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Νέο νομικό πλαίσιο σε σχέση με προϊόντα ειδικών φόρων κατανάλωσης

Με τον Νόμο 4758/2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 4/12/2020, εισάγεται μια 

σειρά σημαντικών μέτρων που επηρεάζουν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 

όπως τα καύσιμα, ο καπνός και το αλκοόλ. Οι στόχοι του νέου νόμου είναι διττοί: η απαλλαγή των επιχειρήσεων 

από το βάρος των φόρων που επιβάλλονται στην κατανάλωση ενόψει των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-

19 και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Μερικοί από τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος περιγράφονται εν 

συντομία παρακάτω: 

Οι δηλώσεις ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορούν να υποβληθούν έως την 19η ημέρα 

που ακολουθεί την κυκλοφορία των προϊόντων προς κατανάλωση στην Ελλάδα και η 

καταβολή των αντίστοιχων φόρων (π.χ. ειδικός φόρος κατανάλωσης, Φ.Π.Α. και άλλοι 

φόροι που σχετίζονται με την κατανάλωση των σχετικών προϊόντων) μπορεί να 

ανασταλεί έως την 20ή ημέρα του μήνα υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης ειδικού 

φόρου κατανάλωσης. Το μέτρο αυτό ισχύει από τις 4/12/2020 έως τις 30/4/2021 και 

προϋποθέτει την υποβολή σχετικής εγγύησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

(εγκεκριμένους αποθηκευτές).

Εισάγεται μια νέα απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αιθυλική 

αλκοόλη που χρησιμοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση. Το μέτρο ισχύει από τις 4/12/2020.

Πετρελαιοειδή και 

υγραέρια (LPG)

Αιθυλική αλκοόλη

Α. Αναστολή φόρου και μέτρα ελάφρυνσης

Δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ένα νέο 

ηλεκτρονικό μητρώο για επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., παράγουν, 

μεταποιούν ή αποκτούν μέσω χονδρικής πώλησης αλκοολούχα ποτά, καθώς και ένα 

νέο σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης των ποτών αυτών. Η εγγραφή των ανωτέρω 

επιχειρήσεων και των αλκοολούχων ποτών στα εν λόγω μητρώα θα είναι υποχρεωτική.

Τα ανωτέρω μέτρα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ. Αναμένεται σχετική κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Εισάγονται τα κατωτέρω μέτρα:

• Δημιουργείται στην Α.Α.Δ.Ε. ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο θα πρέπει να 

καταχωρούνται οι δεξαμενές αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων (είτε έχουν 

φορολογηθεί, είτε τελούν υπό καθεστώς αναστολής). 

• Στην περίπτωση που οι εταιρείες εμπορίας πετρελαίου βρεθούν να κατέχουν, να 

πωλούν ή να διανέμουν νοθευμένα καύσιμα, θα σφραγίζονται για περίοδο έως και 

90 ημερών. 
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B. Μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου



• Η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής 

αποστολής δεδομένων για προϊόντα που εισέρχονται και εξέρχονται από 

τελωνειακή ή φορολογική αποθήκη, η οποία ισχύει ήδη για υγρά καύσιμα, 

επεκτείνεται στο υγραέριο και επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης.

• Η υποχρέωση χρωματισμού / σήμανσης των υγρών καυσίμων επεκτείνεται και στο 

υγραέριο.

• Επιβάλλονται νέες διοικητικές κυρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 

1.500.000 ευρώ σε βυτιοφόρα οχήματα και σκάφη που χρησιμοποιούνται για τον 

εφοδιασμό πλοίων σε περίπτωση που δεν είναι εξοπλισμένα με σύστημα GPS.

Εισάγονται τα κατωτέρω μέτρα:

• Η επεξεργασία, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και 

τσιγαρόχαρτου, καθώς και του εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων 

καπνών, εντάσσονται στη λίστα των δραστηριοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια 

από τις τελωνειακές αρχές. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να 

παρακολουθούνται στο ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και 

βιομηχανοποιημένων καπνών, που τηρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ICISnet.

Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ μετά από σχετική κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

• Θεσπίζονται νέοι κανόνες για τον καθορισμό της φορολογητέας βάσης για τον 

Φ.Π.Α. σε ορισμένες περιπτώσεις τελωνισμού προϊόντων για τα οποία δεν έχει 

καθοριστεί λιανική τιμή πώλησης (π.χ. σε περιπτώσεις λαθρεμπορίου, προμήθειας 

καπνού για σκοπούς έρευνας αγοράς κ.λπ.). Ειδικότερα, η «Μέση Σταθμισμένη 

Τιμή Λιανικής Πώλησης» των αντίστοιχων προϊόντων καπνού, σύμφωνα με τα 

φορολογικά αρχεία που είναι διαθέσιμα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, θα 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

• Με τον νέο νόμο κυρώνεται το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου 

εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του 

καπνού. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου θα καθοριστούν με 

σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο Νόμος αυξάνει τα ελάχιστα όρια των ποινικών κυρώσεων για λαθρεμπόριο σε 

περίπτωση που η σχετική παράβαση αφορά σε πλημμέλημα (φυλάκιση τουλάχιστον 2 

ετών) ή κακούργημα (φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών).
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