίασ, πριν τθν υποβολι τθσ Α.Δ.Ε.Σ. κατατίκεται από το δικαιοφμενο πρόςωπο ςτθν αρμόδια 

τελωνειακι αρχι εγγφθςθ, θ οποία καλφπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ και τον Φ.Π.Α. που αναλογοφν 

ςτα προϊόντα ςτα οποία πρόκειται να επικολλθκοφν οι ζνςθμεσ ταινίεσ, χωρίσ να υπολογίηεται θ αξία των εν 

λόγω ταινιϊν. 

2. Η εγγφθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, καλφπτει και τουσ κινδφνουσ διακίνθςθσ υπό κακεςτϊσ 

αναςτολισ των προϊόντων που παριχκθςαν από τθν καπνοβιομθχανία, κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 7  του άρκρου 112 του ν.2960/2001. 

3. Η ανωτζρω εγγφθςθ είναι οικονομικι, θ οποία είτε παρζχεται με τθ μορφι ανάλθψθσ υποχρζωςθσ από 

τριτεγγυθτι μζςω εγγυθτικισ επιςτολισ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι αςφαλιςτικισ εταιρείασ είτε είναι 

χρθματικι. Σο είδοσ τθσ εγγφθςθσ γίνεται δεκτό μόνο εφόςον διαςφαλίηει πλιρωσ τθν αξίωςθ του δθμοςίου 

για τθν καταβολι των αναλογοφντων φόρων. 
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4. Η εγγφθςθ δφναται να είναι είτε πάγια, με αόριςτθ ι τουλάχιςτον ετιςια χρονικι διάρκεια, είτε 

μεμονωμζνθ. Η μεμονωμζνθ εγγφθςθ καλφπτει για κάκε ςυγκεκριμζνθ διακίνθςθ το ποςό των 

αναλογουςϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρκρο 5 

Αποςτολι ενςιμων ταινιών ςε καπνοβιομθχανία ςτο εςωτερικό τθσ χώρασ 

 

Μετά τθν παραλαβι τουσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 3, οι ζνςθμεσ ταινίεσ αποςτζλλονται ςτθν 

καπνοβιομθχανία προσ επικόλλθςθ ςτα προϊόντα για τα οποία προορίηονται. Η ωσ άνω αποςτολι γίνεται με 

ευκφνθ και δαπάνθ του δικαιοφμενου προςϊπου, το οποίο μεριμνά να ςυνοδεφονται οι ζνςθμεσ ταινίεσ 

από αντίτυπο τθσ αντίςτοιχθσ Α.Δ.Ε.Σ. και τα προβλεπόμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα του ν.4308/14 (Α’ 251) 

«Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ». 

 

Άρκρο 6 

Διακίνθςθ βιομθχανοποιθμζνων καπνών και παραλαβι αυτών από το δικαιοφμενο πρόςωπο 

 

1. Σα βιομθχανοποιθμζνα καπνά, ςτα οποία επικολλικθκαν οι ζνςθμεσ ταινίεσ, διακινοφνται από τθ 

φορολογικι αποκικθ τθσ καπνοβιομθχανίασ προσ τθ φορολογικι αποκικθ του δικαιοφμενου προςϊπου 

υπό κακεςτϊσ αναςτολισ με τθν κάλυψθ του προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ του άρκρου 112 του 

ν.2960/01 θλεκτρονικοφ διοικθτικοφ εγγράφου (e-ΔΕ). Για τθν παραλαβι των προϊόντων υποβάλλεται από 

τον παραλιπτθ αναφορά παραλαβισ, ςτθν οποία αναγράφονται, εκτόσ των λοιπϊν ςτοιχείων, το είδοσ και 

θ ποςότθτα των προϊόντων κακϊσ και ο αρικμόσ καταχϊριςθσ τθσ Α.Δ.Ε.Σ., προκειμζνου να πιςτωκοφν οι 

αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ των εκκρεμϊν Α.Δ.Ε.Σ. και να αποδεςμευτοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

2. Η παραλαβι των προϊόντων ςτα οποία ζχουν επικολλθκεί οι ζνςθμεσ ταινίεσ γίνεται το αργότερο μζςα ςε 

πζντε (5) μινεσ από τθν θμερομθνία διάκεςθσ των ενςιμων ταινιϊν ςτο δικαιοφμενο πρόςωπο. ε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί για ζναν επιπλζον μινα, ζπειτα από 

δεόντωσ αιτιολογθμζνθ αίτθςθ παράταςθσ του δικαιοφμενου προςϊπου και ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ 

τελωνειακισ αρχισ.  

3. τθν περίπτωςθ που οι ζνςθμεσ ταινίεσ επιςτρζφονται από τθν καπνοβιομθχανία ςτο δικαιοφμενο 

πρόςωπο χωρίσ να ζχουν επικολλθκεί ςε μονάδεσ ςυςκευαςίασ, κακόςον ζχουν υποςτεί βλάβθ ι φκορά 

κατά τθν επικόλλθςι τουσ ι κακίςταται αδφνατθ από άλλθ αιτία θ επικόλλθςι τουσ ςτα προϊόντα για τα 

οποία προορίηονται ι είναι κακζκτυπεσ, εφαρμόηονται οι προβλζψεισ περί καταςτροφισ τθσ παρ. 5 του 

άρκρου 106 του ν.2960/01 και τθσ αρικμ. Δ.803/580/1993 (Βϋ426) Α.Τ.Ο. και θ Α.Δ.Ε.Σ. πιςτϊνεται με το 
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ςχετικό πρωτόκολλο καταςτροφισ. Για τθν επιςτροφι των ενςιμων ταινιϊν του προθγοφμενου εδαφίου 

ιςχφει θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.   

4. Η αρμόδια τελωνειακι αρχι, κατά τθν παραλαβι των προϊόντων ςτα οποία ζχουν επικολλθκεί οι ζνςθμεσ 

ταινίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, προβαίνει κατόπιν ςυνεκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ των 

παραγόντων κινδφνου, ςε κακολικό ι δειγματολθπτικό φυςικό ζλεγχο. Κατά τον ζλεγχο διενεργείται 

καταμζτρθςθ των προϊόντων, ελζγχεται θ ορκότθτα τθσ επικόλλθςθσ των ταινιϊν, οι διαςτάςεισ των 

ταινιϊν, θ αναγραφι τθσ τιμισ λιανικισ πϊλθςθσ, οι λοιπζσ ενδείξεισ και προειδοποιιςεισ υγείασ που 

πρζπει να αναγράφονται ςτθ μονάδα ςυςκευαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 107 του ν.2960/01 και τα άρκρα 

8 ζωσ 14 του ν.4419/2016. το πλαίςιο του ελζγχου αυτοφ, θ τελωνειακι αρχι δφναται να λαμβάνει δείγμα 

εκ των ενςιμων ταινιϊν, το οποίο αποςτζλλει για τον ζλεγχο τθσ γνθςιότθτάσ τουσ ςτθν αρμόδια, ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου εικοςτοφ ζνατου του ν.4411/16, υπθρεςία καταςκευισ των ενςιμων 

ταινιϊν. 

Άρκρο 7 

Απώλεια ενςιμων ταινιών 

1. ε περίπτωςθ μθ άφιξθσ των προϊόντων για τα οποία απεςτάλθςαν οι ζνςθμεσ ταινίεσ ι μθ επιςτροφισ 

αυτοφςιων των ζνςθμων ταινιϊν που παραλιφκθκαν, μζςα ςτθν προκεςμία που αναφζρεται ςτθ παρ. 2 

του άρκρου 6, γεννάται υποχρζωςθ άμεςθσ καταβολισ των προβλεπόμενων φορολογικϊν επιβαρφνςεων 

που αναλογοφν ςτα προϊόντα.   

2. H υποχρζωςθ καταβολισ των προβλεπόμενων φορολογικϊν επιβαρφνςεων, ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο, ιςχφει και ςε περίπτωςθ άφιξθσ μζςα ςτθν ίδια προκεςμία, μζρουσ μόνο των 

ζτοιμων προϊόντων ι επιςτροφισ μζρουσ των ζνςθμων ταινιϊν για τθν ποςότθτα που δεν παρελιφκθ. 

3. Εφόςον οι ανωτζρω περιπτϊςεισ απϊλειασ ενςιμων ταινιϊν οφείλονται ςε ανωτζρα βία, δεν γεννάται 

υποχρζωςθ καταβολισ των φορολογικϊν επιβαρφνςεων, κατϋ εφαρμογι των διατάξεων του τρίτου εδαφίου 

τθσ παρ. 5 του άρκρου 106 του ν. 2960/2001. 

4. Εάν για οποιονδιποτε λόγο δεν καταβλθκοφν οι αναλογοφντεσ φόροι, εντόσ των νομίμων προκεςμιϊν, θ 

εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου, είτε ςυνολικά είτε για το μζροσ εκείνο που παραμζνει ακάλυπτο. 

 

Άρκρο 8 

Παρατυπίεσ – παραβάςεισ 

Επιφυλαςςομζνων των περί λακρεμπορίασ διατάξεων, ςε περίπτωςθ μθ άφιξθσ όλων ι μζρουσ των 

προϊόντων για τα οποία απεςτάλθςαν οι ζνςθμεσ ταινίεσ ι μθ επιςτροφισ όλων ι μζρουσ των ενςιμων 
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ταινιϊν μζςα ςτθν προκεςμία τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 κι επιπλζον των όςων ορίηονται ςτο άρκρο 7, 

εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του άρκρου 119Α του ν.2960/01, με τθν εξαίρεςθ των περιπτϊςεων απωλειϊν 

που οφείλονται ςε ανωτζρα βία ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του προθγοφμενου άρκρου. 

 

Άρκρο 9 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

1. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

2. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
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