
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το 
έτος 2022, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντι-
κείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθε-
στώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή 
λιανικής πώλησης αυτών.

2 Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής 
(Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λε-
πτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την 
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων 
και των άλλων καπνών που προορίζονται για κά-
πνισμα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας 
αξίας επιβολής του Φ.Π.Α., για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1005  (1)
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής 

(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το 

έτος 2022, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντι-

κείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθε-

στώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή 

λιανικής πώλησης αυτών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 

ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 4738)

δ) της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

ε) 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 
Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικη-
τή της ΑΑΔΕ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και της υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 
2020/17.01.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

2. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέ-
σης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, 
βάσει των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων 
σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λια-
νικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το 
έτος 2021.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφα-
σίζουμε:

Για τον υπολογισμό, από 31 Ιανουαρίου 2022, του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 
97 του ν. 2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας 
του έτους 2021, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή 
(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 
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209,20 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 
τσιγάρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Α.1008 (2)
Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής 

(Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λε-

πτοκομμένου καπνού που προορίζονται για 

την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγά-

ρων και των άλλων καπνών που προορίζονται 

για κάπνισμα, για τον προσδιορισμό της φο-

ρολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α., για το 

έτος 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 94, 95 και της περ.  ε) του άρθρου 

98Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265),

β) των άρθρων 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 και 
21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέ-
μενης Αξίας» (Α’ 248),

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως 
του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

2. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) 
και τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

4. Την ανάγκη καθορισμού της Μέσης Σταθμισμέ-
νης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων 
λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνι-

σμα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 του 
ν. 2960/2001, με βάση την οποία θα υπολογίζεται ο 
αναλογών Φ.Π.Α. για το έτος 2022, στις περιπτώσεις 
λαθρεμπορίας, εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώ-
τες, παραγωγής κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να 
προορίζονται για εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά 
δέματα, δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η Μέση 
Σταθμισμένη Τιμή (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προ-
ϊόντων λεπτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για 
κάπνισμα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 
του ν. 2960/2001, με βάση την οποία θα υπολογίζεται ο 
αναλογών Φ.Π.Α. για όλο το έτος 2022, στις περιπτώσεις 
λαθρεμπορίας, εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώ-
τες, παραγωγής κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να 
προορίζονται για εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά 
δέματα, δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρ. 2 του 
άρθρου 2.

Άρθρο 2
Ορισμός Μέσης Σταθμισμένης Τιμής

1. Ορίζουμε, ως Μέση Σταθμισμένη Τιμή (Μ.Σ.Τ.) λια-
νικής πώλησης για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. για το 
έτος 2022:

α) ευρώ 253,425 (διακόσια πενήντα τρία και τετρακό-
σια είκοσι πέντε) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους για 
τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή 
χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και

β) ευρώ 364,776 (τριακόσια εξήντα τέσσερα και επτα-
κόσια εβδομήντα έξι) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους 
για τα προϊόντα των άλλων καπνών που προορίζονται 
για κάπνισμα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 94 και 95 
του ν. 2960/2001.

2. Η Μ.Σ.Τ. λιανικής πώλησης της παρ. 1 εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτη-
σης ή εισαγωγής από τρίτες χώρες των προϊόντων λε-
πτοκομμένου καπνού και άλλων καπνών για κάπνισμα 
τα οποία:

α) αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή β) κατέ-
χονται από ιδιώτες και εισάγονται από τρίτες χώρες 
αποκλειστικά για ατομική χρήση του προσώπου που τα 
κατέχει σε ποσότητα μεγαλύτερη από εκείνη που επι-
τρέπεται ατελώς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
98 του ν. 2960/2001 και η οποία δεν μπορεί να είναι με-
γαλύτερη των πεντακοσίων (500) γραμμαρίων μικτού 
βάρους ή γ) παραλαμβάνονται στο εσωτερικό της χώρας 
με ταχυδρομικά δέματα, σε ποσότητα μεγαλύτερη από 
εκείνη που επιτρέπεται ατελώς, εφόσον προβλέπεται 
από την παρ. 1 του άρθρου 98 του ιδίου νόμου και όχι 
πάνω από πεντακόσια (500) γραμμάρια μικτού βάρους 
και προορίζονται αποκλειστικά για ατομική χρήση ή 
δ) παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν 
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προορίζονται για εμπορία ή ε) διατίθενται δωρεάν για 
σκοπούς έρευνας αγοράς.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022   

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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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