
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία A.1001/24.12.2019 
απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαι-
ούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολο-
γίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/
30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, 
«Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από 
τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εται-
ρίας ΚΑΕ Α.Ε.  - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφο-
ρολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από 
την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/
22-03-1993 απόφασης των Υφυπουργών Οικονο-
μικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης 
και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδα-
σμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β’ 521).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1049 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία A.1001/24.12.2019 

απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαι-

ούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορο-

λογίας βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 62, 63, 64, 106, 106Β, και 111 του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και 
ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 106.

β) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α’ 142),
γ) του Kεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 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 του νόμου αυτού,

δ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31.07.2017 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκε-
κριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744),

ε) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596ΕΞ2017/02.08.2017 
απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής 
αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυ-
τής» (Β’ 2745),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.«Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213ΕΞ2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού 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.

3. Την υπό στοιχεία Α.1001/24.12.2019 απόφαση του 
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Διαδικασία εφοδιασμού των δικαι-
ούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας 
βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις 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 Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17-1-2020 
του Υπουργού Οικονομικών,  «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
A.1001/24.12.2019 απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία εφοδιασμού των 
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δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας 
βιομηχανοποιημένων καπνών» (Β’ 102), για λόγους θέ-
σπισης ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στους εγκεκριμένους 
αποθηκευτές καπνικών προϊόντων κατόχους άδειας 
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, στο πλαίσιο ενίσχυ-
σης και παροχής διευκολύνσεων στους φερέγγυους οι-
κονομικούς φορείς στον τομέα των καπνικών προϊόντων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά την παρ.  5 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 

A.1001/24.12.2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προστίθεται 
παρ. 6, ως ακολούθως:

«6. Η εγγύηση της παρ.  1 μειώνεται κατά πενήντα 
τοις εκατό (50%) στην περίπτωση που τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εγκεκριμέ-
νου οικονομικού φορέα λαμβάνουν την προβλεπό-
μενη από την παρ. 3 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία 
ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/31.7.2017 απόφασης Υφυπουρ-
γού Οικονομικών μείωση της εγγύησης παραγωγής, με-
ταποίησης, κατοχής».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη-
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1047 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/

30-6-1999 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, 

«Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων από 

τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εται-

ρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφο-

ρολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων από 

την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’1470). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 6 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 

«Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων» (Α’ 194),

β) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

γ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηρι-
ακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Α’ 228) ,

δ) των άρθρων 53, 53Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64 και 109 του 
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν. 2960/2001, Α’ 265),

ε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» , «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότε-
ρα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της 
παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

στ) της υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/
ΠΟΛ.1029/02-02-1995 απόφασης Υφυπουργού Οικονο-
μικών «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής 
από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της 
εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που 
πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών 
Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξι-
διώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα καθώς και των υπηρεσιών 
που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β’ 105),

ζ) της από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
της από 22-3-2013 τροποποίησης αυτής,

η) της υπό στοιχεία Τ. 2043/87/Β.0019/22-3-93 από-
φασης των Υφυπουργών Οικονομικών «Διαδικασία 
προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων 
στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητων 
ειδών» (Β’ 521),

θ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ1182030ΕΞ2016/
13-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού του Οικονομι-
κών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χο-
ρήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα 
από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα 
προϊόντα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του 
ν. 2960/2001, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθε-
στώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, 
επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακο-
λούθησης και ελέγχου αυτών» (Β’ 4173),

ι) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1119744 ΕΞ 2017/
08-08-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παρα-
γωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την 
εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές 
βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περ. 
στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, την 
επιβολή Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο αυτού» (Β’ 2889),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1188105ΕΞ2016/
22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων 
καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλω-
σης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, 
ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A 
του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» (Β’ 4241), 
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ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υπο-
κείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’ 2744)

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ 2017/
02-08-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορι-
σμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας 
φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη 
λειτουργία αυτής» (Β’ 2745),

ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργα-
νισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213ΕΞ2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 
Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 από-
φαση Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορο-
λογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης 
Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων 
από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε..» (B’ 1470), όπως τροποποιή-
θηκε από την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1121993 ΕΞ2017/
10.08.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 2908).

4. Την υπ’  αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18) σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις 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 Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-1-2020 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 απόφασης Υπουργού Οι-
κονομικών «Διενέργεια και Φορολογημένων Πωλήσεων 
από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών της εταιρίας 
ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης Αδασμοφορολογή των 
και Φορολογημένων Προϊόντων από την εταιρία ΚΑΕ 
Α.Ε.» (Β’ 1470), με σκοπό την υπαγωγή των προϊόντων 
των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του 
ν.  2960/2001 (Α’  265) στην περίπτωση που για αυτά 
έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις, ήτοι 
είναι φορολογημένα, στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
που ρυθμίζει τη διαδικασία πώλησης αδασμοφορολό-
γητων και φορολογημένων προϊόντων από την εταιρεία 
Κ.Α.Ε. ΑΕ καθώς και την κατάργηση της συναποθήκευσης 
των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 
για τα οποία έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις, με προϊόντα τα οποία τελούν 
υπόκαθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανά-

λωσης, μετά την κατάργηση του θετικού συντελεστή 
Ε.Φ.Κ. και την επιβολή μηδενικού συντελεστή στα προϊ-
όντα του άρθρου 90 με τις διατάξεις του άρθρου 92 του 
ν. 4583/2018 (Α’ 212).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπο στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-6-1999 (Β’ 1470) 

απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Mε την επιφύλαξη της παρ. 2, τα προϊόντα που 

προορίζονται να πωληθούν φορολογημένα, βρίσκονται 
σε καθεστώς αναστολής της είσπραξης των φορολο-
γικών επιβαρύνσεων, εκτός των βιομηχανοποιημένων 
καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της περ. στ) της 
παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι 
ήδη φορολογημένα.

2. Τα προϊόντα των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του 
άρθρου 53Α του ν.  2960/2001 που προορίζονται να 
πωληθούν φορολογημένα, δύναται να αποθηκεύονται 
φορολογημένα.»

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προμήθεια, εναποθήκευση και διακίνηση των προ-

οριζόμενων για φορολογημένες πωλήσεις προϊόντων, 
πλην της προμήθειας και διακίνησης: των βιομηχανοποι-
ημένων καπνικών προϊόντων, των προϊόντων της περ. στ) 
της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία 
είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προϊόντων των 
περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου στην περί-
πτωση που είναι φορολογημένα, διενεργούνται σύμφω-
να με τη διαδικασία που ορίζεται από την υπό στοιχεία 
Τ.2043/87/Β.0019/22-3-1993 απόφαση Υφυπουργών Οι-
κονομικών και υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/
ΠΟΛ1029/2-2-1995 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.»

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής: «Η παράδοση των προϊόντων του ανωτέρω εδα-
φίου καθώς και των προϊόντων των περ. α), β), δ) και 
ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, στην 
περίπτωση που είναι φορολογημένα, πραγματοποιείται 
με την έκδοση των προβλεπομένων στις διατάξεις του 
ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», λογιστικών στοιχείων» 
(Α’ 251).

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Για κάθε προϊόν, που προορίζεται για αδασμοφορο-
λόγητη ή φορολογημένη πώληση, πλην των βιομηχανο-
ποιημένων καπνικών προϊόντων και των προϊόντων της 
περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 
τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και των προ-
ϊόντων των περ. α), β), δ) και ε) της ιδίας παραγράφου 
στην περίπτωση που είναι φορολογημένα, υπάρχουν 
υποχρεωτικά ενδείξεις δύο τιμών».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τηρούνται ξεχωριστές καρτέλες για τα φορολογημέ-

να βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα και τα προϊόντα 
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της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 
τα οποία είναι ήδη φορολογημένα καθώς και τα προϊόντα 
των περ. α), β), δ), ε) της ιδίας παραγράφου στην περίπτω-
ση που είναι φορολογημένα, από εκείνες που τηρούνται 
για τα είδη που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εί-
σπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με βάση τις πωλήσεις, συντάσσονται από τον πω-

λητή ημερησίως οι ακόλουθες συγκεντρωτικές κατα-
στάσεις:

α) κατάσταση πωληθέντων ειδών σε επιβάτες με προ-
ορισμό τρίτη χώρα αδασμοφορολόγητες πωλήσεις,

β) κατάσταση πωληθέντων βιομηχανοποιημένων κα-
πνικών προϊόντων και προϊόντων της περ. στ) της παρ. 1 
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία είναι ήδη 
φορολογημένα,

γ) κατάσταση πωληθέντων φορολογημένων προϊό-
ντων των περ. α), β), δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α 
του ν. 2960/2001,

δ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλε-
ται ειδικός φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

ε) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφείλε-
ται φόρος κατανάλωσης και Φ.Π.Α.,

στ) κατάσταση πωληθέντων ειδών για τα οποία οφεί-
λεται Φ.Π.Α.,

Οι καταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν τα πωληθέντα 
είδη κατ’ είδος, ποσότητα και αξία.

Οι παραπάνω καταστάσεις φυλάσσονται κατά τις ισχύ-
ουσες διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και 
τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της τελωνειακής 
και φορολογικής αρχής».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1048 (3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/

22-03-1993 απόφασης των Υφυπουργών Οικονο-

μικών «Διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης 

και διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδα-

σμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β’ 521). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 6 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 

«Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων 
διατάξεων»(Α’ 194),

β) του άρθρου 19 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

γ) του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηρια-
κή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (Α’ 228),

δ) των άρθρων 53, 53Α, 54, 55, 56, 62, 63, 64 και 109 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),

ε) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων», «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότε-
ρα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της 
παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού,

στ) της υπό στοιχεία 1013633/8911/1807/0014/
ΠΟΛ.1029/02-02-1995 απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις και διαδικασία 
απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό 
της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής από-
κτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.” με προορισμό την παράδοσή 
τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο 
Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη Χώρα 
καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις 
πράξεις αυτές» (Β’ 105),

ζ) της από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

η) της υπό στοιχεία Τ.3451/41/Β0019/30-06-1999 από-
φασης Υφυπουργού Οικονομικών «Διενέργεια και Φορο-
λογημένων Πωλήσεων από τα Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών της εταιρίας ΚΑΕ Α.Ε. - Διαδικασία Πώλησης 
Αδασμοφορολογήτων και Φορολογημένων Προϊόντων 
από την εταιρία ΚΑΕ Α.Ε.» (Β’ 1470),

θ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ1182030ΕΞ2016/
13-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγη-
ση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από 
τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα 
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 
των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστο-
λής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του 
Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και 
ελέγχου αυτών» (Β’ 4173),

ι) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Β 1119744 ΕΞ 2017/
08-08-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παρα-
γωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την αποστολή, την 
εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές 
βιομηχανοποιημένων καπνών, του προϊόντος της περ. 
στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/01, την επιβο-
λή Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο αυτού» (Β’2889),

ια) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1188105ΕΞ2016/
22-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
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«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη-
χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων 
καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλω-
σης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, 
ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53A 
του ν. 2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.» (Β’ 4241),

ιβ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116601ΕΞ2017/
31-07-2017 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υπο-
κείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β’2744),

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ1116596ΕΞ2017/
02-08-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορι-
σμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας 
φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη 
λειτουργία αυτής» (Β’2745),

ιδ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α1125859ΕΞ2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οργανι-
σμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ» 
(Β’ 4738),

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213ΕΞ2013/
28-1-2013  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’130 
και Β’372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ.  α) της 
παρ. 3 του άρθρου 41 τουν. 4389/2016.

3. Την υπό στοιχεία Τ.2043/87/Β.0019/22-03-1993 
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών «Διαδικασία 
προμήθειας, εναποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων 
στα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγητωνει-
δών» (Β’ 521), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 
ΔΕΦΚΦ1121986ΕΞ2017/10.08.2017 (Β’ 2908) απόφαση 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη 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, 
την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Δι-
οικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση Υπουργού Οικονομι-
κών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

5. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Τ.2043/87/Β.0019/22-03-1993 απόφασης των Υφυ-
πουργών Οικονομικών «Διαδικασία προμήθειας, ενα-
ποθήκευσης και διακίνηση προϊόντων στα καταστήμα-
τα αδασμολόγητων και αφορολόγητων ειδών» (Β’ 521), 
προκειμένου να υπαχθούν τα προϊόντα των περ. α), β), 
δ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 
(Α’ 265) στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι προ-
βλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, ήτοι είναι φορο-
λογημένα στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
τη διαδικασία προμήθειας, εναποθήκευσης καθώς και τη 
διακίνηση προϊόντων στα καταστήματα αδασμολόγητων 
και αφορολόγητων ειδών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 4Α της υπό στοιχεία 

Τ.2043/87/Β.0019/22-03-1993 (Β’ 521) απόφασης των 
Υφυπουργών Οικονομικών προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Τα καταστήματα αδασμολόγητων και αφορολόγη-
των ειδών δύνανται να συναποθηκεύουν στη φορολο-
γική τους αποθήκη φορολογημένα προϊόντα των περι-
πτώσεων α), β), δ) ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 53Α 
του ν. 2960/2001, με τα προϊόντα των ιδίων περιπτώσεων 
που τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών 
επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα φορολογημένα 
προϊόντα, πρέπει να αποθηκεύονται με διακριτό τρόπο 
από τα προϊόντα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής, 
ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η παρακολούθηση 
της αποθήκης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20886 Τεύχος B’ 2102/28.04.2022

*02021022804220008*

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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