
Ι. Ενεργειακά Προϊόντα 

Τύπος ενεργειακού προϊόντος Κωδικός Σ.Ο. 
Excise 

product 
Code 

Συντελεστής 
ΕΦΚ 

Ελάχιστος 
συντελεστής σε 

Ε.Ε. 

Βενζίνη αεροπλάνων 27101231 E420 697 €/1000 lt 359€/1000 lt 

Βενζίνη με μόλυβδο 27101250 E410 681 €/1000 lt 421€/1000 lt 

Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με αριθμό 
οκτανίων μέχρι και 95 

27101241 

E420 700 €/1000 lt 359€/1000 lt 
Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με αριθμό 
οκτανίων μεγαλύτερο των 95 αλλά 
μικρότερο του 98  

27101245 

Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με αριθμό 
οκτανίων μεγαλύτερoι των 98  

27101249 

Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου 
βενζίνης 

27101270 E490 697 €/1000 lt  

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
κινητήρων 

27101943 
27101946 
27101947 
27101948 
27102011 
27102016 
27102019 

E430 410 €/1000 lt 330€/1000 lt 

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
θέρμανσης 

27101943 
27101946 
27101947 
27101948 
27102011 
27102016 
27102019 

E440 280 €/1000 lt 21 €/1000 lt 

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
άλλο από εκείνο των ανωτέρω 
περιπτώσεων 

27101943 
27101946 
27101947 
27101948 
27102011 
27102016 
27102019 

E430 410 €/1000 lt  

Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL 
OIL- Μαζούτ) 

27101962 
27101966 
27101967 
27102032 
27102038 

E470 38 €/1000 kg. 15 €/1000 lt 

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) ως 
καύσιμο κινητήρων / Ειδικό καύσιμο 
αεριωθουμένων 

27101921 E450 
410 €/1000 lt 330 €/1000 lt 

27101925 E450 

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) ως 
καύσιμο θέρμανσης 

27101925 E460 280 €/1000 lt 21 €/1000 lt 

Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) άλλη 
από εκείνη των ανωτέρω 
περιπτώσεων 

27101925 E450 410 €/1000 lt  

Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται 
ως καύσιμα κινητήρων 

271112 
271113 
271114 

E500 430 €/1000kg 125€/1000kg 



271119 
271129 

Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 
θέρμανσης και για άλλες χρήσεις 

271112 
271113 
271114 
271119 
271129 

E500 60 €/1000kg 0€/1000kg 

Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο 
βιομηχανικής, βιοτεχνικής και 
εμπορικής χρήσης σε κινητήρες 

271112 
271113 
271114 
271119 
271129 

E500 120 €/1000kg 41€/1000kg 

Λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) που 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 
θέρμανσης 

2701 
2702 
2704 

 0,3 €/GJ 0,15€/GJ 

Λιθάνθρακας, λιγνίτης και 
οπτάνθρακας (κοκ) που 
χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις 

2701 
2702 
2704 

 0,3 €/GJ  

Ελαφρύ πετρέλαιο (White spirit) 27101221 E480 20 €/1000 kg  

Άλλα ελαφριά λάδια 
27101290 
27102090 

E490 
E480 

12 €/1000 kg  

Βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο) 27101225 E480 17€/1000Kg  

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
(ξυλόλιο, βενζόλιο,τολουόλιο-μίγματα, 
αιθυλοβενζόλιο) 

270710 
270720 
270730 
270750 
290220 
290230 
290241 
290242 
290243 
290244 
290260 

 

E300 
E700 

372 €/1000 kg  

Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών 
οξέων 

38260010 
38260090 

E910 
E920 

410 €/1000 lt  

Ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρηματική 
χρήση από καταναλωτές υψηλής 
τάσης 

2716  2,5 €/ΜWh 0,5€/ΜWh 

Ηλεκτρική ενέργεια για επιχειρηματική 
χρήση, από τους λοιπούς καταναλωτές 

2716  5 €/ΜWh. 0,5€/ΜWh 

Ηλεκτρική ενέργεια για μη 
επιχειρηματική  και οικιακή χρήση 

2716  2,2 €/ΜWh 1€/ΜWh 

Ηλεκτρική ενέργεια για μη 
επιχειρηματική χρήση από λοιπές 
χρήσεις 

2716  5 €/ΜWh 1€/ΜWh 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο κινητήρων ως προωθητικό 

271111 
271121 

 
0 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

2,6 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 



Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης οικιακή χρήση  

271111 
271121 

 
0.3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης λοιποί 
καταναλωτές 

271111 
271121 

 
1,5 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

0,15 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
άλλες χρήσεις από 0 έως 36.000 GJ 

271111 
271121 

 
1,5€/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
άλλες χρήσεις από 36.000 έως 360.000 
GJ 

271111 
271121 

 
0,45€/GJ μικτή 

θερμογόνος 
δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
άλλες χρήσεις από 360.001 έως 
1.800.000 GJ 

271111 
271121 

 
0,40€/GJ μικτή 

θερμογόνος 
δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
άλλες χρήσεις από 1.800.000 έως 
3.600.000 GJ 

271111 
271121 

 
0,35€/GJ μικτή 

θερμογόνος 
δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για 
άλλες χρήσεις από 3.600.000 GJ 

271111 
271121 

 
0,30€/GJ μικτή 

θερμογόνος 
δύναμη 

0,3 €/GJ μικτή 
θερμογόνος 

δύναμη 

 

  



ΙΙ. Αιθυλική Αλκοόλη και Αλκοολούχα Προϊόντα 

Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, θεωρούνται: 

 η αιθυλική αλκοόλη (περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά π.χ. ουίσκι, βότκα, λικέρ, τεκίλα, 
ρούμι, ούζο, κλπ.) 

 η μπύρα 
 τα ενδιάμεσα προϊόντα (π.χ. βερμούτ, κρασιά-λικέρ, κλπ.) 
 το κρασί/αφρώδες κρασί 
 τα παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα. 

 

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 

Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Αιθυλική Αλκοόλη: €2.450 ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20ο C. 
Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής (1.225 ευρώ) για την αιθυλική αλκοόλη που 
προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο ή την τσικουδιά. 

 Μπύρα: €5 ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μπύρας (€2,50), έναντι του 
ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά 
ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως. 

 Ενδιάμεσα προϊόντα: €102 ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που 
ορίζονται στα σημεία 6 και 7 του μέρους Β του Παραρτήματος ΙΙI του Κανονισμού (ΕΚ) της 
Επιτροπής 606/2009(EEL 193/24.7.2009), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε € 51   (Οίνος 
Γλυκύς Φυσικός) 

 Κρασί (Απλό Κρασί, Αφρώδες Κρασί): € 0 ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος 
 Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα: 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο 

τελικού προϊόντος.  

Συντελεστές (σε Πίνακα) 

Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Excise product 

Code 
Εθνικός 

Συντελεστής 

Ελάχιστος 
Εθνικός 

Συντελεστής 

Αιθυλική Αλκοόλη 
(ανά εκατόλιτρο άνυδρης 

αιθυλικής αλκοόλης) 

Α)όλα τα προϊόντα με 
αποκτημένο ογκομετρικό 
αλκοολικό τίτλο άνω του 

1,2% vol., τα οποία 
υπάγονται στους 

κωδικούς Σ.Ο. 22.07 και 
22.08, ακόμη και όταν τα 

εν λόγω προϊόντα 
αποτελούν μέρος 

προϊόντος υπαγόμενου σε 
άλλο κεφάλαιο της 

Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, 

β) τα προϊόντα των 
κωδικών Σ.Ο. 22.04, 22.05 
και 22.06 με αποκτημένο 

S200 
S300 

2.450€ 
(ανά εκατόλιτρο 

άνυδρης 
αιθυλικής 
αλκοόλης) 

1.225 
Ούζο, Τσίπουρο, 

Τσικουδιά 

http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/cust.pdf
http://www.gsis.gr/teloneia/xrisimes_plirofories_teloneia/efk/cust.pdf


ογκομετρικό αλκοολικό 
τίτλο άνω του 22% vol. 

Μπύρα 
(ανά βαθμό Plato κατά 

όγκο και εκατόλιτρο 
μπύρας) 

Κάθε προϊόν αλκοολικού 
τίτλου μεγαλύτερου του 
0,5 vol., που υπάγεται 

στον κωδικό Σ.Ο. 22.03, 
καθώς και κάθε προϊόν, 

το οποίο είναι μίγμα 
μπύρας με μη 

αλκοολούχα ποτά, τα 
οποία υπάγονται στον 

κωδικό Σ.Ο. 22.06. 

B000 

5 € 
(ανά βαθμό 

Plato κατά όγκο 
και εκατόλιτρο 

μπύρας) 

2,5 
Ανεξάρτητα 

μικρά 
Ζυθοποιεία 
Παραγωγή 

μικρότερη των 
200.000 

εκατόλιτρων 
μπύρας ετησίως) 

Ενδιάμεσα προϊόντα 
 

όλα τα προϊόντα με 
αποκτημένο ογκομετρικό 
αλκοολικό τίτλο άνω του 
1,2% vol. μέχρι και 22% 

vol., τα οποία υπάγονται 
στους κωδικούς Σ.Ο. 

22.04, 22.05 και 22.06 

I000 

102 
(ανά εκατόλιτρο 

τελικού 
προϊόντος) 

51 
Οίνοι-Λικέρ ΠΟΠ                      

του 
Παραρτήματος ΙΙΙ 
του Καν. (ΕΚ)της 

Επιτροπής 
606/2009 

Απλό Κρασί, Αφρώδες 
Κρασί, 

"απλό κρασί" 
περιλαμβάνει όλα τα 

προϊόντα που υπάγονται 
στους κωδικούς αριθμούς 

Σ.Ο. 22.04 και 22.05 
 

"αφρώδη κρασιά" 
περιλαμβάνει όλα τα 

προϊόντα που υπάγονται 
στους κωδικούς Σ.Ο. 

22.04.10, 22.04.21.10, 
22.04.29.10 και 22.05 

"απλό κρασί" 
W200 

 
"αφρώδη κρασιά" 

W300 

0 € 
(ανά εκατόλιτρο 

τελικού 
προϊόντος) 

0 

Ποτά παρασκευαζόμενα 
με ζύμωση εκτός από 

κρασί και μπύρα 
 

Όλα τα προϊόντα που 
υπάγονται στους 

κωδικούς Σ.Ο. 22.04 και 
22.05 καθώς και τα 

προϊόντα που υπάγονται 
στον κωδικό Σ.Ο. 22.06 

 
Λοιπά αφρώδη ποτά 
παρασκευαζόμενα με 

ζύμωση" όλα τα προϊόντα 
που υπάγονται στους 

κωδικούς Σ.Ο. 22.06.00.31 
και 22.06.00.39, καθώς 

και τα προϊόντα που 
υπάγονται στους 

κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 
22.04.21.10, 22.04.29.10 

και 22.05 

Απλά ποτά 
παρασκευαζόμενα 

με ζύμωση 
W200 

 
Αφρώδη ποτά 

παρασκευαζόμενα 
με ζύμωση 

 
W300 

20€ 
(ανά εκατόλιτρο 

τελικού 
προϊόντος) 

-  

 

  



ΙΙΙ. Βιομηχανοποιημένα Καπνά 

Βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης 

(Άρθρο 94 και 95 του ν.2960/01) 

α) Τσιγάρα:     Οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι 

πούρα ή πουράκια. 

 Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό γλιστρούν μέσα σε 

σωλήνες τσιγάρων. 

 Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό περιτυλίγονται σε 

τσιγαρόχαρτα. 

β) Πούρα και τα πουράκια:  Οι κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περίβλημα από φυσικό καπνό. 

  Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα καπνού και με εξωτερικό 

περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, 

που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως 

και το επιστόμιο στην περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο, όπου το βάρος 

ανά μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του επιστομίου, δεν είναι 

μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 γραμμάρια και η 

περίμετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους δεν είναι μικρότερη από 

34 χιλιοστά. 

Τα προϊόντα των παραπάνω περιπτώσεων θεωρούνται πούρα ή πουράκια 

αν μπορούν και προορίζονται αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν, 

δεδομένων των χαρακτηριστικών τους και των συνήθων καταναλωτικών 

προσδοκιών. 

 

γ) Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων: Ο 

κομμένος ή κατ' άλλον τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος 

σε πλάκες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάπνισμα χωρίς μεταγενέστερη βιομηχανική μεταποίηση 

και του οποίου τουλάχιστον το 25% του βάρους των σωματιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής μικρότερο 

από 1,5 χιλιοστόμετρο ή έχει πλάτος κοπής ίσο προς 1,5 χιλιοστόμετρο ή μεγαλύτερο, εφόσον ο καπνός 

αυτός πωλείται ή έχει πωληθεί για στρίψιμο τσιγάρων.  

δ) Άλλα καπνά για κάπνισμα:  Ο κομμένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεμαχισμένος καπνός, φιλαρισμένος 

(νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες, ο οποίος είναι 

κατάλληλος για κάπνισμα χωρίς μεταποίηση. 

 Τα συσκευασμένα υπολείμματα καπνού για λιανική πώληση, που 

δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις α), β) και γ), τα οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για κάπνισμα. Ως «υπολείμματα 

καπνού» νοούνται τα κατάλοιπα των φύλλων καπνού και τα 

υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία του καπνού ή 

την παραγωγή προϊόντων καπνού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:(1) Εξομοιώνονται με πούρα και πουράκια τα προϊόντα που αποτελούνται κατά ένα μέρος από ουσίες 

διαφορετικές από τον καπνό, τα οποία ανταποκρίνονται όμως στα λοιπά κριτήρια που προβλέπονται στους 

ορισμούς για τα πούρα και τα πουράκια  

(2) Εξομοιώνονται με τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισμα τα προϊόντα που αποτελούνται κατά ένα μέρος ή εξ 

ολοκλήρου από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, τα οποία ανταποκρίνονται όμως στα λοιπά κριτήρια που 

προβλέπονται στους ορισμούς για τα τσιγάρα και τα άλλα καπνά για κάπνισμα 



(3) Τα προϊόντα που δεν περιέχουν καπνό, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση, δεν 

θεωρούνται βιομηχανοποιημένα καπνά 

Συντελεστές Ε.Φ.Κ. 

(Άρθρο 97 του ν.2960/01)  

 Τσιγάρα : Ο Ε.Φ.Κ. των τσιγάρων διαρθρώνεται:  
α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 

82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι το ίδιο για όλες 

τις κατηγορίες τσιγάρων και 

β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 26% και υπολογίζεται στη τιμή λιανικής 

πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις 

κατηγορίες τσιγάρων. 

Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω 

περιπτώσεις α) και β) δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια 

τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα). 

 Πούρα και πουράκια : 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.  

 Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων: 
ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται στα 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού 
βάρους.  

 Άλλα καπνά για κάπνισμα: ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 
ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.  

  



 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Κωδικός 

Σ.Ο. 

Κωδικός 

EMCS 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Τσιγάρα 

2402 209000 

(με καπνό) 

2402 900000 

(υποκατάστατ

α καπνού) 

2402 201000 

(με γαρίφαλο) 

Τ200 

Ο Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη 

Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) 

λιανικής πώλησης των τσιγάρων δεν 

μπορεί να είναι κατώτερος του 60% 

της τιμής αυτής και των 90 ευρώ ανά 

Φ.Μ. 

Πάγιος φόρος: Από 7,5% έως 76,5% 

της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης (Ε.Φ.Κ.+ΦΠΑ) της 

Σ.Μ.Τ. λιανικής πώλησης των 

τσιγάρων 

Αναλογικός φόρος: Δεν 

προβλέπεται ελάχιστος κοινοτικός 

συντελεστής 

Πάγιος φόρος: 82,50 

ευρώ ανά 

φορολογική μονάδα 

 

Αναλογικός φόρος: 

26% 

στην τιμή λιανικής 

πώλησης μιας 

Φορολογικής 

Μονάδας (Φ.Μ.) 

τσιγάρων. 

Ελάχιστος 

Ε.Φ.Κ.:117,50 ευρώ 

Πούρα και 

πουράκια 

2402 100000 

(με καπνό) 

2402 900000 

(υποκατάστατ

α καπνού) 

Τ300 

5% της τιμής λιανικής πώλησης ή 12 

ευρώ ανά 1000 τεμάχια ή ανά 

χιλιόγραμμο 

35% επί της κατά 

χιλιόγραμμο τιμής 

λιανικής πώλησής 

τους 

Λεπτοκομμέ

νος καπνός 

για την 

κατασκευή 

χειροποίητ

ων 

(στριφτών) 

τσιγάρων 

2403 191000 

2403 199000 
Τ400 

50% της Σ.Μ.Τ. λιανικής πώλησης 

του καπνού αυτού 

ή 60 ευρώ ανά χιλιόγραμμο 

 

170 ευρώ ανά 

χιλιόγραμμο 

καθαρού βάρους  

Άλλα καπνά 

για 

κάπνισμα 

2403 191000 

2403 199000 

2403 110000 

2403 910000 

2403 999000 

Τ500 
20% της τιμής λιανικής πώλησης ή 

22 ευρώ ανά χιλιόγραμμο 

156,70 ευρώ ανά 

χιλιόγραμμο 

καθαρού βάρους 

 



Ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού  

(Άρθρο 106 του ν.2960/01) 

Όλα τα προϊόντα καπνού που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να φέρουν ένσημες 

ταινίες, οι οποίες αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία τους. Οι ταινίες αυτές πρέπει να είναι 

επικολλημένες στη συσκευασία η οποία προορίζεται για λιανική πώληση, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

προφυλάσσεται το περιεχόμενο και να καταστρέφεται όταν ανοίγεται η συσκευασία. Γενικά η 

επικόλληση των ταινιών αυτών γίνεται στους χώρους παραγωγής των προϊόντων καπνού. Οι ένσημες 

ταινίες διατίθενται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές :  

α) στον εγκεκριμένο αποθηκευτή και στον εγγεγραμμένο παραλήπτη του εσωτερικού, καθώς και στον 
εγκεκριμένο αποθηκευτή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) στο φορολογικό αντιπρόσωπο εγκεκριμένου αποθηκευτή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  

γ) στον εισαγωγέα από τρίτες χώρες και  

δ) στο πρόσωπο που έχει άδεια να παράγει βιομηχανοποιημένα καπνά στο εσωτερικό της χώρας, εκτός 
καθεστώτος αναστολής.  

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην αριθμ. Α.1001/24.12.2019 Απόφαση του Διοικητή 

ΑΑΔΕ. Τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωμένα να γράφουν σε ευρώ την τιμή λιανικής πώλησης στα 

πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία που διατίθενται στη λιανική πώληση ή στις ένσημες φορολογικές 

ταινίες που επικολλούνται σε αυτά.  

Οι ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού χρησιμοποιούνται επίσης και ως χαρακτηριστικά ασφαλείας 

προϊόντων καπνού που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας κατ‘ εφαρμογή του άρθρου 16 

της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ. 

 

Ενδείξεις και συσκευασία βιομηχανοποιημένων καπνών 

(Άρθρο 100 και 107 του ν.2960/01 

Στα πακέτα ή στη μικρότερη συσκευασία διάθεσης των βιομηχανοποιημένων καπνών που 

καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, πρέπει να 

αναγράφεται λιθογραφικά ή τυπογραφικά η επωνυμία της επιχείρησης που τα παράγει, το σήμα και το 

είδος αυτών, το βάρος σε γραμμάρια ή ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 

Τα θέματα της κατασκευής, παρουσίασης και πώλησης των προϊόντων καπνού και ειδικότερα οι 

γενικές προειδοποιήσεις, οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις οι οποίες αφορούν την υγεία, τα 

ενημερωτικά μηνύματα και άλλες ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στις μονάδες συσκευασίας 

των προϊόντων καπνού ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν.4419/2016 (ΦΕΚ Α’ 174) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία  οι προβλέψεις της 

Οδηγίας 2014/40/ΕΕ.  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/greeklegislation?subcatid=10001940&legaldocid=10643959

