
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1267 
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για 

την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν 

στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανο-

ποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιο-

μηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων 

υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων 

καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμο-

γή της παρ. 5 του άρθρου 100 Α του Εθνικού Τε-

λωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 55, 63, 64, 94, 95, 100Α και 119Α του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) και ει-
δικότερα της παρ. 5 του άρθρου 100Α, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141) και τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4758/2020 
«Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλ-
λου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, 
διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζου-
σών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας 
και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση 
φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 
1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, 
Α΄ 248),

δ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας 
εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε 
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744),

ε) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων 

και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογι-
κής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία 
αυτής» (Β΄ 2745),

στ) της υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, της 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφασης του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 
ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφασης Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορ-
γανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) (Β΄ 4738),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133) και

ια) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).

2. Την ανάγκη αντικατάστασης της υπό στοιχεία 
Α.1121/19.05.2020 (Β΄2137) απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο κα-
νονιστικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία αδειοδότη-
σης των προσώπων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική 
αλυσίδα καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, νέες 
άδειες που αφορούν:

α) στην μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χον-
δρική εμπορία καπνού καθώς και τσιγαρόχαρτου που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων 
καπνών και

β) στην κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία 
εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη 
χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση, ακύρωση, καθώς 
και ο χρόνος ισχύος των αδειών:

α) για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, παραλα-
βή από άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μετα-
ποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία 
καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχα-
νοποιημένων καπνών,

β) για την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών,
γ) για την κατασκευή, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, 

εξαγωγή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία 
εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

2. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι αρμόδιες αρχές για τη 

χορήγηση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των 
αδειών της παρ. 1, καθώς και για την εποπτεία και τον 
έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία 
έχουν χορηγηθεί οι άδειες αυτές.

β) Τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 
οποία συνυποβάλλονται από το ενδιαφερόμενο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο με την αίτησή του.

γ) Οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης, ανάκλη-
σης, ακύρωσης των αδειών αυτών.

δ) Οι υποχρεώσεις των φυσικών ή νομικών προσώπων, 
στα οποία έχουν χορηγηθεί οι εν λόγω άδειες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας , ορίζονται ως:
α) «Άδεια»: η άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια 

τελωνειακή αρχή σύμφωνα με την παρούσα, μετά από 
την υποβολή από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο της απαιτούμενης αίτησης μαζί με συνυπο-
βαλλόμενα δικαιολογητικά.

β) «Εξοπλισμός παραγωγής»:
αα) τα μηχανήματα που είναι σχεδιασμένα ή προσαρ-

μοσμένα ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
την παρασκευή βιομηχανοποιημένων καπνών και αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής, 
τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 8478 10 00 και

ββ) κάθε προσδιορίσιμο μέρος που ανήκει αποκλει-
στικά σε μηχάνημα παραγωγής βιομηχανοποιημένων 
καπνών και κατατάσσεται στον κωδικό Σ.Ο. 8478 90 00, 
το οποίο εφεξής , ορίζεται ως «μέρος μηχανημάτων».

γ) «Καπνός»: τα φύλλα και άλλα φυσικά, επεξεργασμέ-
να ή ανεπεξέργαστα τμήματα φυτών καπνού, συμπερι-
λαμβανομένου του διογκωμένου και ανακατεργασμένου 
καπνού, τα οποία δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των 
βιομηχανοποιημένων καπνών όπως αυτά ορίζονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

δ) «Βιομηχανοποιημένα καπνά»: τα προϊόντα των άρ-
θρων 94 και 95 του ν. 2960/2001.

ε) «Τσιγαρόχαρτο»: το χαρτί που παρουσιάζεται με τη 
μορφή κυλίνδρων, φυλλαδίων ή σωλήνων και κατατάσ-
σεται κατά περίπτωση στους κωδικούς Σ.Ο. 4813 10 00, 
4813 20 00, 4813 90 10 και 4813 90 90.

στ) «Κατοχή»: η κυριότητα των προϊόντων των περ. β), 
γ), δ) και ε) του παρόντος άρθρου ή παρεμφερές δικαίω-
μα διάθεσής τους ή άσκηση φυσικού έλεγχου επ’ αυτών.

ζ) «Διαμεσολάβηση»: η δραστηριότητα φυσικών ή 
νομικών προσώπων διεξαγωγής εργασιών σχετικά με 
τα προϊόντα των περ. β, γ, δ και ε, για λογαριασμό τρί-
των, όπως η διαπραγμάτευση συμβάσεων, οι αγορές ή 
οι πωλήσεις έναντι αμοιβής ή η προμήθεια.

η) «Εισαγωγή καπνού, τσιγαρόχαρτου, βιομηχανοποι-
ημένων καπνών και εξοπλισμού παραγωγής»: η θέση 
των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με 
το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) 952/2013. 

θ) «Τελικός χρήστης εξοπλισμού παραγωγής»: Τα φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει την προβλε-
πόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001 
άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας ή επαγγελματικού 
εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού.

Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν ή 
πρόκειται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που αναφέ-
ρονται στην παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν. 2960/2001, 
οφείλουν να λάβουν τις άδειες του άρθρου 1 από τις 
αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

2. Στην περίπτωση που οι υπόχρεοι, οι οποίοι ασκούν 
ή πρόκειται να ασκήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες 
στη χώρα μας, είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέ-
λος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, υποχρεούνται να ορίσουν 
φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα ενεργεί για λο-
γαριασμό του εντολέα του-υπόχρεου για τους σκοπούς 
της παρούσας απόφασης και θα φέρει αλληλέγγυα ευ-
θύνη ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 
του άρθρου 100Α καθώς και των προβλεπομένων στην 
παρούσα.

Άρθρο 4
Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την έκδοση, την 
τροποποίηση, την ανάκληση και ακύρωση των αδειών 
του άρθρου 1, ορίζονται οι Τελωνειακές Περιφέρειες, 
στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα 
της επιχείρησης του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προ-
σώπου ή η έδρα του φορολογικού του αντιπροσώπου.

2. Ως αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον έλεγχο και 
την εποπτεία των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομι-
κών προσώπων, στα οποία έχουν χορηγηθεί οι άδειες 
του άρθρου 1, ορίζονται οι τελωνειακές αρχές, στη χω-
ρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η εγκατάσταση 
των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση που έχει οριστεί 
φορολογικός αντιπρόσωπος, ο έλεγχος διενεργείται από 
την αρμόδια τελωνειακή αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα 
της οποίας βρίσκεται η έδρα αυτού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, 
ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ, 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ,
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ,ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ.

B.1 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγη-
ση, τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση των αδειών 
αποστολής, παραλαβής, εισαγωγής, εξαγωγής, μεταποί-
ησης, κατοχής, διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας 
καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγής βιομηχανο-
ποιημένων καπνών.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά χορήγησης 
άδειας για την αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος, 
παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, 
εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, 
χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου 
και εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

1. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
Για τη χορήγηση της άδειας αποστολής σε άλλο κράτος - 

μέλος της Ε.Ε., παραλαβής από άλλο κράτος- μέλος, ει-
σαγωγής, εξαγωγής, μεταποίησης, κατοχής, διαμεσολά-
βησης, χονδρικής εμπορίας καπνού και τσιγαρόχαρτου 
και εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών πρέπει στο 
πρόσωπο του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου 
να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να ασκεί συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με τη 
δραστηριότητα για την οποία αιτείται την έκδοση άδειας,

β) να μην έχει καταδικαστεί βάσει τελεσίδικης ποι-
νικής απόφασης για λαθρεμπορία ή για οποιοδήποτε 
άλλο αδίκημα που σχετίζεται με την πώληση, διανομή, 
αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων βιομη-
χανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχανο-
ποιημένων καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατα-
σκευής ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες ή να μην έχει εκδοθεί 
εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση διοικητικού ή και 
πολιτικού δικαστηρίου περί συμμετοχής σε πώληση, δι-
ανομή, αποθήκευση, παραλαβή ή αποστολή λαθραίων 
βιομηχανοποιημένων καπνών, παραποιημένων βιομηχα-
νικών καπνών, πρώτων υλών ή εξοπλισμού κατασκευής 
ή σχετική με τα ανωτέρω νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας
Για την έκδοση της άδειας για την αποστολή σε άλλο 

κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισα-
γωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμεσολάβηση, 
χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς 

και την εισαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών υπο-
βάλλεται από το υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 3 στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή, Ηλεκτρονική Αίτηση, μέσω 
του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων ICISnet, 
η οποία συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του Πα-
ραρτήματος Ι.

Ο υπόχρεος με την αίτησή του υποβάλλει στην αρμό-
δια τελωνειακή αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά, με τα 
οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
έκδοσης της άδειας, με εξαίρεση αυτά τα οποία, σύμ-
φωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί αυτεπάγγελτης ανα-
ζήτησης πιστοποιητικών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή 
υποχρεούται να αναζητήσει από τις κατά περίπτωση 
αρμόδιες υπηρεσίες:

α. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού στοιχείου 
της ταυτότητας του φυσικού πρόσωπου ή προκειμένου 
για νομικά πρόσωπα, των νομίμων εκπροσώπων τους.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη επι-
τηδεύματος ή εκτύπωση προσωποποιημένης πληρο-
φόρησης του ηλεκτρονικού συστήματος taxisnet όπου 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία, οι δραστηριότητες καθώς 
και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

γ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώ-
που ή του νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση των 
νομικών προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
πληρείται η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1.

δ. Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης 
από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομι-
κά πρόσωπα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους 
και γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους 
δικαιούχους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους,

ε. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης/εγκα-
τάστασης που χορηγείται από τις αρχές της παρ. 14 του 
άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ή αντίγραφο κάθε 
άλλης δήλωσης, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης που 
υποβάλλεται αντί της άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ως άνω νόμου, του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) και του 
ν. 4442/2016 (Α΄ 230), εφόσον ασκούνται δραστηριό-
τητες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή 
αυτών. Σε περίπτωση αποθήκευσης σε εγκαταστάσεις 
άλλου προσώπου παρέλκει η υποχρέωση προσκόμισης 
της εν λόγω άδειας, ωστόσο, στην υποβληθείσα αίτηση 
δηλώνονται τα στοιχεία του φυσικού η νομικού προ-
σώπου εξ΄ ονόματος του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια.

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου 
στην περίπτωση νομικών προσώπων, στην οποία δη-
λώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα της περ. β 
της παρ. 1 και δεν τελεί υπό διαδικασία πτώχευσης κατά 
το χρόνο κατάθεσης της αίτησης.

ζ. Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη πτωχεύ-
σεως και περί μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως της 
εταιρείας.

η. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας του αιτού-
ντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

θ. Αντίγραφο σύμβασης ή ιδιωτικού συμφωνητικού 
που συνάπτεται μεταξύ εντολέα και διαμεσολαβητή στην 
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περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για έκδοση άδειας 
διαμεσολάβηση.

3. Στην περίπτωση ορισμού φορολογικού αντιπρο-
σώπου από υπόχρεο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος - μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα, πρέπει και στο πρό-
σωπο του φορολογικού αντιπροσώπου να συντρέχει 
η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1. Ο φορολογικός 
αντιπρόσωπος υποβάλλει τα δικαιολογητικά των περ. α΄ 
έως η’ της παρ. 2 που αφορούν στο πρόσωπο του ιδίου, 
με την εξαίρεση των δικαιολογητικών των περ. δ΄ και 
ε΄, όταν δεν ασκούνται δραστηριότητες για τις οποίες 
απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή αυτών και υποβάλλει 
για λογαριασμό του εντολέα του-υπόχρεου:

α) στοιχεία περί νόμιμης εκπροσώπησης της εγκατε-
στημένης σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα 
επιχείρησης και

β) έγγραφα αλλοδαπής αρχής που αποδεικνύουν ότι 
δεν έχει υποπέσει στα αδικήματα της περ. β της παρ.1.

4. Δεν απαιτείται η έκδοση της άδειας για την αποστο-
λή σε άλλο κράτος-μέλος, παραλαβή από άλλο κράτος-
μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διαμε-
σολάβηση, χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου 
για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει 
άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων 
καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
ν. 2960/2001. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, 
τα οποία διενεργούν αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, 
εξαγωγές, μεταποιήσεις καπνού και τσιγαρόχαρτου ή 
κατέχουν, διαμεσολαβούν, εμπορεύονται χονδρικώς τα 
προϊόντα αυτά, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 
στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τις προβλεπόμενες στην 
παρ. 1 του άρθρου 9 τριμηνιαίες καταστάσεις για τις δι-
ενεργηθείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξα-
γωγές, μεταποιήσεις, καπνού και τσιγαρόχαρτου καθώς 
και για τις ποσότητες καπνού και τσιγαρόχαρτου που 
κατέχουν, διαμεσολαβούν ή εμπορεύονται χονδρικώς.

5. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας για την εισαγω-
γή βιομηχανοποιημένων καπνών για τους κατόχους 
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημέ-
νων καπνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 
του ν. 2960/2001, οι οποίοι κατά την εισαγωγή βιομη-
χανοποιημένων καπνών στο εσωτερικό της χώρας από 
τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη θέτουν τα προϊόντα αυτά σε 
ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση είσοδο στη φορολογική 
τους αποθήκη.

Άρθρο 6
Διαδικασία έκδοσης της άδειας του άρθρου 5

1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της 
άδειας του άρθρου 5, προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης 
και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, εφό-
σον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, προβαίνει στην έκδοση της 
άδειας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνει-
ακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.

2. Η άδεια εκδίδεται σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ , εκ των οποίων το πρώ-
το παραδίδεται στο δικαιούχο πρόσωπο και το δεύτερο 
παραμένει στην τελωνειακή αρχή έκδοσης. Η τελωνειακή 

αρχή έκδοσης ενημερώνει την αρμόδια ή τις αρμόδιες 
αρχές ελέγχου για την έκδοση της άδειας.

Άρθρο 7
Τροποποίηση, ανάκληση και ακύρωση της 
άδειας του άρθρου 5

1. Η άδεια για την αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος, 
παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, 
μεταποίηση, κατοχή διαμεσολάβηση, χονδρική εμπορία 
καπνού και τσιγαρόχαρτου και εισαγωγή βιομηχανοποι-
ημένων καπνών τροποποιείται κατόπιν αιτήσεως του 
δικαιούχου εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές επί ορισμέ-
νων στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Ειδικότερα, 
η άδεια τροποποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αλλαγή των στοιχείων του δικαιούχου
β) Μεταβολή της κατηγορίας αδείας της επιχείρησης
γ) Μεταβολή του είδους δραστηριότητας
δ) Αλλαγή φορολογικού αντιπροσώπου που έχει έδρα 

στην χωρική αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής περιφέ-
ρειας στην οποία είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.

2. Η άδεια ανακαλείται από την αρμόδια Τελωνειακή 
Αρχή που την εξέδωσε στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 
όταν το ζητήσει ο δικαιούχος, με σχετική έγγραφη αίτησή 
του, λόγω παύσης εργασιών ή αλλαγής φορολογικού 
αντιπροσώπου που έχει έδρα στην χωρική αρμοδιότητα 
άλλης τελωνειακής περιφέρειας από αυτή στην οποία 
είχε εκδοθεί η αρχική άδεια.

β) όταν διαπιστώνεται ότι εκλείπουν μερικά ή ολικά οι 
προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της

γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις του 
ν. 2960/2001 και την παρούσα.

Η ανάκληση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέ-
σματα, όταν συντρέχουν οι λόγοι της περ.α), από την 
επομένη της κοινοποίησής της στον δικαιούχο και όταν 
συντρέχουν οι λόγοι των περ.β) και γ), από τη χρονική 
στιγμή που συντελέστηκαν τα γεγονότα βάσει των οποί-
ων ανακαλείται η άδεια , ή εφόσον δεν είναι δυνατό αυτή 
να προσδιορισθεί, η χρονική στιγμή διαπίστωσης των 
γεγονότων αυτών.

3. Η άδεια ακυρώνεται, εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκ-
δοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, 
χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδίδετο.

Η ακύρωση της άδειας επάγεται έννομα αποτελέσμα-
τα, αναδρομικά, από την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος άδειας του άρθρου 5

Ο χρόνος ισχύος της άδειας του άρθρου 5 είναι απερι-
όριστος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ανάκλησης 
ή ακύρωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 5

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγη-
θεί η άδεια του άρθρου 5, με την εξαίρεση της άδειας 
εισαγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλλουν για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και 
μέχρι την 10η εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί 
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το τρίμηνο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή ελέγχου, κατάσταση με τις διενεργη-
θείσες αποστολές, παραλαβές, εισαγωγές, εξαγωγές, 
μεταποιήσεις καπνού και τσιγαρόχαρτου, καθώς και τις 
ποσότητες καπνού και τσιγαρόχαρτου που κατέχουν, 
διαμεσολαβούν, ή εμπορεύονται χονδρικώς, εφεξής 
«Κατάσταση συναλλαγών καπνού/τσιγαρόχαρτου». Στην 
περίπτωση της διαμεσολάβησης, την υποχρέωση αυτή 
την έχει ο διαμεσολαβητής εφόσον διενεργεί τις ανωτέ-
ρω δραστηριότητες για λογαριασμό του εντολέα του. Η 
κατάσταση συμπληρώνεται με βάση το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος III και περιλαμβάνει τον αριθμό του εμπο-
ρικού ή και συνοδευτικού εγγράφου, του παραστατικού 
αγοράς, πώλησης, εισαγωγής ή εξαγωγής, τα στοιχεία 
(επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση) των εμπλεκομένων στις 
συναλλαγές προσώπων καθώς και την περιγραφή, τον 
κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας και την ποσότητα 
των εμπορευμάτων.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής - 
διορθωτικής κατάστασης για τα τρίμηνα, κατά τα οποία 
τα ανωτέρω πρόσωπα διαπιστώνουν εκ των υστέρων 
λάθη στις καταχωρίσεις ή παραλείψεις στο να δηλώσουν 
κάποια συναλλαγή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στην 
οποία εμφανίζονται εκ νέου το σύνολο των αρχικώς 
δηλωθεισών συναλλαγών με τις προσθήκες ή διορθώ-
σεις αυτών. Η τροποποιητική - διορθωτική κατάσταση 
υποβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την 
υποβολή της αρχικής κατάστασης του ημερολογιακού 
τριμήνου που αφορά και σε κάθε περίπτωση πριν από 
το τέλος του επόμενου τριμήνου.

Εφόσον τα ως άνω πρόσωπα βρίσκονται υπό έλεγχο 
βάσει του άρθρου 12 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, 
δεν γίνονται αποδεκτές τροποποιητικές - διορθωτικές 
καταστάσεις.

Οι τελωνειακές αρχές ελέγχου τηρούν τις εν λόγω 
καταστάσεις ανά υπόχρεο σε ηλεκτρονικό φάκελο της 
υπηρεσίας τους και διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους, 
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλω-
σης και Φ.Π.Α. και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων 
και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ετήσιες 
συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά υπόχρεο, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν τα τριμηνιαία σύνολα των καταστάσεων 
συναλλαγών καπνού/τσιγαρόχαρτου που έχουν υποβλη-
θεί κατά το προηγούμενο έτος.

2. Να ενημερώνουν την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για 
οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που λήφθηκαν 
υπόψη για τη χορήγηση της άδειας.

3. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιονδήποτε 
έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, της αρμόδιας τελωνειακής 
αρχής και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

B.2 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση, την τροποποίηση, την ανάκληση και την ακύρω-
ση της άδειας κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, 
εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, διαμεσολάβησης, χον-
δρικής εμπορίας εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανο-
ποιημένων καπνών

Άρθρο 10
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία 
έκδοσης άδειας κατασκευής, αποστολής, παρα-
λαβής, εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, διαμεσο-
λάβησης, χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού παρα-
γωγής βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ως προς τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη 
διαδικασία με την οποία χορηγείται η άδεια κατασκευ-
ής, αποστολής σε άλλο κράτος - μέλος, παραλαβής από 
άλλο κράτος - μέλος, εισαγωγής, εξαγωγής, κατοχής, δι-
αμεσολάβησης, χονδρικής πώλησης εξοπλισμού παρα-
γωγής βιομηχανοποιημένων καπνών, τον χρόνο ισχύος 
καθώς και τη διαδικασία τροποποίησης, ανάκλησης και 
ακύρωσης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 
1, 2 και 3 του άρθρου 5, καθώς και των άρθρων 6, 7 και 
8 της παρούσας.

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας του άρθρου 10

1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει χορη-
γηθεί η άδεια του άρθρου 10, υποχρεούνται:

α) Να τηρούν:
αα) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μηχανημάτων,
αβ) ειδικό γραμμογραφημένο Βιβλίο Μέρους Μηχα-

νημάτων,
σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος IV, στα οποία θα καταχωρίζονται οι ποσό-
τητες των εισερχομένων και εξερχομένων μηχανημάτων 
και των μερών αυτών. Στην περίπτωση της διαμεσολά-
βησης, την υποχρέωση αυτή την έχει και ο διαμεσολα-
βητής εφόσον διενεργεί τις ανωτέρω δραστηριότητες 
για λογαριασμό του εντολέα του. Τα βιβλία δύναται να 
υποκατασταθούν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄251) υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε 
αυτά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγ-
μα του Παραρτήματος ΙV. Η ενημέρωση των βιβλίων με 
τις ποσότητες των μηχανημάτων και των μερών αυτών 
γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η κατασκευή, 
αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή ή χονδρική 
εμπορία του μηχανήματος ή μέρους αυτού, με την κα-
ταχώριση των κατά περίπτωση προβλεπομένων τελω-
νειακών παραστατικών που υποβάλλονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 2960/2001 και των φορολογικών 
στοιχείων που εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 4308/2014, 
αντίστοιχα. Οι καταχωρίσεις στα βιβλία αυτά οριστικο-
ποιούνται και εκτυπώνονται το αργότερο στο τέλος του 
επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκαν 
οι καταχωρίσεις, σε κινητά φύλλα με συνεχή αρίθμηση, 
που φέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, τη διεύθυνσή 
της, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό της σχετικής άδειας, τα 
οποία θεωρούνται εκ των προτέρων από την αρμόδια 
τελωνειακή αρχή. Τα τηρούμενα βιβλία φυλάσσονται 
εντός της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προ-
σώπου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

β) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από 
κάθε παραλαβή ή αποστολή μηχανήματος παραγωγής 
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βιομηχανοποιημένων καπνών με ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δήλωση, 
εφεξής «Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων κα-
πνών», προκειμένου αυτή να προβεί, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, κατόπιν συνεκτίμησης διαφόρων παρα-
γόντων, σε έλεγχο του μηχανήματος. Στην περίπτωση 
της εισαγωγής ή εξαγωγής μηχανήματος, η δήλωση 
του προηγούμενου εδαφίου συνυποβάλλεται ως υπο-
στηρικτικό έγγραφο του κατά περίπτωση τελωνειακού 
παραστατικού εισαγωγής ή εξαγωγής, κατά τη χρονική 
στιγμή υποβολής του εν λόγω παραστατικού. Η δήλω-
ση συμπληρώνεται με βάση το συνημμένο υπόδειγμα 
του Παραρτήματος V της παρούσας και περιλαμβάνει 
τα εξής στοιχεία:

βα) αριθμό αδείας
ββ) τύπο και σειριακό αριθμό του συγκεκριμένου μη-

χανήματος για την παρασκευή βιομηχανοποιημένων 
καπνών,

βγ) χώρα κατασκευής,
βδ) χώρα προέλευσης ή προορισμού,
βε) προμηθευτή σε περίπτωση παραλαβής, εισαγωγής, 

διαμεσολάβησης
βστ) τελικό χρήστη, εάν είναι γνωστός εκ των προτέ-

ρων, ή τον αγοραστή του μηχανήματος σε περίπτωση 
παραλαβής, εισαγωγής, διαμεσολάβησης

βζ) αγοραστή και εξαγωγέα ή πωλητή του μηχανή-
ματος σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής ή διαμε-
σολάβησης,

βη) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα άφιξης, σε πε-
ρίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής,

βθ) αναμενόμενη ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 
σε περίπτωση αποστολής ή εξαγωγής, 

βι) αριθμό συνοδευτικού ή εμπορικού εγγράφου.
Με τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων 

καπνών συνυποβάλλονται αντίγραφο της παραγγελίας 
μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, στην οποία θα 
περιγράφονται με σαφήνεια τα προς εισαγωγή, εξαγωγή, 
αποστολή ή παραλαβή είδη και παραστατικά αγοράς.

γ) Να υποβάλλουν, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε 
παραλαβή ή αποστολή μέρουςμηχανήματος παραγωγής 
βιομηχανοποιημένων καπνών, στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή ελέγχου τη Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιη-
μένων καπνών της περ. β με τα συνυποβαλλόμενά δι-
καιολογητικά όπου θα δηλώνεται πέραν των στοιχείων 
των περ. βα) έως και βι) και το μηχάνημα, του οποίου 
αυτό αποτελεί ή πρόκειται να αποτελέσει μέρος. Στην 
περίπτωση της εισαγωγής ή εξαγωγής μέρους μηχα-
νήματος, η Δήλωση εξοπλισμού βιομηχανοποιημένων 
καπνών συνυποβάλλεται ως υποστηρικτικό έγγραφο του 
κατά περίπτωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής 
ή εξαγωγής.

δ) Να ενημερώνουν σχετικά με κάθε κατασκευή μη-
χανήματος ή μέρους μηχανήματος, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, την αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου, 
προσκομίζοντας πριν από την έναρξη των εργασιών 
τους αποδεικτικά έγγραφα της σχετικής παραγγελίας 
και στοιχεία του αγοραστή αυτού.

ε) Να ενημερώνουν την αρμόδια τελωνειακή αρχή 
έκδοσης της άδειας για οποιαδήποτε μεταβολή των δε-
δομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση της 
άδειας.

στ) Να επιδεικνύουν τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών 
σε κάθε έλεγχο.

ζ) Να δέχονται και να διευκολύνουν τη διενέργεια 
οποιοδήποτε ελέγχου, φυσικού ή λογιστικού, της αρ-
μόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου και να συμμορφώ-
νονται προς τις υποδείξεις της.

2. Όταν η αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία κα-
τατίθενται τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής ή 
εξαγωγής μηχανήματος ή μέρους μηχανήματος είναι 
διαφορετική από την τελωνειακή αρχή ελέγχου, γνω-
στοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια τε-
λωνειακή αρχή ελέγχου τον αριθμό που έχει αποδοθεί 
στο σχετικό παραστατικό κατόπιν της οριστικοποίησής 
του, προκειμένου αυτή να ενημερωθεί μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών ICISnet για τη Δήλωση εξοπλισμού βιομη-
χανοποιημένων καπνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 12 
Έλεγχοι

1. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου της παρ. 
2 του άρθρου 4 διενεργούν έλεγχο, τουλάχιστον μία 
φορά εντός της τριετίας, καθώς και κατά την κρίση τους 
οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο, στις εγκαταστάσεις των 
κατόχων των αδειών των άρθρων 5 και 10 ή στην έδρα 
του φορολογικού τους αντιπροσώπου, προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι υποχρεώσεις που προ-
βλέπονται από την παρούσα.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων δύναται να συγκροτεί-
ται συνεργείο ελέγχου αποτελούμενο από υπαλλήλους 
των αρμόδιων τελωνειακών αρχών ελέγχου της εγκατά-
στασης ή των εγκαταστάσεων του ελεγχομένου, εφόσον 
είναι περισσότερες της μίας.

3. Για σκοπούς διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια τελωνειακή 
αρχή ελέγχου, δύναται να ζητείται από τον υπόχρεο-κά-
τοχο της άδειας οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

4. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, συντάσσεται 
σχετική έκθεση ελέγχου με τα αποτελέσματα αυτών, η 
οποία υπογράφεται από τους υπαλλήλους που διενήρ-
γησαν τον έλεγχο και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας 
τελωνειακής αρχής ελέγχου.

5. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου, ανάλογα με 
τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων δύναται 
να ενημερώνουν την τελωνειακή αρχή που εξέδωσε την 
άδεια όταν συντρέχουν λόγοι για την τροποποίηση, την 
ανάκληση ή την ακύρωσή της.

6. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από οποιαδήποτε 
τελωνειακή ελεγκτική αρχή και οι αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, 
παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των 
ελέγχων αυτών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 13
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

1. Αιτήσεις για έκδοση αδειών αποστολής, παραλαβής, 
εισαγωγής, εξαγωγής καπνού, εισαγωγής βιομηχανοποι-
ημένων καπνών, κατασκευής, αποστολής, παραλαβής, ει-
σαγωγής, εξαγωγής εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανο-
ποιημένων καπνών, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1121/19.5.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό 
με την παρ. 3 του άρθρου 5. Για την υποβολή των ανω-
τέρω αιτήσεων με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά 
από υπόχρεο πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - 
μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και για την έκδοση 
των αντίστοιχων αδειών από τις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές, ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία με βάση 
τα συνημμένα υποδείγματα των παραρτημάτων I και II 
της παρούσας, μέχρι την ημερομηνία μηχανογραφικής 
τους υλοποίησης.

2. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, μεταποιούν, 
κατέχουν, διαμεσολαβούν και εμπορεύονται χονδρικώς 
καπνό και τσιγαρόχαρτο ή κατέχουν, διαμεσολαβούν και 
εμπορεύονται χονδρικώς εξοπλισμό παραγωγής βιομη-
χανοποιημένων καπνών και πρόκειται να συνεχίσουν την 
δραστηριότητα τους και να λάβουν τις προβλεπόμενες 
στα άρθρα 5 και 10 άδειες, με την εξαίρεση της παρ. 4 
του άρθρου 5, παρέχεται προθεσμία εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, για 
την υποβολή των σχετικών αιτήσεων για έκδοση αδειών, 
στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έκδοσης, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 
5 δικαιολογητικά. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προ-
βαίνουν εντός πέντε (5) ημερών στην έκδοση των εν 
λόγω αδειών, ενώ ο έλεγχος των συνυποβαλλόμενων δι-
καιολογητικών θα ολοκληρωθεί σταδιακά, εκ των υστέ-
ρων, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων.

3. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 2 προ-
κύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
για την χορήγηση των αδειών μεταποίησης, κατοχής, 
διαμεσολάβησης, χονδρικής εμπορίας καπνού και τσι-
γαρόχαρτου καθώς και των αδειών κατοχής, διαμεσολά-
βησης και χονδρικής εμπορίας εξοπλισμού παραγωγής 

βιομηχανοποιημένων καπνών , οι χορηγηθείσες άδειες 
ανακαλούνται.

4. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δια-
μεσολαβήσει ή εμπορευθεί χονδρικώς στα πλαίσια της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξοπλισμό για 
την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, ο οποί-
ος βρίσκεται στην κατοχή τους κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας, προβαίνουν υποχρεωτικά 
σε απογραφή των εν λόγω μηχανημάτων ή των μερών 
αυτών, τα οποία δηλώνουν στις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές ελέγχου άμεσα και το αργότερο μέσα σε ενενήντα 
(90) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας. Τα μηχανήματα ή τα μέρη αυτών καταχωρί-
ζονται στα προβλεπόμενα στο παράρτημα IV της παρού-
σας, Βιβλία Μηχανημάτων και Μέρους Μηχανημάτων, 
συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα πεδία “Περιγραφή 
Μηχανήματος ή Περιγραφή Μέρους του μηχανήματος”, 
“Ποσότητα σε αριθμό τεμαχίων” και “Χώρος Αποθήκευ-
σης” και προαιρετικά, εφόσον είναι γνωστά, τα υπόλοιπα 
πεδία. Η καταχώριση των στοιχείων αυτών πρέπει να 
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης των αποθεμά-
των στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου.

5. Η παρακολούθηση των μηχανημάτων και των με-
ρών αυτών σε περίπτωση διαμεσολάβησης ή χονδρικής 
εμπορίας, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 
11, δύναται να πραγματοποιείται σε θεωρημένα από την 
αρμόδια τελωνειακή αρχή χειρόγραφα βιβλία για μετα-
βατικό χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

6. Για τις αιτήσεις έκδοσης των αδειών του άρθρου 
1, οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας, εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο οι δι-
ατάξεις της παρούσας.

7. Από την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της παρού-
σας και με την επιφύλαξη της παρ. 1, καταργείται η υπό 
στοιχεία Α.1121/19.5.2020 (Β΄ 2137) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

8. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαι-
σίου στην υπό στοιχεία Α.1121/19.5.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών, λογίζονται ως αναφορές 
στην παρούσα.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 31/12/2022, ημερο-
μηνία μηχανογραφικής υλοποίησης των νέων αδειών 
στο Πληροφοριακό Σύστημα τελωνειακών ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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*02063993112210020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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