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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η σύνταξη της παρούσας απολογιστικής έκθεσης, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75
του ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 /Α/28-06-2014) και αποσκοπεί στην
ενημέρωση της Εθνικής αντιπροσωπείας στους τομείς δράσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, την πορεία των
εσόδων και τα αποτελέσματα των ελέγχων για την περιστολή της δασμοφοροδιαφυγής και του
λαθρεμπορίου.
Προς διευκόλυνση κατανόησης του περιεχομένου της, η έκθεση δομήθηκε σε τέσσερα τμήματα ως
ακολούθως
ΤΜΗΜΑ Ι
Συνοπτική παρουσίαση της λειτουργικής διάρθρωσης και του ελεγκτικού μηχανισμού της Τελωνειακής
Υπηρεσίας
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού έργου κατά το έτος 2017.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
Παρουσίαση της πορείας των τελωνειακών εσόδων και εισπράξεων κατά την τριετία 2015-2017.
ΤΜΗΜΑ ΙV
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ελέγχων από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, για την πρόληψη και
καταστολή τελωνειακών και λοιπών συναφών παραβάσεων κατά το έτος 2017 και των δράσεων
εξοπλισμού των τελωνειακών αρχών με μέσα δίωξης.

Τέλος, παρατίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στο οποίο απεικονίζεται το νομοθετικό έργο της Υπηρεσίας και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικός πίνακας με τις τελωνειακές παραβάσεις.
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ΤΜΗΜΑ Ι
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΩΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Γενική Δ/νση Τελωνείων αποτελείται από:
Α. Πέντε (5) Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας,


Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών



Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων Ειδικών Τελωνειακών Θεμάτων



Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & ΦΠΑ



Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων



Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείων

Οι Δ/νσεις έχουν επιτελικό ρόλο ως προς την παρακολούθηση και διαμόρφωση της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας και της τελωνειακής πολιτικής στους τομείς της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, των
ελέγχων, της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της διευκόλυνσης του εμπορίου και της
επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης του ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος.

Β. Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες:
 Τρείς (3) Τελωνειακές Περιφέρειες (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας), με ρόλο τον συντονισμό του
δικτύου των Τελωνειακών Αρχών σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουν την αρμοδιότητα εποπτείας των
Τελωνείων για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, την ανάλυση και τον προσδιορισμό
των αναγκών τους σε υποδομές, σε μέσα ελέγχου και σε ανθρώπινους πόρους, την παρακολούθηση
της επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων αυτών, καθώς και την έκδοση αδειών.
 Δύο (2) Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ Αττικής και Θεσσαλονίκης), με αρμοδιότητα τους εκ
των υστέρων ελέγχους, τον εσωτερικό έλεγχο των Τελωνείων, καθώς και την εποπτεία και την
συνδρομή στον επιχειρησιακό συντονισμό των διενεργούμενων από τα Τελωνεία εκ των υστέρων
ελέγχων.
Επιπλέον, σημαντικός είναι και ο ρόλος τους ως προς τον προσανατολισμό και συντονισμό των
διενεργούμενων ελέγχων των Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.). Επίσης η ΕΛ.Υ.Τ Αττικής έχει τμήμα
θαλασσίων ελέγχων, στο οποίο ανήκει η επιχειρησιακή λειτουργία των αντιλαθρεμπορικών σκαφών
της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
 Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού με αρμοδιότητα τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής
διαχείρισης του δημοσίου υλικού προς όφελος του Δημοσίου και των πολιτών.

Γ. Περιφερειακές Υπηρεσίες - Τελωνεία:
Οι υπάλληλοι των τελωνείων είναι ένστολοι, ένοπλοι και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι.
Υπάρχουν 94 τελωνεία τα οποία βρίσκονται:
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στα σημεία εισόδου - εξόδου της Ε.Ε (Λιμάνια μείζονος ενδιαφέροντος, νησιά, αεροδρόμια,
χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες),



στο εσωτερικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, σήμερα λειτουργούν:


41 τελωνεία Α΄ τάξης (επιπέδου Δ/νσης).



50 εξαρτημένα Τελωνεία Β΄ τάξης (επιπέδου τμήματος).



3 εξαρτημένα τελωνεία Γ΄ τάξης (επιπέδου Γραφείου).

Τα εξαρτημένα τελωνεία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για:
 την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Τελωνείων στη διαχείριση των

σημαντικών

παραβάσεων και της εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ήτοι των οφειλών που
καθίστανται ληξιπρόθεσμα (τα κύρια τελωνεία έχουν ευρύτερη χωρική αρμοδιότητα στον τομέα
αυτό).
 Το συντονισμό των ελέγχων σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.
Υπάρχουν επίσης 9 Κινητές Ομάδες Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) ως Γραφεία των Τελωνείων, Β΄ Πειραιά,
Α΄Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Λάρισας, Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ηγουμενίτσας.
Οι Κ.Ο.Ε. δραστηριοποιούνται κυρίως στους ελέγχους δίωξης του λαθρεμπορίου και λειτουργούν όλο το
εικοσιτετράωρο με αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετέχει σε Διεθνή Συμβούλια ( Π.Ο.Τ) και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τόσο για την υποστήριξη των ελληνικών θέσεων όσο και για την παρακολούθηση του Ενωσιακού
Δικαίου και την υλοποίησή του στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας με τις κατάλληλες νομοθετικές
παρεμβάσεις. Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων η Υπηρεσία φροντίζει για την παρακολούθηση της
εφαρμογής τους, συνεργάζεται με άλλες Υπηρεσίες και λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκές «επιχειρήσεις»,
προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την διεθνή εμπειρία.
Το έργο που επιτελεί στηρίζεται σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, από την μία πλευρά οφείλει να εξυπηρετεί
με γρήγορες διαδικασίες καθημερινά και καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο και να προστατεύει το υγιές
εμπόριο, ενώ από την άλλη οφείλει να ελέγχει προϊόντα και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί της
επιδιώκοντας πάντα την πάταξη της δασμοφοροδιαφυγής αλλά και την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των πολιτών.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας, λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, των οικονομικών
δυσχερειών που αντιμετωπίζει η χώρα μας και της δημοσιονομικής προσαρμογής που είναι υποχρεωμένη
να ακολουθήσει για να ξεπεράσει τις δυσκολίες αυτές, η Υπηρεσία λαμβάνει τις αναγκαίες κάθε φορά
νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων αλλά και την κατά το δυνατόν
προστασία των οικονομικών φορέων.
Οι επιμέρους νομοθετικές πράξεις που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2017 απεικονίζονται στο
επισυναπτόμενο στην παρούσα Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
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ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2015-2017
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται, ανά βασικές κατηγορίες, τα βεβαιωθέντα, εισπραχθέντα, διαγραφέντα και
υπόλοιπα προς είσπραξη τελωνειακά έσοδα ανά έτος για την τριετία 2015-2017.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 -2017
2015

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2014
(1)
371.747.109

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2015
(2)
6.938.447.406

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015
(3)
6.927.170.924

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)
8.892.961

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2015
(5)
374.130.630

13.899.980

110.867.151

110.344.256

408.489

14.014.385

166.565.361
3.515.950.926

4.383.361.254
213.612.412

4.374.315.708
30.143.565

4.798.457
2.058.619

170.812.450
3.697.361.154

58.124.935
74.312.791

174.583.626
194.490.665

175.268.356
193.093.824

716.314
263.166

56.723.890
75.446.466

4.200.601.101

12.015.362.514

11.810.336.634

17.138.006

4.388.488.975

2016

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2015
(1)

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2016
(2)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016
(3)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2016
(5)

374.130.630
14.014.385
170.812.450
3.697.361.154

7.093.861.856
179.999.062
4.572.460.487
362.158.503

7.057.788.897
179.898.015
4.558.958.365
13.364.078

-887.395
346.561
505.829
19.675.196

411.090.984
13.768.872
183.808.743
4.026.480.383

56.723.890
75.446.466

203.920.023
178.752.344

191.637.487
178.500.417

2.415.249
28.296

66.591.176
75.670.097

4.388.488.975

12.591.152.275

12.180.147.259

22.083.736

4.777.410.256

2017

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ
ΕΦΚ
Τέλη Ταξινόμησης
ΦΠΑ
Πρόστιμα
Ίδιοι Πόροι
Λοιπά

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2016
(1)
411.090.984
13.768.872
183.808.743
4.026.480.383
66.591.176
75.670.097

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2017
(2)
7.085.535.126
247.069.866
4.909.152.746
672.935.560
210.870.926
197.121.265

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2017
(3)
7.062.069.922
247.163.743
4.896.890.947
115.507.068
199.618.164
197.429.924

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(4)
-665.064
160.460
853.594
7.494.242
3.204.626
3.635

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ
31/12/2017
(5)
435.221.251
13.514.535
195.216.949
4.576.414.633
74.639.313
75.357.802

ΣΥΝΟΛΟ
4.777.410.256
13.322.685.489
12.718.679.767
11.051.494
5.370.364.482
Σημείωση: 1. Τα ποσά της στήλης (2) αφορούν βεβαιώσεις βάσει τελωνειακών παραστατικών, ελέγχων και καταλογιστικών
πράξεων. 2. Τα ποσά της στήλης (4) είναι το αποτέλεσμα πράξεων (αρνητικών ή θετικών) επί αρχικών βεβαιώσεων βάσει
λογιστικών διορθώσεων ή διοικητικών-δικαστικών αποφάσεων.
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εισπράξεων των τελωνείων κατά την τριετία 2015-2017.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2015-2016-2017

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2015

3

Ε.Φ.Κ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ε.Φ.Κ.
ΚΑΠΝΙΚΩΝ
Ε.Φ.Κ.
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

4

Φ.Κ. ΚΑΦΕ
Φ.Κ. ΗΛΕΚΤΡ.
ΤΣΙΓΑΡΟΥ
ΤΕΛΗ ΤΑΞ/ΣΗΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ

5

Φ. Π. Α.

6

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

7

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε.Ε.
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛ.
ΕΣΟΔΑ
(ΔΕΤΕ+Ν.1571/85)

1
2

8

ΣΥΝΟΛΟ

ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ %

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
2016

2017

16/15

17/16

4.175.634.282,63

4.094.483.921,24

4.390.450.552,78

-1,94%

7,23%

2.373.216.334,40

2.503.740.575,15

2.066.101.173,78

5,50%

-17,48%

378.320.306,94

459.564.400,02

508.571.153,40

21,47%

10,66%

90.434.844,87
6.512.197,15
110.344.256,46

179.898.014,66

247.163.743,05

63,03%

37,39%

4.374.315.708,24

4.558.958.365,02

4.896.890.946,54

4,22%

7,41%

30.143.564,78

13.364.077,72

115.507.067,68

-55,67%

764,31%

175.268.356,31

191.637.487,27

199.618.164,10

9,34%

4,16%

193.093.824,60

178.500.417,75

197.429.924,46

-7,56%

10,60%

11.810.336.634,36

12.180.147.258,83

12.718.679.767,81

3,13%

4,42%
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συνολικές εισπράξεις των τελωνείων κατά το έτη 2015, 2016 ,2017.Επί
του ανωτέρω πίνακα σημειώνονται τα ακόλουθα:
2015-2016
Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα
ενεργειακά, στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, τις εισπράξεις από το τέλος ταξινόμησης των
αυτοκινήτων οχημάτων και από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, καθώς και από το
ΦΠΑ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων για το έτος 2016 παρουσιάζουν μικρή μείωση σε
σύγκριση με το έτος 2015 (κατά 1,94%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της κατανάλωσης
της βενζίνης καθώς και στην από 1-6-2016 ισχύουσα απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2016 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το
έτος 2015 (κατά 5,50%), η οποία οφείλεται αφενός μεν στην αποθεματοποίηση στην οποία προέβησαν οι
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οικονομικοί φορείς, ενόψει της εφαρμογής από 20/5/2016 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ περί της παρουσίασης
των καπνικών προϊόντων, προκειμένου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι τη συμμόρφωσή
τους με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, να διαθέτουν στην αγορά τα προϊόντα τους σε συσκευασίες
με τις παλιές ενδείξεις, αφετέρου δε στη χρήση από τους οικονομικούς φορείς των ανώτατων
επιτρεπόμενων ορίων που θεσπίστηκαν με τα μέτρα κατά της αποθεματοποίησης ενόψει των αυξήσεων
των συντελεστών στα τσιγάρα και στο λεπτοκομμένο καπνό από 01.01.2017, επηρεάζοντας θετικά τα
συνολικά έσοδα του έτους.
γ) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση (21,47%) κατά το έτος 2016
σε σχέση με το 2015, γεγονός το οποίο οφείλεται στην επιβολή από 1/1/2016 θετικού συντελεστή ΕΦΚ στο
κρασί και σε ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, στα οποία δεν περιλαμβάνονται το κρασί και η μπύρα,
στην αύξηση από 1/6/2016 του συντελεστή ΕΦΚ στην μπύρα καθώς και στην γενικότερη αύξηση των
αναλώσεων των αλκοολούχων προϊόντων.
δ) Τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2016, παρουσιάζονται
αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2015 κατά 63,03%, πρωτίστως λόγω των αλλαγών που επήλθαν
στον τρόπο επιβολής του τέλους ταξινόμησης από 1/6/2016 (ν.4389/2016) και της αύξησης του αριθμού
των επιβατικών αυτοκινήτων που τέθηκαν σε ανάλωση, κατά 10,62% περίπου. Στην αύξηση συνέβαλαν το
μέτρο της απόσυρσης που ίσχυσε για δύο μήνες εντός του 2016, η κατάργηση του φόρου πολυτελείας
στα επιβατικά αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης άνω των 20.000 ευρώ από 01/06/2016, καθώς
επίσης και

η «παράταση υπαγωγής» επιβατικών αυτοκινήτων που πληρούσαν εκ κατασκευής τις

προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, προτύπου εκπομπών
ρύπων, σε ευνοϊκότερους συντελεστές μέχρι την 31/12/2016.
ε) Τα συνολικά έσοδα από τον ειδικό φόρο σε είδη πολυτελείας του έτους 2016 παρουσιάζουν μείωση σε
σχέση με τα έσοδα του έτους 2015 κατά 22,56%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην κατάργηση από
01/06/2016 του ειδικού φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα (ν.4389/2016), καθώς επίσης και
στη μείωση των εσόδων του ειδικού φόρου πολυτελείας στα εμπορεύματα κατά 23,24%.
στ) Τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του έτους 2016 παρουσιάζουν αύξηση σε
σχέση με τα έσοδα του έτους 2015 κατά 4,22%, που οφείλεται κυρίως στη αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.
από 23% σε 24% κατά το έτος 2016, στην αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. που εισπράττονται επί του
Ε.Φ.Κ. που από 1.01.2016 επιβλήθηκε στο κρασί και από 1.06.2016 στη μπύρα, στην αύξηση των
τελωνισμών των προϊόντων καπνού (αποθεματοποίηση) ενόψει της εφαρμογής της οδηγίας 201/40/ΕΕ,
στην αύξηση του αριθμού των επιβατικών αυτοκινήτων που τελωνίσθηκαν κατά το έτος 2016 καθώς και
στην αύξηση των χρηματιστηριακών τιμών στη διεθνή αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων.
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2016-2017
Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν στις εισπράξεις εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στα
ενεργειακά (πετρελαιοειδή), στα καπνικά και στα αλκοολούχα προϊόντα, τις εισπράξεις από το τέλος
ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας, από
το ΦΠΑ, καθώς και από τον φόρο κατανάλωσης, προκύπτουν τα συμπεράσματα:
α) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων για το έτος 2017 παρουσιάζουν αύξηση (κατά
+7,23%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατανάλωσης υγραερίων, βενζίνης, Diesel
και μαζούτ. Η μείωση των εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. της Ηλεκτρικής Ενέργειας αποδίδεται σε μείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η μείωση των εσόδων από τον Ε.Φ.Κ. του Φυσικού Αερίου
αποδίδεται στην απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που ισχύει από 1-1-2016 και
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
β) Τα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. καπνικών προϊόντων το έτος 2017 παρουσιάζουν μείωση σε σύγκριση με το
έτος 2016 (κατά -17,48%), η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη εξισορρόπηση της αγοράς μετά την
αποθεματοποίηση στην οποία προέβησαν οι οικονομικοί φορείς κατά το προηγούμενο έτος 2016 .
γ) Τα συνολικά έσοδα από τον ΕΦΚ στα αλκοολούχα προϊόντας (μπύρα- κρασί-αλκοολούχα) κατά το έτος
2017 παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση με το έτος 2016 κατά 10,66%, η οποία ενδεχομένως οφείλεται
στην αύξηση των αναλώσεων των προϊόντων αυτών αλλά κυρίως στην αύξηση των εσόδων της μπύρας
λόγω του αυξημένου συντελεστή ΕΦΚ ο οποίος ισχύει από 1/06/2016.
δ) Τα συνολικά έσοδα από το τέλος ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων το έτος 2017,
παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2016 κατά 37,39%. Αυτό οφείλεται κυρίως :
1) Στην αύξηση περίπου κατά 20% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν το έτος 2017
σε σχέση με το 2016 και 2) Στις αλλαγές που προήλθαν από 1/6/2016 με το άρθρο 59 του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94 Α’), στη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας ( υπολογισμός φορολογητέας αξίας βάσει της τιμής
λιανικής πώλησης προ φόρων αντί της τιμής χονδρικής που ίσχυε) και στη διαμόρφωση των συντελεστών
του τέλους ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά με μικτό βάρος κάτω των 3,5 τόνων.
Οι νέες διατάξεις ίσχυσαν για 6 μήνες το 2016 και για 12 το 2017 (επίσης ένα ποσό περί τα 10
εκατομμύρια που εισπράχθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 αφορά σε χρεώσεις διαφορών τέλους
ταξινόμησης που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε από προηγούμενα έτη.

ε) Παρά το γεγονός ότι ο φόρος πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα καταργήθηκε από 01/06/2016 με
το άρθρο 59 του ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α’), τα συνολικά έσοδα του ειδικού φόρου πολυτελείας (που
περιλαμβάνονται στα Λοιπά Τελ. Έσοδα) ανέρχονται σε 10.374.861,23€ για το έτος 2017

και

παρουσιάζουν αύξηση περίπου 25,92% σε σχέση με τα έσοδα του έτους 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως, στα
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έσοδα του ειδικού φόρου πολυτελείας επιβατικών που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2017 και
αφορούσαν χρεώσεις από τελωνισμούς προηγούμενων ετών.
στ) Ο φόρος κατανάλωσης στον καφέ ισχύει από 01/01/2017 βάσει του άρθρου 58 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ
94 Α’) και τα συνολικά έσοδα αυτού για το έτος 2017 ανέρχονται σε 90.434.844,87€.
ζ) Τα έσοδα από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του έτους 2017 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση
με τα έσοδα του έτους 2016 κατά 7,41% που οφείλεται κυρίως στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες, ο ρυθμός τελωνισμού των οποίων βαίνει αυξανόμενος κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017 στα
πλαίσια της γενικότερης βελτίωσης του οικονομικού κλίματος της χώρας, στην αύξηση των εσόδων από
Φ.Π.Α. που εισπράττονται επί του φόρου κατανάλωσης που από την 1.01.2017 επιβλήθηκε στα προϊόντα
καφέ καθώς και στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, καθώς και στην αύξηση των
χρηματιστηριακών τιμών στη διεθνή αγορά των πετρελαιοειδών προϊόντων.
Τέλος επισημαίνεται ότι, για τις εισπράξεις από τον φόρο κατανάλωσης για τα προϊόντα καφέ και υγρών
αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των ετών 2016/2015 και
2017/2016, καθόσον πρόκειται για νέους φόρους που επιβάλλονται για πρώτη φορά από 01/01/2017 στα
εν λόγω προϊόντα.

12

ΤΜΗΜΑ ΙV
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017- 31/12/2017
H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, στο πλαίσιο της γενικότερης
τελωνειακής δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκε από τις κατά τόπον αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους οι οποίες υποβοηθήθηκαν στο έργο τους από τα μέσα δίωξης που
διαθέτει η τελωνειακή υπηρεσία.
Δραστηριότητα δικαστικών τμημάτων
Όπως προκύπτει από τις καταχωρήσεις των τελωνειακών αρχών που αντλήθηκαν στις 16/10/2018 από τα
ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας (ICISnet, ELENXIS) για το έτος 2017 εκδόθηκαν
9.264 καταλογιστικές πράξεις και καταλογίστηκαν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι, για απλές
τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες 763.904.019 €.
Τα ποσά βεβαίωσης που καταχωρήθηκαν από τις τελωνειακές αρχές της χώρας και αντλήθηκαν
ηλεκτρονικά από Ο.Π.Σ. ELENXIS από την υπηρεσία μας για τα έτη 2015-2017 απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
ΕΤΗ

2015

2016

2017

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

245.280.331

435.038.283

760.581.447

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αποτελούν αποτύπωση της εικόνας των στοιχείων που περιέχονται στα
Ο.Π.Σ. ICISnet, ELENXIS την συγκεκριμένη ημερομηνία άντλησής τους και απεικονίζονται στο παρακάτω
γράφημα.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
760.581.447

435.038.283
245.280.331

2015

2016

2017
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Αποτελέσματα Ελέγχου
1.Κατασχέσεις τελωνείων
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

1

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

50

2

ΟΠΛΑ

11

3

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ

439

4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

92

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ (σε γραμμάρια)
ΗΡΩΙΝΗ (σε γραμμάρια)
ΚΟΚΑΪΝΗ (σε γραμμάρια)
ΑΜ 2201 (μικτό βάρος σε γραμμάρια)
ΧΑΠΙΑ (σε τεμάχια)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (σε ml)
ΚΩΔΕΙΝΗ (σε γραμμάρια)
ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ-ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ
ΦΥΣΙΓΓΙΑ (σε τεμάχια)
ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΠΛΩΝ (σε τεμάχια)
ΣΦΑΙΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΛΙ
ΓΚΛΟΜΠ
TASER
ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ (σε λίτρα)
ΜΠΥΡΑ (σε λίτρα)
ΚΡΑΣΙ (σε λίτρα)
ΛΙΚΕΡ (σε λίτρα)
ΑΜΒΥΚΕΣ (σε τεμάχια)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ (σε τμχ)
BREEZERS (σε λίτρα)
ΣΤΕΜΦΥΛΑ (σε κιλά)
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΈΩΣ 6 VOL (σε λίτρα)
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 40 VOL (σε λίτρα)
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (σε λίτρα)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ (σε λίτρα)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (σε λίτρα)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (σε λίτρα)
ΜΙΓΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΑΔΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &
ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ (σε λίτρα)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (σε λίτρα)
ΥΓΡΑΕΡΙΟ (σε κιλά)
ΒΟΥΤΑΝΙΟ (γραμμάρια)

5

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕΣΑ

464

6

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

1

7

ΚΑΠΝΙΚΑ

491

Ε.Ι.Χ
ΣΚΑΦΟΣ
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ & ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΚΟΡΑΝΙ (σε τμχ)
ΤΣΙΓΑΡΑ (σε τεμάχια)
ΠΟΥΡΑ (σε τεμάχια)
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΣ (σε γρ.)

14

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΩΝ
1.279.473
1.079
56
1.014
23
600
3
87
102
129
1
38
2
1
6
54.070
14.063
117.653
423
37
1
25
8
383
5.383
12
941
80.321
32.034
30.000
133.565
25.000
11.203
190
400
1
7
2
2
11
5
44
1
141.456.163
16.743
12.622.333

8

ΡΕΥΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
(ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)

261

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΠΝΟΣ (σε γρ.)
ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΣΙΓΑΡΩΝ (σε ml)
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ (σε τμχ)
ΕΥΡΩ
ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΚΟΡΟΝΕΣ
ΡΟΥΒΛΙΑ ΡΩΣΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
ΜΑΝΑΤ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΛΙΡΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΡΙΑΛ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΦΡΑΓΚΑ
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΝΑΔΑ
ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΑ ΠΓΔΜ
ΓΟΥΑΝ ΚΙΝΑΣ
ΧΡΙΒΝΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΔΗΝΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ
SHEQALIM ΙΣΡΑΗΛ

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ)

434

10

ΔΕΣΜΕΥΣΗ CITES

6

11

Καφές

17

9

ΔΙΑΦΟΡΑ (ΤΣΑΝΤΕΣ, ΡΟΛΟΓΙΑ,
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ,
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ, ΚΡΑΝΗ ΚΛΠ) (σε τεμάχια)
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (σε τεμάχια)
ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ (σε τεμάχια)
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ (σε
κιλά)
Καφές (σε κιλά)
ΣΤΙΚ ΚΑΦΕ (σε γραμμάρια)

105.000
671.845
1
5.065.666
15.690
155.000
17.860
9.068.000
900
94.000
4.824.638
42.000
11.650
1.781.798
250.000
98.500
6.100
19.300
30.328
178.320
4.120
1.438.278
1.531
71
1.036
5.942
0

Συγκριτικά στοιχεία των κατασχέσεων για τα έτη 2016 και 2017 απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα.
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2.

Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων

Η αρμόδια Διεύθυνση της Τελωνειακής Υπηρεσίας (Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων) συγκεντρώνει ανά τρίμηνο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των κατατεθεισών
δηλώσεων διακίνησης ρευστών διαθεσίμων από 10.000 € και άνω, τις διαπιστωθείσες υποθέσεις
παράνομης διακίνησης ρευστών και το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβλήθηκαν. Τα
στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε αρχείο δεδομένων excel στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών
Ελέγχων και Παραβάσεων και αποστέλλονται (ανώνυμα) ανά τρίμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προκειμένου να γίνουν μελέτες χρήσιμες για την ανάλυση κινδύνου στον έλεγχο των ρευστών
διαθεσίμων. Παράλληλα αντίγραφο του παραπάνω αρχείου αποστέλλεται στην Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Επιτροπή Άρθρου 7). Επισημαίνεται ότι οι
περιπτώσεις παράνομης διακίνησης αποστέλλονται άμεσα στην παραπάνω αναφερόμενη Αρχή για
περαιτέρω αξιολόγηση και τελική λήψη απόφασης για αποδέσμευση ή μη των δεσμευθέντων
ρευστών διαθεσίμων, μετά την παρακράτηση των αναλογούντων διοικητικών χρηματικών προστίμων.
Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2017 αναφέρθηκαν στον ανωτέρω πίνακα.
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3. Συμμετοχή σε Τελωνειακές επιχειρήσεις
Κατά το έτος 2017 η Τελωνειακή Υπηρεσία συμμετείχε στις ακόλουθες τελωνειακές επιχειρήσεις , στις οποίες η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων ήταν το εθνικό σημείο επαφής για τον συντονισμό και την εποπτεία των τελωνειακών ελέγχων :
Α/Α

ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑ

1

PEGASUS

01/03/2017-21/03/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ

2

ECLIPSE II

06/03/2017- 17/03/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ

3

GAMMA

15/12/2016- 15/01/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

4

CERBERUS

20/03/2017-26/03/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

5

GAMMA II

15/12/2017-15/01/2018

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

6

ATHENA

20-30/11/2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

7

SILVER AXE II

27/02/2017-09/03/2017

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

8

RENAGADE

06/03/2017-17/03/2017

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

9

PANGEA X

12/09/2017-19/09/2017

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

10

SPARE PARTS

16-17/05/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

11

AFRICA ITINERIBUS

25/09/2017-29/09/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
17

12

MISSING LINKS

17/10/2016-16/01/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ

13

OPSON VII

12/2017-03/2018

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

14

W.B. J.A.D.

27-29/01/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

15

THUNDERBIRDS

30/01/2017-19/02/2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

16

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ

1/2/2017-31/7/2017

ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΚΙΝΑΣ

17

EVROS 2017 1st phase

13-17/03/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ( ΗΡΩΪΝΗ)

18

DITECTION OF FIREARMS FROM
UKRAINE & MOLDAVIA

01-30/04/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

19

EVROS 2017 2nd phase

15-19/05/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ( ΗΡΩΪΝΗ)
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CO – FLY

27-28/06/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ( ΚΟΚΑΪΝΗ)

21

DRAGON

10-13/10/2017 & 17-19/10/17

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ( ΚΟΚΑΪΝΗ)
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ARMSTRONG IV

23-27/10/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

23

TEMPO

16-20/10/2017

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

24

JCO DARIUS 1st phase

13-19/11/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
18

25

EMPACT FIREARMS (FROM WEST
BALKANS)

17-19/11/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ,
ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ

26

JCO DARIUS 2nd phase

27/11/2017-03/12/2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

27

PILOT PROJECT ON TRANSHIPMENT
FRAUD

18/04/2017-17/06/2017 &
04/10/2017- 30/11/2017

ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ

28

APHRODITE

27/11/2017 – 28/02/2018

ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εκτός από την συμμετοχή της Υπηρεσίας μας στις ανωτέρω διεθνείς επιχειρήσεις, διεξήχθησαν και εθνικές Τελωνειακές επιχειρήσεις με
αντικειμενικό στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών (2 επιχ/σεις) και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων (1
επιχ/ση).
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4. Διαχείριση Αιτημάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής σε Τελωνειακά Ζητήματα – Πληροφοριακά
Δελτία Α.Μ. – Κανονισμός 515/1997
Το Δ΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων είναι το αρμόδιο Τμήμα
για τη διαχείριση των αιτημάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, ως το διεθνώς ορισμένο σημείο επαφής
της ελληνικής τελωνειακής διοίκησης για το σκοπό αυτό.
Με το θεσμό της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής επιτυγχάνεται διττός στόχος: αφενός η απόκτηση για
λογαριασμό των ελληνικών τελωνειακών αρχών των πληροφοριών που διαθέτουν οι αλλοδαπές τελωνειακές
αρχές και που απαιτούνται στο πλαίσιο των τελωνειακών ελέγχων σχετικά με την ορθή εφαρμογή των
τελωνειακών διατάξεων και αφετέρου η ικανοποίηση του όρου της αμοιβαιότητας στο θεσμό της αμοιβαίας
διοικητικής συνδρομής με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από
διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες ή από διμερείς συμφωνίες της Ε.Ε. με τρίτες χώρες, και με την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων της Ελλάδας από την κοινοτική νομοθεσία.
Κατά το έτος 2017, το ως άνω τμήμα χειρίστηκε 277 περιπτώσεις νέων αιτημάτων ελληνικών και
αλλοδαπών τελωνειακών αρχών για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα ενώ παράλληλα
διαχειρίστηκε και 83 περιπτώσεις απαντητικών εγγράφων σε προγενέστερα αιτήματα αμοιβαίας διοικητικής
συνδρομής, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών αιτημάτων, καθώς και αιτημάτων για υπόμνηση ή
επανάληψη.
Τέλος, κατά το έτος 2017 ελήφθησαν από την OLAF μέσω του συστήματος ΜΑΒ είκοσι επτά (27) νέα
πληροφοριακά δελτία αμοιβαίας συνδρομής (ΑΜ), σχετικά με απάτες και παρατυπίες κατά την εφαρμογή της
τελωνειακής και αγροτικής νομοθεσίας της ΕΕ που ανακαλύφθηκαν στα Κ-Μ και αφορούσαν σε αγροτικά και
βιομηχανικά προϊόντα, πρόδρομες ουσίες, καθώς και δέκα ΑΜ ( 10 ) με συμπληρωματικά στοιχεία για
πληροφοριακά δελτία προηγούμενων ετών ή του 2017. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης
(OLAF), ανακοινώνει τα εν λόγω μηνύματα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του παραπάνω Κανονισμού, σε όλα
τα Κ-Μ με σκοπό την πρόληψη και καταστολή αντιστοίχων πράξεων. Τα μηνύματα αυτά, αφού αξιολογήθηκαν,
εστάλησαν στα τελωνεία με οδηγίες για τις κατ΄ αρμοδιότητα περαιτέρω ενέργειές τους.
5. Έλεγχοι Επιχειρησιακού Σχεδίου
Στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ. του έτους 2017 διενεργήθηκαν από
όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας 104.598 στοχευμένοι έλεγχοι «εκ των υστέρων» και «δίωξης» και
διαπιστώθηκαν 7.255 παραβάσεις.

Τελωνειακές Αρχές

Αριθμός Ελέγχων Αριθμός Παραβάσεων

Έλεγχοι Δίωξης (Τελωνεία, Γραφεία ΚΟΕ)

98.554

6.519

Έλεγχοι εκ των Υστέρων (ΕΛ.Υ.Τ., Τελωνεία, Γραφεία ΚΟΕ)

6.044

736

Σύνολο

104.598

7.255

Συγκριτικά στοιχεία των ελέγχων δίωξης και εκ των υστέρων και οι εντοπισμοί παραβάσεων για τα έτη 2016 και
2017 απεικονίζονται στα παρακάτω γραφήματα.
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6. Ανάλυση κινδύνου :
Οι έλεγχοι που υποδείχθηκαν από το υποσύστημα ανάλυσης κινδύνου για τις διασαφήσεις εισαγωγής
/εξαγωγής , ανήλθαν το 2017 κατά μέσο όρο στα εξής ποσοστά:
α)Εισαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 4,33%, Έλεγχος Εγγράφων 11,87%, Έλεγχοι Διαδικασίας (για δειγματοληψία
επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις – περιορισμούς) 12,11%, Τελωνισμός κατά Δήλωση 69,65%.
Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα της ανάλυση
κινδύνου δεν απέδωσε βαθμό επικινδυνότητας, ανήλθε σε 2,04% (για τα παραστατικά αυτά διενεργήθηκε
τοπική ανάλυση κινδύνου).
β) Εξαγωγές : Φυσικός Έλεγχος 2,70%, Έλεγχος Εγγράφων 0,77%, Έλεγχοι Διαδικασίας (για δειγματοληψία
επιτηρούμενων καθεστώτων και για απαγορεύσεις – περιορισμούς) 11,99%, Τελωνισμός κατά Δήλωση 82,47%.
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Τέλος το ποσοστό των παραστατικών για τα οποία λόγω τεχνικού προβλήματος το σύστημα ανάλυσης
κινδύνου δεν απέδωσε κάποιο βαθμό επικινδυνότητας ανήλθε σε 2,08% (για τα παραστατικά αυτά
διενεργήθηκε τοπική ανάλυση κινδύνου).
Επιπροσθέτως, από το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνου εκδόθηκαν το 2017 συνολικά 735 δελτία μεταβολής
επικινδυνότητας και πραγματοποιήθηκαν 2.260 μεταβολές στις επικινδυνότητες των εμπορευμάτων στο
σύστημα, ύστερα από συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών από διάφορες πηγές. Οι
μεταβολές αυτές αφορούν σε όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και υπόκεινται σε κοινοτική
ή εθνική ανάλυση κινδύνου (Διασαφήσεις Εισαγωγής, Εξαγωγής, Διαμετακόμισης, Συνοπτικές Διασαφήσεις
Εισόδου/Εξόδου, κλπ). Επιπλέον, εκδόθηκαν 7 δελτία μεταβολής επικινδυνότητας και πραγματοποιήθηκαν 66
μεταβολές επικινδυνότητας για εκ υστέρων ελέγχους εγγράφων σε παραστατικά εισαγωγής και εξαγωγής
χαμηλής επικινδυνότητας.
Όσον αφορά στην έκδοση πληροφοριακών δελτίων επικινδυνότητας (RIF), μέσω κοινοτικού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών, για το έτος 2017 καταχωρήθηκαν 51 πληροφοριακά δελτία επικινδυνότητας από τα
ελληνικά τελωνεία και το εθνικό σημείο επαφής. Τα πληροφοριακά δελτία (RIFs) που καταχωρήθηκαν από
άλλα ΚΜ για εμπορεύματα υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, δασμούς
αντιντάμπινγκ, παραποιημένα προϊόντα, λαθρεμπόριο τσιγάρων, ναρκωτικών, ειδών CITES, πολιτιστικών
αγαθών αλλά και κάθε άλλου είδος απάτης, δεν γνωστοποιούνται στα τελωνεία μέσω διαταγών αλλά
εντάσσονται στις ως άνω αναφερόμενες μεταβολές επικινδυνότητας του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου
ως ξεχωριστά κριτήρια επικινδυνότητας. Συγκεκριμένα, για το έτος 2017 με κριτήριο επικινδυνότητας τα
πληροφοριακά δελτία(RIFs) πραγματοποιήθηκαν στο Υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου 781 μεταβολές
επικινδυνότητας των εμπορευμάτων για τις εισαγωγές και 55 για τις εξαγωγές.

7. Μέσα δίωξης
X/RAYS - Αυτοκινούμενα Χ/RAYS ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων
Α. Η τελωνειακή υπηρεσία εξοπλίστηκε με αυτοκινούμενο σύστημα ελέγχου με ακτίνες Χ (X-RAY) για τον
έλεγχο φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο τοποθετήθηκε στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά για την πάταξη
του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Το παραπάνω μηχάνημα αποτέλεσε
δωρεά της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΕ και με την έλευση νέου αυτοκινούμενου X-RAY στο Τελωνείο Γ’
Πειραιά μετακινήθηκε στο Τελωνείο Σερρών (23.1.18) για χρήση στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα και
καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο διενέργειας ελέγχων Τελωνείου Σερρών σχετικά με την χρήση

αυτοκινούμενων συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών εμπορευματοκιβωτίων.
Β. Καταρτίσθηκε η αρ.Δ.ΠΡΟΜ 4010901/02.06.2017 Σύμβαση Προμήθειας των τεσσάρων X/RAYS ελέγχου
φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων που διακηρύχθηκαν με την αρ. ΔΠΡΟΜ 4012053 ΕΞ 2014/24.12.2015
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού και τον Νοέμβριο του έτους 2017 παραδόθηκαν και τα τέσσερα συστήματα
στα Τελωνεία Γ΄ Πειραιά , Α΄ Θεσ/κης, Κήπων και Κακαβιάς , όπου πλέον επιχειρούν από τέλος του 2017
κανονικά. Επιπλέον, καταρτίστηκε (αρχές 2018) Επιχειρησιακό Σχέδιο Διενέργειας Ελέγχων για τα τέσσερα

(4) τελωνεία σχετικά με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων με ακτίνες Χ ελέγχου φορτηγών
εμπορευματοκιβωτίων.
Γ. Υφίσταται η συνεργασία του Τμήματος με τις αρμόδιες Δ/νσεις της ΑΑΔΕ για την διακήρυξη οκτώ επιπλέον
ομοίων συστημάτων .
Σταθερά Χ/RAYS ελέγχου ογκωδών αντικειμένων (δεμάτων αποσκευών)
Υπάρχει σε εξέλιξη η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ για είκοσι τρία συστήματα που θα τοποθετηθούν στα Τελωνεία
Σάμου, Κω, Καστανεών, Μέρτζανης, Νίκης , Α Θεσσαλονίκης , Δοϊράνης, Μαυροματίου, Μυκόνου, Χανίων,
Κακαβιάς, Κερκύρας, Σερρών, Ελευσίνας, Δάφνης, Θήρας, Α΄Πειραιά, Αερολιμένα Αθηνών , Ηρακλείου &
Ρόδου.
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Χ/RAYS τύπου GANTRY (σταθερής τροχιάς) ελέγχου φορτηγών & εμπορευματοκιβωτίων
Είναι σε εξέλιξη η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ για δύο συστήματα σταθερής τροχιάς (Gantry) που θα
τοποθετηθούν στα Τελωνεία Γ΄ Πειραιά και Α΄Θεσ/κης.
Χ/RAYS ελέγχου εμπορικών συρμών
Είναι σε εξέλιξη η προμήθεια μέσω ΕΣΠΑ για δύο συστήματα εμπορικών συρμών.
Όπλα
Διοργανώθηκαν επτά εκπαιδευτικά προγράμματα σε χρήση οπλισμού σε αντίστοιχες Περιφερειακές
Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ , όπου εκπαιδεύτηκαν συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) τελωνειακοί
υπάλληλοι Γραφείων Δίωξης και Κ.Ο.Ε , στους οποίους δόθηκε Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης .
Πιο συγκεκριμένα διεξήχθησαν τα ακόλουθα σεμινάρια:
- Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στην Δράμα (09-20.01.2017) με εκπαιδευθέντες 16 Τελωνειακούς,
-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο (24-28.04.2017) με εκπαιδευθέντες 18 Τελωνειακούς,

-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στη Λάρισα (30.01-02.02.2017) με εκπαιδευθέντες 19 Τελωνειακούς,

-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στη Ξάνθη (09-20.01.2017) με εκπαιδευθέντες 19 Τελωνειακούς,

-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στη Πάτρα (16-27.01.2017) με εκπαιδευθέντες 18 Τελωνειακούς,

-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ. στη Ρόδο (13-24.11.2017) με εκπαιδευθέντες 26 Τελωνειακούς

-

Σεμινάριο οπλισμού από ΕΛ.ΑΣ στη Αλεξανδρούπολη (26-29.06.2017) με εκπαιδευθέντες 18
Τελωνειακούς.

Σφραγίδες
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της προμήθειας πεντακοσίων χιλιάδων σφραγίδων (500.000) σφραγίδων τύπου
λουκέτου με μεταλλικό κυρίως σώμα (αρ.πρωτ. 28//21-09-2017 Σύμβαση Προμήθειας). Η προμήθεια θα
υλοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού της προμήθειας τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) σφραγίδων
τύπου λουκέτου με πλαστικό κυρίως σώμα (αρ. πρωτ. ΔΠΡΟΜ.Α402325ΕΞ2016/25-11-2016 Σύμβαση
Προμήθειας), αυτές παρελήφθησαν τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2017.
Προμήθεια εύκαμπτων ενδοσκοπίων
Στις 9/8/2017 υπεβλήθη νέα πρόταση στην OLAF, στο πλαίσιο του προγράμματος HERCULE III, για την δράση
«Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού», για την προμήθεια είκοσι (20) εύκαμπτων ενδοσκοπίων με video,
με τα οποία προτείναμε τον εξοπλισμό των δέκα (10) Κινητών Ομάδων Ελέγχου και δέκα (10) χερσαίων
συνοριακών τελωνείων (Κήπων, Ευζώνων, Κακαβιάς, Μέρτζανης, Νίκης, Δοϊράνης, Κρυσταλλοπηγής,
Καστανεών, Μαυροματίου και Γ΄ Πειραιά), συνολικής αξίας 400.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η απάντηση της OLAF
ήταν απορριπτική. Η παραπάνω προμήθεια εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και είναι σε εξέλιξη.
Στις 27/11/2017 επικαιροποιήθηκαν από τη συσταθείσα επιτροπή οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια
εύκαμπτων, αυτόνομων φορητών ενδοσκοπίων με video για την κάλυψη αναγκών των Τελωνείων.
Συστήματα Ανίχνευσης Ραδιενεργών και Πυρηνικών Υλικών
Στις 15/2/2017 έγινε η Τελετή παράδοσης παραλαβής Σταθερών Συστημάτων Ανίχνευσης Ραδιενεργών και
Πυρηνικών Υλικών στο Τελωνείο Κήπων, τα οποία μας έχει δωρίσει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.
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Σκύλοι – Ανιχνευτές
Τον Μάιο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση τριών σκύλων – ανιχνευτών για έλεγχο ρευστών
διαθεσίμων και η πιλοτική εκπαίδευση ενός σκύλου ανιχνευτή διττής χρήσης (έλεγχος ναρκωτικών και
ρευστών διαθεσίμων).
Τον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση ενός σκύλου – ανιχνευτή για έλεγχο ναρκωτικών και ενός
διπλής χρήσης καπνικών και ρευστών διαθεσίμων.
Τον Σεπτέμβριο του 2017 έγινε η ετήσια επιθεώρηση-αξιολόγηση των σκύλων - ανιχνευτών και χειριστών
Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση δύο σκύλων – ανιχνευτών ναρκωτικών, ύστερα από
δωρεές Τελωνειακών υπαλλήλων.
Μέσα στο 2017 διαγράφηκαν πέντε (5) σκύλοι ναρκωτικών από συνοριακά τελωνεία.
Συστήματα ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες)
Είναι σε εξέλιξη η προμήθεια μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την απόκτηση πέντε (5) συστημάτων ζύγισης
φορτηγών.
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των ΚΟΕ
Είναι σε εξέλιξη η προμήθεια μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την απόκτηση χιλίων (1000) laptops και
πεντακοσίων δύο (502) tablets για την υποστήριξη των Κινητών Ομάδων Ελέγχου.

Αυτοκίνητα
Το έτος 2017 διατέθηκαν σε Τελωνειακές Αρχές τριάντα τρία (33) οχήματα για το διωκτικό τους έργο και τις εν
γένει υπηρεσιακές ανάγκες.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) άρσεις κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτοκινήτων και ενός (1)
μοτοποδηλάτου.

Ειδικές Συσκευές Εξακρίβωσης Γνησιότητας Ενσήμων Ταινιών Φορολογίας Καπνού
Κατόπιν αιτήματός μας και δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΤΔ Α 1146977 ΕΞ 2017 Απόφασης Γεν. Δ/νσης Ηλ.
Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού, συστήθηκε η Επιτροπή για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των
ειδικών συσκευών εξακρίβωσης γνησιότητας ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.
Ειδικές Συσκευές Ανάγνωσης (Readers) του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των φορτηγών αυτοκινήτων
και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ.
Δυνάμει της υπ’ αρ. Γ 456/55799/3104/17/26-9-2017 Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών διατέθηκαν και
παρελήφθησαν από την Τελωνειακή Υπηρεσία (υπ’ αρ. Α7/1333/1/29-11-2017 πρωτόκολλο παραλαβής) είκοσι
τερματικές συσκευές ανάγνωσης (readers) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ) για την υποβοήθηση
του έργου των Τελωνειακών Αρχών.
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