Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού της Σχεδίου έχει θέσει ως στόχο την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων μέσω
της σταδιακής εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος σήμανσης- ιχνηλασιμότητας και
ψηφιακής επαλήθευσης σε καπνικά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά με σκοπό την αποτροπή της
απάτης και του φαινομένου της λαθρεμπορίας στα προϊόντα αυτά.
Με την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών, σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων
καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ», προβλέπεται η
ανάπτυξη σε επίπεδο Ένωσης ενός διαλειτουργικού συστήματος παρακολούθησης και
εντοπισμού (tracking and tracing system) και η επισήμανση των προϊόντων καπνού με μοναδικό
αναγνωριστικό κωδικό καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα διευκολύνουν την
εξακρίβωση της γνησιότητας των προϊόντων καπνού (άρθρα 14 και 15).
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να επισπεύσει τις απαραίτητες
διαδικασίες, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλλουν προτάσεις για την ανάπτυξη
του κατάλληλου συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με το πληροφοριακό σύστημα
των Τελωνείων ICISnet καθώς και με τις προβλέψεις της ανωτέρω Οδηγίας για τα προϊόντα
καπνού και να μπορεί να εφαρμοστεί και στα αλκοολούχα ποτά.
Στις προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιγράφεται η μορφή και τα
χαρακτηριστικά της σήμανσης και τα βασικά τεχνικά πρότυπα του συστήματος παρακολούθησης
και εντοπισμού, καθώς και κοστολογικά στοιχεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Γενική Δ/νση
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. – Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης μέχρι και την 12/12/2014 στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
Καραγεώργη Σερβίας 10
Τ.Κ. 10 184, Αθήνα
ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου finexcis@otenet.gr
(τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6987449, 210 6987469).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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