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Θέμα: «Κνηλνπνίεζε ηεο αξηζ. πξση. ΓΔΦΚΦ Γ 1181090 ΔΞ 2018/3.12.2018 (ΑΓΑ: 6Λ5Ζ46ΜΠ3Ε-ΠΞΥ)
απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Δηαδηθαζία εμαγωγήο ή απνζηνιήο ελζήκωλ ηαηληώλ θνξνινγίαο
βηνκεραλνπνηεκέλωλ θαπλώλ ζε άιια Κξάηε Μέιε γηα επηθόιιεζε ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηωλ
πξνϊόληωλ απηώλ, ηα νπνία παξάγνληαη ζε κνλάδεο παξαγωγήο πξνϊόληωλ θαπλνύ Τξίηωλ Χωξώλ ή
άιιωλ Κξαηώλ-Μειώλ θαη πξννξίδνληαη γηα θαηαλάιωζε ζην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο».

αο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή, ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ., πνπ
δεκνζηεύηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 5756/Β΄/20.12.2018, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ή
απνζηνιήο ελζήκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλώλ ζε άιια Κξάηε Μέιε γηα
επηθόιιεζε ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντόλησλ απηώλ, ηα νπνία παξάγνληαη ζε κνλάδεο
παξαγσγήο πξντόλησλ θαπλνύ Σξίησλ Υσξώλ ή άιισλ Κξαηώλ-Μειώλ θαη πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε
ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο.
Δηδηθόηεξα:
1. Με ηελ ελ ιόγσ απόθαζε επηθαηξνπνηείηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη ην θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε
δηαδηθαζία εμαγσγήο ή απνζηνιήο ζε άιια θξάηε κέιε ελζήκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο.
2. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 3 ηεο θνηλνπνηνύκελεο Απόθαζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε δηαδηθαζία
ρνξήγεζεο ελζήκσλ ηαηληώλ ζηα δηθαηνύκελα πξόζσπα γηα ηελ εμαγσγή ή απνζηνιή ζε άιιν Κξάηνο
Μέινο θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πιένλ ηεο Αίηεζεο Γηάζεζεο
Δλζήκσλ Σαηληώλ (Α.Γ.Δ.Σ.) ζηελ αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή, κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ησλ
Σεισλεηαθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, ICISnet. Δπηπιένλ, νξίδεηαη ξεηά ν ηξόπνο ζπκπιήξσζεο ησλ
πεδίσλ ηεο Α.Γ.Δ.Σ. θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ από ηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή
ηνπ ηεισλείνπ ζην δηθαηνύκελν πξόζσπν. Παξάιιεια, κε ηελ παξνύζα εηζάγεηαη πξόβιεςε γηα ηελ
θαηάξηηζε πξσηνθόιινπ παξάδνζεο παξαιαβήο γηα ηελ παξάδνζε ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ από ηνλ
δηαρεηξηζηή ζηα δηθαηνύκελα πξόζσπα, ππόδεηγκα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα Η ηεο
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Απόθαζεο. Δπηζεκαίλεηαη, όηη δελ απαηηείηαη πιένλ ε πξνζθόκηζε ηνπ απνδεηθηηθνύ είζπξαμεο νύηε ηνπ
αληηηύπνπ εθηππσκέλεο Α.Γ.Δ.Σ. γηα ηελ παξάδνζε ησλ ηαηληώλ ζηα δηθαηνύκελα πξόζσπα, θαζόζνλ κε
ηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ ηαηληώλ θαη ηελ εθηύπσζε ηνπ απνδεηθηηθνύ είζπξαμεο, νξηζηηθνπνηείηαη ε
Α.Γ.Δ.Σ., νπόηε δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ αξκόδην δηαρεηξηζηή ελζήκσλ ηαηληώλ ηνπ Σεισλείνπ
ε παξάδνζε ησλ ηαηληώλ ζηνλ ζπλαιιαζζόκελν, ζύκθσλα θαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί κε ηελ αξηζκ. πξση. ΓΔΦΚ5041345/28.11.2013 εγθύθιην «Οδεγίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ππνζπζηήκαηνο Δ.Φ.Κ. ζην ICISnet». Με ηε λέα απόθαζε θαηαξγείηαη ε δηαδηθαζία ζεώξεζεο ησλ
δεκάησλ ζπζθεπαζίαο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ, θαζώο θαη ζπζθεπαζίαο ελώπηνλ ηεισλεηαθνύ ππαιιήινπ θαη
πιένλ ηελ επζύλε γηα ηελ απνζηνιή ηνπο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηα δηθαηνύκελα πξόζσπα, ηα νπνία
εμάιινπ θαηαζέηνπλ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγύεζε γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε νπνία θαιύπηεη ηηο αλαινγνύζεο ζηα
πξντόληα θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο.
3. Με ην άξζξν 4, θαζνξίδνληαη νη παξερόκελεο από ηα δηθαηνύκελα πξόζσπα εγγπήζεηο θαη εηδηθόηεξα ν
ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ εγγπήζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ από ελδερόκελε
κε λόκηκε ρξήζε ησλ έλζεκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο, ηα είδε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα απηώλ. Γηα ιόγνπο
νκνηνκνξθίαο θαη ηππνπνίεζεο, παξέρνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ζύκθσλα κε ην
Παξάξηεκα ΗΗ ηεο λέαο αλαζεσξεκέλεο απόθαζεο. Δπηπξόζζεηα, ζπκπεξηιακβάλεηαη πξόβιεςε γηα ηε
ρξήζε ηεο εγγύεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ηνπ εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε γηα ζθνπνύο ρνξήγεζεο
ελζήκσλ ηαηληώλ κε ζηόρν ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο παξνρήο εγγύεζεο από ηα ελ ιόγσ πξόζσπα. Αθόκε,
θαηαξγείηαη ε πξόβιεςε γηα ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο απνθιεηζηηθά ηξαπεδηθήο εγγύεζεο γηα ηνπο
εηζαγσγείο ζε αληίζεζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο απνζεθεπηέο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απνδεθηά θαη άιια είδε
εγγπήζεσλ γηα ιόγνπο άξζεο ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
4. Με ην άξζξν 5 απνζαθελίδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά/ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ απνζηνιή ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ ζε άιια Κ-Μ ή εμαγσγή ηνπο θαζώο θαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξντόλησλ ή ηελ εηζαγσγή ηνπο κε επηθνιιεκέλεο ηηο έλζεκεο ηαηλίεο.
Δηδηθόηεξα, εηζάγεηαη πξόβιεςε, όηαλ απνζηέιινληαη έλζεκεο ηαηλίεο ζε άιιν Κ-Μ λα ζπλνδεύνληαη από
εθηππσκέλν αληίηππν ηεο αληίζηνηρεο Α.Γ.Δ.Σ. θαη ηα ζπλήζε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ λ. 4308/14
«Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα», γηα ιόγνπο βέιηηζηεο παξαθνινύζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ
ελζήκσλ ηαηληώλ, θαζόζνλ ε απνζηνιή ησλ ηαηληώλ ζε άιιν Κ-Μ δελ δηελεξγείηαη ππό ηεισλεηαθό
παξαζηαηηθό.
Αλαθνξηθά κε ηελ εμαγσγή ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ, θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα όηη απηή πξαγκαηνπνηείηαη ππό
θαζεζηώο Πξνζσξηλήο Δμαγσγήο κε ζθνπό ηελ επαλεηζαγσγή απηώλ, επηθνιιεκέλσλ ζηα πξντόληα γηα ηα
νπνία πξννξίδνληαη, ελώ θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλώλ ζηα νπνία επηθνιιήζεθαλ
νη έλζεκεο ηαηλίεο, εθαξκόδνληαη γηα ηηο έλζεκεο ηαηλίεο νη δηαηάμεηο ηνπ Καλ. (ΔΔ) 952/13 «Ελωζηαθόο
Τειωλεηαθόο Κώδηθαο», πεξί επαλεηζαγσγήο.
ην ίδην άξζξν, πξνβιέπεηαη όηη ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή θαηόπηλ ζπλεθηίκεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ
παξαγόλησλ θηλδύλνπ δηελεξγεί θαζνιηθό ή δεηγκαηνιεπηηθό θπζηθό έιεγρν ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ θαηά ηελ
παξαιαβή ησλ πξντόλησλ κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο θαη θαηαξγείηαη ε πξνγελέζηεξε ξύζκηζε γηα έιεγρν
ηεο γλεζηόηεηαο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ από ηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο. Ωζηόζν, γηα ηελ πιεξόηεηα
ηνπ ειέγρνπ, ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή δύλαηαη λα ιάβεη δείγκα ζρεηηθήο πνζόηεηαο ελζήκσλ ηαηληώλ θαη
λα ην απνζηείιεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία ηηο θαηαζθεπάδεη θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα λα πξνβεί ζηνλ απαηηνύκελν έιεγρν γλεζηόηεηάο ηνπο.
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5. Με ην άξζξν 7, θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπόκελσλ θνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ
ζε πεξηπηώζεηο κε άθημεο όισλ ή κέξνπο ησλ πξντόλησλ γηα ηα νπνία παξειήθζεζαλ από ηα δηθαηνύκελα
πξόζσπα νη έλζεκεο ηαηλίεο εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο, θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο κε άθημεο
όισλ ή κέξνπο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ. Δθόζνλ δελ θαηαβιεζνύλ νη αλαινγνύληεο θόξνη, θαηαπίπηεη ε
εγγύεζε θαηά ην αλαινγνύλ κέξνο.
Με ην άξζξν 8, θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη παξαβάζεηο ζε πεξηπηώζεηο κε άθημεο όισλ ή κέξνπο ησλ
πξντόλησλ γηα ηα νπνία απεζηάιεζαλ νη έλζεκεο ηαηλίεο θαζώο θαη ζε πεξηπηώζεηο κε άθημεο όισλ ή
κέξνπο ησλ ελζήκσλ ηαηληώλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο.
Σέινο, κε ην άξζξν 9, εηζάγνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο έλαξμεο
απνζηνιήο ελζήκσλ ηαηληώλ θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλώλ ζε άιια Κ-Μ ή εμαγσγήο ζε Σξίηεο
Υώξεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο θαη δηελεξγνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. πξση. Γ.82/30/93 (Β΄ 11) Α.Τ.Ο.
Με ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο λέαο αλαζεσξεκέλεο απόθαζεο, θαηαξγείηαη ε αξ.Γ.82/30/93 Α.Τ.Ο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Πίνακας Γιανομής:
Α. Αποδέκηες για ενέργεια:
1. Σεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο
2. Σεισλεία Α΄, Β΄& Γ΄ ηάμεο
(γηα άκεζε ελεκέξωζε ηωλ δηθαηνύκελωλ πξνζώπωλ
εθνδηαζκνύ ελζήκωλ ηαηληώλ θνξνινγίαο θαπλνύ
ηεο ρωξηθήο ηνπο αξκνδηόηεηαο)
3. Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ - Σκήκα Α΄
(γηα αλάξηεζε ζην portal)
4. Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε Α.Α.Γ.Δ.
(γηα ελεκέξωζε ηεο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο)
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Β. Αποδέκηες 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 Ζιεθηξνληθήο 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 Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΛΔ.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
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 – 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. Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ)
Γ/λζε Δλεξγεηαθώλ & Βηνκεραληθώλ Πξντόλησλ
Α. Σζόρα 16 - Σ.Κ. 11521 - Αζήλα
22. Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (Γ.Υ.Κ.)
Υεκηθή Τπεξεζία εξξώλ
Σέξκα Άλδξνπ - Σ.Κ. 62125 - έξξεο
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Γ. Δζωηερική Γιανομή:
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.
2. Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Γελ. Γ/λζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
3. Γ/λζε Σεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
4. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σεισλεηαθώλ Διέγρσλ θαη Παξαβάζεσλ
5. Γ/λζε Γαζκνινγηθώλ Θεκάησλ θαη Δηδηθώλ Καζεζηώησλ θαη Απαιιαγώλ
6. Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σεισλείνπ
7. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ.
8. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
9. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ΄ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Γ.ΤΠ.ΖΛ.Τ. – Σκήκα Α΄
10. Γ/λζε Δ.Φ.Κ. θαη Φ.Π.Α. – Σκήκα Γ΄
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