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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη τησ αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΤΟ (ΦΕΚ 735Β΄ & ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΤΞ)
«Καθοριςμόσ των λεπτομερειών εφαρμογήσ χαρακτηριςτικών αςφαλείασ επί των μονάδων
ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ που διατίθενται ςτην αγορά» .
χετ.: α) Σο αρικμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΓ 1104083ΕΞ2018/6.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΡΛ146ΜΠ3Η-ΛΟ3) ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
β) Θ ΔΕΦΚΦ Γ 1120427 ΕΞ 2018/02.08.2018 (ΑΔΑ: 60ΔΛ46ΜΠ3Ζ-Ε0Ι) εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Παροχή
οδηγιών ςχετικά με την εφαρμογή του ςυςτήματοσ Ιχνηλαςιμότητασ και Χαρακτηριςτικών Αςφαλείασ προϊόντων
καπνοφ».
γ) Θ αρικμ. Ο ΔΕΦΚΦΓ1015332ΕΞ 2019/31.1.2019 εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Οδηγίεσ αναφορικά με τισ νζεσ
ζνςημεσ ταινίεσ φορολογίασ καπνοφ»

Με τθν παροφςα κοινοποιείται για ενθμζρωςθ κι εφαρμογι θ αρικμ. Α.1050/01.02.2019 Απόφαςθ
Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Καθοριςμόσ των λεπτομερειών εφαρμογήσ χαρακτηριςτικών αςφαλείασ επί των
μονάδων ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ που διατίθενται ςτην αγορά», με τθν οποία, κατϋ εξουςιοδότθςθ
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 106Β του ν.2960/01 «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ» και ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ και τθσ Εκτελεςτικισ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2018/576,
κακιερϊνεται:
α) θ χριςθ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ επί των μονάδων
ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ τα οποία τίκενται ςε ανάλωςθ με καταβολι φορολογικϊν επιβαρφνςεων
ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ και
β) θ χριςθ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ μθδενικισ αξίασ ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ για προϊόντα
καπνοφ τα οποία διατίκενται ςε καταναλωτζσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια με απαλλαγι από τισ αναλογοφςεσ
φορολογικζσ επιβαρφνςεισ.
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1. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ, το οποίο ενςωματϊκθκε ςτισ εκνικζσ
μασ διατάξεισ με το άρκρο 106Β του ν.2960/01 «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ», όλεσ οι μονάδεσ
ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ που πρόκειται να διατεκοφν ςε καταναλωτζσ οι οποίοι τθ ςτιγμι τθσ
διάκεςθσ βρίςκονται ςτο ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, οφείλουν να φζρουν απαραβίαςτα, ορατά και μθ ορατά
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ιδίου άρκρου, δφναται να
χρθςιμοποιοφνται ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ τα φορολογικά επιςιματα (ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ)
που χρθςιμοποιοφνται για φορολογικοφσ ςκοποφσ, υπό τον όρο ότι ςυμμορφϊνονται με όλα τα τεχνικά
πρότυπα τα οποία κακορίηονται από τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκτελεςτικζσ πράξεισ τθσ Επιτροπισ και
πλθροφν όλεσ τισ λειτουργίεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του εν λόγω άρκρου. Με το ωσ άνω α)
ςχετικό ςασ κοινοποιικθκαν οι εν λόγω εκτελεςτικζσ πράξεισ, μεταξφ των οποίων και θ αρικμ.2018/576
(ΕΕ) Εκτελεςτικι Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2017 (EEL 96/16.4.2018), ςχετικά με τον
κακοριςμό των τεχνικϊν προτφπων για τα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ που εφαρμόηονται ςτισ μονάδεσ
ςυςκευαςίασ που διατίκενται ςτθν αγορά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Περαιτζρω, όπωσ ιδθ ςασ γνωςτοποιικθκε με το ανωτζρω β) ςχετικό με το οποίο δόκθκαν και ςχετικζσ
οδθγίεσ, θ υποχρζωςθ εφαρμογισ χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ υφίςταται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ από τισ 20 Μαΐου 2019 προκειμζνου για τςιγάρα και λεπτοκομμζνο
καπνό για ςτριφτά τςιγάρα και από τισ 20 Μαΐου 2024 για τα λοιπά προϊόντα καπνοφ.
2. το πλαίςιο αυτό, με τθν κοινοποιοφμενθ απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κακιερϊνεται θ χριςθ
των ενςιμων ταινιϊν ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ, πρόβλεψθ με τθν οποία γίνεται εφαρμογι ςτθ χϊρα
μασ τθσ προαναφερκείςασ δυνθτικισ διάταξθσ του άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ και του άρκρου
106Β του ν.2960/01. Ειδικότερα, με το άρκρο 3 αυτισ κακιερϊνεται θ χριςθ ωσ χαρακτθριςτικά
αςφαλείασ των ενςιμων ταινιϊν τισ οποίεσ φζρουν, ςφμφωνα με το άρκρο 106 του ν.2960/01, τα
φορολογθμζνα καπνικά προϊόντα τα οποία καταναλϊνονται ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ μασ.
Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ δεν κακιερϊνεται από τθν προαναφερκείςα
Οδθγία για φορολογικοφσ ςκοποφσ, αλλά για λόγουσ εξακρίβωςθσ τθσ γνθςιότθτασ των προϊόντων καπνοφ
με απϊτερο ςκοπό να υπάρξει ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και να τθρθκοφν οι
υποχρεϊςεισ τθσ ΕΕ κατά τθ ςφμβαςθ – πλαίςιο του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ) για τθν
καταπολζμθςθ των παράνομων προϊόντων καπνοφ ςτο πλαίςιο τθσ ςυνολικισ πολιτικισ τθσ Ζνωςθσ για
τον ζλεγχο του καπνίςματοσ. Επιπλζον, θ υποχρζωςθ εφαρμογισ των χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ επί των
καπνικϊν προϊόντων βρίςκεται ςε ςυνάρτθςθ με τον χρόνο και τον τόπο τθσ διάκεςθσ και όχι τθσ
κατανάλωςισ τουσ, ιτοι διαπιςτϊνεται με κριτιριο το γεωγραφικό και όχι το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ
Ζνωςθσ.
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3. Ωσ εκ τοφτων και ςφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ εν κζματι Απόφαςθσ μετά τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ,
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με τθ μορφι ενςιμων ταινιϊν μθδενικισ αξίασ κα φζρουν και τα προϊόντα
καπνοφ τα οποία διατίκενται νομίμωσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια με απαλλαγι από τισ αναλογοφςεσ
φορολογικζσ επιβαρφνςεισ. τθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν αφορολόγητα καπνικά προϊόντα, τα οποία
προ τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ δεν ζφεραν ζνςθμεσ ταινίεσ, όπωσ για
παράδειγμα όςα πωλοφνται από τα Καταςτιματα Αφορολογιτων Ειδϊν ςε ταξιδιϊτεσ οι οποίοι
βρίςκονται ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν.2960/01 ι διατίκενται ςε
Οργανιςμοφσ (πρεςβείεσ, αναγνωριςμζνουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ κλπ) ςφμφωνα με το άρκρο 68 του
ίδιου νόμου.
Για τον ςκοπό αυτό, ζχει καταςκευαςτεί και διατίκεται ςτα δικαιοφμενα πρόςωπα ζνασ νζοσ τφποσ
ζνςθμθσ ταινίασ αφορολογιτων προϊόντων, για τον οποίο ιςχφουν οι προβλζψεισ του υφιςτάμενου
νομικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τισ ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων
καπνϊν, με τθν εξαίρεςθ ότι πρόκειται για ζνςθμθ ταινία μθδενικισ αξίασ και για τθν αποςτολι ςε άλλο ΚΜ ι εξαγωγι ςε Σρίτθ Χϊρα δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ.
Επιπλζον, προκειμζνου για τθν καταχϊριςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν (Α.Δ.Ε.Σ., απόδειξθ παραλαβισ)
ςτο υποςφςτθμα Ε.Φ.Κ. του ICISnet ζχουν δθμιουργθκεί δφο νζοι τφποι ενςιμων ταινιϊν μθδενικισ αξίασ
για αφορολόγθτα τςιγάρα και αφορολόγθτο λεπτοκομμζνο καπνό αντίςτοιχα, χωρίσ διάκριςθ μεταξφ των
ταινιϊν εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, ωσ εξισ:
ΣΤΠΟ ΣΑΙΝΙΑ

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ/ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ

ΣΙΓΑΡΑ

ΑΣ

(32Χ16)

ΚΑΠΝΑ

ΑΚ

(32Χ16)

4. Επιπροςκζτωσ, με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 9 τθσ Εκτελεςτικισ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2018/576
τθσ Επιτροπισ και του άρκρου 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ Απόφαςθσ τα προϊόντα καπνοφ που κα ζχουν
καταςκευαςτεί ι κα ζχουν ειςαχκεί ςτθν ΕΕ πριν τισ προαναφερκείςεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ ιςχφοσ,
μποροφν να παραμείνουν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία χωρίσ τθν εφαρμογι χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ ζωσ
τισ 20 Μαΐου 2020 προκειμζνου για τςιγάρα και λεπτοκομμζνο καπνό για ςτριφτά τςιγάρα και ζωσ τισ 20
Μαΐου 2026 όςον αφορά ςτα λοιπά καπνικά προϊόντα. Ειδικότερα:
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Για τα προϊόντα, τα οποία ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ, ωσ θμερομθνία ειςαγωγισ νοείται θ
θμερομθνία τθσ κζςθσ τουσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, ιτοι ολοκλιρωςθσ των τελωνειακϊν
διατυπϊςεων ειςαγωγισ ζωσ και το ςτάδιο τθσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ παράδοςθσ.



Για τα προϊόντα, τα οποία καταςκευάηονται ςτθν ΕΕ, το βάροσ απόδειξθσ τθσ θμερομθνίασ
καταςκευισ φζρει κατά περίπτωςθ θ εγχϊρια καπνοβιομθχανία παραγωγισ τουσ ι το πρόςωπο
που τα παρζλαβε από άλλο κράτοσ – μζλοσ.

Ωσ εκ τοφτου, τςιγάρα και λεπτοκομμζνοσ καπνόσ χωρίσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ, τα οποία ζχουν
καταςκευαςτεί ςτθν ΕΕ ι ειςαχκεί πριν τθν 20.5.2019 μποροφν να παραμζνουν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία
ςτθν ΕΕ, ιτοι και ςτθ χϊρα μασ ζωσ τθ λιξθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, τθν 20.5.2020.
Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ των χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ αφορά ςε όλα τα προϊόντα καπνοφ που
διατίκενται ςε καταναλωτζσ οι οποίοι τθ ςτιγμι τθσ διάκεςθσ βρίςκονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια,
ανεξάρτθτα αν αυτά καταςκευάηονται ςτθ χϊρα μασ ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ ι ειςάγονται από τρίτεσ
χϊρεσ. Επομζνωσ, οι καταςκευαςτζσ, παραλιπτεσ, ειςαγωγείσ των εν λόγω προϊόντων ι οι νόμιμοι
αντιπρόςωποί τουσ οφείλουν να μεριμνιςουν για τθν προμικεια των νζων ενςιμων ταινιϊν –
χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ ςφμφωνα με τα ανωτζρω και τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία του άρκρου 106
του ν.2960/01 και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ ιςχυουςϊν Αποφάςεων, άμεςα για τθν εφαρμογι τουσ
ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ τςιγάρων και λεπτοκομμζνου καπνοφ που διατίκενται ςτθν ελλθνικι
επικράτεια από 20 Μαΐου 2019.

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 Θλεκτρονικοφ Σελωνείου - Σμιμα Αϋ
(για ανάρτηςη ςτο portal)
4. Θλεκτρονικι 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.) Κεςςαλονίκθσ
7. Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν χζςεων (Δ.Ο..)
8. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ 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 Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.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 Κεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 – Σ.Κ. 54626 - Κεςςαλονίκθ
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
5
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14. Imperial Tobacco Hellas
Κλειςκζνουσ 300, Σ.Κ.15344 – Γζρακασ Αττικισ
15. British American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Κωμά 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»
Ιμεροσ Σόποσ, Κορορζμι - Σ.Κ. 19300 - Αςπρόπυργοσ
18. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ο χλμ. Π.Ε.Ο Κεςςαλονίκθσ – 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 Κεμάτων και Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
6. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ 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 Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν – Δ.ΤΠ.ΘΛ.Τ. – Σμιμα Αϋ
10. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Σμιμα Γϋ
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