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1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρό-
που, των διαδικασιών και των οργάνων για την 
εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για 
την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκα-
τάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής 
κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όρ-
γανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Β΄ 3294).

2 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών - JAMSHIDI SEYED MOHAMMAD AGHA.

3 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνι-
κών - AREIN MUHAMMAD YOUSUF ή MUHAMMAD 
YOUSUF ARIEN ή MUHAMMAD YOUSAF.

4 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών - (επ.) MUHAMMAD ή AREIN (ον.) YOUSAF 
ή MUHAMMAD YOUSUF.

5 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών - (επ.) MUHAMMAD ή AREIN (ον.) YOUSUF 
ARIEN ή MUHAMMAD YOUSUF.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1092 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 

απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρό-

που, των διαδικασιών και των οργάνων για την 

εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για 

την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκα-

τάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής 

κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όρ-

γανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

(Β΄ 3294). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και 

ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα της περ. β΄ της παρ. 
13 αυτού και του άρθρου 100 του ν. 4714/2020 «Φορο-
λογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/ 
1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την 
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αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω 
των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 148),

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 170) και ιδίως των άρθρων 4, 25, 28, 
37, 54ΣΤ, 62, 63 και της παρ. 5 του άρθρου 66 αυτού και

γ) 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 των 
άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 19 και 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

3. 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 Α.Α.Δ.Ε. 
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31.07.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής "Mε εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β΄ 2743).

5. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, 
στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυ-
τών, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 
2016/06.07.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορι-
σμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.» (Β΄ 2108).

6. Την υπ’ αρ. 1135781/4484/17.12.1997 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 
«Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του 
ν. 2523/1997 (Α΄179) για την αναστολή λειτουργίας επαγ-
γελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών» (Β΄6), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 1106210/3960/
ΔΕ-Γ’/07.11.2000 (Β΄1442) όμοια, σε συνδυασμό με την 
υποπαρ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπό στοιχεία Α.1166/16.07.2021 κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Προσ-
διορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της 
ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13 Α
του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου 
στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της ανα-
στολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το 
ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε 
ειδικότερου θέματος» (Β΄3193).

8. Την υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και 
των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του
ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελμα-
τικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής 
κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 3294).

9. Την ανάγκη τροποποίησης της οριζόμενης στο 
άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 (Β΄ 3294) 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαδικασίας, σχετικά με την έκδοση 
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την αναστολή λει-
τουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης σε περίπτωση 
παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδι-
κασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 
13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας 
επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής 
χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από 
τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Β΄ 3294), ως ακολούθως:

Το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5
της υπό στοιχεία Α.1169/2021 απόφασης του Διοικητή 
της ΑΑΔΕ αντικαθίστανται, ως εξής: «Ο Προϊστάμενος 
της υπηρεσίας της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον 
έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας, αποστέλλει 
αμελλητί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ έγγραφο, στο οποίο 
παρατίθενται τα οριζόμενα σχετικά με την εφαρμογή 
του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
13Α του ν. 2523/1997, και φάκελο με την έκθεση ελέγχου, 
την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54ΣΤ του
ν. 4174/2013, τις υποβληθείσες απόψεις του υπαίτιου για 
την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της 
επαγγελματικής εγκατάστασης και κάθε πρόσφορο στοι-
χείο για την υπόθεση. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Γενικής 
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για τη 
διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής 
εγκατάστασης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

2. Τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία Α.1169/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή τροπο-
ποιείται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται και για 
υποθέσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1169/2021 απόφασης 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ μέχρι τη δημοσίευση της παρού-
σας, χωρίς να απαιτείται η αποστολή του οριζόμενου 
στην παρ. 1 της παρούσας απόφασης εγγράφου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

(2)
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-
πνικών - JAMSHIDI SEYED MOHAMMAD AGHA.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 107/19/2022 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που 
εκδόθηκε την 06.07.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του 
άρθρου 119Α και το εδάφιο ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 
155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και 
αφορά λαθρεμπορία χιλίων διακοσίων (1.200) πακέτων 
τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 11.08.2016 στην οδό 
Πατησίων έμπροσθεν πρώην ΑΣΣΟΕ στην Αθήνα (σχετ. 
η υπό στοιχεία 3008/14/11-α/12.08.2016 μηνυτήρια 
αναφορά του Τ.Α. Κυψέλης) 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 ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και δε-
καεπτά λεπτών (4.405,17 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός 
Δασμός τσιγάρων 536,37 €, Φ.Π.Α. τσιγάρων 928,80 €,
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 2.940,00 € τσιγάρων ( Πά-
γιος Ε.Φ.Κ 1.980,00€ + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 960,00 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) JAMSHIDI (ον.) 
SEYED ΜOHAMMAD AGHA του SEYED MERAJODIN, 
γεν. 1.1.1982 στο Αφγανιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών 
επί της οδού Αχαρνών 26 ή Ευνάρδου 4 και νυν αγνώ-
στου διαμονής, κάτοχο του ΑΦΜ 169917247 και του υπ’ 
αρ. 23667 Δ.Α.Δ.Π., πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού 
δεκατριών χιλιάδων διακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πε-
νήντα ενός λεπτών (13.215,51 €), ήτοι το τριπλάσιο των 
διαφυγόντων δασμών και φόρων σύμφωνα με την παρ. 
1 του άρθρου 150 τουν. 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 στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

(3)  
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπο-

ρία καπνικών - AREIN MUHAMMAD YOUSUF ή 

MUHAMMAD YOUSUF ARIEN ή MUHAMMAD 

YOUSAF.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 207/22/2022 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-

θηκε την 07.06.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του άρθρου 
119Α και το εδάφιο ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και αφορά 
λαθρεμπορία εβδομήντα πέντε (75) πακέτων τσιγάρων 
και εννιά (09) συσκευασιών καπνού, που διαπιστώθηκε 
την 08.05.2018 στην οδό Τελαμώνος αρ. 8 στο Παγκράτι 
(σχετ. η υπό στοιχεία 1057/9/4- β/09.05.2018 μηνυτήρια 
αναφορά του Τ.Α. Παγκρατίου), και δημοσιεύεται σύμφω-
να 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 ποσό 
των τετρακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών 
(420,99 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός τσιγάρων 
35,08 €, Φ.Π.Α. τσιγάρων 65,38 € Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης τσιγάρων 211,60 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 123,75 € + 
Αναλογικός Ε.Φ.Κ 87,85 €), Εισαγωγικός Δασμός καπνού 
10,66 €, Φ.Π.Α. καπνού 21,77 € και Ειδικός Φόρος Κατα-
νάλωσης καπνού 76,50 €.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο AREIN MUHAMMAD 
YOUSUF ή MUHAMMAD YOUSUF ARIEN ή MUHAMMAD 
YOUSAF του MUHAMMAD SHAFI γεν. την 01.05.1965 στο 
Πακιστάν, με ΑΦΜ 169932110 πρώην κάτοικο Αθηνών 
στην οδό Ικονίου 6, πρώην κρατούμενο στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. 
Αμυγδαλέζας και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό 
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι 
το ελάχιστο, σύμφωνα με την 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 στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

(4)  
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών - (επ.) MUHAMMAD ή AREIN (ον.) YOUSAF 

ή MUHAMMAD YOUSUF.   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 192/22/2022 καταλογιστικής πράξης 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε 
την 07.06.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142, 
την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του άρθρου 119Α 
και το εδάφιο ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και αφορά λα-
θρεμπορία εκατόν ογδόντα (180) πακέτων τσιγάρων 
και είκοσι (20) συσκευασιών καπνού, που διαπιστώθη-
κε την 27.02.2022 στην οδό Σωζοπόλεως αρ. 14 στην 
Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 3008/14/2/28.02.2022 μηνυτήρια 
αναφορά του Τ.Α. 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 ποσό 
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των χιλίων εφτά ευρώ και είκοσι λεπτών (1.007,20 €), 
εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός τσιγάρων 89,71 €, 
Φ.Π.Α. τσιγάρων 160,30 € Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
τσιγάρων 512,39 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 297,00€ + Αναλογικός 
Ε.Φ.Κ 215,39 €), Εισαγωγικός Δασμός καπνού 25,76 €,
Φ.Π.Α. καπνού 49,04 € και Ε.Φ.Κ. καπνού 170,00 €.

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD ή AREIN 
(ον.) YOUSAF ή MUHAMMAD YOUSUF του ΜUHAMMAD 
SHAFI γεν. την 01.05.1965 στο Πακιστάν, με ΑΦΜ 
169932110 πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό Ικονίου 6, 
πρώην κρατούμενο στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας και νυν 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού τριών χιλιά-
δων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (3.021,60 €),
ήτοι το τριπλάσιο των αναλογούντων στα υπό κρίση κα-
πνικα δασμών και φόρων, σύμφωνα με την 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 στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

Ι

 (5) 
 Επιβολή πoλλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών - (επ.) MUHAMMAD ή AREIN (ον.) YOUSUF 

ARIEN ή MUHAMMAD YOUSUF   

 Δυνάμει της υπ’ αρ. 40/22/2022 καταλογιστικής πρά-
ξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Αθηνών, που εκδό-

θηκε την 07.06.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
142, την παρ. 1 του άρθρου 152, την παρ. 2 του άρθρου 
119Α και το εδάφιο ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 155 του
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και αφο-
ρά λαθρεμπορία δέκα έξι (16) πακέτων τσιγάρων, 
που διαπιστώθηκε την 20.04.2019 στην λαϊκή αγο-
ρά επί της οδού Μ. Βόδα στην Αθήνα (σχετ. η υπ’ αρ. 
3008/14/27/21.04.2019 μηνυτήρια αναφορά του Τ.Α. Αγ. 
Παντελήμονα) 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 ποσό 
των εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών 
(67,73 €), ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 7,96 €, Φ.Π.Α. 14,24 €
και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 45,53 € ( Πάγιος Ε.Φ.Κ. 
26,40 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 19,13 €).

2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) MUHAMMAD ή 
AREIN (ον.) YOUSUF ARIEN ή MUHAMMAD YOUSUF του 
MUHAMMAD SHAFI γεν. την 01.05.1965 στο Πακιστάν, 
με ΑΦΜ 169932110 πρώην κάτοικο Αθηνών στην οδό 
Ικονίου 6, πρώην κρατούμενο στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδα-
λέζας και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το 
ελάχιστο, σύμφωνα με την 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 στο Φ.Ε.Κ. 

 Η Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036981307220004*
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