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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και
την προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

2

Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και
ν. 2166/1993.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος των:
1) (επ) TOMOV (ον) NEDKO του ALYOSHEV και της
GANGA
2) (επ) ILIEVA (ον) ATANASKA του STANEVA και της
MINKA

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 75264 ΕΞ 2021
(1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και
την προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως
αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
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τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131),
ε) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 Διορθώσεις Σφαλμάτων).
2. Την υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021/18.05.2021 κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα
αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας
ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου
41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και
συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό
της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται
σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά
το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 2375).
3. Την υπό στοιχεία 75159 ΕΞ 2021/24.06.2021 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Το από 17.06.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών,
Απόστολου Βεσυρόπουλου.
5. Την ανάγκη διαμόρφωσης του νέου Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και την προσαρμογή
των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών
αξιών ακινήτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα
Εργασίας για την διαμόρφωση του νέου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και την
προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των
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αντικειμενικών αξιών ακινήτων, η οποία θα τελεί υπό
την εποπτεία του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου
Βεσυρόπουλου.
Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και
ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
1. Γεωργία Παπαδάκη του Βασιλείου, Πάρεδρο του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο
Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ως Συντονίστρια.
2. Σταυρούλα Νάστου του Μιλτιάδη, υπάλληλο της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που υπηρετεί
στο ως άνω Ιδιαίτερο Γραφείο, ομοίως ως Συντονίστρια.
3. Ελένη Βρέντζου του Μενελάου, Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
4. Δέσποινα Σακελλαρίου του Θεοφάνη, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως μέλος.
5. Χρήστο Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του
Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της
Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
6. Σοφία Μάντζαρη του Γεωργίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
7. Γεωργία Μπίχτα του Στεφάνου, υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο
του Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος.
8. Παναγιώτη Κουβέλη του Ευαγγέλου, υπάλληλο της
Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ.&.Π.) της Α.Α.Δ.Ε., που υπηρετεί
στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως
μέλος.
9. Βασιλική Σκλάβου του Δημητρίου, υπάλληλο της ως
άνω Διεύθυνσης, που υπηρετεί στο Ιδιαίτερο Γραφείο
του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, ως μέλος.
10. Κωνσταντίνο Χαλέβα του Γεωργίου, υπάλληλο της
Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.)
της Α.Α.Δ.Ε., που υπηρετεί στο ως άνω Ιδιαίτερο Γραφείο,
ως μέλος.
11. Μαργαρίτα Ράμμου του Πέτρου, Δικηγόρο, που
υπηρετεί ως συνεργάτιδα στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
12. Μαρία Μενούνου του Ηλία, υπάλληλο της
Δ.Ε.Φ.Κ.&.Π. της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.
13. Άννα Αδάμ - Κόλια του Βασιλείου, υπάλληλο της
ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλος.
14. Γεώργιο Μακρή του Χρήστου, υπάλληλο της ως
άνω Διεύθυνσης, ως μέλος.
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15. Ευαγγελία Σαμοϊλη του Ιωάννη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ) της
Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Βασίλειο
Λυσεόπουλο του Θεοδώρου, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
16. Γραμματική Τσερεμέγκλη του Χρήστου, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών
(Δ.Α.Φ.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτριά της,
τη Δέσποινα Κουμούση του Σωτηρίου, υπάλληλο της
ίδιας Διεύθυνσης.
17. Εμμανουήλ Παπαδάκη του Νικολάου, υπάλληλο με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) που υπηρετεί ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του
Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
18. Ιωάννη Πετρόχειλο-Ανδριανό του Ευαγγέλου υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που υπηρετεί ως Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί:
α) η διαμόρφωση του νέου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και
β) η προσαρμογή των συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου
κατά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους
να μην επέλθουν αλλαγές στη συνολική επιβάρυνση της
ακίνητης περιουσίας.
Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών επί
του κτιρίου που στεγάζεται το Γραφείο του Υφυπουργού
Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου (Καραγιώργη
Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η χρονική διάρκεια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται έως
την ολοκλήρωση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1140
(2)
Αντιμετώπιση θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων για νομικά πρόσωπα που έχουν μετασχηματιστεί με τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και
ν. 2166/1993.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9, των παρ. 1, 3α και 6α του
άρθρου 10, καθώς και των παρ. 4α, 6 και 10 του άρθρου
11 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις» (Α’ 170).
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2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1006/31-12-2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής
Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1019/2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων
της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1163/2016 (Β’ 3779) απόφασης
Γ.Γ.Δ.Ε.».
4. Τις διατάξεις του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης
επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση
φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
5. Τις διατάξεις του ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 44).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’ 312).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/2013
(Α’ 287).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
12. Το γεγονός ότι, για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία
συγχωνεύθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με
τις διατάξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993, παρότι
το οικείο συμβόλαιο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους, ως ημερομηνία διακοπής λειτουργίας των
μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων έχει καταχωρηθεί,
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης στο Φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., η ημερομηνία σύνταξης του
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ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι η ημερομηνία
διαγραφής τους από το Γ.Ε.ΜΗ. λόγω ολοκλήρωσης του
μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα, παρότι παραμένουν
ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους
αυτού, να μην κατέστη δυνατή η υποβολή δηλώσεων
στοιχείων ακινήτων και η σύνθεση δηλώσεων - έκδοση
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το
έτος αυτό.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Για τις ανάγκες της υποβολής δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων (Ε9) και τη σύνθεση δηλώσεων - έκδοση πράξεων προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη έως και 2021,
καθώς και για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, για τα νομικά πρόσωπα τα οποία
συγχωνεύθηκαν ή μετασχηματίσθηκαν σύμφωνα με τις
διατάξεις των ν. 4601/2019 και 2166/1993 και το οικείο
συμβόλαιο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού συντάχθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους της
σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και είναι
ιδιοκτήτες ακινήτων κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους
αυτού, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διακοπής που έχει
καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο, είτε είναι η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού
είτε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού,
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αυτών (Α.Φ.Μ.) δύναται να χρησιμοποιείται για το έτος αυτό για την υποβολή
των ως άνω δηλώσεων.
Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις
του προηγούμενου εδαφίου, λόγω της αναδρομικής καταχώρισης στο Μητρώο, της διακοπής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία
Α.1137/2020 απόφαση (Β’ 2423), συνοδευμένες από τη
σύμβαση ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο προηγούμενο εδάφιο, θεωρούνται εμπρόθεσμες
και δεν υπολογίζονται τόκοι, εφόσον υποβληθούν μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από
τη δημοσίευση της παρούσας. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013.
Εφόσον το τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους
φορολογουμένους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. διαπιστώσει ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρούσας και ως ημερομηνία διακοπής των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων έχει καταχωρηθεί στο Φορολογικό Μητρώο η ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
μετασχηματισμού, ενημερώνει το Τμήμα ΙΑ’ της Διεύθυνσης Ελέγχων καθώς και τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών
Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου από κοινού να
δοθούν οδηγίες στη Δ.Ο.Υ. τόσο ως προς τη διαχείριση
του Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου όσο και ως προς την
εφαρμογή της διαδικασίας της υπό στοιχεία Α.1137/2020
απόφασης για τη σύνθεση της δήλωσης - έκδοση της
πράξης προσδιορισμού του φόρου, όπως αυτή ισχύει
για τα νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες
τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών σε βάρος των:
1) (επ) TOMOV (ον) NEDKO του ALYOSHEV και της
GANGA
2) (επ) ILIEVA (ον) ATANASKA του STANEVA και
της MINKA
Με την υπό στοιχεία MRN 21GRYK17320000024-9/
01-06-2021 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης
του Τελωνείου Κυλλήνης, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 152 του
ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε,
βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 119Α και
του άρθρου 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 «Περί
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» σε βάρος των κατωτέρω:

Τεύχος B’ 2766/29.06.2021

1) TOMOV NEDKO του ALYOSHEV και της GANGA,
γεννηθέντα την 13/03/1979 στη Βουλγαρία, κάτοχο του
υπ’ αρ. 190767570 δελτίου ταυτότητας Βουλγαρικών αρχών και ήδη αγνώστου διαμονής
2) ILIEVA ATANASKA του STANEVA και της MINKA,
γεννηθείσα την 27/03/1958 στη Βουλγαρία, κάτοχο του
υπ’ αρ. 643918351 δελτίου ταυτότητας Βουλγαρικών
αρχών και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος,
λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης και συγκεκριμένα της κατοχής 210 πακέτων τσιγάρων (ήτοι συνολικά 2.720 λαθραίων σιγαρέτων) προς πώληση, για τα
οποία δεν είχε καταβληθεί ο αναλογούν ειδικός φόρος
κατανάλωσης, κατά παράβαση του εδαφίου ζ της παρ. 2
του άρθρου 155 του ν. 2960/2001, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 119Α και της παρ. 2 του άρθρου
142 του ιδίου νόμου.
Επιβάλλαμε στους ανωτέρω υπαιτίους πολλαπλό τέλος
-και κηρύσσουμε αυτούς για το σύνολο του πολλαπλού
τέλους αλληλέγγυα συνυπεύθυνους- «1.500,00»€ (χίλια
πεντακόσια ευρώ) πλέον Τελών Χαρτοσήμου (Τ.Χ) και
υπέρ Ο.Γ.Α σε ποσοστό 2,4%, σύμφωνα με την διάταξη
της παρ. 19 του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.
Η Προϊσταμένη
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΙΤΛΕΡΑ
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