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Ε-mail : finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ 5055139 ΕΞ 2010/31.12.2010 Α.Υ.Ο. για 
τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των 
βιομηχανοποιημένων καπνών». 

       Σας  κοινοποιούμε  για  ενημέρωση  και  εφαρμογή  την  ανωτέρω  Απόφαση  του 
Υπουργού  Οικονομικών  (Α.Υ.Ο.),  η  οποία  δημοσιεύτηκε  στην  Εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2047/Β΄/31-12-2010), με την οποία κατά την έννοια των διατάξεων 
των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», καθορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2011, η Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) 
λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών. Ειδικότερα:

Η  σταθμισμένη  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  των  τσιγάρων,  καθορίζεται  στα 
156,56 ευρώ η φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα). Με βάση την τιμή αυτή, 
από την ίδια ως άνω ημερομηνία, ο πάγιος φόρος των τσιγάρων ορίζεται στα 19,6561 
ευρώ η φορολογική μονάδα και το ελάχιστο ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.)  των τσιγάρων,  το  ποσοστό  του οποίου  έχει  οριστεί  στο  75% του συνολικού 
ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  που  επιβάλλεται  στη  σταθμισμένη  μέση  τιμή  λιανικής 
πώλησης των τσιγάρων, διαμορφώνεται στα 76,323 ευρώ ανά φορολογική μονάδα, αντί 
των  80,40 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής  πώλησης  του  λεπτοκομμένου  καπνού  ο 
οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων καθορίζεται στα 144,77 
ευρώ  το χιλιόγραμμο και το ελάχιστο ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 
του  λεπτοκομμένου  καπνού,  το  ποσοστό  του  οποίου  έχει  οριστεί  στο  75%  της 
σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καπνού αυτού, διαμορφώνεται  στα 
108,5775 ευρώ ανά χιλιόγραμμο.

Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισμα 
καθορίζεται στα 163,85 ευρώ το χιλιόγραμμο και το ελάχιστο ποσό του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των άλλων καπνών για κάπνισμα, που έχει οριστεί κατ’ αναλογία 
με το λεπτοκομμένο καπνό, διαμορφώνεται στα 122,8875 ευρώ ανά χιλιόγραμμο.

 
                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                     
               ΝΙΚ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΗ-4


