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ΗΑΕ- Επιβολή νέου ειδικού φόρου σε ζαχαρούχα ποτά και ηλεκτρονικά τσιγάρα 

 
 
Κατόπιν κυβερνητικών ανακοινώσεων, ενημερώνουμε ότι ο υφιστάμενος ειδικός φόρος 
επιτηδεύματος επί ενεργειακών, ανθρακούχων ποτών (ύψους 50%) και καπνικών προϊόντων (ύψους 
100%) θα επεκταθεί, από 1ης Ιανουαρίου 2020, σε νέες κατηγορίες προϊόντων.  
 
Ειδικώτερα βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου 7/2017 (Excise Law or Federal Decree-Law No. 07 of 
2017) 
  
 Επιβάλλεται ειδικός φόρος ύψους 50% (ad valorem) επί μη ανθρακούχων ποτών και 

αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη.  
 

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 (α) ως έτοιμα ποτά προς κατανάλωση είτε (β)  
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. 
 

 Επιβάλλεται ειδικός φόρος ύψους 100% (ad valorem) επί (α) συσκευών, (β) εξαρτημάτων αυτών 
και (γ) αναλωσίμων ηλεκτρονικού καπνίσματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητός τους σε 
νικοτίνη ή καπνό. 

 
Ανωτέρω ειδικοί φόροι επιτηδεύματος αιτιολογούνται επισήμως τόσο ως μέτρα αυξήσεως των 
δημοσίων εσόδων, όσο και ως επιβεβλημένη συμβολή του κράτους στην βελτίωση της υγείας των 
πολιτών. Υπολογιζόμενοι ως ποσοστό επί της αξίας των εμπορευμάτων μετακυλίονται στην λιανική 
τιμή και επιβαρρύνουν αντιστοίχως τον καταναλωτή.  
 
Επιβάλλονται σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, 
εισαγωγή και αποθήκευση των ανωτέρω προϊόντων στα ΗΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, 
επί ποινή φορολογικού αδικήματος, από της ημερομηνίας εφαρμογής του Ν. 07/17, να εγγραφούν σε 
ειδικό μητρώο καθώς και να τηρούν τα σχετικά λογιστικά παραστατικά και βιβλία για την απόδοση 
του φόρου προς το κράτος σε τακτά διαστήματα. 
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Στην εφαρμογή του νόμου 7/2017 εμπίπτουν και οι αγορές από καταστήματα αδασμολογήτων ειδών 
στα σημεία εισόδου της χώρας, για τους επιβάτες με προορισμό ή αφετηρία τα ΗΑΕ, εξαιρουμένων 
αυτών υπό διαμετακόμιση (transit).  
 
Πληροφορίες για το νομοθετικό πλαίσιο περί ειδικής φορολογίας και την εφαρμογή του, βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής: https://www.tax.gov.ae/en/faqs. 
Επισημαίνουμε ότι δεν περιλαμβάνεται, προς το παρόν, επίσημη γραπτή ενημέρωση για τις νέες 
κατηγορίες προϊόντων ή το κείμενο της σχετικής αποφάσεως. 
 
Σημειώνεται ότι, έως και την 30η Δεκεμβρίου 2019, ισχύει στα ΗΑΕ απαγόρευση εισαγωγής και 
εμπορίας συσκευών και αναλωσίμων ηλεκτρονικού καπνίσματος, ενώ επιτρέπεται η χρήση τους από 
ιδιώτες. Το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρονικών καπνικών προϊόντων στην Μέση Ανατολή υπολογίζεται 
σε 485εκατ. $ ΗΠΑ. Αιρομένης της απαγορεύσεως εμπορίου στα ΗΑΕ, προγραμματίζεται ότι θα λάβει 
χώρα στο Ντουμπάι εξειδικευμένη διεθνής έκθεση «World Vape Show» Ιούνιο επομένου έτους. 
 
 

 
 Ντουμπάϊ, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Προϊστάμενος 
Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’ 
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