
 

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενημέρωση: 4/3/2021 1:30 μμ σελ. 1/2 
Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης – Αυτοκίνητα 
 /Ατέλειες Βιομηχανοποιημένων Καπνών / 

Αλκοολούχων Προϊόντων 
 

Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Αυτοκίνητα /Ατέλειες 
Βιομηχανοποιημένων Καπνών / Αλκοολούχων Προϊόντων 

  
 

1. Ε 
Σε ποιές περιπτώσεις απαλλάσσονται τα οινοπνευματώδη και καπνικά προϊόντα από 
τον Ε.Φ.Κ.; 

 Α 
Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα οινοπνευματώδη και καπνικά προϊόντα, εφόσον 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν: 

 στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, 

 από αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς και από τα μέλη των Οργανισμών 
αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 
τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα 
τους,  

 από τις ένοπλες δυνάμεις κάθε κράτους που συμμετέχει στη συνθήκη του 
Βορείου Ατλαντικού, πλην του κράτους-μέλους εντός του οποίου είναι 
απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εφόσον προορίζονται για χρήση από 
τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον 
εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,  

 από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην 
Κύπρο, σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 
16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το 
πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των 
κυλικείων τους, 

 για κατανάλωση στα πλαίσια συμφωνίας που συνάπτεται με τρίτες χώρες ή 
διεθνείς οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να 
υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

 για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες  εθνικές 
διατάξεις. 

Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων ή τυγχάνουν 
επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις 
σχετικές Α.Υ.Ο., τα βιομηχανοποιημένα καπνά στις ακόλουθες χρήσεις:  

 τα μετουσιωμένα επεξεργασμένα καπνά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
στη βιομηχανία ή στην καλλιέργεια δενδροκηπευτικών και τα υπολείμματα 
βιομηχανοποίησης του καπνού, τα οποία επιτρέπεται είτε να χρησιμοποιούνται 
στο εσωτερικό της χώρας για γεωπονικούς ή άλλους σκοπούς, είτε να 
αποστέλλονται σε άλλο Κράτος-Μέλος, είτε να εξάγονται αυτούσια, είτε να 
καταστρέφονται από τις καπνοβιομηχανίες,  

 τα βιομηχανοποιημένα καπνά που καταστρέφονται ενώπιον επιτροπής που 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  

 τα βιομηχανοποιημένα καπνά που προορίζονται αποκλειστικά για 
επιστημονικές δοκιμές, καθώς και για δοκιμές σχετικές με την ποιότητά τους,  

 τα βιομηχανοποιημένα καπνά που χρησιμοποιούνται ξανά από τον 
καπνοβιομήχανο, 

 τα βιομηχανοποιημένα καπνά που διατίθενται στο εργατοτεχνικό προσωπικό 
των καπνοβιομηχανιών. 

Απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. τα προϊόντα που ορίζονται ως αιθυλική αλκοόλη στις 
ακόλουθες χρήσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.:  
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 όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη 
μετουσίωση  

 όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής 
Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους-Μέλους και χρησιμοποιούνται 
για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για 
ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών) 

 όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού  

 όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων 

 όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που 
προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη-αλκοολούχων ποτών 
με αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2% vol.  

 όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για 
την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η 
περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής 
αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και 5 λίτρα ανά 100 
χιλιόγραμμα προϊόντος για τα άλλα προϊόντα  

 όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των 
αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς 

 όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας  

 όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά 
ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς 

 όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και 
παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα 
μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.  

Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους οι ποτοποιοί που 
λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, οι οποίοι παρέλαβαν ουδέτερη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχα αποστάγματα και 
προϊόντα απόσταξης με άμεση καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή με τρίμηνη 
αναστολή καταβολής αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110, για την 
παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τους, δικαιούνται να παραλαμβάνουν με 
απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης ή παντός είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος 
απόσταξης, σε λίτρα άνυδρα ίση με το 2% της συνολικής ποσότητας σε λίτρα άνυδρα 
των υλών αυτών, που παρέλαβαν κατά το προηγούμενο έτος, για την κάλυψη των 
απωλειών (φυρών) που είναι εγγενείς στη φύση των υλών αυτών και 
πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και 
μεταφοράς τους.  
Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για την ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
που παραλαμβάνεται για εμφιάλωση. 
Οι διατάξεις της παρ. αυτής είναι ανεξάρτητες από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 
9, του ν. 2969/01 (ΦΕΚ.281/Α). 

 


