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ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ
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Θέμα: «Οδηγίερ αναθοπικά με ηιρ νέερ ένζημερ ηαινίερ θοπολογίαρ καπνού».
χεη: α) Η αξηζκ. πξση.ΓΔΦΚΦΓ1120427ΔΞ2018/2.8.2018 εγθύθιηνο δηαηαγή.
β) Σν αξηζκ. πξση.ΓΔΦΚΦΓ1104083ΔΞ2018/6.7.2018 έγγξαθό καο.
γ) Η αξηζκ. πξση.ΓΓΣΔΦΚ1023621ΔΞ2017/15.2.2017 εγθύθιηνο δηαηαγή.
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ α) θαη β) ζρεηηθώλ, κε ηηο νπνίεο θνηλνπνηήζεθαλ νη εθηειεζηηθέο πξάμεηο
ηεο Δ.Δπηηξνπήο πνπ θαζνξίδνπλ ηα ηερληθά πξόηππα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκόηεηαο θαη
ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθαιείαο θαπληθώλ πξντόλησλ θαη δόζεθαλ νδεγίεο επ΄ απηώλ, θαζώο θαη ηεο γ)
ζρεηηθήο εγθπθιίνπ, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ηνπ παξαζηαηηθνύ ηεο
Αηηήζεσο Γηάζεζεο Δλζήκσλ Σαηληώλ (Α.Γ.Δ.Σ.), παξέρνληαη κε ηελ παξνύζα πεξαηηέξσ νδεγίεο κε ζθνπό
ηελ ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ θαη ησλ εκπιεθόκελσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, αλαθνξηθά κε ηνλ
ηξόπν ζπκπιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ παξαζηαηηθώλ (Αίηεζε Γηάζεζεο Δλζήκσλ Σαηληώλ (Α.Γ.Δ.Σ.), Απόδεημε
Παξαιαβήο) θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ από ηνπο αξκόδηνπο
δηαρεηξηζηέο, ελόςεη ηεο δηάζεζεο ησλ λέσλ ελζήκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο θαπλνύ, νη νπνίεο πιεξνύλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΔΔ (EEL 127/29.4.2014), όπσο
κεηαθέξζεθαλ ζην εζληθό καο δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106Β ηνπ λ.2960/01 (Α΄ 265) θαη ηεο
αξηζκ. 2018/576 εθηειεζηηθήο απόθαζεο (EEL 96/16.4.2018).
1. ύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, από 20.5.2019, όιεο νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο
ηζηγάξσλ θαη ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνύ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο Δ.Δ. ζα θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθό
αζθαιείαο, απνηεινύκελν από νξαηά θαη κε νξαηά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα ηερληθά
πξόηππα ηεο αξηζκ. 2018/576 εθηειεζηηθήο απόθαζεο, κε ζηόρν ηε δηεπθόιπλζε ηεο εμαθξίβσζεο ηεο
γλεζηόηεηαο ησλ πξντόλησλ απηώλ.
Ωο εθ ηνύηνπ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη αθελόο νη λέεο έλζεκεο ηαηλίεο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο
αλσηέξσ απαηηήζεηο ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ αθεηέξνπ νη λέεο έλζεκεο ηαηλίεο ησλ ηζηγάξσλ έρνπλ
κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο (32Υ16) ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ πεξί πξνεηδνπνηήζεσλ πγείαο ζηηο κνλάδεο
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ζπζθεπαζίαο, θαηόπηλ ηεο ιήμεο κεηαβαηηθήο εμαίξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο
2014/40/ΔΔ όπσο κεηαθέξζεθαλ ζην εζληθό δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1(ε) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ.4419/16 (Α΄ 174) θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαξθήο ρξόλνο γηα ηηο θαπλνβηνκεραλίεο θαη ηνπο
εηζαγσγείο θαπληθώλ πξντόλησλ ηεο ρώξαο καο λα πξνζαξκόζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία ζηηο ελ
ιόγσ αιιαγέο, δηαηίζεληαη νη λέεο έλζεκεο ηαηλίεο θνξνινγίαο εθ παξαιιήινπ κε ηηο πθηζηάκελεο.
Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ κε ζηόρν ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε θαη
παξαθνινύζεζε ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ από ηνπο δηαρεηξηζηέο, δεκηνπξγήζεθαλ ζην ππνζύζηεκα ησλ Δ.Φ.Κ.
ηνπ ICISnet λένη ηύπνη ελζήκσλ ηαηληώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνληαη από ηνπο πθηζηάκελνπο. Ωο εθ ηνύηνπ,
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ΑΓΔΣ από ηα δηθαηνύκελα πξόζσπα (παξ. 1, άξζξνπ 106, λ.2960/2001),
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηαηεζνύλ από ηελ αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή νη λέεο έλζεκεο ηαηλίεο θνξνινγίαο
βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλώλ, ζηε ζέζε “ηνηρεία Έλζεκεο Σαηλίαο” θαη εηδηθόηεξα ζην πεδίν “Αξηζκόο
Σύπνπ Σαηλίαο”, επηιέγνληαη από ηα αλσηέξσ πξόζσπα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία (ηύπν) ηαηλίαο, νη ηηκέο,
όπσο παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα:
Δζωηεπικού

Δξωηεπικού

T3 αληί T1 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα)

T4 αληί T2 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη

ΣΤΠΟ
ΣΑΙΝΙΑ
Σζιγάπο

ζήκεξα)

(32Υ16)
Καπνόρ

K3 αληί K1 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα)

K4 αληί K2 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη
ζήκεξα)

(45Υ19)
Πούπο

P3 αληί P1 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα)

P4 αληί P2 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη

(45Υ19)

ζήκεξα)

Δπγαηικέρ

E3 αληί E1 (πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα)

(32Υ16)
Δπηζεκαίλεηαη, όηη νη ππόινηπεο ζέζεηο ηεο ππνβαιιόκελεο ΑΓΔΣ ζα ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε
ην

ηζρύνλ

θαλνληζηηθό

πιαίζην

θαη

ηηο

νδεγίεο

πνπ

δόζεθαλ

κε

ηελ

αξηζκ.

πξση.

ΓΔΦΚ

5041345ΔΞ2013/28.11.2013 Δ.Γ.Τ.Ο «Οδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνζπζηήκαηνο Δηδηθώλ Φόξσλ
Καηαλάισζεο ζην ICISnet.
2. Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο ησλ λέσλ ελζήκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί, πιελ ηεο θαηαρώξηζεο ησλ λέσλ ηύπσλ
ηαηληώλ θαη ζην παξαζηαηηθό ηεο απόδεημεο παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα.

3. Δπηζεκαίλεηαη, όηη γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ δηαρεηξηζηώλ ελζήκσλ ηαηληώλ ησλ
ηεισλεηαθώλ αξρώλ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε θύιαμε ησλ λέσλ ελζήκσλ ηαηληώλ ζε δηαθνξεηηθό ρώξν από απηόλ
όπνπ θπιάζζνληαη νη ππάξρνπζεο.
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4. Σέινο, ηνλίδεηαη όηη από 20.5.2019 δελ δύλαηαη λα θαηαζθεπάδνληαη ή λα εηζάγνληαη ηζηγάξα θαη
ιεπηνθνκκέλνο θαπλόο, ηα νπνία δελ θέξνπλ ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο, σο εθ ηνύηνπ δελ δύλαηαη από ηελ
ελ ιόγσ εκεξνκελία λα δηαηίζεληαη ζηα δηθαηνύκελα πξόζσπα έλζεκεο ηαηλίεο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά
αζθαιείαο. Ωζηόζν, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ηόζν ζηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο όζν θαη ζηνπο
ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα θαηά ην ηξέρνλ ρξνληθό
δηάζηεκα ζηελ θαηά ην δπλαηόλ αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ πθηζηάκελσλ ελζήκσλ ηαηληώλ, κε ζηόρν
ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Πίνακαρ Γιανομήρ:
Α. Αποδέκηερ για ενέπγεια:
1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
2. Σεισλεία Α΄, Β΄& Γ΄ ηάμεο
3. Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε Α.Α.Γ.Δ.
(γηα ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο)
Β. Αποδέκηερ για κοινοποίηζη:
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)
4. Γ/λζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
5. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο
6. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Θεζζαινλίθεο
7. Γ/λζε Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ (Γ.Ο..)
8. Γεληθή Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Α.Α.Γ.Δ.
α) Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (Γ.Γ.Α.Γ.)
β) Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο - Σκήκα Β΄
γ) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ)
9. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ – Σεισλεηαθώλ Αληηπξνζώπσλ Πεηξαηώο – Αζελώλ (Τ.Δ.Σ.Α.Π.Α.)
Σζακαδνύ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο
10. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηώλ Διιάδαο
Σζακαδνύ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο
11. ύιινγνο Δθηεισληζηώλ Θεζζαινλίθεο
Κνπληνπξηώηνπ 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεζζαινλίθε
12. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Καπλνβηνκεραληώλ (.Δ.Κ.)
Παλεπηζηεκίνπ 6 – Σ.Κ. 10671 – Αζήλα
13. JT International Hellas AEBE
40,2 ρικ. Αηηηθήο Οδνύ – .Δ.Α. Μεζνγείσλ - Σ.Κ. 19002 – Παηαλία Αηηηθήο
14. Imperial Tobacco Hellas
Κιεηζζέλνπο 300, Σ.Κ.15344 – Γέξαθαο Αηηηθήο
15. British American Tobacco Hellas A.E.
Αγίνπ Θσκά 27, Σ.Κ 15124 – Μαξνύζη Αηηηθήο
16. Καπλνβηνκεραλία ΔΚΑΠ Α.Δ.
6 ρικ Δ.Ο. Ξάλζεο – Καβάιαο, Σ.Κ. 67100 – Ξάλζε
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17. Καπλνβηνκεραλία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΔ»
Ήκεξνο Σόπνο, Κνξνξέκη - Σ.Κ. 19300 - Αζπξόππξγνο
18. Καπλνβηνκεραλία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ν ρικ. Π.Δ.Ο Θεζζαινλίθεο - Σ.Κ. 61100 – Κηιθίο
19. «E.L. THE WOLFWAY TOBACCO LTD»
Λπθνύξγνπ 44 - Σ.Κ. 12351 - Αγία Βαξβάξα – Αηγάιεσ Αηηηθήο
20. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
Πεηξαηώο 46 - Σ.Κ. 18510 - Πεηξαηάο
21. Γ/λζε Λεηηνπξγίαο Οξηδνληίσλ πζηεκάησλ, Δθηππώζεσλ,
Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο θαη Τπνζηήξημεο Υξεζηώλ ηεο Γ.Γ.Π..,
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ
Γ. Δζωηεπική Γιανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.
Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Γελ. Γ/λζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθώλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ
Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Δηδηθώλ Καζεζηώησλ θαη Απαιιαγώλ
Γ/λζε Ηιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ
Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ.
Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
Γεληθή Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ΄ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Α΄
10. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. – Σκήκα Γ΄
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