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Θέμα: «Οδηγίες για ηον νέο ηρόπο επικόλληζης ηων ενζήμων ηαινιών θορολογίας
βιομητανοποιημένων καπνών επί ηων μονάδων ζσζκεσαζίας ηων προϊόνηων ασηών.».
Στεη:

α) Η αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚΦ Γ 1175169 ΔΞ2018/22.11.2018 απφθαζε δηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.
β) Η αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚΦ Γ 1187196 ΔΞ2018/13.12.2018 δηαηαγή
ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ β) ζρεηηθήο δηαηαγήο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ε αλσηέξσ α) ζρεηηθή

Απφθαζε, αλαθνξηθά κε ηνλ λέν ηξφπν επηθφιιεζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο ζηα παθέηα ησλ
βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ, παξέρνληαη κε ηελ παξνχζα
πεξαηηέξσ νδεγίεο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ:
1. χκθσλα κε ην άξζξν 1, ν ζθνπφο ηεο απφθαζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ επηθφιιεζεο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.2960/2001 ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο
βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ επί ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη δίλνληαη νη νξηζκνί
ηεο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο θαζψο θαη ησλ δηθαηνχκελσλ πξνζψπσλ ζηα νπνία δηαηίζεληαη έλζεκεο ηαηλίεο
θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ.
2. χκθσλα κε ην άξζξν 2, θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο επηθφιιεζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ
θνξνινγίαο ζηα παθέηα ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα παθέηα ησλ ηζηγάξσλ. Καη΄
αξρήλ, κε ηελ παξάγξαθν 1

ηνπ άξζξνπ 2, δηαηεξείηαη ε βαζηθή πξφβιεςε ηεο πξνγελέζηεξεο –

θαηαξγνχκελεο αξ. Φ.44/21/1994 (Β΄ 109) Α.Τ.Ο γηα φια ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε ηνπνζέηεζε ηεο έλζεκεο ηαηλίαο γίλεηαη κφλν ζην ζεκείν αλνίγκαηνο ηνπ παθέηνπ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα δηαξξεγλχεηαη θαηά ην άλνηγκα.
Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη απφ 20.5.2019 ιήγεη ε εμαίξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΔΔ (EEL
127/29.4.2014), φπσο κεηαθέξζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε) ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4419/16 (Α΄ 174), σο πξνο ηε λέα ζέζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ πξνεηδνπνηήζεσλ πγείαο
ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ θαπλνχ, πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ φηη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο παθέησλ ηζηγάξσλ πνπ δελ δχλαηαη λα επηθνιιεζεί ε έλζεκε ηαηλία ζην ζεκείν ηνπ
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αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο ιφγσ έιιεηςεο επαξθνχο ρψξνπ ζηε ζπζθεπαζία θαηφπηλ ησλ λέσλ
επηζεκάλζεσλ πγείαο, παξέρεηαη ε επειημία ηνπνζέηεζεο ηεο έλζεκεο ηαηλίαο ζε δηαθνξεηηθφ ζεκείν ηεο
επηθάλεηαο ηνπ παθέηνπ ησλ ηζηγάξσλ, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί ε
ηαηλία ρσξίο λα θαηαζηξαθεί. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πξφβιεςεο ζα πξέπεη λα
έρεη πξνεγεζεί, 15 εκέξεο πξηλ ηελ θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ, γλσζηνπνίεζε-δήισζε ηεο ελδηαθεξφκελεο
εηαηξείαο ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ρνξήγεζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ, καδί κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ε νπνία ηεξεί θαη ην ζρεηηθφ αξρείν. Δπηζεκαίλεηαη, φηη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο,
πξνβιέπεηαη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ησλ ππφρξεσλ
πξνζψπσλ αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή ηηκήο ή θπθινθνξίαο λέσλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 100 ηνπ λ.2960/01.
3. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, νξίδεηαη, φηη ηα δηθαηνχκελα πξφζσπα έρνπλ ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ έλζεκσλ ηαηληψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Απφθαζεο.
4. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα φηη ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά,
ζηα νπνία ε επηθφιιεζε ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ θνξνινγίαο επί ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο δελ έρεη γίλεη
ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε αλάισζε.
5. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3, πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ απφ ηηο
αξκφδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο επί ησλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ σο πξνο ηνλ
έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Δπίζεο, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ηδίνπ
άξζξνπ, θαζνξίδνληαη νη παξαβάζεηο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηθφιιεζε ηεο ηαηλίαο δελ έγηλε ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε.
6. Σέινο, κε ην άξζξν 4, θαηαξγείηαη ε αξ. Φ.44/21/1994 (Β΄109) Α.Τ.Ο. θαη πξνβιέπνληαη
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα παθέηα ηζηγάξσλ πνπ ήδε θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη πξφθεηηαη λα
αιιάμεη ε ζέζε επηθφιιεζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληψλ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Πίνακας Γιανομής:
Α. Αποδέκηες για ενέργεια:
1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
2. Σεισλεία Α΄, Β΄& Γ΄ ηάμεο
3. Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε Α.Α.Γ.Δ.
(γηα ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο)

Β. Αποδέκηες για κοινοποίηζη:
1.
2.
3.
4.
5.

Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)
Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Αηηηθήο
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6. Διεγθηηθή Τπεξεζία Σεισλείσλ (ΔΛ.Τ.Σ.) Θεζζαινλίθεο
7. Γ/λζε Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ (Γ.Ο..)
8. Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Α.Α.Γ.Δ.
α) Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Γ.Γ.Α.Γ.)
β) Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο - Σκήκα Β΄
γ) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ)
9. χιινγνο Δθηεισληζηψλ – Σεισλεηαθψλ Αληηπξνζψπσλ Πεηξαηψο – Αζελψλ (Τ.Δ.Σ.Α.Π.Α.)
Σζακαδνχ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο
10. Οκνζπνλδία Δθηεισληζηψλ Διιάδαο
Σζακαδνχ 38 – Σ.Κ. 18531 – Πεηξαηάο
11. χιινγνο Δθηεισληζηψλ Θεζζαινλίθεο
Κνπληνπξηψηνπ 13 – Σ.Κ. 54626 - Θεζζαινλίθε
12. χλδεζκνο Διιεληθψλ Καπλνβηνκεραληψλ (.Δ.Κ.)
Παλεπηζηεκίνπ 6 – Σ.Κ. 10671 – Αζήλα
13. JT International Hellas AEBE
40,2 ρικ. Αηηηθήο Οδνχ – .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 – Μαξνχζη Αηηηθήο
16. Καπλνβηνκεραλία ΔΚΑΠ Α.Δ.
6 ρικ Δ.Ο. Ξάλζεο – Καβάιαο, Σ.Κ. 67100 – Ξάλζε
17. Καπλνβηνκεραλία «ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΔ»
Ήκεξνο Σφπνο, Κνξνξέκη - Σ.Κ. 19300 - Αζπξφππξγνο
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»
Λπθνχξγνπ 44 - Σ.Κ. 12351 - Αγία Βαξβάξα – Αηγάιεσ Αηηηθήο
20. Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
Πεηξαηψο 46 - Σ.Κ. 18510 - Πεηξαηάο
21. Γ/λζε Λεηηνπξγίαο Οξηδνληίσλ πζηεκάησλ, Δθηππψζεσλ,
Λεηηνπξγηθήο Τπνζηήξημεο θαη Τπνζηήξημεο Υξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Π..,
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
Γ. Δζωηερική 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 Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ
Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθψλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ
Γ/λζε Γαζκνινγηθψλ Θεκάησλ θαη Δηδηθψλ Καζεζηψησλ θαη Απαιιαγψλ
Γ/λζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ
Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ.
Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
Γεληθή Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ΄ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Α΄
10. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. – Σκήκα Γ΄
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