
1 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 
 

 
 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ & 
ΦΠΑ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

  
 
 
Αθήνα,  13 Μαΐου 2019 
Αριθμ. Πρωτ.: Ε.2073 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 10 
ΠΡΟ: Ωσ πίνακασ διανομήσ 

 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Δζςποινα Δελθγιαννάκθ  
Σθλζφωνο : 210 6987404 
Fax : 210 6987408 
E-Mail : finexcis@otenet.gr 
Url : www.aade.gr 

 

          

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη τησ αριθμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφαςησ Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329Β΄ & ΑΔΑ: 
6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «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». 
 

Με τθν παροφςα κοινοποιείται για ενθμζρωςθ κι εφαρμογι θ αρικμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφαςθ 

Διοικθτι ΑΑΔΕ με τθν οποία κακορίηονται οι διαδικαςίεσ εφοδιαςμοφ εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν με 

ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ και τθσ αποςτολισ αυτϊν ςε εγχϊριεσ καπνοβιομθχανίεσ προσ επικόλλθςθ ςτισ 

μονάδεσ ςυςκευαςίασ καπνικϊν προϊόντων, τα οποία, κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ, παράγονται από τισ 

καπνοβιομθχανίεσ και αποςτζλλονται ςτουσ εν λόγω εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ προκειμζνου να τα  

διακζςουν για κατανάλωςθ ςτθν εγχϊρια αγορά. Ειδικότερα, με τθν εν λόγω Απόφαςθ κακιερϊνεται για το 

εςωτερικό τθσ χϊρασ διαδικαςία ανάλογθ με εκείνθν που ορίηεται από τθν 

ΔΕΦΚΦΓ1181090ΕΞ2018/03.12.2018 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ για προϊόντα που παράγονται από 

καπνοβιομθχανίεσ του εξωτερικοφ.  

Με τα άρκρα 1 και 2 τθσ Απόφαςθσ κακορίηεται ο ςκοπόσ και το πεδίο εφαρμογισ τθσ και 

αποςαφθνίηονται βαςικοί οριςμοί, όπωσ το δικαιοφμενο πρόςωπο για τον εφοδιαςμό με ταινίεσ προσ 

αποςτολι τουσ ςε καπνοβιομθχανία του εςωτερικοφ, ιτοι κάκε εγκατεςτθμζνοσ ςτθ χϊρα μασ εγκεκριμζνοσ 

αποκθκευτισ, και θ καπνοβιομθχανία θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν μονάδα παραγωγισ καπνικϊν που 

ςυςτάκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 100Α του ν.2960/01. 
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Επιπλζον, με το δεφτερο άρκρο κακορίηεται θ αρμόδια αρχι για τον εφοδιαςμό των δικαιοφμενων 

προςϊπων με ζνςθμεσ ταινίεσ και τθν εν γζνει εποπτεία τθσ αποςτολισ, επιςτροφισ και καταςτροφισ τουσ 

αλλά και τθσ παραλαβισ των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςτα οποία ζχουν επικολλθκεί οι ταινίεσ ςτο 

πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ που κακιερϊνεται από τθν κοινοποιοφμενθ Απόφαςθ. φμφωνα με το εν λόγω 

άρκρο ωσ αρμόδια αρχι κακίςταται το τελωνείο ελζγχου και εποπτείασ τθσ φορολογικισ αποκικθσ όπου 

κα αποςταλοφν τα προϊόντα καπνοφ ςτα οποία ζχουν επικολλθκεί οι ταινίεσ.  

Ο εφοδιαςμόσ του δικαιοφμενου προςϊπου με ζνςθμεσ ταινίεσ πραγματοποιείται κατά τθ ςυνικθ 

διαδικαςία και ςφμφωνα με τισ λεπτομζρειεσ που κακορίηονται ςτα άρκρα 3 και 4 τθσ Απόφαςθσ. το 

πλαίςιο αυτό, ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ υποβάλλει ΑΔΕΣ αφοφ προθγουμζνωσ κατακζςει οικονομικι 

εγγφθςθ για τθν κάλυψθ των αναλογουςϊν φορολογικϊν επιβαρφνςεων των προϊόντων ςτα οποία κα 

επικολλθκοφν οι ταινίεσ. Με τθν ΑΔΕΣ ο εγκεκριμζνοσ αποκθκευτισ καταβάλει τθν αξία των ενςιμων 

ταινιϊν και παραλαμβάνει κατόπιν με πρωτόκολλο παραλαβισ από τον διαχειριςτι ενςιμων ταινιϊν του 

τελωνείου τισ ζνςθμεσ ταινίεσ προκειμζνου να τισ αποςτείλει υπ’ ευκφνθ του, με τα απαραίτθτα 

ςυνοδευτικά ςτοιχεία, ςτθν καπνοβιομθχανία του εςωτερικοφ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 

5 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ.  

θμειϊνεται ότι θ παραλαβι των ταινιϊν μπορεί να διενεργθκεί και από τον νόμιμο εκπρόςωπό του ι 

άλλο νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο ωσ προσ αυτό πρόςωπο. Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι ο διαχειριςτισ 

οφείλει να αποςτείλει άμεςα, μετά τθν παράδοςθ των ταινιϊν, με τθλεομοιοτυπία (ΦΑΞ) ι θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (email) κλπ, αντίγραφο τθσ ΑΔΕΣ ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ καπνοβιομθχανίασ για ενθμζρωςθ 

και ςκοποφσ ελζγχου. Με βάςθ τθν αποςταλείςα ΑΔΕΣ το τελωνείο ελζγχου τθσ καπνοβιομθχανίασ δφναται 

να προβαίνει κατά τθν κρίςθ του ςε ζκτακτουσ ελζγχουσ ενϊ επιπλζον διενεργεί τον τριμθνιαίο ζλεγχο 

ενςιμων ταινιϊν, ςφμφωνα με τθν Φ.78/35/13.02.1997 διαταγι, προκειμζνου να διαπιςτϊνεται αν υπάρχει 

διαφορά μεταξφ των πραγματικϊν υπολοίπων τθσ καπνοβιομθχανίασ και εκείνων που προκφπτουν από τα 

τθροφμενα ςτοιχεία. 

Σθν παραγωγι των βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και τθν επικόλλθςθ των ενςιμων ταινιϊν, ακολουκεί 

θ διακίνθςι τουσ υπό κακεςτϊσ αναςτολισ με eΔΕ από τθν καπνοβιομθχανία προσ τθ φορολογικι αποκικθ 

του εγκεκριμζνου αποκθκευτι που παρζλαβε τισ ζνςθμεσ ταινίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Απόφαςθσ. 

Κατά τθν άφιξθ των προϊόντων ςτθ φορολογικι αποκικθ θ αρμόδια τελωνειακι αρχι προβαίνει ςε 

δειγματολθπτικό ι κακολικό φυςικό ζλεγχο και δφναται επίςθσ να λαμβάνει δείγμα των ενςιμων ταινιϊν 

προσ ζλεγχο γνθςιότθτασ. Για τθν παραλαβι υποβάλλεται από τον εγκεκριμζνο αποκθκευτι θλεκτρονικά 

αναφορά παραλαβισ του eΔΕ ςτθν οποία απαραιτιτωσ καταχωρίηεται πλζον των λοιπϊν ςτοιχείων και ο 

αρικμόσ τθσ ΑΔΕΣ, για τθν πίςτωςθ αυτισ και τθν αποδζςμευςθ τθσ λθφκείςασ εγγφθςθσ. ε κάκε 

περίπτωςθ θ παραλαβι κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθν θμερομθνία 

παράδοςθσ των ενςιμων ταινιϊν ςτον εγκεκριμζνο αποκθκευτι με δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ μθνόσ 

κατόπιν αιτιολογθμζνθσ αίτθςθσ και εγκρίςεωσ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ.  
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φμφωνα με το άρκρο 6 τθσ εν κζματι Απόφαςθσ, θ υπζρβαςθ του ωσ άνω διαςτιματοσ για τθν 

παραλαβι των προϊόντων ι τθν επιςτροφι των ενςιμων ταινιϊν γεννά υποχρζωςθ καταβολισ των 

αναλογουςϊν ςτα βιομθχανοποιθμζνα καπνά για τα οποία παρελιφκθςαν οι ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογικϊν 

επιβαρφνςεων και επιςφρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 7. ε περίπτωςθ μθ 

εμπρόκεςμθσ καταβολισ των αναλογοφντων φόρων, θ είςπραξθ διενεργείται με κατάπτωςθ τθσ λθφκείςασ 

εγγφθςθσ. Η καταβολι των ωσ άνω επιβαρφνςεων κακϊσ και θ επιβολι κυρϊςεων παρζλκει όταν οι ωσ άνω 

παρεκκλίςεισ οφείλονται αποδεδειγμζνα ςε ανωτζρα βία.  

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ με ζνςθμεσ ταινίεσ χρθςιμοποιοφνται τα 

υποδείγματα Πρωτοκόλλου Παράδοςθσ Παραλαβισ Ενςιμων Σαινιϊν και Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν των 

Παραρτθμάτων Κ και ΚΚ τθσ αρικμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/03.12.2018 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 

5756Βϋ& ΑΔΑ: 6Λ5Η46ΜΠ3Ζ-ΠΞΧ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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  Πίνακας Διανομής: 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:  

1. Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  

2. Σελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ 

(για άμεςη ενημζρωςη των δικαιοφμενων προςώπων 

εφοδιαςμοφ ενςήμων ταινιών φορολογίασ καπνοφ 

τησ χωρικήσ τουσ αρμοδιότητασ)  

3.  Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου - Σμιμα Αϋ 

     (για ανάρτηςη ςτο portal) 

4.  Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ Α.Α.Δ.Ε. 

     (για ενημζρωςη τησ ηλεκτρονικήσ βιβλιοθήκησ)              

                                                                                                                                                                                                        

Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη: 

 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν  

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Τπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.)  

4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

5. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Αττικισ  

6. Ελεγκτικι Τπθρεςία Σελωνείων (ΕΛ.Τ.Σ.) Ιεςςαλονίκθσ 

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

8. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Α.Α.Δ.Ε. 

    α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.) 

    β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ - Σμιμα Βϋ 

    γ)  Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  (Δ.ΗΛΕ.Δ) 

  9.  φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.) 

    Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 

 10. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ 

    Σςαμαδοφ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πειραιάσ 

 11. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ιεςςαλονίκθσ 

    Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Ιεςςαλονίκθ 

   12. φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (.Ε.Κ.) 

      Πανεπιςτθμίου 6 – Σ.Κ. 10671 – Ακινα 

13. JT International Hellas AEBE 

      40,2 χλμ. Αττικισ Οδοφ – .Ε.Α. Μεςογείων - Σ.Κ. 19002 – Παιανία Αττικισ   
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14.  Imperial Tobacco Hellas 

      Κλειςκζνουσ 300, Σ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ 

15.  British American Tobacco Hellas A.E. 

      Αγίου Ιωμά 27, Σ.Κ. 15124 – Μαροφςι Αττικισ 

16.  Καπνοβιομθχανία ΕΚΑΠ Α.Ε.  

      6 χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Σ.Κ. 67100 - Ξάνκθ 

17.  Καπνοβιομθχανία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΕ»  

      Θμεροσ Σόποσ, Κορορζμι - Σ.Κ. 19300 - Αςπρόπυργοσ  

18.  Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»   

      26ο χλμ. Π.Ε.Ο Ιεςςαλονίκθσ – Κιλκίσ 

19. «E.L. THE WOLFWAY TOBACCO LTD» 

 Λυκοφργου 44 - Σ.Κ. 12351 - Αγία Βαρβάρα – Αιγάλεω Αττικισ 

20.  Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν  

21.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) 

      Δ/νςθ Ενεργειακϊν & Βιομθχανικϊν Προϊόντων 

      Α. Σςόχα 16 - Σ.Κ. 11521 - Ακινα 

22.  Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) 

      Χθμικι Τπθρεςία ερρϊν 

      Σζρμα Άνδρου - Σ.Κ. 62125 – ζρρεσ 

23. Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι  

       Πειραιϊσ 46 - Σ.Κ. 18510 - Πειραιάσ   

24. Γ.Γ.Π.. - Γεν. Δ/νςθ Τποδομϊν πλθροφ/κθσ – επικ/νιων  

     Δ/νςθ Λειτουργίασ Οριηοντίων υςτθμάτων, Εκτυπϊςεων,  

    Λειτουργικισ Τποςτιριξθσ και Τποςτιριξθσ Χρθςτϊν  

     

Γ. Εςωτερική Διανομή: 

1.  Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 

2.  Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & Ε.Φ.Κ.  

     3.  Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

     4.  Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων 

     5.  Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Ιεμάτων και Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 

     6.  Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου 

7.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.  

8.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε.   

9.  Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν – Δ.ΤΠ.ΗΛ.Τ. – Σμιμα Αϋ 

   10.  Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Σμιμα Γϋ             
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