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 ΘΕΜΑ: Σροποποίηςη τησ αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΤΟ (Β΄735) «Καθοριςμόσ των λεπτομερειών 

εφαρμογήσ χαρακτηριςτικών αςφαλείασ επί των μονάδων ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ που 

διατίθενται ςτην αγορά». 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ 

 

Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

     Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) του άρκρου 106 και του άρκρου 106Β του νόμου 2960/01 (Αϋ265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

όπωσ προςτζκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του νόμου 4410/2016 (Αϋ141) και ειδικότερα τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 106Β, 

     β) του άρκρου εικοςτοφ ζνατου του ν. 4411/16 (Αϋ 142), όπωσ ιςχφει, 

γ) του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του 

ν.4389/2016 (Αϋ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων 

και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παρ.1 του 

άρκρου 14 και του άρκρου 41  του νόμου αυτοφ. 
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2. Τθν αρικμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Βϋ735) «Κακοριςμόσ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ 

χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ επί των μονάδων ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ που διατίκενται ςτθν 

αγορά». 

3. Το άρκρο 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για τθν προςζγγιςθ των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν διατάξεων των κρατϊν 

μελϊν ςχετικά με τθν καταςκευι, τθν παρουςίαςθ και τθν πϊλθςθ προϊόντων καπνοφ και ςυναφϊν 

προϊόντων και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2001/37/ΕΚ».                                                                                                 

4. Τθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ (ΕΕ) 2018/576 (EEL 96/16.4.2018) τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2017 

«για τα τεχνικά πρότυπα των χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ που εφαρμόηονται ςτα προϊόντα καπνοφ». 

5. Τθν αρικμ. Φ.119/58/2001 (Βϋ157) Α.Υ.Ο. «Διαδικαςία εφοδιαςμοφ των δικαιοφμενων προςϊπων με 

ζνςθμεσ ταινίεσ φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν». 

6. Τθν αρικμ. Φ.118/57/2001 (Βϋ175) Α.Υ.Ο. «Κακιζρωςθ αίτθςθσ διάκεςθσ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ 

βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν και βιβλίου καταχϊρθςθσ αυτισ». 

7. Τθν αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 (Βϋ5756) Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Διαδικαςία εξαγωγισ 

ι αποςτολισ ι αποςτολισ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν ςε άλλα Κράτθ 

Μζλθ για επικόλλθςθ ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων αυτϊν, τα οποία παράγονται ςε 

μονάδεσ παραγωγισ προϊόντων καπνοφ Τρίτων Χωρϊν ι άλλων Κρατϊν- Μελϊν και προορίηονται για 

κατανάλωςθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ» 

8. Τθν αρικμ. 1 τθσ 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και Διοριςμόσ 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν.4389/2016 και τθν υπϋ αρικμόν 39/3/30.11.2017 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) Απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ κθτείασ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων». 

9. Τθν αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Βϋ968) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπωσ ιςχφει. 

10. Το π.δ. 142/2017 (Αϋ 181) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν».  

11. Το π.δ. 125/2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

12. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90, παράγραφοσ 2 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Πργανα, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98) «Κωδικοποίθςθ 

τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα». 

13. Τθν αρικ. ΥΡΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Βϋ3696) Απόφαςθ του πρωκυπουργοφ και του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Υφυπουργό Οικονομικϊν Αικατερίνθ 

Ραπανάτςιου». 

14. Τθν ανάγκθ απλοφςτευςθσ τθσ διαδικαςίασ εφοδιαςμοφ και διαχείριςθσ ενςιμων ταινιϊν – 

χαρακτθριςτικϊν αςφαλείασ τα οποία επικολλοφνται επί των μονάδων ςυςκευαςίασ αφορολόγθτων 

προϊόντων καπνοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ, όπωσ 

μεταφζρκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο με τισ διατάξεισ του άρκρου 106B του ν.2960/01 και ςφμφωνα με τθν 

Εκτελεςτικι Απόφαςθ (ΕΕ) 2018/576 τθσ Επιτροπισ. 

15. Το γεγονόσ ότι από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ Απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

Άρθρο 1 

 

Το άρκρο 4 τθσ αρικμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Βϋ 735) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
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«Άρθρο 4 

Χριςθ ενςιμων ταινιϊν φορολογίασ μθδενικισ αξίασ ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ προϊόντων καπνοφ 

που διατίκενται με απαλλαγι ςε καταναλωτζσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια 

 

1. Για τα προϊόντα καπνοφ που διατίκενται με απαλλαγι από τισ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ ςε 

καταναλωτζσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια ωσ χαρακτθριςτικά αςφαλείασ χρθςιμοποιοφνται ζνςθμεσ ταινίεσ  

φορολογίασ μθδενικισ αξίασ, οι οποίεσ ςυμμορφϊνονται με όλα τα τεχνικά πρότυπα και εκπλθρϊνουν 

όλεσ τισ λειτουργίεσ που προβλζπουν οι διατάξεισ του άρκρου 16 τθσ Οδθγίασ 2014/40/ΕΕ, του άρκρου 

106Β του ν.2960/01 και τθσ Εκτελεςτικισ Απόφαςθσ (ΕΕ) 2018/576. 

2. Η προμικεια, διαχείριςθ, διάκεςθ, αποςτολι ςε άλλα κράτθ μζλθ ι τρίτεσ χϊρεσ, επικόλλθςθ, 

αντικατάςταςθ και καταςτροφι των ενςιμων ταινιϊν του παρόντοσ άρκρου πραγματοποιείται ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 106 του ν.2960/01 και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ ιςχφουςεσ εφαρμοςτικζσ 

Αποφάςεισ. 

3. Η προμικεια των ενςιμων ταινιϊν του παρόντοσ άρκρου προσ εξαγωγι ι αποςτολι ςε άλλα κράτθ 

μζλθ για επικόλλθςθ ςτισ μονάδεσ ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ τα οποία παράγονται ςε μονάδεσ 

παραγωγισ προϊόντων καπνοφ τρίτων χωρϊν ι άλλων κρατϊν - μελϊν διενεργείται ςφμφωνα με τθν 

αρικμ. ΔΕΦΚΦΓ1181090ΕΞ2018/03.12.2018 Απόφαςθ Διοικθτι ΑΑΔΕ, με τθν εξαίρεςθ ότι κατά τθν 

υποβολι τθσ Αίτθςθσ Διάκεςθσ Ενςιμων Ταινιϊν (Α.Δ.Ε.Τ.) δεν απαιτείται θ καταχϊριςθ του ςιματοσ, του 

εκνικοφ κωδικοφ προϊόντοσ κακϊσ και θ κατάκεςθ εγγφθςθσ.  

4. Ραρζχεται θ δυνατότθτα, κατόπιν ςυμφωνίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων προςϊπων με γνωςτοποίθςθ 

αυτισ ςτα εμπλεκόμενα τελωνεία, να δίνεται εξουςιοδότθςθ από εγκεκριμζνο αποκθκευτι, ο οποίοσ 

διακζτει τα προϊόντα με απαλλαγι ςε καταναλωτζσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, ςε άλλο εγκεκριμζνο 

αποκθκευτι τθσ χϊρασ μασ για να προβεί για λογαριαςμό του ςτθν προμικεια των ενςιμων ταινιϊν του 

παρόντοσ άρκρου και τθν εξαγωγι ι αποςτολι τουσ ςε άλλο Κ-Μ προκειμζνου να επικολλθκοφν ςε 

μονάδεσ ςυςκευαςίασ καπνικϊν προϊόντων. Τα εν λόγω προϊόντα δφναται να παραλαμβάνονται κατά τθν 

άφιξι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ ςτθ φορολογικι αποκικθ του προςϊπου για λογαριαςμό του οποίου 

ζγινε θ προμικεια των ενςιμων ταινιϊν.   

Για ςκοποφσ διενζργειασ ελζγχων ςτθν περίπτωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ παροφςασ παραγράφου, εφόςον θ 

τελωνειακι αρχι διάκεςθσ ενςιμων ταινιϊν είναι διαφορετικι από τθν τελωνειακι αρχι ελζγχου τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ παραλαβισ των προϊόντων, θ τελωνειακι αρχι διάκεςθσ των ενςιμων ταινιϊν, 

αποςτζλλει εντόσ του πρώτου δεκαημζρου εκάςτοτε μήνα ςτθν αρμόδια τελωνειακι αρχι ελζγχου τθσ 

φορολογικισ αποκικθσ παραλαβισ των προϊόντων, ςχετικι κατάςταςθ όπου εμφανίηονται αναλυτικά 

όλεσ οι υποβλθκείςεσ κατά τον προθγοφμενο μινα Α.Δ.Ε.Τ., με αναγραφι των αναγκαίων για τθ 

διαςταφρωςθ ςτοιχείων, ιτοι του αρικμοφ και του τφπου των ενςιμων ταινιϊν, του είδουσ του προϊόντοσ 

κακϊσ και των ςτοιχείων του δικαιοφμενου προςϊπου,  προκειμζνου να ςυςχετιςτοφν με τα e-ΔΕ 

παραλαβισ τθσ αρμόδιασ τελωνειακισ αρχισ ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραλαβισ. Η 

τελωνειακι αρχι ελζγχου τθσ φορολογικισ αποκικθσ παραλαβισ, αποςτζλλει εντόσ του πρώτου 

δεκαημζρου εκάςτοτε μήνα ςχετικι κατάςταςθ με τα e-ΔΕ παραλαβισ που υποβλικθκαν κατά τον 

προθγοφμενο μινα, ςτθν οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποςότθτεσ και το είδοσ των παραλθφκζντων 

προϊόντων ανά Α.Δ.Ε.Τ. κακϊσ και θ θμερομθνία ειςόδου των προϊόντων ςτθ φορολογικι αποκικθ. 
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Άρθρο 2 

Ζναρξη ιςχφοσ  

1. Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 

2. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Εκνικό Τυπογραφείο 

(Για δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ) 

 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 

 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

3. Δ/νςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ & ΦΡΑ/Τμιμα Γϋ 
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