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Ε

Ποιοί είναι οι συντελεστές που ισχύουν στη φορολογία των καπνικών προϊόντων;

Α

Το φορολογικό καθεστώς των βιομηχανοποιημένων καπνών στη χώρα μας είναι
εναρμονισμένο προς τις Ενωσιακές Οδηγίες. Τα καπνικά προϊόντα (τσιγάρα, πούρα και
πουράκια, λεπτοκομμένος καπνός για στριφτά τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισμα),
που καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας, είτε παράγονται εγχωρίως είτε
παράγονται και προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή εισάγονται από τρίτες
χώρες, υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), ως εξής:
 Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά ο Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) διαρθρώνεται:
o 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
o 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). Ταυτόχρονα με τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 19,35% επί της τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων.
 Στα πούρα και πουράκια ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε
ποσοστό 35% επί της λιανικής τιμής πώλησής τους και σε Φ.Π.Α με συντελεστή 19,35%
επί της ίδιας τιμής.
 Στον λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων
τσιγάρων, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ορίζεται στα 170 ευρώ ανά
χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 19,35% επί της τιμής
λιανικής πώλησης.
 Στα άλλα καπνά για κάπνισμα ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
ορίζεται ομοίως στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και σε Φ.Π.Α. με
συντελεστή 19,35% επί της τιμής λιανικής πώλησης.

Ε

Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται ένσημη ταινία φορολογίας στα προϊόντα καπνού;

Α

Όλα τα προϊόντα καπνού που τίθενται σε ανάλωση στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν
ένσημες ταινίες, οι οποίες αποδεικνύουν τη νόμιμη χρήση των προϊόντων καπνού.
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
στους καπνοβιομηχάνους ή στους εντολοδόχους των καπνοβιομηχάνων των λοιπών
Κρατών Μελών που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα καθώς και στους εισαγωγείς , οι
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να γράφουν σε ευρώ την τιμή λιανικής πώλησης στα πακέτα
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ή στη μικρότερη συσκευασία που διατίθενται στη λιανική πώληση ή στις ένσημες
φορολογικές ταινίες που επικολλούνται σε αυτά.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διάθεση των ενσήμων ταινιών στα
παραπάνω πρόσωπα.

3.

4.

Ε

Πώς καθορίζονται οι τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων καπνού;

Α

Οι τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών, που καταναλώνονται στο
εσωτερικό της χώρας, καθορίζονται ελεύθερα από τους καπνοβιομηχάνους ή από τους
εντολοδόχους που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, καθώς και στους εισαγωγείς
αυτών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι 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.

Ε

Ποιές είναι οι υποχρεωτικές ενδείξεις στη συσκευασία των προϊόντων καπνού που
καταναλώνονται στο εσωτερικό της χώρας;

Α

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. Εκτός από αυτά οφείλουν να αναγράφονται οι
ιατρικές προειδοποιήσεις και λοιπά στοιχεία που ορίζονται στον νόμο 4419/2016.
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