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Ο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο:

α) ηνπ άξζξνπ 106Α ηνπ λ.2960/2001 (Α΄ 265), «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», φπσο
πξνζηέζεθαλ
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4410/2016 (Α’ 141) θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ. 12
απηνχ,
β) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4419/2016 (Α΄174),
γ) του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςη Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων» του Μζρουσ Πρϊτου του
ν.4389/2016 (Αϋ94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικών ςτόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 14 και του άρκρου 41 αυτοφ.
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2. Σν άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΔΔ (EEL 127/29.4.2014) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ «για ηην πποζέγγιζη ηων νομοθεηικών, κανονιζηικών και διοικηηικών διαηάξεων ηων
κπαηών μελών ζσεηικά με ηην καηαζκεςή, ηην παποςζίαζη και ηην πώληζη πποϊόνηων καπνού και
ζςναθών πποϊόνηων και ηην καηάπγηζη ηηρ οδηγίαρ 2001/37/ΕΚ».
3. Σνλ εθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2018/574 (EEL 96/16.4.2018) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ
2017 «για ηα ηεσνικά ππόηςπα για ηη δημιοςπγία και ηη λειηοςπγία ζςζηήμαηορ ισνηλαζιμόηηηαρ για ηα
πποϊόνηα καπνού».
4. Σνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) 2018/573 (EEL 96/16.4.2018) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο
Γεθεκβξίνπ 2017 «όζον αθοπά βαζικά ζηοισεία ηων ζςμβάζεων αποθήκεςζηρ δεδομένων πος
ζςνάπηονηαι ζηο πλαίζιο ηος ζςζηήμαηορ ισνηλαζιμόηηηαρ για ηα πποϊόνηα καπνού».
5. Σελ αξηζκ. ΓΓΠ0002597 ΔΞ 2018/11.6.18 Απφθαζε ηνπ

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄2434)

«Οπιζμόρ Εθνικού Παπόσος Παποσήρ Μοναδικού Αναγνωπιζηικού Κωδικού ηων μονάδων
ζςζκεςαζίαρ πποϊόνηων καπνού».
6. Σελ αξ.1 ηεο 20.01.2016 (Τ.Ο.Γ.Γ. 18) πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.4389/2016
θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. 39/3/30.11.2017 Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Τ.Ο.Γ.Γ.
689/20.12.2017) «Αλαλέσζε ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ».
7. Σελ αξ. Γ.ΟΡΓ.Α 1036960ΔΞ2017/10.03.2017 (Β΄ 968), Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο
ΑξρήοΓεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.),
φπσο ηζρχεη.
8. Σν π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».
9. Σν Π.Γ. 125/16 (Α’ 210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90, παξάγξαθνο 2 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα».
11. Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14-11-2016 (Β΄3696) Απφθαζε ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε
Παπαλάηζηνπ».
12. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο

ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο

πξντφλησλ θαπλνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΔΔ, φπσο
κεηαθέξζεθαλ ζην εζληθφ δίθαην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106Α ηνπ λ.2960/01 θαη ζχκθσλα κε
ηνλ εθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2018/574 θαη ηνλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) 2018/573
ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηεο αξ. πξση. ΓΓΠ0002597 ΔΞ 2018
Απφθαζεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
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13. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Άρθρο 1
κοπόσ - Πεδίο εφαρμογήσ
Με τθν παροφςα απόφαςθ κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ
ιχνθλαςιμότθτασ προϊόντων καπνοφ, και ειδικότερα:
α) οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ προϊόντων καπνοφ,
β) ο εκνικόσ εκδότθσ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν και οι αρμοδιότθτζσ του
γ) τα τζλθ ζκδοςθσ και αποςτολισ των Μοναδικϊν Αναγνωριςτικϊν Κωδικϊν (ΜΑΚ)
δ) ο εκνικόσ διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ
ε) οι περιπτϊςεισ και θ διαδικαςία απενεργοποίθςθσ των αναγνωριςτικϊν κωδικϊν
ςτ) οι ζλεγχοι.
Άρθρο 2
Αρμόδιεσ αρχζσ

1.Ωσ αρμόδια εκνικι αρχι για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ καπνικϊν προϊόντων
ορίηεται θ Γεν. Δ/νςθ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η
αρμόδια εκνικι αρχι μεριμνά για τθν εφαρμογι αυτοφ, ςυντονίηει και ελζγχει τισ δράςεισ των
οικείων εποπτευόμενων υπθρεςιϊν.
2. Ωσ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου των οικονομικϊν φορζων και των φορζων εκμετάλλευςθσ πρϊτων
καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ ορίηονται οι τελωνειακζσ αρχζσ τθσ χϊρασ μασ, ςτθ χωρικι
αρμοδιότθτα των οποίων βρίςκεται θ ζδρα των οικονομικϊν φορζων και των φορζων
εκμετάλλευςθσ πρϊτων καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ.
3. Ωσ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου των μονάδων και των μθχανθμάτων των οικονομικϊν φορζων κακϊσ
και των μονάδων των φορζων εκμετάλλευςθσ πρϊτων καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ ορίηονται
οι τελωνειακζσ αρχζσ τθσ χϊρασ μασ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων βρίςκονται οι μονάδεσ
αυτζσ.
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Άρθρο 3
Εθνικόσ εκδότησ αναγνωριςτικών κωδικών
Η Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) νξίδεηαη σο εζληθφο εθδφηεο
αλαγλσξηζηηθψλ θσδηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2018/574.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητεσ εθνικοφ εκδότη αναγνωριςτικών κωδικών
1. Ο εζληθφο εθδφηεο αλαγλσξηζηηθψλ θσδηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο, είλαη
αξκφδηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη έθδνζε ΜΑΚ επηπέδνπ κνλάδαο ζπζθεπαζίαο ή γεληθήο ζπζθεπαζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4, 8, 9, 10, 11 θαη 13 ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ)
2018/574 θαη ηε ρνξήγεζή απηψλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο εηζαγσγείο πξντφλησλ θαπλνχ θαζψο
θαη ηε δεκηνπξγία θαη ρνξήγεζε αλαγλσξηζηηθψλ θσδηθψλ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θνξέα εθκεηάιιεπζεο
πξψησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, κνλάδαο θαη κεραλεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία επίπεδσλ
αξρείσλ θαη ζρεηηθψλ κεηξψσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14, 15, 16, 17, 18, 19 θαη 20
ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ.
2. Ο εκνικόσ εκδότθσ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν είναι αρμόδιοσ για τθ δθμιουργία και ζκδοςθ ΜΑΚ
για τα προϊόντα καπνοφ τα οποία:
α) καταςκευάηονται ςτθ χϊρα μασ και προορίηονται για διάκεςθ ςτθ χϊρα μασ ι ςε άλλα Κ-Μ τθσ
ΕΕ, τα οποία δεν κάνουν χριςθ τθσ παρζκκλιςθσ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/574,

β) καταςκευάηονται ςτθν Ζνωςθ και διατίκενται ςτθν αγορά τθσ χϊρασ μασ,
γ) ειςάγονται και διατίκενται ςτθν αγορά τθσ χϊρασ μασ,
δ) καταςκευάηονται ςτθ χϊρα μασ και προορίηονται για εξαγωγι.
ε) ςυςκευάηονται ςε γενικι ςυςκευαςία ςτθ χϊρα μασ, εφόςον ηθτθκεί από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
3. Ο εκνικόσ εκδότθσ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν δφναται να αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που απορρζουν
ςφμφωνα με το παρόν άρκρο για λογαριαςμό τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ι και όποιου άλλου
Κράτουσ Μζλουσ τυχόν αιτθκεί αυτό .
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Άρθρο 5
Διαβίβαςη ΜΑΚ
Οι ΜΑΚ επιπζδου μονάδασ ςυςκευαςίασ προϊόντων καπνοφ διαβιβάηονται από τον εκνικό εκδότθ
αναγνωριςτικϊν κωδικϊν τθσ παροφςασ ςτον αιτοφντα καταςκευαςτι ι ειςαγωγζα αποκλειςτικά
θλεκτρονικά, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 9 του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/574.
Άρθρο 6
Ορθότητα ςτοιχείων του αιτήματοσ αναγνωριςτικοφ κωδικοφ
Τα πρόςωπα, τα οποία υποβάλλουν αίτθμα για να λάβουν αναγνωριςτικό κωδικό οικονομικοφ
φορζα, μονάδασ και μθχανιματοσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 14, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 του
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/574, φζρουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ακρίβεια και
ορκότθτα των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο εν λόγω αίτθμα.
Το εν λόγω αίτθμα υπζχει τθ κζςθ υπεφκυνθσ Διλωςθσ του ν.1599/86 και επιςφρει τισ ςυνζπειεσ
αυτοφ ςε περίπτωςθ ψευδοφσ ι ανακριβοφσ ςυμπλιρωςθσ του.
Άρθρο 7
Σζλη ζκδοςησ και αποςτολήσ των ΜΑΚ
Σφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 3 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ ςτθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
(ΕΕ) 2018/574 ςτουσ Οικονομικοφσ Φορείσ για τθν Ζκδοςθ Μοναδικϊν Αναγνωριςτικϊν Κωδικϊν
που δθμιουργοφνται και χορθγοφνται ςε αυτοφσ ορίηουμε τζλοσ το φψοσ του οποίου κακορίηεται ςε
0,0006 ευρϊ ανά κωδικό, με ελάχιςτθ χρζωςθ ζνα (1) ευρϊ ανά παραγγελία και ςτρογγυλοποίθςθ
του ποςοφ ςε δφο (2) δεκαδικά ψθφία.
Η είςπραξθ των τελϊν γίνεται με χριςθ θλεκτρονικοφ παραβόλου. Για κάκε παραγγελία, το
παράβολο δθμιουργείται με τθν ζκδοςθ των κωδικϊν. Η προκεςμία πλθρωμισ του εκδοκζντοσ
θλεκτρονικοφ παραβόλου ορίηεται ςε 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του. Το παράβολο
ςυνδζεται με τον λογαριαςμό γενικϊν εςόδων από παράβολα που είναι «1450189001 -Παράβολα
από κάκε αιτία». Τα ζςοδα από τθν είςπραξθ των τελϊν για τουσ Μοναδικοφσ Αναγνωριςτικοφσ
Κωδικοφσ καλφπτουν τισ δαπάνεσ λειτουργίασ του εκδότθ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν τθσ ΓΓΠΣ και
αποδίδονται για τον ςκοπό αυτό ςτον προχπολογιςμό τθσ, με τθν εγγραφι ιςόποςων πιςτϊςεων
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4270/2014.
Ο εκδότθσ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν με απόφαςι του μπορεί να αναςτείλει τθν χοριγθςθ κωδικϊν
ςε οικονομικό φορζα που δεν ζχει εκπλθρϊςει ζγκαιρα τισ οικονομικζσ του υποχρεϊςεισ.
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Άρθρο 8
Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ιχνηλαςιμότητασ
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα του εκδότθ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν ςυνδζεται και διαλειτουργεί με το
Ενιαίο Κεντρικό Μθτρϊο Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ καπνοφ και βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν (ΕΚΜΕΑ)
τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του Ν.4410/2016, για ςκοποφσ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων.

Άρθρο 9
Εθνικόσ διαχειριςτήσ
Ωσ εκνικόσ διαχειριςτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ια) τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 25 του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2018/574 ορίηεται θ Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν
Ελζγχων & Παραβάςεων (Δ/νςθ Σ.Τ.Ε.Π.) τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. τθσ Α.Α.Δ.Ε., θ
οποία κα αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ αυτζσ, ςε ςυνεργαςία με τισ κατά
περίπτωςθ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 10
Απενεργοποίηςη αναγνωριςτικών κωδικών
1. Οι αναγνωριςτικοί κωδικοί του οικονομικοφ φορζα, του φορζα εκμετάλλευςθσ πρϊτων
καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ, τθσ μονάδασ και του μθχανιματοσ απενεργοποιοφνται από τον
εκδότθ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
α) καταδίκθσ του οικονομικοφ φορζα ι του φορζα εκμετάλλευςθσ πρϊτων καταςτθμάτων λιανικισ
πϊλθςθσ βάςει τελεςίδικθσ ποινικισ απόφαςθσ για λακρεμπορία ι για οποιοδιποτε άλλο αδίκθμα
που ςχετίηεται με τθν πϊλθςθ, διανομι, αποκικευςθ, παραλαβι ι αποςτολι Λακραίων
βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, Παραποιθμζνων βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, πρϊτων υλϊν ι
εξοπλιςμοφ καταςκευισ ι ςχετικι με τα ανωτζρω Νομιμοποίθςθ Εςόδων από Παράνομεσ
Δραςτθριότθτεσ, ι
β) τελεςίδικθ απόφαςθ διοικθτικοφ ι και πολιτικοφ δικαςτθρίου περί ςυμμετοχισ ςε πϊλθςθ,
διανομι,

αποκικευςθ, παραλαβι

ι

αποςτολι

Λακραίων

βιομθχανοποιθμζνων

καπνϊν

Παραποιθμζνων βιομθχανοποιθμζνων καπνϊν, πρϊτων υλϊν ι εξοπλιςμοφ καταςκευισ ι ςε
ςχετικι με τα ανωτζρω Νομιμοποίθςθ Εςόδων από Παράνομεσ Δραςτθριότθτεσ
γ) παφςθ λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ του οικονομικοφ φορζα ι του φορζα εκμετάλλευςθσ
πρϊτων καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ ςτο εμπόριο προϊόντων καπνοφ
δ) παφςθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ
ε) παφςθ παραγωγικισ λειτουργίασ του μθχανιματοσ.
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2. Η απενεργοποίθςθ των κωδικϊν τθσ παραγράφου 1 πραγματοποιείται μζςω διαβίβαςθσ ςχετικοφ
αιτιματοσ των αρμοδίων τελωνειακϊν αρχϊν ελζγχου ςτον εκδότθ αναγνωριςτικϊν κωδικϊν (ΓΓΠΣ)
με κοινοποίθςθ ςτισ Δ/νςεισ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. και Σ.Τ.Ε.Π. τθσ Γεν. Δ/νςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. τθσ
Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα για τισ περιπτϊςεισ γ), δ) και ε) θ απενεργοποίθςθ των κωδικϊν
πραγματοποιείται είτε κατόπιν αιτιματοσ των αρμόδιων τελωνειακϊν αρχϊν ελζγχου ςφμφωνα με
τθ διαδικαςία του προθγουμζνου εδαφίου είτε κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ του οικονομικοφ φορζα
ι του φορζα εκμετάλλευςθσ πρϊτων καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται
άμεςα να το υποβάλλει ςτθ ΓΓΠΣ με κοινοποίθςθ ςτισ Δ/νςεισ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. και Σ.Τ.Ε.Π.
Άρθρο 11
Ζλεγχοι
Διενεργείται ζλεγχοσ των οικονομικϊν φορζων και των φορζων εκμετάλλευςθσ πρϊτων καταςτθμάτων
λιανικισ πϊλθςθσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ ελζγχου και από οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια

ελεγκτικι αρχι, ο οποίοσ αποςκοπεί ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ
ιχνθλαςιμότθτασ ςτθ χϊρα μασ.
Άρθρο 12
Μεταβατικζσ - Καταργοφμενεσ διατάξεισ
1. Σν ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζηα ηζηγάξα θαη ζηνλ θαπλφ γηα ζηξηθηά
ηζηγάξα απφ 20 Μαΐνπ 2019 θαη γηα ηα ινηπά θαπληθά πξντφληα απφ 20 Μαΐνπ 2024, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο 2014/40/ΔΔ. Οη νηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ αηηνχληαη θσδηθνχο
ΜΑΚ πξηλ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηα ηέιε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
παξνχζαο.
2. Γηα ηα ηζηγάξα θαη ηνλ ιεπηνθνκκέλν θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα, ηα νπνία ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί
ή ζα έρνπλ εηζαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξηλ απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2019 θαη δελ ζα επηζεκαίλνληαη
κε ΜΑΚ επηπέδνπ κνλάδαο ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) 2018/574, κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία έσο ηηο 20 Μαΐνπ 2020, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ.
3. Γηα ηα πξντφληα θαπλνχ, πέξαλ ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα πνπ ζα έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί ή ζα έρνπλ εηζαρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξηλ απφ ηηο 20 Μαΐνπ 2024 θαη δελ ζα
επηζεκαίλνληαη κε ΜΑΚ επηπέδνπ κνλάδαο ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ εθηειεζηηθνχ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2018/574, κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία έσο ηηο 20 Μαΐνπ
2026 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ ηδίνπ Καλνληζκνχ.
4. Σν άξζξν 8 εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΚΜΔΑ
ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Σεισλείσλ ICISnet.
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5. Με ηελ παξνχζα Απφθαζε αληηθαζίζηαηαη ε αξ. ΓΓΠ0002597 ΔΞ 2018/11.6.18 Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (Β΄2434) «Οπιζμόρ Εθνικού Παπόσος Παποσήρ Μοναδικού Αναγνωπιζηικού
Κωδικού ηων μονάδων ζςζκεςαζίαρ πποϊόνηων καπνού».

Άρθρο 13
Ζναρξη ιςχφοσ
1.Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΤΚΛΕΙΔΗ ΣΑΚΑΛΩΣΟ

Πίνακας Γιανομής:
Α. Αποδέκηες για ενέργεια
Δζληθφ Σππνγξαθείν
(Γηα δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο)
Β. Κοινοποίηζη
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ
4. Γξαθείν Γελ. Γ/ληε Αλάπηπμεο & Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ
5. Γ/λζε Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Λεηηνπξγηψλ - Σκήκα Α’
Γ. Δζωηερική Γιανομή:
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Α.Α.Γ.Δ.
2. Απηνηειέο Σκήκα Τπνζηήξημεο Γελ. Γ/λζεο Σεισλείσλ & Δ.Φ.Κ.
3. Δ/νςθ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμιμα Γϋ
4. Δ/νςθ Σ.Τ.Ε.Π. – Τμιμα Γϋ
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