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ΠΕΙΡΑΙΑΣ 31/1/2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 983 / 31.1.2020 

 

ΠΡΟΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γραφείο Υφυπουργού κ. Απ. Βεσυρόπουλου 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων και ΕΦΚ 

β) Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής της ΔΣΤΕΠ Δ 1075428/2018 (ΦΕΚ 1813/Β) 

ΑΥΟ για την εφαρμογή μέτρων Δέουσας επιμέλειας καπνικών 

προϊόντων στους εγκεκριμένου αποθηκευτές – εφοδιαστές πλοίων .  

ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΔΣΤΕΠ Δ 1008427/15-01-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 

Τελωνείων & ΕΦΚ. 

 

Κύριε Υπουργέ 

 

1. Η Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ με το ως άνω σχετικό 

υποχρεώνει τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων στην εφαρμογή 

των μέτρων Δέουσας Επιμέλειας που θεσπίστηκαν με την αριθ. 

ΔΣΤΕΠ 1075428/16-5-2018, τα οποία για τις επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στην εξωστρεφή δραστηριότητα εφοδιασμού 

πλοίων γραμμών εξωτερικού, αποτελούν μία άσκοπη και 

γραφειοκρατική επιβάρυνση.  

1.1. Μελετώντας την Απόφαση ΔΣΤΕΠ 1075428/16-5-2018 ΑΥΟ 

διαπιστώσαμε πολλές ασάφειες και δυσκολίες εφαρμογής της από 

τους εφοδιαστές πλοίων, καθόσον τα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας 

που καθορίζονται αφορούν την διακίνηση καπνικών προϊόντων 

(καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών) στο εσωτερικό της 

χώρας και όχι τη διάθεση αυτών για εξαγωγή ή εφοδιασμό 

πλοίων γραμμών εξωτερικού. Από τη σχετική μελέτη 

διαπιστώσαμε ότι η ως άνω Απόφαση δεν περιέχει διατάξεις που 

να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων με 

βιομηχανοποιημένα καπνά να εφαρμόζουν τα μέτρα Δέουσας 

Επιμέλειας.  

1.2. Με σχετικές επιστολές  διατυπώσαμε τις παρατηρήσεις μας 

στην αρμόδια Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και 

Παραβάσεων (ΣΤΕΠ) και συγκεκριμένα ότι η Απόφαση αυτή δεν 

μπορεί να εφαρμοσθεί από τους επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων 

γραμμών εξωτερικού, καθόσον αυτές διακινούν τα 

βιομηχανοποιημένα καπνά (τσιγάρα, πούρα κλπ) με αποκλειστικό 

προορισμό τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού και όχι 

στο εσωτερικό της χώρας που προβλέπει η ως άνω ΑΥΟ. 

1.3. Η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ μας απάντησε με το αριθ. 

ΔΣΤΕΠ Δ 1008427/15-01-2020 έγγραφο με το οποίο συμφωνεί ως 

προς το ότι η ΔΣΤΕΠ Δ 1075428/16-5-2018 ΑΥΟ όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. Α 1110/21-3-2019 τροποποιητική 

Απόφαση δεν εφαρμόζεται για τη διακίνηση των 

βιομηχανοποιημένων καπνών που παραδίδονται ως εφόδια 

πλοίων γραμμών εξωτερικού, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζεται όταν τα βιομηχανοποιημένα καπνά 

μεταβιβάζονται από έναν Εγκεκριμένο Αποθηκευτή – εφοδιαστή 

σε άλλον Εγκεκριμένο Αποθηκευτή – εφοδιαστή, καθόσον αυτή 

η μεταβίβαση αφορά διάθεση βιομηχανοποιημένων καπνών στο 
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εσωτερικό της χώρας. Η υποχρέωση εφαρμογής της ως άνω 

Απόφασης βασίζεται στην ερμηνεία ότι οι εφοδιαστικές 

επιχειρήσεις εμπίπτουν στην έννοια του ορισμού της «Επιχείρησης 

καπνικών προϊόντων»  ως «επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης 

βιομηχανοποιημένων καπνών» που δίνεται στο σημείο 1 του 

άρθρου 1 της Απόφασης, παρόλο που στον ορισμό αυτόν δεν 

περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης 

βιομηχανοποιημένων καπνών, αλλά μόνο οι επιχειρήσεις 

χονδρικής πώλησης καπνού. Η Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ 

ερμηνεύοντας καταχρηστικά τον όρο «επιχείρηση χονδρικής 

πώλησης καπνού» αναφέρει ότι με τον όρο αυτό νοείται 

αποκλειστικά η επιχείρηση χονδρικής πώλησης  

βιομηχανοποιημένων καπνών όπως ο όρος προσδιορίζεται στα 

άρθρα 94 και 95 του Ν. 2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). 

 

2. Δεν συμφωνούμε με αυτήν την ερμηνεία, διότι με το σημείο 1 του 

άρθρου 1 της ως άνω ΑΥΟ με τον όρο «Επιχείρηση καπνικών 

προϊόντων» καθορίζονται με σαφήνεια οι επιχειρήσεις που 

εμπίπτουν σ’ αυτόν τον όρο οι οποίες είναι: 

• η αδειοδοτημένη καπνοβιομηχανία,  

• το αδειοδοτημένο επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής 

προϊόντων καπνού, 

• η επιχείρηση πρώτης μεταποίησης του καπνού,  

• η επιχείρηση χονδρικής πώλησης καπνού, 

• ο εισαγωγέας από τρίτη χώρα και  

• ο παραλήπτης από άλλο κράτος μέλος βιομηχανοποιημένων 

καπνών. 

Δεν αναφέρεται πουθενά «επιχείρηση χονδρικής πώλησης 

βιομηχανοποιημένων καπνών».Οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης 

καπνού είναι αυτές που προμηθεύουν τις καπνοβιομηχανίες με την 

πρώτη ύλη του καπνού και δεν πρέπει να συγχέονται με τις επιχειρήσεις 

βιομηχανοποιημένων καπνών (τσιγάρα, πούρα κλπ). Αν δεχθούμε την ως 
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άνω ερμηνεία  που δόθηκε από την Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ, τότε 

οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης καπνού που προμηθεύουν τις 

καπνοβιομηχανίες και τα αδειοδοτημένα εργαστήρια με την πρώτη ύλη 

του καπνού τίθενται εκτός της εφαρμογής της ως άνω ΑΥΟ με συνέπεια 

να διακυβεύεται η εκτροπή της βασικής πρώτης ύλης σε δίκτυα 

παράνομου εμπορίου. Θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης 

καπνού και οι καπνοβιομηχανίες και εργαστήρια παραγωγής προϊόντων 

καπνού είναι οι μόνες που πρέπει να ενταχθούν στην Απόφαση για τη 

Δέουσα Επιμέλεια, καθόσον για αυτές δεν υπάρχουν άλλα μέτρα 

επιτήρησης της κυκλοφορίας των καπνικών προϊόντων, όπως ισχύουν 

για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρήσεων. Θα πρέπει να επισημανθεί 

επίσης ότι όπου στις υπόλοιπες διατάξεις αναφέρεται ο όρος 

«επιχείρηση χονδρικής πώλησης» εννοείται η «επιχείρηση χονδρικής 

πώλησης καπνού» με την έννοια του όρου που δίνεται στο σημείο 1 του 

άρθρου 1 και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «επιχείρηση χονδρικής 

πώλησης βιομηχανοποιημένων καπνών». 

3. Με αυτήν την εσφαλμένη ερμηνεία υποχρεώνονται οι 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις να επιβαρυνθούν με άσκοπες, περιττές, 

γραφειοκρατικές διατυπώσεις που δεν εξυπηρετούν κανένα 

σκοπό, καθόσον η παρακολούθηση των βιομηχανοποιημένων 

καπνών που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας των επιχειρήσεων 

εφοδιασμού πλοίων εξασφαλίζεται με άλλα μέτρα σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προϋπήρχαν αυτής της Απόφασης, αλλά 

και μέτρων που θεσπίσθηκαν μετά την έκδοση αυτής. 

 

3.1. Μέτρα που προϋπήρχαν της αριθ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428/16-5-

2018 ΑΥΟ. 

 

• Τα βιομηχανοποιημένα καπνά (τσιγάρα, πούρα κλπ) που 

διακινούνται από τους εφοδιαστές πλοίων παραλαμβάνονται και 

αποθηκεύονται σε  εγκεκριμένες από το τελωνείο φορολογικές 

αποθήκες σύμφωνα με το Ν. 2960/01 που υλοποίησε κανόνες της 

Οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 
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• Οι επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων με βιομηχανοποιημένα 

καπνά έχουν αναγνωρισθεί ως Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές και 

υπόκεινται στην συνεχή επιτήρηση των τελωνειακών αρχών. 

• Η διακίνηση των βιομηχανοποιημένων καπνών από έναν 

εγκεκριμένο αποθηκευτή σε έναν άλλον αποθηκευτή γίνεται με: 

Α) κατόπιν έγκαιρης προενημέρωσης του Τελωνείου Αποστολής από 

τον εγκεκριμένο αποθηκευτή – εφοδιαστή πριν την έναρξη της 

διακίνησης (ΔΕΦΚ 1116596/2017 ΦΕΚ 2745 Β 4/8/17 – ΆΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 

Β.3) 

Β) έγγραφης προενημέρωσης του Τελωνείου Προορισμού από τον 

εγκεκριμένο αποθηκευτή – εφοδιαστή – παραλήπτη για παραλαβή 

προϊόντων  (ΔΕΦΚ 1116596/2017 ΦΕΚ 2745 Β 4/8/17 – ΆΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 

Α.2. ) 

Γ) υποβολής του προβλεπόμενου παραστατικού e-de (ΣΔΕ) στο ICISnet 

και της αντίστοιχης κάλυψης των φορολογικών επιβαρύνσεων με 

τραπεζική εγγύηση.  

 

3.2. Μέτρα που θεσπίσθηκαν μετά την αριθ. ΔΣΤΕΠ Δ 

1075428/16-5-2018 ΑΥΟ 

 

Από 20 Μαΐου 2019 έχει τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα 

Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων που θεσπίσθηκε από την Οδηγία 

2014/20/ΕΕ και τονΕκτελεστικό Κανονισμό  2018/574 και τον Κατ’ 

Εξουσιοδότηση Κανονισμό 2018/573. 

Με τις διατάξεις αυτές προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την 

κυκλοφορία καπνικών προϊόντων που περιλαμβάνουν  

• Μοναδικό Αριθμό Αναγνώρισης (ΜΑΚ), ο οποίος χορηγείται από 

την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τόσο για τις 

μονάδες συσκευασίας των βιομηχανοποιημένων καπνών όσο και 

για τις μονάδες γενικής συσκευασίας. 
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• Χαρακτηριστικά ασφάλειας τα οποία στην Ελλάδα υλοποιούνται 

με την επίθεση ταινίας στη συσκευασία (πακέτο) των 

βιομηχανοποιημένων καπνών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τα 

βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται με απαλλαγή από τις 

φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπεται και για αυτά η 

επικόλληση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως 

χαρακτηριστικά ασφαλείας προϊόντων καπνού (Α. 1050 Α.Υ.Ο. 

άρθρο 4).  

• Κωδικό του χονδρέμπορου βιομηχανοποιημένων καπνών. 

• Υποχρέωση καταγραφής των κινήσεων των καπνικών προϊόντων. 

 

4. Συμπέρασμα  

 

4.1. Με βάση τα ως άνω εκτεθέντα, θεωρούμε ότι η αριθ. ΔΣΤΕΠ 

Δ 1075428/16-5-2018 ΑΥΟ δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τις 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης 

βιομηχανοποιημένων καπνών (τσιγάρα, πούρα κλπ), καθόσον, 

εκτός του ότι δεν προβλέπεται η εφαρμογή της από τις διατάξεις 

της ίδιας της Απόφασης,  η επιτήρηση της διακίνησης αυτών 

εξασφαλίζεται τόσο με τα μέτρα που θεσπίσθηκαν με το Ν. 

2960/01 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) υλοποιώντας τους 

αντίστοιχους κανόνες της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ για τον Ειδικό 

Φόρο Κατανάλωσης, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω, 

όσο και με τα μέτρα Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων που 

θεσπίσθηκαν με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ και τον Εκτελεστικό 

Κανονισμό 2018/574, τα οποία εφαρμόζονται με τις αριθ. Α. 

1202/2019 (ΦΕΚ 1830/Β), και Α. 1050/2019 (ΦΕΚ 735/Β) ΑΥΟ. Τα 

μέτρα αυτά εφαρμόζονται από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων που ορίσθηκε  ως ο εκδότης των 

ηλεκτρονικών Κωδικών για τα καπνικά προϊόντα και τους φορείς 

διακίνησης αυτών. 

Η επιφόρτιση των επιχειρήσεων με πρόσθετα μέτρα, όπως είναι αυτά της 

Δέουσας Επιμέλειας που καθορίζονται στην ως άνω Απόφαση,  το μόνο 
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που κάνει είναι να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με διάθεση έμψυχων και 

άψυχων πόρων για την εφαρμογή, άσκοπων, γραφειοκρατικών μέτρων, 

τα οποία δεν είναι κατανοητά ούτε από τις τελωνειακές αρχές, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας προβλημάτων και 

αντεγκλήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των τελωνείων για τον 

τρόπο εφαρμογής αυτών. Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι 

οξύμωρο το αναφερόμενο στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου της 

Γενικής Δ/νσης Τελωνείων &ΕΦΚ στην οποία αναφέρεται: «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.» 

 

5. Προτάσεις 

 

Κατόπιν αυτών προτείνουμε: 

5.1. Να δοθεί εντολή στην αρμόδια Δ/νση να εκδώσει εγκύκλιο 

με την οποία να ανασταλεί άμεσα η εφαρμογή της ΔΣΤΕΠ Δ 

1075428/2018 (ΦΕΚ 1813/Β) ΑΥΟ για τις επιχειρήσεις 

εφοδιασμού πλοίων γραμμών εξωτερικού με 

βιομηχανοποιημένα καπνά (τσιγάρα, πούρα κλπ), καθόσον 

επιβαρύνει με περιττές, άσκοπες και γραφειοκρατικές διαδικασίες 

τους εγκεκριμένους αποθηκευτές – εφοδιαστές.  

5.2. Να αναθεωρηθεί η αριθ. ΔΣΤΕΠ Δ 1075428/16-5-2018 ΑΥΟ 

περιορίζοντας αυτήν μόνο στις επιχειρήσεις στις οποίες δεν 

εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 
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Με εκτίμηση,  

Ο Πρόεδρος,  

 

Νικόλαος Μαυρίκος  

 

 

 


