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Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά  με ερωτήματα  τα οποία έχουν ανακύψει στα
πλαίσια εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας, σας γνωρίζουμε σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας
τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 (θ), (ι) και (ια) του
άρθρου 15 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (EEL 127/29.4.2014), όπως έχουν μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 2 (θ), (ι) και (ια) του άρθρου 106Α του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όλες
οι  μονάδες  συσκευασίας  καπνικών  προϊόντων  επισημαίνονται  με  μοναδικό  αναγνωριστικό  κωδικό,  ο  οποίος
επιτρέπει  μεταξύ  άλλων  τον  προσδιορισμό  του  πραγματικού  δρομολογίου  της  φόρτωσης  από   τη  μονάδα
κατασκευής  έως  το  πρώτο  κατάστημα  λιανικής  πώλησης,  συμπεριλαμβανομένων  των  χρησιμοποιούμενων
αποθηκών καθώς και της ημερομηνίας φόρτωσης, του προορισμού, του σημείου αναχώρησης και του παραλήπτη,
της ταυτότητας όλων των αγοραστών από τη μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης
καθώς και του τιμολογίου, του αριθμού παραγγελίας και των αρχείων πληρωμών όλων των αγοραστών από τη
μονάδα κατασκευής έως το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης. 

2.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ως άνω άρθρου της Οδηγίας, όπως έχουν μεταφερθεί στο εθνικό μας
δίκαιο με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106Α του ν.2960/01, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία
(θ), (ι) και (ια) της παραγράφου 2 είναι προσιτές ηλεκτρονικά μέσω συνδέσμου στον μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ως άνω άρθρου της Οδηγίας, όπως έχουν μεταφερθεί στο εθνικό μας
δίκαιο με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106Α του ν.2960/01, όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στο εμπόριο προϊόντων καπνού, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο
κατάστημα λιανικής πώλησης, καταγράφουν την περιέλευση όλων των μονάδων συσκευασίας στην κατοχή τους,
καθώς επίσης όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις και την τελική έξοδο των μονάδων συσκευασίας από την κατοχή
τους.

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 40 του άρθρου 2 της Οδηγίας, όπως έχουν μεταφερθεί στο εθνικό μας δίκαιο
με τις διατάξεις της περ. 40 του άρθρου 2 του ν.4419/16 (Α΄ 174),  ως «διάθεση στην αγορά» ορίζεται η διάθεση
προϊόντων, ανεξαρτήτως του τόπου παρασκευής τους σε καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, με ή χωρίς
πληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της εξ΄ αποστάσεως πώλησης».  
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5. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/574 της Επιτροπής
(EEL 96/16.4.2018), για να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του πραγματικού δρομολογίου των μονάδων
συσκευασίας που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ένωση, οι οικονομικοί φορείς καταγράφουν, μεταξύ άλλων,
την αποστολή προϊόντων από μονάδα, την άφιξη προϊόντων σε μονάδα και τη μεταφόρτωση. Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ιδίου Κανονισμού, για να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των συναλλακτικών
πληροφοριών  που αναφέρονται  στο  άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία  ι)  και  ια)  της  Οδηγίας  2014/40/ΕΕ,  οι
οικονομικοί  φορείς  καταγράφουν  την  έκδοση  του  αριθμού  παραγγελίας,  την  έκδοση  του  τιμολογίου  και  την
είσπραξη της πληρωμής. Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 6) του άρθρου 2 του Κανονισμού  ως «μονάδα»
ορίζεται  κάθε χώρος,  κτίριο ή αυτόματος πωλητής όπου προϊόντα καπνού κατασκευάζονται,  αποθηκεύονται  ή
διατίθενται στην αγορά.

6. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη το προεκτεθέν νομικό πλαίσιο, στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων που
εκτελούν  πλόες  εξωτερικού  με  καπνικά  προϊόντα  τα  οποία  προορίζονται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του
πληρώματός τους, η διακίνηση των καπνικών προϊόντων προς τα εν λόγω πλοία θα πρέπει να καταγραφεί ως
εξαγωγή. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών των κρουαζιερόπλοιων που
εκτελούν πλόες εξωτερικού με καπνικά προϊόντα, η διακίνηση των καπνικών προϊόντων προς τα εν λόγω πλοία θα
πρέπει να καταγραφεί ως εξαγωγή. 

7. Αναφορικά με την καταγραφή των συναλλακτικών γεγονότων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 33 του
ως  άνω  Κανονισμού,  η  συμπλήρωση  των  πεδίων  των  σχετικών  μηνυμάτων  διενεργείται  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα  στο  Παράρτημα  ΙΙ,  Κεφάλαιο  ΙΙ,  Τμήμα  4  του  ιδίου  Κανονισμού.  Συγκεκριμένα,  ως  προς  τα
στοιχεία  του αγοραστή  στις  περιπτώσεις  εφοδιασμού  πλοίων  γραμμών εξωτερικού  με  καπνικά  προϊόντα,  σας
γνωρίζουμε  ότι  θα  συμπληρώνονται  τα  στοιχεία,  τα  οποία  αναγράφονται  στο  κατά  περίπτωση  φορολογικό
παραστατικό  που εκδίδεται  για  τον  εφοδιασμό με  τα εν  λόγω προϊόντα,  ήτοι  Α.Φ.Μ. του  αγοραστή,  εφόσον
υπάρχει, της επωνυμίας, της ταχυδρομικής δ/νσης και της χώρας καταχώρισης του αγοραστή. 

8. Αναφορικά με την καταγραφή και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με κινήσεις προϊόντων, σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 32 του ως άνω Κανονισμού, η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων διενεργείται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο  Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ, Τμήμα 3, του ως άνω Κανονισμού. Ως προς τα στοιχεία του
προορισμού, θα πρέπει να επιλεγεί ο προορισμός εκτός ΕΕ και στο πεδίο της δ/νσης της μονάδας προορισμού
δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ΙΜΟ number του πλοίου, ως αναγνωριστικός κωδικός της μονάδας προορισμού.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
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