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Απάντηση σε ερωτήματά σας.
1. Η  αριθμ.  ΔΣΤΕΠ  Δ  1075428  ΕΞ  2018  /  16-5-2018  (ΦΕΚ  1813/Β/  21-5-2018)

Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.
2. Η αριθμ.  ΔΣΤΕΠ Δ 1121416 ΕΞ 2018 /  6-8-2018 (ΩΞΑΤΗ-ΕΣΥ) εγκύκλιος  του

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επί της ανωτέρω Απόφασης.
3. Το  αρ.  829/27-11-2018  έγγραφό  σας  που  εστάλη με  το  από 27-11-2018  μήνυμα

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
4. Το αριθμ.  867/19-3-2019 υπομνηστικό έγγραφό σας που εστάλη με το 19-3-2019

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
5. Η αριθμ.  Α.1110/21-3-2019 (ΦΕΚ 1098/Β/3-4-2019) τροποποιητική Απόφαση της

Υφυπουργού Οικονομικών.
6. Το αριθμ. 896 / 23-5-2019 συμπληρωματικό έγγραφό σας που μας εστάλη με το από

25-5-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε  απάντηση  των  ανωτέρω  σχετικών  (3,  4  και  6)  εγγράφων  σας  και  σε  συνέχεια  των
απόψεων  και  των  αιτημάτων  που  εκφράσατε  κατά  τη  Συνεδρίαση  της  Εθνικής  Συντονιστικής
Επιτροπής Κρουαζιέρας, που πραγματοποιήθηκε στις  11-11-2019 στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τα ερωτήματα που θέσατε για
την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας  στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων
καπνών από τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων: 

 Ως προς το νομικό πλαίσιο   
 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 «Ορισμοί» παρ. 10  της Υπουργικής Απόφασης  για την εξειδίκευση
των μέτρων δέουσας  επιμέλειας  (σχετ.  1),  ως  επιχείρηση ορίζεται  μεταξύ  άλλων η επιχείρηση
χονδρικής πώλησης καπνού, ο εισαγωγέας από τρίτη χώρα και ο παραλήπτης από άλλο κράτος
μέλος βιομηχανοποιημένων καπνών. 

Β.  Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο παρ. 10 ως  δέουσα επιμέλεια ορίζεται η ολοκληρωμένη
έρευνα που διεξάγεται από την επιχείρηση πριν την έναρξη μιας επιχειρηματικής συνεργασίας με
Πελάτη  ή  Προμηθευτή  που  ασχολείται  με  την  πώληση,  διανομή,  αποθήκευση,  παραλαβή  ή

1

http://www.aade.gr/
mailto:d33-a@otenet.gr


αποστολή  των  βιομηχανοποιημένων  καπνών    προς  ή  διαμέσου  της  Ελληνικής  Επικράτειας  ,
καθώς  και  την πώληση προς  την  επιχείρηση πρώτων υλών και  εξοπλισμού  κατασκευής,  και  η
διαρκής παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομηχανοποιημένων καπνών, πρώτων υλών
και εξοπλισμού κατασκευής για την αποτροπή εκτροπής των γνήσιων βιομηχανοποιημένων καπνών
της, των πρώτων υλών και εξοπλισμού κατασκευής σε δίκτυα παράνομου εμπορίου.  

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 11 της Υπουργικής Απόφασης (σχετ. 1) ως Πρώτος Αγοραστής
ορίζεται οποιοσδήποτε Πελάτης και οι Συνδεδεμένες εταιρίες του –εκτός από συνδεδεμένη εταιρεία
της  επιχείρησης–  προς  τον  οποίο  η  Επιχείρηση  πωλεί  άμεσα  ποσότητα  βιομηχανοποιημένων
καπνών της   προς πώληση ή διανομή εντός της Ελληνικής Επικράτειας.  

Δ. Σύμφωνα  με  την  παρ.  12  του  ίδιου  άρθρου,  ως  μεταγενέστερος  αγοραστής  ορίζεται
οποιοσδήποτε Πελάτης και οι Συνδεδεμένες  Εταιρίες του,  ο οποίος αποκτά βιομηχανοποιημένα
καπνά της επιχείρησης από άλλες πηγές εκτός από την επιχείρηση.

Ε. Σύμφωνα με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, οι όροι Πελάτης/Προμηθευτής έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται στο άρθρο 100Γ του Ν. 2960/2001.

ΣΤ. Σύμφωνα με την παρ.  16 του ίδιου άρθρου,  ως  Προοριζόμενη Αγορά Λιανικής  Πώλησης
ορίζεται η αγορά στην οποία η επιχείρηση προτίθεται να πωλήσει τα βιομηχανοποιημένα καπνά της
σε Πρώτο Αγοραστή με λιανική πώληση είτε στην ημεδαπή είτε σε καταστήματα αφορολόγητων
και αδασμολόγητων ειδών (duty- free retail sale).

Ζ. Σύμφωνα  με  την  παρ.  4  του  ίδιου  άρθρου,  ως  λαθραία  βιομηχανοποιημένα  καπνά  της
επιχείρησης  ορίζονται  τα  βιομηχανοποιημένα  καπνά  της  επιχείρησης  που  έχουν  εισαχθεί,
διανεμηθεί,  διακινηθεί  με  οποιονδήποτε  τρόπο ή  πωληθεί  στην  ελληνική  επικράτεια κατά
παράβαση της τελωνειακής, φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας εθνικής ή ενωσιακής. 

Η. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο (σχετ. 2) διά της οποίας κοινοποιήθηκε το άρθρο 100Γ και η
κατ’  εξουσιοδότηση  αυτού  Υπουργική  Απόφαση  (σχετ.  1),  οι  εισαγωγείς  και  οι  παραλήπτες
βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν δέουσα επιμέλεια ως προς τους
πελάτες  τους  μόνο και  όχι  ως  προς  τους  προμηθευτές  τους,  εφόσον δεν  είναι  ταυτόχρονα  και
καπνοβιομηχανίες.

 Ως προς την υπαγωγή των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και  
Εξαγωγέων στις διατάξεις περί μέτρων δέουσας επιμέλειας:

 α) Σύμφωνα με την άποψη του Συλλόγου σας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των  επιχειρήσεων  εφοδιασμού  πλοίων,  αυτές θα  πρέπει  να  εξαιρεθούν  ολοσχερώς  από  την
εφαρμογή των μέτρων της δέουσας επιμέλειας, τόσο ως προμηθευτές όσο και ως πελάτες (είτε ως
πρώτοι είτε ως μεταγενέστεροι αγοραστές). Άλλωστε επισημαίνετε ότι οι ναυτιλιακές εταιρίες που
προμηθεύονται καπνοβιομηχανικά προϊόντα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσονται στο δίκτυο
διανομής  που ισχύει  για  την  εσωτερική  αγορά.  Συνεπώς,  εφόσον  οι  εφοδιαστικές  επιχειρήσεις
διαθέτουν τα καπνικά προϊόντα τους σε πλοία γραμμών εξωτερικού  είτε απευθείας είτε όχι, δεν
πρέπει να υποχρεώνονται σε τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας, ούτε ως προμηθευτές ούτε ως
πελάτες.
Σύμφωνα  με  την  αντίληψη  που  διαμορφώσαμε  από  την  αναλυτική  επιχειρηματολογία  σας,  η
δραστηριότητα των μελών του Συλλόγου σας έχει ως εξής: Τα μέλη του Συλλόγου προμηθεύονται
τα βιομηχανοποιημένα καπνά είτε με εισαγωγή ή με παραλαβή από άλλο ΚΜ είτε από άλλους
αποθηκευτές - εφοδιαστές πλοίων. Τα ως άνω εμπορεύματα είτε διατίθενται σε πλοία γραμμών
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εξωτερικού, είτε εξάγονται, είτε μεταπωλούνται σε άλλους αποθηκευτές - εφοδιαστές πλοίων (οι
οποίοι με τη σειρά τους είτε τα εξάγουν είτε τα διαθέτουν σε πλοία γραμμών εξωτερικού). 
Στις  περιπτώσεις  όμως που ένα μέλος του Συλλόγου σας λειτουργεί  ως ενδιάμεσος κρίκος  της
εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή μεσολαβεί ανάμεσα στον προμηθευτή και στην τελική εφοδιαστική
επιχείρηση που εφοδιάζει ένα πλοίο εξωτερικού,  δηλαδή δεν λειτουργεί  η ίδια ως εφοδιαστική
επιχείρηση στη συγκεκριμένη συναλλαγή, δεν προκύπτει λόγος εξαίρεσής της από την τήρηση των
διατάξεων περί εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. 
Συμπερασματικά,  τα  μέλη  του  συλλόγου  σας  υποχρεούνται  να  εφαρμόζουν  τα  μέτρα  δέουσας
επιμέλειας  ως  προς  τους  πελάτες  τους εφόσον  οι  πελάτες  τους  είναι  άλλοι  αποθηκευτές  –
εφοδιαστές, καθώς η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί «επιχειρηματική συνεργασία με Πελάτη ή (…)
που ασχολείται με την (…) αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή των βιομηχανοποιημένων καπνών
(…) διαμέσου της Ελληνικής Επικράτειας» (βλ. ως άνω υπό σημείο Α και Ζ). Σε όλες τις άλλες
περιγραφόμενες  στο  έγγραφό  σας  περιπτώσεις  (εξαγωγές  και  εφοδιασμοί  πλοίων  γραμμών
εξωτερικού) δεν υφίσταται υποχρέωση για τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας.

β) Περαιτέρω τα μέλη του συλλόγου σας καλούνται να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας
ως  προς  τους  προμηθευτές  τους,  εφόσον  οι  προμηθευτές  τους  είναι  άλλοι  αποθηκευτές  –
εφοδιαστές.  Σε  όλες  τις  άλλες  περιγραφόμενές  στο  έγγραφό  σας  περιπτώσεις (εισαγωγή  ή
παραλαβή από άλλο κράτος μέλος) δεν υφίσταται υπoχρέωση για τήρηση των μέτρων δέουσας
επιμέλειας  (βλ. ανωτέρω  υπό Η).

γ) Το γεγονός ότι τα μέλη του συλλόγου σας πραγματοποιούν ούτως ή άλλως τις συναλλαγές τους
υπό ένα προσβάσιμο από τη Διοίκηση πλαίσιο (τήρηση αρχείου με τραπεζικούς λογαριασμούς,
λειτουργία φορολογικών αποθηκών κ.λπ.) δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσής τους από τις υποχρεώσεις
εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας στις περιπτώσεις που αναφέρουμε ανωτέρω υπό α) και
β),  καθώς η νομοθεσία ορίζει ένα ελάχιστο σύνολο ενεργειών ως υποχρεωτικό  για όλους τους
συμμετέχοντες  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  καπνικών  προϊόντων,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η
διαφάνεια των συναλλαγών. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρείται ούτε από το γεγονός ότι  η υλική
διακίνηση των τσιγάρων γίνεται απευθείας από την αποθήκη της αρχικής εφοδιαστικής εταιρίας
στο πλοίο, οπότε και δεν υπάρχουν ευκαιρίες και αφορμές για διαφυγή Ε.Φ.Κ. σε κάποιο ενδιάμεσο
στάδιο.

δ) Σε ό,τι αφορά τον προβληματισμό σας για το γεγονός ότι, κατά το χρονικό σημείο απόκτησης
των καπνικών προϊόντων, η κάθε εφοδιαστική επιχείρηση δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ακόμη τις
ποσότητες των καπνικών προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει για να εφοδιάσει η ίδια ένα πλοίο και
τις ποσότητες που θα πωλήσει σε άλλη εφοδιαστική επιχείρηση, ώστε να εφοδιάσει  εκείνη ένα
πλοίο,  με  αποτέλεσμα  να  μην  έχει  τη  δυνατότητα  να  συντάξει  πλήρες  «Σχέδιο  Πωλήσεων»
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παρ. 4 περ. ε της Υπουργικής απόφασης (σχετ.  1) , σας
αναφέρουμε  ότι,  σύμφωνα  με  το  πνεύμα  των  σχετικών  διατάξεων,  οι  υπόχρεες  επιχειρήσεις
οφείλουν να συντάσσουν Σχέδιο Πωλήσεων, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό από το είδος των
συναλλαγών τους. Επιπλέον, η προστασία των σχετικών πληροφοριών ως εμπορικών απορρήτων
υποχωρεί έναντι της διασφάλισης του  δημοσίου συμφέροντος.

ε) Η  έναρξη  ισχύος  των  μέτρων  δέουσας  επιμέλειας  δεν  συνδέεται  με  την  ολοκλήρωση  της
ηλεκτρονικής εφαρμογής υποδοχής των συναλλαγών προμηθευτών-πελατών (κατόπιν κατάργησης
της παρ. 6 του άρθρου 100Γ Ν.2960/01 με την παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν.4537/18).

στ)  Με τον όρο «επιχείρηση χονδρικής πώλησης  καπνού» εννοείται αποκλειστικά η επιχείρηση
χονδρικής πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως ο όρος προσδιορίζεται στα άρθρα 94 και
95 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 
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ζ) Ο ορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων στο κείμενο της  υπουργικής απόφασης έχει ληφθεί
από την σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. στα «έχοντας υπόψη» σημείο 5 της
Υπουργικής Απόφασης – σχετ.1). Περαιτέρω, αναφορικά με την προβλεπόμενη εξαίρεση από το
άρθρο 2 παρ. 4 της ως άνω Υπουργικής απόφασης (σχετ. 1) δεν γίνεται διάκριση στο αντικείμενο
της  δραστηριότητας  των ατόμων που  προσμετρούνται  στον συνολικό  αριθμό  των ατόμων που
απασχολεί η επιχείρηση.

η) Όπως αναφέρεται και στην ως άνω σχετική (2) εγκύκλιο, ο σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι
η ενίσχυση της εξυγίανσης του όλου κυκλώματος εμπορίας καπνικών προϊόντων, με την υιοθέτηση
των πλέον σύγχρονων διεθνών προτύπων ως προς την καταπολέμηση της παραβατικότητας και με
την υιοθέτηση κουλτούρας δέσμευσης από τις εταιρίες εμπορίας, ως υπεύθυνους κοινωνικά φορείς,
στον  στόχο  της  παρεμπόδισης  της  εκτροπής  των  γνήσιων  καπνικών  προϊόντων  σε  δίκτυα
παράνομου εμπορίου.  Σε  καμία  περίπτωση δεν  συγκατατίθεται  η  Γενική  Δ/νση Τελωνείων  και
Ε.Φ.Κ. στην άσκοπη επιβάρυνση του εφοδιαστικού κλάδου με υπέρμετρη γραφειοκρατία για την
τήρηση των διατάξεων της δέουσας επιμέλειας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Διοικητή ΑΑΔΕ
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
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