ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΑΙ

ΗΑΕ- Επίσπευση επιβολής νέου ειδικού φόρου σε ζαχαρούχα ποτά και ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Σύμφωνα με νεότερη κυβερνητική ανακοίνωση των ΗΑΕ, επισπεύδεται η επέκταση του υφιστάμενου
ειδικού φόρου επιτηδεύματος επί ενεργειακών, ανθρακούχων ποτών (ύψους 50%) και καπνικών
προϊόντων (ύψους 100%), σε ζαχαρούχα ποτά και ηλεκτρονικά τσιγάρα. Συγκεκριμένα, εν λόγω
φόρος θα εφαρμοσθεί από 01/12/2019, έναντι αρχικώς προβλεπόμενης ημερομηνίας 01/01/2020.
Συγκεκριμένα, η επιβολή φόρου θα αφορά, επιπλέον, τις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων:
 Μη ανθρακούχα ποτά και αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη: Ειδικός φόρος ύψους 50% επί

της αξίας.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία περιέχουν ζάχαρη, βάσει του
προτύπου 148/GCC Standardisation Organisation, ή γλυκαντικές ουσίες, βάσει του προτύπου
995/GCC Standardisation Organisation, και διατίθενται είτε ως έτοιμα ποτά προς κατανάλωση,
είτε σε οιαδήποτε άλλη μετατρεπόμενη μορφή για παρασκευή ζαχαρούχου ποτού.
Εξαιρούνται (α) έτοιμα ποτά περιέχοντα γάλα ή υποκατάστατα αυτού σε ποσοστό 75%, (β)
βρεφικές τροφές (γ) παρασκευάσματα ειδικής διατροφής, βάσει του προτύπου 654/GCC
Standardization Organization, και (δ) παρασκευάσματα ιατρικής χρήσεως, βάσει του προτύπου
1366/GCC Standardization Organisation.
 Συσκευές ηλεκτρονικού καπνίσματος, εξαρτήματα αυτού και αναλώσιμα (υγρά αναπλήρωσης),

ανεξαρτήτως της περιεκτικότητός τους σε νικοτίνη ή καπνό: Ειδικός φόρος ύψους 100% επί της
αξίας.

Ο φόρος καταβάλλεται από τις εμιρατινές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή/
εισαγωγή/αποθήκευση εν λόγω προϊόντων και μετακυλίεται στην λιανική τιμή.
Σημειώνεται ότι η διακίνηση ηλεκτρονικού τσιγάρου και προϊόντων αυτού στα ΗΑΕ ήταν μέχρι
πρότινος απαγορευμένη, ενώ επιτρεπόταν μόνον η κατοχή. Από τον Απρίλιο 2019 επιτρέπεται η
εισαγωγή και διακίνηση εν λόγω εμπορευμάτων (συσκευές και υγρά αναπλήρωσης). Επιπλέον, η
εμιρατινή ομοσπονδιακή Αρχή Πιστοποίησης ESMA (Emirates Authority for Standardization and
Metrology) προβλέπει για τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου ειδική διαδικασία πιστοποίησης, την
διεκπεραίωση της οποίας αναλαμβάνει υποχρεωτικά ο εισαγωγέας, ως κατωτέρω:
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Issuance-of-conformity-certificate-for-ElectronicNicotine-Products-According-to-the-health-and-safety-requirements.aspx
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