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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4557/18 (Α΄139) και τησ αριθμ.
ΔΕΦΚΦΓ1188211ΕΞ2018/17.12.2018 ΑΤΟ (Β΄ 5866) «Όροι, προχποθζςεισ και διαδικαςία διάθεςησ του
ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των καπνοβιομηχανιών» .
Με τθν παροφςα κοινοποιοφνται για ενθμζρωςθ κι εφαρμογι:
α) οι διατάξεισ του άρκρου 65 του ν.4557/18 με τισ οποίεσ επζρχονται τροποποιιςεισ ςτο άρκρο 53Α
του ν.2960/01 (Αϋ265) «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» και
β) θ αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ1188211ΕΞ2018/17.12.2018 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Όροι,
προχποθζςεισ και διαδικαςία διάθεςησ του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ ςτο εργατοτεχνικό
προςωπικό των καπνοβιομηχανιών».
1. Ειδικότερα, με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 65 του ν.4557/18 αντικαταςτάκθκε θ περίπτωςθ εϋ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 53Α του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα. Με τθν ανωτζρω τροποποίθςθ ορίηεται
το θλεκτρικά κερμαινόμενο προϊόν καπνοφ ωσ το βιομθχανοποιθμζνο προϊόν, το οποίο περιζχει καπνό και
παράγει αερόλυμα μζςω διαδικαςίασ κζρμανςθσ και όχι καφςθσ. Με τθ εν λόγω διάταξθ διευρφνεται ο
οριςμόσ του προϊόντοσ αυτοφ ςε ςχζςθ με τον προγενζςτερο οριςμό, ζτςι ϊςτε να προςαρμοςτεί το
υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ του υγιοφσ
ανταγωνιςμοφ, τθν αποφυγι ςτρεβλϊςεων, τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και ομοιόμορφθσ λειτουργίασ
τθσ εςωτερικισ αγοράσ κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων μζςω τθσ ομοιόμορφθσ και ίςθσ
φορολογικισ μεταχείριςθσ ςυναφϊν προϊόντων με τα ίδια κφρια χαρακτθριςτικά (παραγωγι αερολφματοσ
μζςω κζρμανςθσ και όχι καφςθσ), θ αγορά των οποίων εμφανίηεται ιδιαιτζρωσ αναπτυςςόμενθ.
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Επιπλζον, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του ίδιου άρκρου, με τισ οποίεσ προςτίκεται εδάφιο ςτο
τζλοσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 53Α του ν.2960/01, κακιερϊνεται ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων
τθσ περ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 102 του ν.2960/01 για τθ διάκεςθ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των
καπνοβιομθχανιϊν θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ με απαλλαγι από τον φόρο κατανάλωςθσ
και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων.
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 53Α ςε ςυνδυαςμό με τισ
διατάξεισ του άρκρου 102 του ν.2960/01, το θλεκτρικά κερμαινόμενο προϊόν καπνοφ που διατίκεται ςτο
εργατοτεχνικό προςωπικό των καπνοβιομθχανιϊν απαλλάςςεται μόνο από τον αναλογοφντα φόρο
κατανάλωςθσ (Φ.Κ.) και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων. Επομζνωσ, κάκε αναφορά ςτθν παροφςα ςε
διάκεςθ θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ με απαλλαγι νοείται αποκλειςτικά ωσ απαλλαγι από
τισ ανωτζρω επιβαρφνςεισ και όχι από τον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α..
2. Για τον κακοριςμό των όρων και προχποκζςεων κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ διάκεςθσ του εν λόγω
προϊόντοσ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό των καπνοβιομθχανιϊν με απαλλαγι εκδόκθκε θ κοινοποιοφμενθ
αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ1188211ΕΞ2018/17.12.2018 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν. Με τθν εν λόγω Απόφαςθ
εξειδικεφεται θ ζννοια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τθσ καπνοβιομθχανίασ και κακορίηονται οι
δικαιοφμενεσ ποςότθτεσ προϊόντοσ ανά δικαιοφχο, οι ειδικότεροι όροι για τθ χοριγθςθ ενςιμων ταινιϊν
κακϊσ και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία διάκεςθσ με απαλλαγι ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό
των καπνοβιομθχανιϊν μείγματοσ καπνοφ για θλεκτρικά κερμαινόμενο προϊόν καπνοφ, κατϋ αναλογία με
τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία που ορίηεται για τα βιομθχανοποιθμζνα καπνά από τθν αρικμ.
Δ.806/582/31.05.1993 ΑΥΟ. Τα βαςικά ςθμεία τθσ απόφαςθσ αυτισ ςυνοψίηονται κατωτζρω.
Καταρχάσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ κακίςταται αρμόδια τελωνειακι αρχι
για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ το τελωνείο ελζγχου κι εποπτείασ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν αρικμ.
ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 Απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραγωγισ του
θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ που πρόκειται να διατεκεί ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό με
απαλλαγι.
Επιπλζον, με το άρκρο 3 προςδιορίηονται τα δικαιοφχα πρόςωπα, ωσ τα μζλθ του εργατοτεχνικοφ
προςωπικοφ τθσ καπνοβιομθχανίασ που εργάηονται ςε χϊρουσ παραγωγισ, κατοχισ, επεξεργαςίασ και
ςυντιρθςθσ του θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ, τα πρόςωπα που επιςτατοφν τισ εργαςίεσ που
πραγματοποιοφνται ςτουσ εν λόγω χϊρουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια αυτϊν, κακϊσ και όςοι από το
εργατοτεχνικό προςωπικό απαςχολοφνται ςε χϊρουσ παραγωγισ των υλικϊν ςυςκευαςίασ του εν λόγω
προϊόντοσ. Σφμφωνα με το ίδιο άρκρο τα ανωτζρω πρόςωπα διατθροφν το δικαίωμα διάκεςθσ ςε αυτά με
απαλλαγι του θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ όταν απουςιάηουν δικαιολογθμζνα από τθν
εργαςία τουσ υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ, ότι μιςκοδοτοφνται για το διάςτθμα απουςίασ τουσ από τθν
καπνοβιομθχανία ι από Αςφαλιςτικό Οργανιςμό.
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Πςον αφορά ςτθν απαλλαςςόμενθ ποςότθτα, κακορίηεται από το άρκρο 4 ςε ζνα πακζτο θλεκτρικά
κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ θμερθςίωσ περιζχον μείγμα καπνοφ μζγιςτου κακαροφ βάρουσ ζωσ 6,5
γραμμάρια, κατϋ αναλογία με τθν αντίςτοιχθ απαλλαςςόμενθ ποςότθτα τςιγάρων, θ οποία διατίκεται ςτο
εργατοτεχνικό προςωπικό τθσ καπνοβιομθχανίασ ςφμφωνα με τθν αρικμ. Δ.806/582/31.05.1993 ΑΥΟ.
Με το άρκρο 5 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ, με το οποίο ρυκμίηονται ηθτιματα παραγωγισ,
παρζχεται θ ευχζρεια ςτθν καπνοβιομθχανία για τθν επιλογι του είδουσ και των ςθμάτων των προϊόντων
που κα παράξει για διάκεςθ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό τθσ, ενϊ ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
παραγωγι θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ για διάκεςθ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό,
τίκεται θ υποβολι μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ICISnet Αίτθςθσ Διάκεςθσ Ενςιμων Ταινιϊν
(Α.Δ.Ε.Τ.). Ρεραιτζρω, αναλφεται θ διαδικαςία χοριγθςθσ ενςιμων ταινιϊν ςτθν καπνοβιομθχανία προσ
επικόλλθςθ ςτα πακζτα που κα διατεκοφν με απαλλαγι, ιτοι θ υποβολι Α.Δ.Ε.Τ. από τθν
καπνοβιομθχανία προσ καταβολι τθσ αξίασ των ενςιμων ταινιϊν και οι ελεγκτικζσ ενζργειεσ του αρμόδιου
τελωνείου. Για τθν ενθμζρωςθ του υποςυςτιματοσ ICISnet και τθν ειςαγωγι τθσ παραχκείςασ ςφμφωνα
με τα ανωτζρω ποςότθτασ θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ ςτθν φορολογικι αποκικθ
προβλζπεται από το ίδιο άρκρο θ θλεκτρονικι υποβολι Διλωςθσ Ραραγωγισ από τθν καπνοβιομθχανία.
Ρροκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ διάκεςθ ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του κατά τα ανωτζρω
παραχκζντοσ προϊόντοσ, θ καπνοβιομθχανία οφείλει ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Απόφαςθσ να υποβάλλει
θλεκτρονικά Δ.Ε.Φ.Κ. για τθν απαλλαγι από Φ.Κ. και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων και τθν καταβολι
του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. Στθν Δ.Ε.Φ.Κ. επιςυνάπτεται κατάςταςθ δικαιοφχων προςϊπων κακϊσ και
χωριςτι κατάςταςθ δικαιοφχων για τα μζλθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τα οποία απαςχολοφνται
εκτόσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραγωγισ του απαλλαςςόμενου προϊόντοσ, ςτισ οποίεσ υποχρεωτικά
περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία που αναλυτικά αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο. Σθμειϊνεται ότι οι
ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ είναι δυνατόν να υποβάλλονται ςυγκεντρωτικά για μζγιςτο χρονικό διάςτθμα
ζωσ ζνα μινα.
Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. επζρχεται πίςτωςθ τθσ Α.Δ.Ε.Τ. ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα
ICISnet. Εφιςτάται θ προςοχι ότι παρά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ. ςτο υποςφςτθμα ΕΦΚ του ICISnet,
θ απαλλαγι από τον φόρο κατανάλωςθσ και κάκε ειδικι ειςφορά υπζρ τρίτων οριςτικοποιείται με τθν
υποβολι από τθν καπνοβιομθχανία τθσ ςχετικισ κατάςταςθσ δικαιοφχων υπογεγραμμζνθσ από τον
εκπρόςωπο τθσ καπνοβιομθχανίασ και τουσ δικαιοφχουσ κατόπιν τθσ διάκεςθσ ςε αυτοφσ των προϊόντων
και τον ζλεγχό τθσ από τθν τελωνειακι αρχι. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου
6 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ θ καπνοβιομθχανία υποβάλει τθν κατάςταςθ δικαιοφχων ςε δφο
αντίτυπα το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Δ.Ε.Φ.Κ., εντόσ του ίδιου
διαςτιματοσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία διάκεςθσ του απαλλαςςόμενου προϊόντοσ ςτο
ςφνολο των δικαιοφχων προςϊπων, θ οποία μετά τθν παρζλευςθ του δεκαθμζρου δεν κα είναι δυνατι.
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Ρεραιτζρω, με το άρκρο 7 τθσ εν κζματι απόφαςθσ ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με ειδικζσ
περιπτϊςεισ διάκεςθσ του απαλλαςςόμενου θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ ςε δικαιοφχα
απαλλαγισ πρόςωπα τα οποία απαςχολοφνται εκτόσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραγωγισ και ςε
δικαιοφχουσ οι οποίοι απουςιάηουν δικαιολογθμζνα από τθν εργαςία τουσ ςφμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 6 του άρκρου 3 τθσ ίδιασ απόφαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, οι προβλεπόμενεσ από τα άρκρα 6 και 7 τθσ κοινοποιοφμενθσ απόφαςθσ
διατυπϊςεισ για τθν παραγωγι και τθ διάκεςθ του θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ που προορίηεται
για το εργατοτεχνικό προςωπικό πραγματοποιοφνται ςτο τελωνείο ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ
παραγωγισ του εν λόγω προϊόντοσ, ανεξαρτιτωσ αν τα δικαιοφχα πρόςωπα εργάηονται ςε μονάδα θ
οποία εμπίπτει ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα διαφορετικισ τελωνειακισ αρχισ. Στθν περίπτωςθ δικαιοφχων
προςϊπων τα οποία εργάηονται εκτόσ τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραγωγισ, θ μεταφορά του
απαλλαςςόμενου θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ ςτον τόπο εργαςίασ των δικαιοφχων προςϊπων
κακϊσ και θ διάκεςι του γίνεται με ευκφνθ τθσ καπνοβιομθχανίασ.
Επιπροςκζτωσ, θ παραλαβι του απαλλαςςόμενου θλεκτρικά κερμαινόμενου προϊόντοσ καπνοφ
από μζλθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ τα οποία απουςιάηουν δικαιολογθμζνα από τθν εργαςία τουσ
πραγματοποιείται από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ ι από εξουςιοδοτθμζνα από αυτοφσ πρόςωπα, με
τθν ίδια διαδικαςία που ιςχφει για τουσ παρόντεσ και εντόσ του δεκαθμζρου που ακολουκεί τθν
οριςτικοποίθςθ τθσ ςχετικισ Δ.Ε.Φ.Κ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια:
1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ
2. Τελωνεία Αϋ, Βϋ& Γϋ τάξθσ
3. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου - Τμιμα Αϋ
(για ανάρτθςθ ςτο portal)
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ Α.Α.Δ.Ε.
(για ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ)
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη:
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Υπθρεςία Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
5. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικισ
6. Ελεγκτικι Υπθρεςία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεςςαλονίκθσ
7. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Α.Α.Δ.Ε.
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α) Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Δ.Δ.Α.Δ.)
β) Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ - Τμιμα Βϋ
γ) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ)
8. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ – Ακθνϊν (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Ρ.Α.)
Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 – Ρειραιάσ
9. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ
Τςαμαδοφ 38 – Τ.Κ. 18531 - Ρειραιάσ
10. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ
Κουντουριϊτου 13 – Τ.Κ. 54626 - Θεςςαλονίκθ
11. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Καπνοβιομθχανιϊν (Σ.Ε.Κ.)
Ρανεπιςτθμίου 6 – Τ.Κ. 10671 – Ακινα
12. Καπνοβιομθχανία ΣΕΚΑΡ Α.Ε.
6 χλμ Ε.Ο. Ξάνκθσ – Καβάλασ, Τ.Κ. 67100 - Ξάνκθ
13. Καπνοβιομθχανία «ΡΑΡΑΣΤΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμεροσ Τόποσ, Κορορζμι - Τ.Κ. 19300 - Αςπρόπυργοσ
14. Καπνοβιομθχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»
26ο χλμ. Ρ.Ε.Ο Θεςςαλονίκθσ - Κιλκίσ
15. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
Ρειραιϊσ 46 - Τ.Κ. 18510 – Ρειραιάσ

Γ. Εςωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.
Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων
Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων και Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν
Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Τελωνείου
Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε.
Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α. – Τμιμα Γϋ
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