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Θέμα: «Οδηγίες για τη διακίνηση του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού
στα πλαίσια  εφαρμογής  της  νέας  δασμολογικής  κλάσης  για  τα  νέα  προϊόντα
καπνού». 
Σχετ.: α) Η με αριθμ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1095725 ΕΞ 2021/02.11.2021 εγκύκλιος διαταγή.

 β)Η  υπό  στοιχεία  ΔΕΦΚΦ  1119744  ΕΞ2017/08.08.2017(Β΄2889)  Απόφαση
Υφυπουργού Οικονομικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω α) σχετικής εγκυκλίου διαταγής, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η
έκδοση του νέου Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2022, σύμφωνα
με την οποία επήλθαν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη δασμολογική κατάταξη των νέων προϊόντων
καπνού,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  ηλεκτρικά  θερμαινόμενου  προϊόντος  καπνού,
παρέχονται  κατωτέρω διευκρινιστικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία διακίνησης του
προϊόντος αυτού, καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων του ηλεκτρονικού
διοικητικού  εγγράφου (e-ΔΕ),  προκειμένου να αποφευχθούν  προβλήματα που ενδέχεται  να
προκύψουν  κατά  την  αποστολή  ή  παραλαβή  του,  εξαιτίας  των  διαφορετικών  εθνικών
πρακτικών που ακολουθούνται μεταξύ των κρατών μελών από την έλλειψη εναρμονισμένου σε
ευρωπαϊκό επίπεδο νομοθετικού πλαισίου για τη φορολογική του αντιμετώπιση.

1. Σύμφωνα με τον αρ.2021/1832 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (τεύχος  L 385,29.10.2021),
έχει  δημιουργηθεί  νέα  δασμολογική  κλάση  2404 που  περιλαμβάνει  προϊόντα  καπνού  και
νικοτίνης που προορίζονται για εισπνοή μέσω θερμαινόμενης παροχής ή άλλων μέσων, χωρίς
καύση, στην οποία ανήκει πλέον το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού. Συγκεκριμένα ο
νέος κωδικός Σ.Ο. που χρησιμοποιείται για τη δασμολογική του κατάταξη είναι  2404 11 00,
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αντί  του  κωδικού 2403 99 90 στον  οποίο κατατασσόταν  πριν  την  εφαρμογή του εν  λόγω
κανονισμού. 
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 53Α του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ν.2960/01, Α΄265)
επιβάλλεται, από 3.8.2016, εθνικός φόρος κατανάλωσης (μη εναρμονισμένος σε επίπεδο Ε.Ε.
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2008/118/ΕΕ και 2011/64/ΕΕ) στο μείγμα καπνού που περιέχεται
στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, για την διαδικασία αποθήκευσης, φορολόγησης
και  διακίνησης  του  οποίου  εφαρμόζονται  κατ’  αναλογία  οι   αντίστοιχες  διαδικασίες  των
βιομηχανοποιημένων καπνών σύμφωνα με το εθνικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.4 της περίπτωσης Β του άρθρου 6 της (β) σχετικής
Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπό στοιχεία
Α.1180/28.07.2020 (Β΄3235)  ΑΥΟ,  προβλέπεται  η  δυνατότητα αποστολής  σε  άλλο Κ-Μ ή
παραλαβής  από  άλλο  Κ-Μ  του  ηλεκτρικά  θερμαινόμενου  προϊόντος  καπνού  μέσω  του
μηχανογραφημένου συστήματος ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που
υπόκεινται  σε Ε.Φ.Κ.,  υπό τη χρήση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ),  με την
προϋπόθεση ότι το άλλο Κ-Μ που αποστέλλει ή παραλαμβάνει εφαρμόζει ανάλογη διαδικασία
για  την  ενδοκοινοτική  διακίνηση  του  προϊόντος  αυτού,  δεδομένου  ότι  δεν  προβλέπεται  σε
ενωσιακό επίπεδο, όπως για τα βιομηχανοποιημένα καπνά, ενιαία και ομοιόμορφη διαδικασία
παρακολούθησης του.
4. Λαμβάνοντας  υπόψη  την  νέα  δασμολογική  κατάταξη  του  ηλεκτρικά  θερμαινόμενου
προϊόντος  καπνού  και  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  ομαλή  λειτουργία  της  εσωτερικής
αγοράς καθώς και η ενδοκοινοτική διακίνηση του μέσω του συστήματος EMCS, αποφεύγοντας
τη χρήση χειρόγραφων διαδικασιών, δεδομένου ότι δεν υφίσταται υποχρέωση σύνδεσης του
εν  λόγω  κωδ.  ΣΟ  στο  σύστημα  EMCS από  την  Ε.Επιτροπή  καθώς  πρόκειται  για  μη
εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ φορολογία,  έχουν πραγματοποιηθεί εθνικά προσαρμογές στο
υποσύστημα ΕΦΚ του ICSInet, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του νέου κωδικού ΣΟ «2404
11 00» για την ενδοκοινοτική διακίνηση του εν λόγω προϊόντος μέσω EMCS.
5. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία  εισαγωγής του εν λόγω προϊόντος από
Τρίτη Χώρα στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγής
του, η διακίνηση από το τελωνείο εισαγωγής στη φορολογική αποθήκη ή από την φορολογική
αποθήκη  ως  το  σημείο  από  το  οποίο  εξέρχεται  από  το  τελωνειακό  έδαφος  της  Ένωσης,
αντίστοιχα, θα πραγματοποιείται με το e-ΔΕ συμπληρώνοντας υποχρεωτικά το νέο κωδικό Σ.Ο.
2404  11  00  στο  σχετικό  πεδίο.  Ευνόητο  είναι  ότι  οι  κωδικοί  εθνικών  προϊόντων  που
χρησιμοποιούνται  για  τη  χρεωπίστωση  της  φορολογικής  αποθήκης  θα  πρέπει  να  είναι
καταχωρημένοι στο υποσύστημα ΕΦΚ με το νέο κωδικό Σ.Ο. προκειμένου να είναι δυνατή η
ηλεκτρονική υποβολή αναφορών παραλαβής ή εξαγωγής, αντίστοιχα.
6. Επιπλέον, κατά την αποστολή του εν λόγω προϊόντος σε άλλο Κ-Μ ή την παραλαβή του από
άλλα  Κ-Μ  με  τη  χρήση  του  e-ΔΕ,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι,  κατόπιν  αλληλογραφίας  της
υπηρεσίας μας με τα άλλα Κράτη-Μέλη αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα δεν έχει  ακόμη
αποσαφηνιστεί  επακριβώς  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  του  θέματος  από  κάθε  χώρα  και
προκειμένου  για  την  κατά  το  δυνατό  χρήση  του  μηχανοργανωμένου  συστήματος  για  τις
ενδοκοινοτικές  διακινήσεις  και  την  αποφυγή  χειρόγραφων  διαδικασιών,  θα  πρέπει  να
εξετάζεται κατά περίπτωση από τον συναλλασσόμενο ανάλογα με την πρακτική που εφαρμόζει
το  εκάστοτε  Κ-Μ,  εάν  είναι  εφικτή  για  την  ηλεκτρονική  περάτωση  της  διακίνησης  η
συμπλήρωση του σχετικού πεδίου με το νέο κωδ. ΣΟ 2404 11 00. Σε αντίθετη περίπτωση,
παρέχεται η δυνατότητα για λόγους διευκόλυνσης του εμπορίου και ομαλής λειτουργίας της
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αγοράς, η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου του e-ΔΕ με τον προγενέστερο κωδ. ΣΟ (2403 99
90), με την επισήμανση βέβαια στο πεδίο 17β της παρατήρησης ότι από 1.1.2022 σύμφωνα
με τον αρ.2021/1832 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (L 385) ισχύει ο κωδ. ΣΟ 2404 11 00. 
7. Τέλος  εφιστάται  η  προσοχή  στους  οικονομικούς  φορείς,  οι  οποίοι  στο  πλαίσιο  της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας εισάγουν,  εξάγουν,  παραλαμβάνουν από άλλα κράτη
μέλη ή αποστέλλουν σε άλλα κράτη μέλη υπό καθεστώς αναστολής ηλεκτρικά θερμαινόμενα
προϊόντα  καπνού,  να  μεριμνήσουν  για  την  χορήγηση  νέων  κωδικών  εθνικών  προϊόντων  ή
μεταβολή  των  υφισταμένων,  υποβάλλοντας  σχετική  αίτηση  στο  αρμόδιο  τελωνείο  με
συνημμένη  κατάσταση  των  προϊόντων  σύμφωνα  με  τα  υποδείγματα  της
αρ.Φ.914/557/24.09.2003 εγκυκλίου διαταγής και  τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί
με την αρ.Φ.44/19/16.01.2001 εγκύκλιο,  στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός Σ.Ο. που
αντιστοιχεί  σε  κάθε  προϊόν  και  ανά  περίπτωση  (εισαγωγή  ή  εξαγωγή  2404  11  00,
ενδοκοινοτική διακίνηση 2404 11 00 ή 2403 99 90). Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται από τα
τελωνεία  στη  Δ/νση  ΕΦΚ  και  ΦΠΑ  για  την  καταχώρηση  των  σχετικών  δεδομένων  στο
υποσύστημα  Ε.Φ.Κ.  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η  παρακολούθηση  και  ο  έλεγχος  τους  στη
φορολογική  αποθήκη  και  να  είναι  δυνατή  η  ολοκλήρωση  της  διακίνησή  τους  μέσω  του
συστήματος EMCS. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.   Τελωνεία Α΄ Β΄ & Γ΄ τάξης.
2.  Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.) - Τμήμα Ε΄ (για ανάρτηση στο portal)
3. Δ/νση  Στρατηγικής  Τεχνολογιών  Πληροφοριών  (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)  –  Τμήμα  Ε΄  (για  ενημέρωση  ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης ΑΑΔΕ)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2.  Γραφείο  Υφυπουργού Οικονομικών
3.  Τελωνειακές Περιφέρειες 
4.  Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
5.  Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
6.  Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
7.  Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
8.  Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
9.  Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
     α) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
     β) Διεύθυνση Οργάνωσης- Τμήμα Β'
10.  Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 — Τ.Κ.. 18531, Πειραιάς
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11.  Σύλλογος Εκτελωνιστών, – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
Τσαμαδού 38 — Τ. Κ: 18531, Πειραιάς
12.  Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 - Τ.Κ. 54626, Θεσσαλονίκη
13.  Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
 Πανεπιστημίου 6 - ΤΚ. 10671, Αθήνα, e-mail: agti  @  otenet  .  gr  
14.   Καπν/νία «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.»

            Λ. Αθηνών- Ασπρόχωμα Τ.Κ. 241 00- Καλαμάτα, e-mail: gramatik@karelia.gr
15.  JT International Hellas AEBE

          40,2 χλμ. Αττικής Οδού – Σ.Ε.Α. Μεσογείων - Τ.Κ. 19002 – Παιανία Αττικής, e-mail: george.peppas@jti.gr
16.  Imperial Tobacco Hellas

           Κλεισθένους 300, Τ.Κ.15344 – Γέρακας Αττικής, e-mail: evi.tsouraki@gr.imptob.com
17.  British American Tobacco Hellas A.E.

           Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ 15124 – Μαρούσι Αττικής, e-mail: Stefanos_Dianellos@bat.com
18.  Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)

          23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος, e-mail: info@dutyfreeshops.gr
19.  Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»

           Ήμερος Τόπος, Κορορέμι Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, e-mail: ioannis.athanasiadis@pmi.com
20.  Καπνοβιομηχανία «REAL TOBACCO CIGARETTES PRODUCTION S.A.»  

          26ο χλμ. Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς, e-mail: a.petakaki@realtobaccogr.com

21.  Καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ Α.Ε. 
6 χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας, Τ.Κ. 67100 – Ξάνθη, e-mail: secretary@sekap.gr
22. «E.L. WOLFWAY TOBACCO LTD»
Ναυπλίου 18 - Τ.Κ. 14452 - Μεταμόρφωση Αττικής, e-mail: salesmanagereva@gmail.com
23.  EURO PACK COMPANY E.E.
5ο χιλιόμετρο Περιφερειακής Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου – Τ.Κ. 41500
24.  Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου Κράτους
Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων
25.  Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας - Θράκης 
Τμήμα Σερρών. Τέρμα Άνδρου Σέρρες. Τ.Κ. 62125
26.  Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Δ/νση Οικονομικών και Βραχυπρόθεσμων Δεικτών
Πειραιώς 46 & Επονιτών –Τ.Κ. 18510 Πειραιάς
27.  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά 
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71
(Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
28.  Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, ΤΚ 1 0432-Αθήνα
29.  Κεντρική 'Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7, 10671, Αθήνα
30.  Εμπορικό, και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακ,αδημίας 7, ΤΚ 1067 Ι-Αθήνα,
(με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του)
31.  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, ΤΚ 106 71-Αθήνα
32.  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11 Ενταύθα
33.  Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων- Εξαγωγέων
Λουδοβίκου, 1, Τ.Κ. 185 31 Πειραιάς
34.  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Ξενοφώντος 5, Τ. Κ. 105 57 Αθήνα 
35.  ΓΣΕΒΕΕ
Αριστοτέλους 46, Τ. Κ. 104 33 Αθήνα
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Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
3.  Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.
4. Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
   α) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
   β) Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ/Τμήμα Γ΄
   γ) Δ/νση Στρατηγικής Ελέγχων & Τελωνειακών Παραβάσεων΄
   δ) Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
   ε) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών
5. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6.  Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.) -Υπ/νση Ανάπτυξης
Τελωνειακών Εφαρμογών
7. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - Υπ/νση Β΄ Απαιτήσεων και Ελέγχου Εφαρμογών Τελωνείων 
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