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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 89/2012/20−05−2014 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου Πειραιά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 152 
παρ. 5, 155 παρ. 1β και παρ. 2ζ και άρθρα 137 Γ7 του 
Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε στον MAΝANA ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 015043580, 
πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 1.145,70 € «χίλια εκα−
τόν σαράντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά» για την 
τέλεση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορί−
ας ενός φορτηγού αυτοκινήτου μάρκας MITSUBISHI, με 
αριθμό πλαισίου MMBJNK740XD029701 που τελωνίστηκε 
με την αρ. 6523/21−05−2007 Δήλωση Ειδικού Φόρου Κα−
τανάλωσης (ΔΕΦΚ) στο ΣΤ΄ Τελωνείο Πειραιά με χρήση 
ψευδών στοιχείων (πλαστό τιμολόγιο) και ιδιαίτερων 
τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί στο 
Δημόσιο ο αναλογών Φ.Π.Α..

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή παράβαση ΛΑΘΡΕ−
ΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

  Με την αριθμ. 86/2012/20−05−2014 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ Τελωνείου Πει−
ραιά, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και τα άρθρα 
152 παρ. 5, 155 παρ. 1β και παρ. 2ζ και άρθρα 137 Γ7 
του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε στον MAΝANA ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 
015043580, πρόστιμο − πολλαπλό τέλος ύψους 1.772,70 € 
«χίλια επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα 
λεπτά» για την τέλεση της τελωνειακής παράβασης 
της λαθρεμπορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου μάρκας 
MITSUBISHI, με αριθμό πλαισίου MMBJNK740XD030332 
που τελωνίστηκε με την αρ. 6522/21−05−2007 Δήλωση 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) στο ΣΤ΄ Τελωνείο 
Πειραιά με χρήση ψευδών στοιχείων (πλαστό τιμολόγιο) 
και ιδιαίτερων τεχνασμάτων, με αποτέλεσμα να μην 
καταβληθεί στο Δημόσιο ο αναλογών Φ.Π.Α..

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

F
(3)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, για παράβαση λαθρεμπορίας.

Με την 23/2012/16−05−14 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Ευζώνων που εκδόθηκε 
έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβα−
σης (Π.Τ.Π.) που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο στην 
Υπηρεσία οικείο Βιβλίο Π.Τ.Π. με α/α 23 στις 12−06−2012, 
επιβάλλονται στον ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 
Α.Φ.Μ. 121013177 Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη σε ποσοστό σε ποσοστό 32%, ήτοι 
ποσό τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τεσσάρων 
ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (1.012.514,31 Χ 32% = 
324.004,57 €) πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ.) 2%, πο−
σού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και εννέα 
λεπτών (6.480,09 €) και ΟΓΑ 20% επί των Τ.Χ., ποσού 
χιλίων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δύο λεπτών 
(1.296,02 €) και κηρύσσεται αυτός αλληλέγγυα υπόχρεος 
για την καταβολή του συνόλου των πολλαπλών τελών 
που επιβλήθηκαν, ήτοι ποσού ενός εκατομμυρίου δώ−
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δεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και 
τριάντα ενός λεπτών (337.504,77 Χ 3 = 1.012.514,31 €), 
πλέον Τελών Χαρτοσήμου (Τ.Χ.) 2%, ποσού είκοσι χιλιά−
δων διακοσίων πενήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών 
(20.250,29 €) και ΟΓΑ 20% επί των Τ.Χ. ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων πενήντα ευρώ και έξι λεπτών (4.050,06€ ), για 

παράβαση λαθρεμπορίας (άρθρο 142 παρ. 2,155 παρ. 1β 
και 2 ια του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα».

      O Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ

F

Αριθμ. 1356/64601 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 400/68695/15−6−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1949/15−6−2012)απόφασης του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Καθορισμός τύπου παραχωρητηρίων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4061/2012 (Α΄ 66).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄ 98).

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 της αριθμ. 400/68695/15−6−2012 απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως :
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο τύπος του παραχωρητηρίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 

και αφορά στην περίπτωση εξαγοράς του ακινήτου στο ύψος της αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας αυτού, σύμφωνα 
με τα εδάφια α’ και β’ της παραγράφου 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, καθορίζεται ως εξής:
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β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο τύπος του παραχωρητηρίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012 

και αφορά στην περίπτωση εξαγοράς του ακινήτου από αγρότη στο 1/3 της αξίας αυτού, σύμφωνα με το εδάφιο 
γ’ της παραγράφου 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, καθορίζεται ως εξής:
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2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 1355/64593 (5)
Καθορισμός τύπου παραχωρητηρίων» της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε 

με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), όπως προστέθηκε με την 

παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(Α΄ 98).

2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο τύπος του παραχωρητηρίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του 
Ν. 4235/2014 (Α΄ 32), καθορίζεται ως εξής:
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Άρθρο 2
Ο τύπος του παραχωρητηρίου που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 7 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του 
Ν. 4235/2014 (Α΄ 32), καθορίζεται ως εξής:
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013112205140008*


		2014-05-26T09:34:42+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




