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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1003 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06-10-2008 από-

φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-

κών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» 

(Β’ 2149). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94),

β) των άρθρων 4, 10, 11 και 15, της παρ. 2 του άρθρου 
18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 «Φο-
ρολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

γ) του πρώτου εδαφίου των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 
του Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας» (ν. 2859/2000, 
Α’ 248),

δ) του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

ε) του κεφ. Ε’ του μέρους Β’ του ν. 4849/2021 «Αναμόρ-
φωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, 
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτή-
των και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων 
στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νο-
μοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207),

στ) του άρθρου 73 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση 
του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθ-
μίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, 
άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλ-
λες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63),

ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής 
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχει-
ρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014),

η) 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 (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

3. Την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-
10-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη επικαιροποίησης της Εθνικής Ονοματο-
λογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοι-
χεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 (Β’ 2149) 
απόφασης, τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1 
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστη-
ριότητας (Κ.Α.Δ.):
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

70.22.11.06 Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον 
ιδιωτικό τομέα

86.90.19.15 Υπηρεσίες καταπολέμησης φθειρών

93.19.13.07 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ελεγχόμενων 
κυνηγετικών περιοχών

93.29.19.10
Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής 
δραστηριότητας «δωμάτια απόδρασης» 
(escape rooms)

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 7 Ιανουαρίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

    Ι 

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών. 

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 222/17/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 20.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 14.040 πακέτων τσιγά-

ρων και 665 πακέτων καπνού, που διαπιστώθηκε την 
07.03.2016 στη Νέα Ιωνία και στην Αργυρούπολη (σχετ. 
η υπό στοιχεία 1057/9/48-α’/08-03-2016 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Δημόσιας Ασφαλείας της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 
του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (58.951,56 €), 
εκ των οποίων ποσό 51.385,73 €, ήτοι Εισαγωγικός Δα-
σμός 6.485,81 €, Φ.Π.Α. 10.501,92 € και Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης 34.398,00 €, αναλογεί στα κατασχεθέντα 
τσιγάρα, ενώ ποσό 7.565,83 €, ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
885,27 €, Φ.Π.Α. 1.470,28 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 5.210,28 €, αναλογεί στον καπνό που κατασχέθηκε.

2. Επιβλήθηκε στους υπαιτίους πολλαπλό τέλος συ-
νολικού ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακο-
σίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(176.854,68 €), ήτοι το τριπλάσιο των δασμών κ.λπ. φό-
ρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξή του 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώ-
δικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του οποίου:

α) ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσ-
σάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (25.264,95 €) 
επιμερίστηκε στον (επ.)MUHAMMAD (ον.) AMIR του 
ALLAH RAKHA και της AMINA BIBI, γεν. 01-01-2001 ή 
10-01-2001 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Νέας Ιωνίας, 
οδός Αριστοτέλους αρ. 14 ή Αθηνών, οδός Αχαρνών αρ. 
40 και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε 
επί του αιτήματός του η υπ’ αρ. 924/12-01-2018 απορ-
ριπτική απόφαση της Αρχής Προσφυγών και η υπ’ αρ. 
17535/28- 02-2020 απόφαση απαραδέκτου, αναφορικά 
με μεταγενέστερο αίτημά του περί διεθνούς προστασίας 
και

β) ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσ-
σάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (25.264,95 €) 
επιμερίστηκε στον (επ.)PROTASOV (ον.)PASKAL του 
LAZAR ή LAZAROV και της DEMIRA, γεν. 19-10-1975 στη 
Βουλγαρία, πρώην κάτοικο Ελευσίνας, οδός Αντιγόνης 
αρ. 18 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 164092139, 
κάτοχο της υπ’ αρ. 135541321 Ταυτότητας Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

4. Απείχαμε της επιβολής πολλαπλού τέλους σε βάρος 
του (επ.)ALI (ον.)RZWAN ή RIZWAN του Anyat και της 
Arshad, γεν. 11-07-1994 στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο 
Νέου Ηρακλείου, οδός Αθηνάς αρ. 14 και νυν αγνώστου 
διαμονής.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ
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   (3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

  Δυνάμει της υπ’ αρ. 88/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε την 01.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα», αφορά λαθρεμπορία 150 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 05.05.2015 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. 
η υπ’ αρ. 3008/14/28/06-05-2015 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και 
ενενήντα εννέα λεπτών (548,99 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 62,29 €, Φ.Π.Α. 112,20 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 367,50 €.

2. Επιβλήθηκε στον RAMZAN NAZIR του NAZIR AHMED 
και της NASREEN, γεν. 01.01.1989 στο Πακιστάν, κάτοικο 
Γαλατσίου, οδός Τραλλέων αρ. 100 και νυν αγνώστου 
διανομής, με Α.Φ.Μ: 148186654, πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού χιλίων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και 
ενενήντα επτά λεπτών (1.646,97 €) ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ

    Ι 

(4)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.  

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 55/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκ-
δόθηκε την 01.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα», αφορά λαθρεμπορία 350 πακέτων τσιγάρων, που 
διαπιστώθηκε την 22.06.2015 στην Αθήνα Αττικής (σχετ. 
η υπ’ αρ. 3008/14/40/23-06-2015 μηνυτήρια αναφορά 
του Τμήματος Ασφαλείας Ομόνοιας), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως 
άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων διακοσίων ογδόντα ευρώ και 
ενενήντα οκτώ λεπτών (1.280,98 €), ήτοι Εισαγωγικός 
Δασμός 161,68 €, Φ.Π.Α. 261,80 € και Ειδικός Φόρος Κα-
τανάλωσης 857,50 €.

2. Επιβλήθηκε στον MUHAMMAD IMRAN KHAN του 
MANZOOR και της SHAMIN, γεν. 01.01.1987 στο Πακι-
στάν, κάτοικο Αθηνών, οδός Βηλαρά αρ. 3 ή κάτοικο 
Διονύσου Αττικής, οδός Δημοκρατίας αρ. 4 ή κάτοικο 
Λαζαρίνας Καρδίτσας και νυν αγνώστου διανομής, με 
Α.Φ.Μ: 151653837, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενε-
νήντα τεσσάρων λεπτών (3.842,94 €) ήτοι το τριπλάσιο 
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και 
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
150 του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ  

   Ι 

(5)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.  

 Δυνάμει της υπ’  αρ. 504/17/2021 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 01.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της 
παρ. 2 του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 62 πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 20.11.2016 στην Αθήνα Αττικής 
(σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/16/21-11-2016 μηνυτήρια ανα-
φορά του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Παντελεήμονα), και 
δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 152 
του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των διακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα 
λεπτών (227,60 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο JAMAL BEPARI του KAMAL 
και της KOMOLA, γεν. 01.09.1989 στo Μπαγκλαντές, κατ. 
Αθηνών, οδός Φωκαίας αρ. 10 και νυν αγνώστου διαμο-
νής, με ΑΦΜ: 160482520, πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
150 του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξή του 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώ-
δικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
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Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ  

   I 

(6)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών.  

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 585/17/2021 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών που εκδό-
θηκε την 01.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 142, της παρ. 1 του άρθρου 152, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α και της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά λαθρεμπορία 250 πακέτων τσιγάρων και 16 συ-
σκευασιες καπνού, που διαπιστώθηκε την 23.07.2016 
στην Αθήνα Αττικής (σχετ. η υπ’ αρ. 1057/9/6/24-07-2016 
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακρο-
πόλεως), και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων εκατόν οκτώ ευρώ και εβδομή-
ντα δύο λεπτών (1.108,72 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 
138,66 €, Φ.Π.Α. 232,22 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλω-
σης 737,86 €.

2. Επιβλήθηκε στον UDDIN SHAHAB του ABDUR 
RAZZAK και της HALALA KHATON, γεν. 02.10.1968 στο 
Μπαγκλανές, κάτοικο Αθηνών, οδός Σαπφούς αρ. 2 ή 3 
ή 9 και νυν αγνώστου διανομής, με Α.Φ.Μ: 125085348, 
πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τρια-
κοσίων είκοσι έξι ευρώ και δεκαέξι λεπτών (3.326,16 €) 

ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση 
καπνικά δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ  

   Ι 

(7)
  Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-

πνικών προϊόντων στον IQBAL JAVEDΤΟΥ LAL 

KHAN και της RAZ BIBI.

 Με την υπό στοιχεία 21GRYP08320000033-2/ 
13-01-2022 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ 
άρθρα 152 και 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον 
νυν αγνώστου διαμονής, γεννηθέντα την 01/01/1970 
στο Πακιστάν, IQBAL JAVED του Lai Khan της Raz Bibi, 
με Α.Φ.Μ. 1124101841, ως προσωπικά υπεύθυνο, πολ-
λαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και ΟΧ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00), ήτοι εν συνόλω 
ποσό χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 1.536,00).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Οινόη, την 
13/01/2022.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02001261901220004*
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