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                 Απαλλαγζσ ταξιδιωτών τρίτων χωρών 
 

1. Ε 
Σι δικαιοφνται να φζρουν οι ταξιδιώτεσ φςτερα από ζνα ταξίδι ςε Σρίτη χώρα;  

 

 Α 
Στουσ ταξιδιϊτεσ που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ προσ τισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 
παρζχονται απαλλαγζσ ςτισ ειςαγωγζσ εμπορευμάτων των οποίων θ ςυνολικι αξία 
δεν υπερβαίνει τα 300 €.  
Σε περίπτωςθ επιβατϊν αεροπλάνων και πλοίων, το χρθματικό όριο απαλλαγισ είναι 
430 €.  
Προκειμζνου για ταξιδιϊτεσ κάτω των δεκαπζντε (15) ετϊν θ απαλλαγι περιορίηεται 
ςε είδθ ςυνολικισ αξίασ μζχρι 150 € ανεξάρτθτα από το μεταφορικό μζςον.  
Η αξία των προςωπικϊν αποςκευϊν ενόσ ταξιδιϊτθ, οι οποίεσ ειςάγονται προςωρινά 
ι επανειςάγονται μετά από προςωρινι εξαγωγι τουσ και θ αξία των φαρμακευτικϊν 
προϊόντων, που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ των προςωπικϊν αναγκϊν του 
ταξιδιϊτθ, δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν εφαρμογι των πιο πάνω απαλλαγϊν.  
- Προκειμζνου για κατοίκουσ παραμεκόριων ηωνϊν ι μεκοριακοφσ εργαηόμενουσ και 
μζλθ του πλθρϊματοσ μεταφορικϊν μζςων, θ απαλλαγι περιορίηεται ςε είδθ 
ςυνολικισ αξίασ μζχρι 175 €.  
- Για τα παρακάτω εμπορεφματα οι ποςότθτεσ που μποροφν να ειςαχκοφν ατελϊσ 
ανά ταξιδιϊτθ είναι οι εξισ:  
Α) Προϊόντα καπνοφ:  
α) Για ταξιδιϊτεσ που ταξιδεφουν αεροπορικώσ  
200 τεμ. τςιγάρα ι 10 πακζτα ι  
100 τεμ. Πουράκια (ποφρα μζγιςτου βάρουσ 3 γρ. το κακζνα) ι  
50 ποφρα ι  
250 γραμ. καπνοφ για κάπνιςμα,  
ι αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων.  
β) Για ταξιδιϊτεσ που ταξιδεφουν με τα λοιπά μεταφορικά μζςα:  
40 τεμ. Τςιγάρα ι 2 πακζτα ι  
20 τεμ. Πουράκια (ποφρα μζγιςτου βάρουσ 3 γρ. το κακζνα) ι  
10 τεμ. Ποφρα ι  
50 γραμ. καπνόσ για κάπνιςμα,  
ι αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων.  
Β) Αλκοόλη και αλκοολοφχα ποτά, εκτόσ του μθ αφρϊδουσ οίνου και τθσ μπφρασ:  
- αλκοόλθ και αλκοολοφχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλφτερο από 22% vol ι 
αικυλικι αλκοόλθ μθ μετουςιωμζνθ με αλκοολικό τίτλο 80% vol ι μεγαλφτερο: 1 
λίτρο ι  
- αλκοόλθ και αλκοολοφχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol: 2 
λίτρα ι αναλογικόσ ςυνδυαςμόσ αυτϊν των διαφορετικϊν προϊόντων και  
- ςυνολικά 4 λίτρα μθ αφρϊδουσ οίνου (κοινό κραςί) και 16 λίτρα μπφρασ.  
Για ταξιδιϊτεσ κάτω των δεκαεπτά (17) ετϊν δεν παρζχεται απαλλαγι για τα καπνικά 
προϊόντα και οινοπνευματϊδθ ποτά.  
Γ) Τποκείμενα ςε φόρο κατανάλωςησ προϊόντα (υγρά αναπλήρωςησ ηλεκτρονικών 
τςιγάρων -  ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνοφ - καφζσ)  
Ταξιδιϊτεσ προερχόμενοι από τρίτεσ χϊρεσ απαλλάςςονται από τον φόρο 
κατανάλωςθσ για προϊόντα υποκείμενα ςτο φόρο αυτόν, εφόςον μεταφζρονται 
αυτοπροςϊπωσ για ίδια χριςθ. Για να προςδιοριςτεί το κατά πόςο τα προϊόντα αυτά 
προορίηονται για ίδια χριςθ, λαμβάνονται υπόψθ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ τα εξισ 



 

 ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

www.aade.gr 

Τελευταία Ενθμζρωςθ: 9/4/2021 7:47 πμ ςελ. 2/2 Απαλλαγζσ ταξιδιωτϊν τρίτων χωρϊν 

 

τουλάχιςτον ςτοιχεία: 

α) θ εμπορικι ιδιότθτα του κατόχου και οι λόγοι κατοχισ των προϊόντων, 
β) ο τόποσ όπου βρίςκονται τα προϊόντα ι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ο 
χρθςιμοποιοφμενοσ τρόποσ μεταφοράσ, 
γ) κάκε ζγγραφο ςχετικό με τα προϊόντα, 
δ) θ φφςθ των προϊόντων 
ε) θ ποςότθτα των προϊόντων, για τθν οποία, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, ορίηονται τα 
κατωτζρω ποςοτικά όρια:   

αα) Είκοςι (20) χιλιοςτόλιτρα (ml) υγρϊν αναπλιρωςθσ που περιζχονται ςτα 
θλεκτρονικά τςιγάρα, 
αβ) Δεκατρία (13) γραμμάρια μείγματοσ καπνοφ που περιζχεται ςτο θλεκτρικά 
κερμαινόμενο προϊόν καπνοφ και  
αγ) Τρία (3) κιλά καφζ (καβουρδιςμζνοσ, εκχυλίςματα - αποςτάγματα -  
ςυμπυκνϊματα καφζ και παραςκευάςματα με βάςθ τα ανωτζρω προϊόντα).  
 

 
 
 

 
 
 

   

   

   

   

   

 


