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πνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας καπνικών.
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Αριθμ. 1052 (1)
   Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώ-
σεων που προβλέπονται από την ΠΟΛ.1162/2018 
(Β’ 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί 
Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλε-
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύ-
ου και την ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232 /4.12.2017) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων περί βραχυχρόνιας μίσθωσης 
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του δια-
μοιρασμού. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 

(Α’ 170), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως 
ισχύουν.

β) Της παραγράφου 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 
(Α’ 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το 
άρθρο 84 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

γ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

δ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β’ 968 
και Β’ 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως συμπληρώθη-
κε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130 και 
Β’ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ.3 του άρθρου 
41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθ.1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, την 
αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
και την αριθ.5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

5. Την ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφαση του Διοικη-
τή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή 
της με τις ΠΟΛ. 1170/2018 (Β’ 3720) και ΠΟΛ. 1194/2018 
(Β’4782) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
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6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων 
να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
ενόψει των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφορια-
κών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών 
ή τροποποιητικών μισθώσεων, με ημερομηνία έναρξης 
της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τρο-
ποποίηση της από 1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των 
«Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημε-
ρομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1/2/2020 έως και 
31/5/2020 ή αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» 
με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/2/2020 έως 
31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

καπνικών.

  Δυνάμει της   606/15/2020 καταλογιστικής πράξης του 
Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε στις 23.3.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 
εδ. ζ’ του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
αφορά σε λαθρεμπορία εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι οκτώ (196.828) πακέτων τσιγάρων συνο-
λικά, που διαπιστώθηκε στις 14.4.2013 στις Αχαρνές Αττικής 
(σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/933-λ΄/29-5-2015 μηνυτήρια 
αναφορά του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαι-
ωμάτων της Υποδ/νσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαι-
ωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και  Περιβάλλοντος 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής), και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνο-
λικό ποσό εξακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (659.396,96 €), 
ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 69.489,68 €, Φ.Π.Α. 132.872,67 
€ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 457.034,61 € (Πάγιος 
Ε.Φ.Κ 314.924,80 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 142.109,81 €).

2. Επιβλήθηκε στους υπαίτιους πολλαπλό τέλος συνο-
λικού ποσού ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομή-

ντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και ογδόντα 
οκτώ λεπτών (1.978.190,88 €), ήτοι το τριπλάσιο των 
διαφυγόντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με τη διά-
ταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο 
υπόκειται, κατά την είσπραξη του, σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), 
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου, εκ του 
οποίου ποσό τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο 
λεπτών (494.547,72 €) επιμερίστηκε σε έκαστο εκ των:

α. ΒΙΚΤΩΡΑ ΓΑΡΕΠΙΔΗ του Θεοδώρου και της Ειρήνης, 
γεν. την 12.9.1961 στο Σουχούμι Αμπχαζίας, κάτοχο του 
με αρ. Σ067909 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 140309560, πρώην κά-
τοικο Αχαρνών Αττικής, οδός Πρέσπας αρ. 66, και νυν 
αγνώστου διαμονής, και

β. ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΙΔΗ του Συμεών και της Άννας, γεν. 
την 24.3.1975 στο Ινοζέμτσεβο Σταυρούπολης Ρωσίας, 
κάτοχο του με αρ. Χ821246 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 114969867, 
πρώην κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αριστοτέλους 
αρ. 25, και νυν αγνώστου διαμονής.

3. Οι ανωτέρω υπαίτιοι κηρύχθηκαν αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον συνυπόχρεοι για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή 

παράβαση λαθρεμπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της 121/2017/10-03-2020 (MRN:20GRYK- 
30020000031-5) καταλογιστικής πράξης του προϊστά-
μενου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω 
παράβασης των άρθρων 119Α2, 142 παρ.2 και 155 και 
επόμενα του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδι-
κα»), εις βάρος του κριθέντος ως υπαιτίου:

MUHAMMAD (επ) SOHAIL (ον) του ARIF και της ASIYA, 
γεν. 05-04-1995, Πακιστανικής καταγωγής, άνευ ΑΦΜ, 
νυν αγνώστου διαμονής λόγω διάπραξης τελωνειακής 
παράβασης λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων, κατά τις 
ανωτέρω διατάξεις, επεβλήθη πολλαπλό τέλος ίσο με το 
ελάχιστο ποσό πολλαπλού τέλους σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, ήτοι ποσό ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑ-
ΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ #1.500,00# €, το οποίο υπόκειται κατά την 
είσπραξη του σε Τ.Χ 2% και ΟΓΑ επί των Τελών Χαρτοσή-
μου 20%, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ   

*02010722703200002*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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