
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα ,   1   Ιουλίου    2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1096368 ΕΞ 2019

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ.

Γ.Κασιμάτη 1, Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο : 210-6987427
Fax : 210-6987424
E-Mail : finexcii@oteenee.grs
Usl : www  .  aade  .  grs  

ΘΕΜΑ:  «Διευκρινίσεις  στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  του  συστήματος  ιχνηλασιμότητας  καπνικών
προϊόντων».

ΣΧΕΤ.: α.Το αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΓ 1091884 ΕΞ 2019/25.06.2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
            β. Η αρ. πρωτ. 900/30.05.2019 επιστολή σας.
            γ. Η αρ. πρωτ. 910/26.06.2019 επιστολή σας. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού εγγράφου μας το οποίο σας διαβιβάστηκε σε απάντηση της
ανωτέρω  β)  σχετικής  επιστολής  σας  αναφορικά  με  ερωτήματα  τα  οποία έχουν  ανακύψει  στα  πλαίσια
εφαρμογής του συστήματος ιχνηλασιμότητας κατά τον εφοδιασμό πλοίων με καπνικά προϊόντα και κατόπιν
της  ανωτέρω γ)  σχετικής  επιστολής  σας  με  το  ίδιο  εν  θέματι  αντικείμενο,  σας  γνωρίζουμε  σε  θέματα
αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας και ειδικότερα επί του σημείου 2.2, τα ακόλουθα:

 Για τις περιπτώσεις εφοδιασμού με καπνικά προϊόντα σε Πρεσβείες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα
μας και δεδομένου ότι η Πρεσβεία ως παραλήπτης είναι νομικό πρόσωπο και όχι φυσικό πρόσωπο και
ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στην έννοια του  «καταναλωτή», (σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 35
του άρθρου 2, της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ), ισχύουν τα κάτωθι: 

 Στις  περιπτώσεις  εφοδιασμού  με  καπνικά  προϊόντα  σε  Πρεσβείες  τρίτων  χωρών,  ο  εφοδιασμός
καπνικών προϊόντων προς αυτές θα πρέπει να καταγραφεί ως εξαγωγή.

 Αν  πρόκειται  για  Πρεσβείες  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ο  εφοδιασμός  καπνικών
προϊόντων προς αυτές θα πρέπει να καταγραφεί ως αποστολή σε πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης,
(σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 3 του άρθρου 2, του Εκτελεστικού Κανονισμού 2018/574 της
Επιτροπής). Επιπλέον οι εν λόγω Πρεσβείες θα πρέπει να εγγραφούν και να λάβουν αναγνωριστικό
κωδικό οικονομικού φορέα καθώς και αναγνωριστικό κωδικό μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων  14 & 16 αντίστοιχα  του ανωτέρω Κανονισμού. 

Επί των λοιπών τιθέμενων στην εν λόγω επιστολή σας θεμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω
α) σχετικό έγγραφό μας. 

http://www.aade.gr/


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
2. Δ/νση Σ.Τ.Ε.Π. 
3. Δ/νση Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.-Τμήμα Γ΄ 
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