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1. Excise Tax is imposed on products imported from third countries, received from other Member-States 
of EU or produced locally as follows: 
  
a) To the refilling liquids contained in electronic cigarettes under tariff classification CN 85437090 or in 
special refilling cartridges or in single use cartridges intended for usage with other electronic cigarette 
devices, which are classified under tariff code CN 38249092. 
The electronic cigarette devices under tariff code CN 85437090 are not subject to Excise Tax as long as 
they consist only of the external device and do not contain any liquid for consumption with the device. 
  
2. The rates of excise tax applicable to the products referred to in paragraph 1 of this Article are as 
follows: 
a) For the products of clause a, 10 euro cents (0.10 euro) per milliliter (ml) of product. 
b) not relevant to tobacco products 
  
3. For the purposes of this Article: 
a) “electronic cigarette” means a product which can be used for consumption of vapor with a 
mouthpiece or other element of the product, including the cartridge and the device without cartridge. 
Electronic cigarettes can be refillable either through the use of a refilling cartridge or through single use 
disposable cartridges. 
b) “refilling cartridge" means a cartridge containing liquid that can be reused to refill electronic 
cigarettes. 
The effective date of the previous paragraph is as of 1.1.2017. 
  
(ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016).  ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ. Άρθρο 58 - 
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
  
1 Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως: 
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που 
προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον 
κωδικό Σ.Ο. 38249092. 
Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο 
Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και 
δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής. 
  
2. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου ορίζονται ως ακολούθως: 
α) Για τα προϊόντα της περίπτωσης α΄, δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος. 
β) …………….. 



  
3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου: 
α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση 
ατμού με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του 
δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι είτε 
επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας 
χρήσης. 
β) Ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που περιέχει υγρό, το οποίο μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017. 
 


