
                                                                                             
 
 2013 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Τελωνείων 

Υπουργείο Οικονομικών 

 

Ετήσια έκθεση του  
Τμήματος Τελωνείων   

Προςτατεύοντασ τουσ πολίτεσ 
και διευκολύνοντασ το εμπόριο 



2 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2013 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

ΔΡΖΠΗΑΠ ΔΘΘΔΠΖΠ  

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ ΓΗΑ ΡΝ 2013 

 

1. ΑΞΝΠΡΝΙΖ     4 

 1.1. ΞΑΓΘΝΠΚΗΑ ΚΔΟΑ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 4-5  

2. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΝΚΖ – ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ   5-6 

3. ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ  6-7 

4.  ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝ 2013  7-18 

 4.1 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ 8-9  

 4.2 ΔΞΗΒΝΙΖ ΡΝ ΛΝΚΝ 9-10  

 4.3 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ 

4.3.1 Ν ΞΔΟΗ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ ΛΝΚΝΠ ΑΟ. 91(Η)/2004 

4.3.2 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ, ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝΛ ΞΔΟΗ 

ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΝ ΘΩΓΗΘΑ ΛΝΚΝ ΑΟ. 94(Η)/2004 

4.3.3 ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ, ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ ΘΑΗ ΓΛΩΠΡΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΝΛ ΞΔΟΗ 

ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ ΛΝΚΝ ΑΟ. 91(Η)/2004 

10-12  

 4.4 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

4.4.1 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΖΙΩΡΗΘΩΛ, ΔΗΠΑΓΩΓΩΛ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΩΛ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΖΠ 

ΑΞΝΡΑΚΗΔΠΖΠ  

4.4.2 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΑΠΚΝΙΝΓΗΝ (TARIC) ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΞΝΠΝΠΡΩΠΔΩΛ 

(QUOTA)  

4.4.3 ΠΠΡΖΚΑ ΔMCS 

4.4.4 ΠΠΡΖΚΑ EORI   

4.4.5 ΠΠΡΖΚΑ ΔΙΔΓΣΝ ΔΗΠΑΓΩΓΩΛ (ICS) 

4.4.6 ΠΠΡΖΚΑ ΔΙΔΓΣΝ ΔΜΑΓΩΓΩΛ 

4.4.7 ΠΠΡΖΚΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΞΝΘΔΠΩΛ 

4.4.8. ΠΠΡΖΚΑ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΣΟΩΚΑΡΗΠΚΔΛΝ 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 

4.4.9 ΛΔΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΗΛΑΘΩΛ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΝ ΚΖΡΟΩΝ 

4.4.10 ΞΝΙΔΡΔΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ 

4.4.11 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΔΛΩΠΗΑΘΝ ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΝ ΘΩΓΗΘΑ 

4.4.12 ΑΙΙΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ 

4.4.13 ΝΗ ΗΠΡΝΡΝΞΝΗ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΡΝ ΔΛΓΝΓΗΘΡΝ «ΑΡΙΑΠ» 

13-16  

 4.5 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ, ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

4.5.1 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

16  



3 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2013 

4.5.2 ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

 4.6. ΑΦΗΜΔΗΠ/ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ – ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ (ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ-

ΞΗΛΑΘΔΠ) 

17-18  

5. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΓΗΑ ΡΝ 2014  19-20 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α – ΔΠΝΓΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ (ΔΘΡΝΠ ΡΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΦΞΑ) ΓΗΑ 

ΡΑ ΔΡΖ 2008-2013) 

21  

 ΓΟΑΦΔΗΑ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ – ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΠ 22  

 

  



4 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2013 

ΡΚΖΚΑ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 

 

 

1. ΑΞΝΠΡΝΙΖ  

Ζ απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ είλαη:  

• ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο κέζα από ηελ παξεκπόδηζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθώλ, όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ αγαζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε 

απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο.  

• ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ γηα ηα νπνία έρεη επζύλε, θαηαινγηζκό θαη απόδνζε 

ησλ Ηδίσλ Ξόξσλ ζηα ηακεία ηεο Θνηλόηεηαο,  

• ν έιεγρνο ηεο ξνήο αγαζώλ από ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 

ειέγρνπ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

θπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, κε βάζε ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην ηεο Δ.Δ.∙ 

• ε δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη,  

• ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ.  

1.1 Ξαγκόζμια Κέπα Ρελωνείων – 26 Ηανοςαπίος 2013 

Ρν 2013 επηιέγεθε από ηνλ Ξαγθόζκην Νξγαληζκό Ρεισλείσλ ην 

ζιόγθαλ «Innovation for customs progress» - «Θαινοηομίερ 

για ηελωνειακή ανάπηςξη» ζύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηνπ Ξαγθόζκηνπ Νξγαληζκνύ Ρεισλείσλ (ΞΝΡ). 

Ζ αλάπηπμε, απνηεινύζε θαη πάληνηε ζα απνηειεί ην βαζηθό άμνλα 

πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ελόο ζπλερώο κεηαβαιιόκελνπ ηεισλεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο. Απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αζθάιεηα ηεο παγθόζκηαο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνύ , ηε δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαη απνηειεζκαηηθήο είζπξαμεο εζόδσλ θαη 

πξνπαληόο ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο από ην παξάλνκν εκπόξην.  

Ρα Θξάηε Κέιε ηνπ ΞΝΡ, κέζα από ην πλεύκα ηεο αλάπηπμεο, αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά 

ζε ηνκείο, όπσο ε αλάιπζε θηλδύλνπ, ζε ιύζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ζε λέεο κεζόδνπο εγεηηθήο, δηνηθεηηθήο, ζηξαηεγηθήο ηθαλόηεηαο θαη νξγάλσζεο.  

Ρν Ρκήκα, θαινύκελν λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ηνλ πνιίηε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εξγαζηαθνύο ηνπ εηαίξνπο, κέζα από ζύγρξνλεο θαη θαηλνηόκεο κεζόδνπο.  
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Ζ δεκηνπξγία αθίζαο ζρεηηθήο, κε ην πην πάλσ ζέκα πεξηέρεη κε ηε κνξθή θσηνγξαθηώλ, 

κεξηθέο από ηηο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί ζην Ρκήκα, εληνπίδνληαο ηελ εμέιημε από ην 

πξηλ ζην κεηά, δηα κέζνπ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ:  

1. H απόθηεζε θηλεηήο αθηηλνδηαγλσζηηθήο κνλάδαο γηα ηνλ έιεγρν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε 

νπνία έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 50% από Θνηλνηηθά θνλδύιηα κέζα από ην πξόγξακκα 

Technical Assistance for Law Enforcement Agencies Combating Fraud ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο δηεπθόιπλε ην έξγν πξόιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ. 

2. Ζ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγώλ ζην εμσηεξηθό θαη ε ζύζηαζε εηδηθήο νκάδαο κε αληρλεπηηθνύο 

ζθύινπο ζπλέηεηλε ζηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ θαη ηζηγάξσλ. 

 

3. Ζ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ, βνήζεζε ζηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ πνπ αθνξά ηα «Ζιεθηξνληθά Ρεισλεία», γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

ειεθηξνληθνύ ηεισλεηαθνύ πεξηβάιινληνο κε πιήξε απεμάξηεζε από ην ραξηί. 

(α) Ρα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα θαηαρώξεζεο εηζαγσγώλ, δηαθίλεζεο θαη εμαγσγώλ κε 

ηελ νλνκαζία «ΘΖΠΔΑΠ» δηεπθόιπλαλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, παξέρνληαο πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε ζπιιέγνληαο ζπγρξόλσο ζηνηρεία γηα επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε θαη 

έιεγρν.  

(β) Ρν ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζην νπνίν θαηαρσξνύληαη νδεγίεο, απνθάζεηο, λνκνζεζίεο, 

δηαδηθαζίεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, απνηειεί εξγαιείν ζεκαληηθόηαηεο βνήζεηαο θαη 

ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ.  

(γ) Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, απνηειεί ζεκαληηθή πεγή πιεξνθόξεζεο ηόζν γηα ην 

πξνζσπηθό όζν θαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο εκπνξεπόκελνπο ζε όια ηα κέξε ηνπ θόζκνπ,  

(δ) Ρν ειεθηξνληθό ζύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο αξρείνπ «e-OAS», έλα εληειώο λέν ζε 

εθαξκνγή έξγν, πνπ ζηόρν έρεη ηελ άκεζε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ Ρκήκαηνο, ηελ θαηάξγεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε κείσζε ρξνλνβόξσλ 

δηαδηθαζηώλ.  

(ε) Ζ κειέηε πινπνίεζεο ηδέαο γηα ηε δεκηνπξγία εηθνληθνύ (ειεθηξνληθνύ) ηεισλεηαθνύ 

κνπζείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζα πξνβάιιεη κέζα από θσηνγξαθίεο δηαθόξσλ 

εθζεκάησλ, ηελ ηζηνξία, ην έξγν θαη ην ξόιν ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, 

ηνπ πνιίηε, ηνπ εκπνξίνπ, ηεο άγξηαο δσήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο.  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ, αληαπνθξηλόκελν ζηηο πξνθιήζεηο ηεο θάζε επνρήο, ζηνρεύεη λα 

πξνζαξκόδεηαη, λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαπηύζζεηαη, εθαξκόδνληαο θαηλνηόκεο ηδέεο, γηα 

επηηπρή επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ. 
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 2. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΝΚΖ-ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ  

Θαηά ην επηζθνπνύκελν έηνο, Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ ήηαλ ν θνο Θσλζηαληίλνο 

Ληθνιαΐδεο. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Απνηειείηαη από 

ην Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνύ, Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ. Ρν 

ηεισλείν ηεο Ξάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Ιεκεζνύ. 

Πηειερώλεηαη από ηεισλεηαθό, γξακκαηεηαθό, δηνηθεηηθό θαη ινγηζηηθό πξνζσπηθό θαζώο επίζεο 

θαη κε αξηζκό εξγαηώλ. Νη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Ρκήκαηνο 

ήηαλ 406, 4 ιηγόηεξεο από ην 2012.  

Πεκεηώλεηαη όηη ζην Ρκήκα ππεξεηνύλ πξόζζεηα 5 Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ Ανξίζηνπ Σξόλνπ 

θαζώο επίζεο θαη 33 άηνκα σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνύ, σο βνεζνί ηεισλεηαθνύ. 

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηειερσλόηαλ ζπλνιηθά κε 330 

ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο, κε πνζνζηό κείσζεο 6,25% ζε ζρέζε κε ην 2012, όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ αθόινπζν πίλαθα 1: 

Πίνακαρ 1: Διοικηηική δομή ηος Σμήμαηορ Σελωνείων καηά ηο 2013 

Βαθμόρ 
Δγκεκπιμένερ 

θέζειρ 

Πςμπληπωμένερ 

θέζειρ 

Θενέρ 

θέζειρ 

Δπιζηημονικό πποζωπικό 

Γηεπζπληήο  1 1 - 

Ξξώηνη Ρεισλεηαθνί 

Ιεηηνπξγνί 
4 2 2 

Αλώηεξνη Ρεισλεηαθνί 

Ιεηηνπξγνί 
12 3 9 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί Α’ 40+1 39 1 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί 197 167 30 

Ρεσνικό Ξποζωπικό 

Ρειώλεο  13 10 3 

Βνεζνί Ρειώλεο 26 18 8 

Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 1εο 

ηάμεο 
24 2 22 

Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 31 30 1 

Βνεζνί Ρεισλείσλ 58 58 - 

ΠΛΝΙΝ 406 330 76 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαλνκήο ηνπ ηεισλεηαθνύ πξνζσπηθνύ ζην Αξρηηεισλείν θαη ζηα 

επαξρηαθά ηεισλεία έρεη σο αθνινύζσο: 
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Πίνακαρ 2: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Σμήμαηορ Σελωνείων ανά επαπσία 

Ξποζωπικό 
Γπαθεία Ρμήμαηορ Ρελωνείων 

Πύνολο 
Απσιηελωνείο Ιεςκωζίαρ Ιεμεζού Ιάπνακαρ Ξάθος Αποζπάζειρ 

Ρεισλεηαθό Ξξνζσπηθό  94 43 110 62 16 5 330 
Δμεηαζηέο ηεισλείσλ κε 

ζπκβόιαην ανξίζηνπ 
ρξόλνπ 

2 1 1 1 - - 5 

Βνεζνί ηεισλεηαθνύ-
σξνκίζζην πξνζσπηθό 

- 11 14 8 - - 33 

Πύνολο 96 55 125 71 16 5 368 

 

3. ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ 

Πην Αξρηηεισλείν ιεηηνύξγεζαλ δηάθνξνη ηνκείο κε θύξην ζηόρν ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, 

ηε βειηίσζε ησλ κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ αιιαγή θαη 

εθζπγρξνληζκό εθεί όπνπ, ην Ρκήκα θξίλεη όηη απαηηείηαη, είηε νη Ππλζήθεο πνπ ππνγξάθηεθαλ 

ην επηβάιινπλ, ηε ζπλερή επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ην ζπληνληζκό ησλ επαξρηαθώλ 

ηεισλείσλ. 

Νη Ρεισλεηαθνί ζηαζκνί ιεηηνύξγεζαλ ζε όιεο ηηο πόιεηο, κε ζηόρν λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο 

θαη λα δηεπθνιύλνπλ ην εηζαγσγηθό θαη εμαγσγηθό εκπόξην θαζώο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

επηβαηώλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηώλ πνπ ηνπο 

απνζηέιινληαη. 
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Πην πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεληξηθώλ γξαθείσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ (Αξρηηεισλείν) κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο νη νπνίεο επεμεγνύληαη 

πην θάησ:  

Πίνακαρ 3: Οπγανωηική δομή Απσιηελωνείος 

Γηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε Ρνκέα κπνξείηε λα δείηε ηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο 

Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην 2012, ζηηο ζειίδεο 6-12.  

 
4. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝ 2013 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ έρνληαο σο ζηξαηεγηθέο επηδηώμεηο : 

 ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο γεληθόηεξεο επεκεξίαο ηνπ πνιίηε, 

 ηελ εθπιήξσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ηνπ ξόινπ,  

 ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,   

 ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο,  

 ηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο,  

 ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο,  

 ηελ εμνηθνλόκεζε πνιύηηκσλ πόξσλ θαη, 



9 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2013 

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο,  

έρεη εθαξκόζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, κηα ζεηξά από κέηξα ηα νπνία έρνπλ ζπλδξάκεη 

ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθόηεξσλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ ηεο Θπβέξλεζεο θαη εηδηθόηεξα ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκώλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ. 

Ππγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ, επηδηώθνληαο ηελ 

επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηξαηεγηθώλ ηνπ ζηόρσλ, αλέπηπμε πινύζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε 

νπνία εληάζζεηαη ζηνπο αθόινπζνπο βαζηθνύο ηνκείο - πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο:  

 

4.1 Διζππάξειρ 

Θαηά ην έηνο 2013, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαη ηεο πεξεζίαο Φ.Ξ.Α 

αλήιζαλ ζην πνζό ησλ €2.241,1 εθ. παξνπζηάδνληαο, έηζη, κε πνζνζηηαία κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

4% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2012 πνπ ήηαλ €2.335,4 εθ. Πε απόιπηνπο αξηζκνύο, 

ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ κεηώζεθαλ θαηά €94,3 εθ.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα έζνδα από ΦΞΑ ην 2013, κεηώζεθαλ κε ξπζκό  5,1% (€87,6 εθ. ζε 

απόιπηνπο αξηζκνύο), θζάλνληαο έηζη ηα €1.628,7 εθ. ζε ζύγθξηζε κε €1.716,3 εθ. πνπ ήηαλ 

ην 2012. 

Ρα έζνδα από Δηζαγσγηθνύο Γαζκνύο, Φόξνπο Θαηαλάισζεο θαη Άιια Έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρεισλείσλ, κεηώζεθαλ κε ξπζκό 1,1% (€6,7 εθ. ζε απόιπηνπο αξηζκνύο), θζάλνληαο έηζη ηα 

€612,4 εθ. ζε ζύγθξηζε κε €619,1 εθ. πνπ ήηαλ ην 2012. Δπηπιένλ ην Ρκήκα έρεη εηζπξάμεη 

ΦΞΑ θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ζην πνζό ησλ €389,9 εθ., ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα από ΦΞΑ ησλ €1.628,7 εθ. 

Ξην αλαιπηηθά, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ είζπξαμε έκκεζσλ θόξσλ κε ηελ 

είζπξαμε €1.002,3 εκ., ην νπνίν αλαιύεηαη όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:  

Πίνακαρ 4: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων για ηην πεπίοδο 2012-2013 

Έηορ/ Έμμεζοι Φόποι 2012 

(€ εκ.) 

2013 

(€ εκ.) 

2012/2013 

(€ εκ.) (%) 

Διζαγωγικοί Γαζμοί 25,9 20,5 -5,4 -20,8 

Φόποι Θαηανάλωζηρ 589,0 587,6 -1,4 -0,2 

Άλλα Έζοδα 4,2 4,3 +0,1 2,4 

ΠΛΝΙΝ 619,1 612,4 -6,7 -1,1 

*Ποζό Φ.Π.Α. πος έσει ειζππάξει ηο Τμήμα Τελωνείων καηά ηην ειζαγωγή/είζοδο εμποπεςμάηων και πεπιλαμβάνεηαι ζηο 

ζςνολικό ποζό Φ.Π.Α. 

Φ.Ξ.Α*  434,8 389,9 -44,9 -10,3 

ΠΛΝΙΝ 1053,9 1002,3 -51,6 -4,9 
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ην 2013 θαηά πεγή εζόδσλ θαζώο θαη γηα ηα πξνεγνύκελα ηέζζεξα 

έηε θαηά πεγή εζόδσλ, παξνπζηάδεηαη ζην Ξαπάπηημα Α ηεο παξνύζαο έθζεζεο.  

 

4.2 Δπιβολή ηος νόμος 

Πηνλ ηνκέα απηό θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο ήηαλ: 

 ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο ζπλαθνύο 

εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο 

εηζαγσγηθώλ δαζκώλ θαη ησλ άιισλ θόξσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ην Ρκήκα έρεη αξκνδηόηεηα θαη, 

 ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

δσήο θαζώο θαη ε παξεκπόδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθώλ θαη 

άιισλ αγαζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε απαγνξεύζεηο θαη 

πεξηνξηζκνύο. 

 

Θαηά ηη διάπκεια ηος 2013 ηο Ρμήμα Ρελωνείων:  

 Σεηξίζζεθε 1.268 ππνζέζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε δηάπξαμε δηαθόξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ €0,38 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, €0,17 εθ. θόξνη θαηαλάισζεο θαη €0,12 

εθ. Φ.Ξ.Α. πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζώο επίζεο, €0,47 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απόδνζεο, €0,08 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξύλζεηο θαη 0,19 εθ. ηόθνη.  

 Σεηξίζζεθε ζπλνιηθά 15 ππνζέζεηο λαξθσηηθώλ, 

αλαβνιηθώλ θαη άιισλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απηά, από ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ 13 θαηαζρέζεηο 

παξάλνκσλ νπζηώλ. Νη πεξηζζόηεξεο θαηαζρέζεηο ηόζν ζε 

αξηζκό ππνζέζεσλ (6 από ηηο 13) όζν θαη ζε πνζόηεηα (31,7Kg) 

αθνξνύζαλ παξάλνκε εηζαγσγή θάλλαβεο. Δπηπξόζζεηα, 

θαηαζρέζεθαλ 2.8Kg θνθαΐλε, 250ml αλαβνιηθά ζε πγξή κνξθή, 

104γξ ζθόλε γηα ηελ παξαζθεπή ραπηώλ αλαβνιηθώλ θαη 639 ράπηα 

αλαβνιηθά.  

 Ξξνέβεθε ζε θαηάζρεζε 6,118,772 ηζηγάξσλ, 1,369 kg θαπλνύ θαη 280 πνύξα, είηε 

ιόγσ παξάλνκεο εηζόδνπ / εηζαγσγήο ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία 

είηε θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνύληαη ζηα εγθεθξηκέλα 

ζεκεία δηέιεπζεο ιόγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο από ηηο κε 

ειεγρόκελεο από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο πξνο ηηο 

ειεγρόκελεο από ηελ θπβέξλεζε πεξηνρέο.   
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 Θαηαρώξεζε 24 πνηληθέο δηώμεηο ζην πνηληθό Γηθαζηήξην θαη απέζηεηιε ηα γεγνλόηα ζην 

Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έγεξζε αγσγώλ πξνο είζπξαμε νθεηινκέλσλ 

πξνο ην Ρκήκα πνζώλ ζε δαζκνύο, θόξνπο θαη άιια πνζά γηα 18 ππνζέζεηο θαη γηα ηελ 

θαηαρώξεζε αγσγώλ δήκεπζεο γηα 3 ππνζέζεηο. Δλαληίνλ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ 

θαηαρσξεζεί 17 πξνζθπγέο ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ππληάγκαηνο. 

 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 410,840 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ 

δηθαηώκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αθνξνύζαλ 474 

ππνζέζεηο. Ρα 339,856 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ην 

ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγή, 

δηακεηαθόκηζεο ή ελαπόζεζήο ηνπο ζε ειεύζεξε δώλε ή 

απνζήθε, 67,416 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θππξηαθή αγνξά θαη 3,568 

ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνύληαη ζηα εγθεθξηκέλα ζεκεία δηέιεπζεο ιόγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο από ηηο κε 

ειεγρόκελεο από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο πξνο ηηο ειεγρόκελεο από ηελ 

θπβέξλεζε πεξηνρέο. 

 Ξξαγκαηνπνίεζε 358 ινγηζηηθνύο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ πξνζώπσλ. Δθδόζεθαλ ζπλνιηθά 572 «Δθ ησλ 

πζηέξσλ βεβαηώζεηο» γηα ηελ είζπξαμε € 5,3 εθ. δαζκνθνξνινγηθώλ θαη άιισλ 

επηβαξύλζεσλ.  

4.3 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ  

 
4.3.1 Ν πεπί Φόπων Θαηανάλωζηρ Λόμορ απ. 91(Η)/2004 

Θαηά ην έηνο 2013 ν πεξί Φόξσλ Θαηαλάισζεο Λόκνο αξ. 91 (Η) ηνπ 2004 ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηνπο Λόκνπο, 25(Η)/2013 (Δ.Δ. αξ. 4385, 29.4.2013), 42(Η)/2013 (Δ.Δ. αξ. 4390, 

31.5.2013), 84(Η)/2013 (Δ.Δ. αξ. 4402, 26.7.2013) θαη 110(Η)/2013 (Δ.Δ. αξ. 4404, 

9.9.2013).  

Νη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύζαλ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 2, 34, 85 θαζώο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ξξώηνπ, Γεύηεξνπ, Ρξίηνπ θαη Ρέηαξηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ ελ ιόγσ Λόκνπ.  

Δπηπξόζζεηα, θαηά ην έηνο 2013 δεκνζηεύζεθαλ νη αθόινπζεο Θαλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο 

Ξξάμεηο, σο δεπηεξνγελήο Ρεισλεηαθή θαη πεξί Φόξσλ Θαηαλάισζεο Λνκνζεζία: 
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4.3.2 Θανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Ρελωνειακού 

Θώδικα Λόμο απ. 94 (Η) ηος 2004  

 Θ.Γ.Ξ. 5/2013 – (E.E. αξ. 4618, 11.1.2013) - Γηάηαγκα (Αηέιεηεο θαηά ηελ εηζαγσγή 

Δκπνξεπκάησλ) – (ηξνπνπνηεί ηελ ΘΓΞ 380/2004)  

Κε ην ελ ιόγσ Γηάηαγκα, θαηαξγνύληαη ηα εδάθηα 02 κέρξη 13 θαη 15 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

I ησλ πεξί Ρεισλεηαθώλ Γαζκώλ θαη Φόξσλ Θαηαλάισζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή 

Δκπνξεπκάησλ) Θαλνληζκώλ ηνπ 2004 έσο 2011 (ΘΓΞ 380/2004). Ππγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε απαιιαγή από ηνπο θόξνπο θαηαλάισζεο ζηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαλ 

ζηα εδάθηα απηά, ηα νπνία εηζάγνληαλ από ή γηα ινγαξηαζκό θαη γηα ρξήζε από νξηζκέλα 

πξνλνκηνύρα πξόζσπα, νξγαληζκνύο, αξρέο θαη νξγαλώζεηο. 

 Θ.Γ.Ξ. 45/2013 – (E.E. αξ. 4624, 8.2.2013) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειώλ ππεξσξίαο. 

 Θ.Γ.Ξ. 69/2013 – (E.E. αξ. 4629, 1.3.2013) - Ρν πεξί Ρεισλεηαθώλ Ιηκαληώλ 

Γηάηαγκα ηνπ 2013.  

Κε ην ελ ιόγσ Γηάηαγκα θαζνξίδεηαη ε Καξίλα Ιεκεζνύ σο Ιηκάλη γηα ηεισλεηαθνύο 

ζθνπνύο θαη γηα πεξηνξηζκέλε ρξήζε. 

 ΘΓΞ 253/2013 - (E.E. αξ. 4696, 12.7.2013) - Ν πεξί Φόξσλ Θαηαλάισζεο 

(Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ Δθαξκόδνληαη ζηηο Δηζαγσγέο από Θξάηνο Κέινο 

Ξξνζσπηθώλ Δηδώλ πνπ Αλήθνπλ ζε Ηδηώηεο) (Ρξνπνπνηεηηθνί) Θαλνληζκνί ηνπ 2013 

(ηξνπνπνηνύλ ηελ ΘΓΞ 376/2004). 

Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλ.8 ηεο ΘΓΞ 376/2004 πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηάζεζε ησλ νρεκάησλ πνπ 

έηπραλ απαιιαγήο ζηα πιαίζηα ηεο Κεηαθνξάο ηεο Ππλήζνπο Θαηνηθίαο από άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο ΔΔ, ηξνπνπνηνύληαη έηζη ώζηε λα κελ νθείιεηαη νπνηνζδήπνηε θόξνο 

θαηαλάισζεο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο 

δηαζάθεζεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζε αλάισζε.  

 ΘΓΞ 254/2013 - (E.E. αξ. 4696, 12.7.2013) - Ν πεξί Ρεισλεηαθώλ Γαζκώλ θαη Φόξσλ 

Θαηαλάισζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή Δκπνξεπκάησλ) (Ρξνπνπνηεηηθνί) Θαλνληζκνί 

ηνπ 2013, (ηξνπνπνηνύλ ηελ ΘΓΞ 380/2004). 

Νη ελ ιόγσ Θαλνληζκνί αληηθαζηζηνύλ ηνλ Θαλ.12 ηεο ΘΓΞ 380/2004 πνπ ξπζκίδεη ηε 

δηάζεζε ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ πνπ αξρηθά ηέζεθαλ ζε αλάισζε ή ζε ειεύζεξε 

θπθινθνξία κε απαιιαγή από δαζκνύο θαη/ή θόξνπο θαηαλάισζεο.  

Πύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε, θαηά ηε δηάζεζε ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

ηα νπνία αξρηθά παξαρσξήζεθαλ κε απαιιαγή ζηα πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

Κεηαθνξάο ηεο Ππλήζνπο Θαηνηθίαο είηε από άιιν θξάηνο κέινο είηε από ηξίηε ρώξα, 

δελ νθείιεηαη νπνηνζδήπνηε ηεισλεηαθόο δαζκόο θαη/ή θόξνο θαηαλάισζεο κεηά ηελ 
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πάξνδν ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 12 κελώλ από ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο 

γηα ηε ζέζε ζε ειεύζεξε θπθινθνξία  θαη/ή αλάισζε κε ηελ ελ ιόγσ απαιιαγή. 

 

4.3.3 Θανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων 

Θαηανάλωζηρ Λόμο απ. 91 (Η)  ηος 2004 : 

 Θ.Γ.Ξ. 59/2013 – (E.E. αξ. 4627, 22.2.2013) - Απνκεηώζεηο κεηαρεηξηζκέλσλ 

νρεκάησλ- Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Φόξσλ 

Θαηαλάισζεο Λόκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό αηέιεηαο ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ 

εηζήρζεζαλ γηα ρξήζε από κέιε ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. 

(θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 254/2011)  

 Θ.Γ.Ξ. 60/2013 – (E.E. αξ. 4627, 22.2.2013) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ Ρεισλεηαθή Αμία 

κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ.  

Ζ ελ ιόγσ Γλσζηνπνίεζε αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θνηλνηηθνύ 

Ρεισλεηαθνύ Θώδηθα- Θαλ. 2913/92 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηεισλεηαθήο 

αμίαο κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ. 

 Θ.Γ.Ξ. 61/2013 – (E.E. αξ. 4627, 22.2.2013) - Απνκεηώζεηο κεηαρεηξηζκέλσλ 

νρεκάησλ- Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ ππνινγηζκό θόξσλ θαηαλάισζεο ζε κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 8703 ηνπ Κέξνπο Γ ηνπ 4νπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Φόξσλ Θαηαλάισζεο Λόκνπ 

 Θ.Γ.Ξ. 354/2013 – (E.E. αξ. 4723, 11.10.2013) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηε θνξνινγία 

νρεκάησλ θαη ηεο νηθνζθεπήο θππξίσλ δηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηε 

Γεκνθξαηία.  

Ζ ελ ιόγσ Γλσζηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ θαη 

άιισλ πξνζσπηθώλ εηδώλ πνπ εηζάγνληαη/κεηαθέξνληαη ζηε Θύπξν από ην κόληκν 

πξνζσπηθό ηεο Γεκόζηαο πεξεζίαο πνπ ππεξεηεί ζηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθό.  

Ππγθεθξηκέλα, πξνβιέπεη όπσο:  

α) ζηηο πεξηπηώζεηο πξνζσξηλήο επηζηξνθήο ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ ζηε Γεκνθξαηία, 

γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζίαο, ηα νρήκαηα ηνπο ζα κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο 

πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κέρξη πέληε ρξόληα, αλεμάξηεηα από ηε ρώξα πξνέιεπζεο ηνπο. 

Ζ νηθνζθεπή πνπ κεηαθέξεηαη από ηξίηεο ρώξεο ζα ηπγράλεη πιήξνπο απαιιαγήο ζηα 

πιαίζηα ηεο λνκνζεζίαο πεξί Κεηαθνξάο ηεο Ππλήζνπο Θαηνηθίαο, ελώ ε πεξίπησζε 

κεηαθνξάο από άιιν θξάηνο κέινο ζα εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ελδνθνηλνηηθήο 

δηαθίλεζεο.  

β) ζηηο πεξηπηώζεηο νξηζηηθήο επηζηξνθήο ησλ ελ ιόγσ πξνζώπσλ ζηε Γεκνθξαηία ρσξίο 

ηελ πηζαλόηεηα κεηάζεζεο ηνπο ζην εμσηεξηθό, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απαιιαγήο από 
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δαζκνύο θαη θόξνπο ζηα πξνζσπηθά ηνπο νρήκαηα θαη ηελ νηθνζθεπή, κε βάζε ηε 

λνκνζεζία πεξί Κεηαθνξάο ηεο Ππλήζνπο Θαηνηθίαο, είηε από ηξίηε ρώξα είηε από άιιν 

θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ.. Λνείηαη όηη ε ηππνδύλακε ησλ ελ ιόγσ νρεκάησλ δελ ζα πξέπεη 

λα μεπεξλά ηα 3000 θ.ε.. 

 

4.4 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηεξίδνληαο ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθό θαη θνηλνηηθό 

επίπεδν γηα ηα Ζλεκηπονικά Ρελωνεία θαη γεληθά γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο κε 

πιήξε απεμάξηεζε από ην ραξηί, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ή θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθώλ 

ζπζηεκάησλ πνπ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο. 

 

4.4.1. Πςζηήμαηα Γηλωηικών, Διζαγωγών και Αποθηκών Ρελωνειακήρ 

Αποηαμίεςζηρ 

Ρα πην πάλσ ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δηαζαθήζεσλ ή θαη 

δηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεύκαηα πνπ 

εηζέξρνληαη εληόο ηνπ ηεισλεηαθνύ εδάθνπο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ ρξήζε ηνπο 

είλαη θαζνιηθή (κε 100% ειεθηξνληθή ππνβνιή), εθηόο από ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο 

πνπ γηα ηερληθνύο θπξίσο ιόγνπο ππάξρεη αλάγθε εηζαγσγήο κε κεραλνγξαθεκέλσλ 

δηαδηθαζηώλ.  

Δληόο ηνπ 2013, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα πεξεζηώλ Ξιεξνθνξηθήο (ΡΞ), έρεη 

νινθιεξσζεί ε πιήξεο ηερληθή αλαβάζκηζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο 

ησλ AIX, ORACLE and WEBLOGIC, ώζηε λα αιιάμεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη λα βειηησζεί ε 

απόδνζε ηνπο. 

Δληόο ηνπ 2013, έρεη μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ελόο θαηλνύξγηνπ ζπζηήκαηνο Γεισηηθώλ 

Δηζαγσγήο, βαζηζκέλν ζηηο λέεο κνξθέο ηερλνινγίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ θαη ε ρξήζε ηνπ από 

ηνπο Νηθνλνκηθνύο Φνξείο αλακέλεηαη λα γίλεη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2014. 

4.4.2. Πςζηήμαηα Γαζμολογίος (TARIC) και Θοινοηικών Ξοζοζηώζεων (QUOTA) 

Ρν 2013 εθαξκόζηεθε πιήξσο ην αλαβαζκηζκέλν ζύζηεκα TARIC3, ην νπνίν απνηειεί 

εξγαιείν ππνζηήξημεο ηόζν γηα ην Ρεισλείν όζν θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα ηελ 

νξζή θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο.  

Πηηο αξρέο ηνπ 2013, έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή κέζσ ηνπ TARIC έιεγρνη αμηνπηζηίαο ζε 

θνηλνηηθό επίπεδν, γηα ζθνπνύο δηαθξίβσζεο ηεο νξζόηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ησλ 

δειώζεσλ δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα δεδνκέλα πνπ 

δειώλνληαη γηα ην θαζαξό βάξνο, ηελ αμία θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο κνλάδεο. Νη έιεγρνη 

αμηνπηζηίαο γηα ην ζπζρεηηζκό αμίαο/ζπκπιεξσκαηηθώλ κνλάδσλ ζα νινθιεξσζνύλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2015. 
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4.4.3. Πύζηημα E.M.C.S (Excise Movement Control System)- Πύζηημα 

παπακολούθηζηρ και ελέγσος ενδοκοινοηικήρ διακίνηζηρ εναπμονιζμένων 

πποϊόνηων, πος ηελούν ςπό καθεζηώρ αναζηολήρ ηηρ καηαβολήρ ηων ειδικών 

θόπων καηανάλωζηρ 

Ρν ζύζηεκα E.M.C.S. έρεη αλαβαζκηζηεί θαηά ην 2013, ώζηε λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

θαιύηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Ρεισλεηαθώλ Αξρώλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

δηαθηλήζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππόθεηληαη ζε Φόξνπο Θαηαλάισζεο (Πηάδην 3 – FS3). 

Κε ηελ έληαμε ηεο Θξναηίαο ζηελ Δ.Δ. ε Θύπξνο έιαβε κέξνο ζε δνθηκή πξνζαξκνγήο γηα 

ηελ απξόζθνπηε απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ από ηε ρώξα απηή. Δληόο ηνπ 2013 άξρηζε 

ε κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Φάζε 3.1 πνπ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 

2014.  

4.4.4. Πύζηημα EORI - Πύζηημα Δγγπαθήρ και Αναγνώπιζηρ Νικονομικών Φοπέων 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ζπλερίζηεθε ε εγγξαθή ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ηελ έδξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ 

Θύπξν. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 έρνπλ εγγξαθεί ζην EORI 27,925 Νηθνλνκηθνί Φνξείο.  

4.4.5. Πύζηημα I.C.S - Πύζηημα  Δλέγσος Διζαγωγών  

Ρν ζύζηεκα ICS εηζήγαγε ηελ ππνρξέσζε ησλ Νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα ππνβάιινπλ 

ειεθηξνληθά ζηηο Ρεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ ηεισλείνπ εηζόδνπ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα 

θαη πξνζηαζία (Ππλνπηηθέο Γηαζαθήζεηο Δηζόδνπ-ENS). Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2013 είραλ 

θαηαηεζεί ζηα δηάθνξα ηεισλεηαθά γξαθεία ηεο Θύπξνπ 95.603 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο 

εηζόδνπ. 

Πεκεηώλεηαη όηη θαηά ην 2013 ην ζύζηεκα ICS αλαβαζκίζηεθε από ιεηηνπξγηθήο θαη ηερληθήο 

πιεπξάο. Νη αλαβαζκίζεηο είραλ απνθαζηζηεί από όιεο ηηο ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη είραλ 

ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θαιύηεξν έιεγρν ησλ ζπλνπηηθώλ δηαζαθήζεσλ 

εηζόδνπ. 

4.4.6. Πύζηημα Δλέγσος Δξαγωγών 

Ρν 2013 ζπκπιεξώζεθε ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγώλ ην νπνίν ηέζεθε ζε πηινηηθή 

ιεηηνπξγία ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013, κόλν γηα ηηο έκκεζεο εμαγσγέο. Από ηελ 1ε Λνεκβξίνπ 

2013, ην ζύζηεκα ιεηηνπξγεί γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε όισλ ησλ δηαζαθήζεσλ 

εμαγσγώλ.  

4.4.7. Πύζηημα Ξαπακολούθηζηρ ποθέζεων 

Θαηά ην 2013 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πύζηεκα Ξαξαθνινύζεζεο πνζέζεσλ ηνπ Ρεισλείνπ. 

Ρν Πύζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαηαρώξεζεο, αλαδήηεζεο, θύιαμεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία θαη παξαθνινύζεζε ησλ νθεηιώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ, κέρξη θαη ηελ εμόθιεζή ηνπο.  
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4.4.8. Πύζηημα παπακολούθηζηρ διακίνηζηρ Σπωμαηιζμένος (αθοπολόγηηος) 

Ξεηπελαίος  

Ρν ζύζηεκα, πνπ έρεη εηνηκαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΡΞ,  έρεη ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ησλ 

Νηθνλνκηθώλ Φνξέσλ θαζώο θαη ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ησλ δηαθηλήζεσλ θαη 

αγνξαπσιεζηώλ ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ. Δληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014 

αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε έλαξμε ηεο 

ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζεο ησλ δειώζεσλ από ηνπο κεηαπσιεηέο θαη ηηο εηαηξείεο 

πεηξειαηνεηδώλ. 

4.4.9. Λέο Πύζηημα Ξινάκων Αναθοπάρ και Ρελωνειακού Κηηπώος  

Κε ην πην πάλσ λέν ζύζηεκα αλαβαζκίδνληαη νη δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ θαηαρσξνύληαη ζε εζληθό επίπεδν. Ρν Πύζηεκα αλαπηύζζεηαη 

εζσηεξηθά από ην Ρκήκα πεξεζηώλ Ξιεξνθνξηθήο. Δληόο ηνπ 2014 αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί θαη λα ηεζεί ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  

4.4.10. Ξολςεηέρ Πηπαηηγικό Πσέδιο (ΚΑSP-Multi Annual Strategic Plan) Revision 

12 Version 1.2 

Ρν πνιπεηέο ζηξαηεγηθό ζρέδην ζηνρεύεη ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθώλ ηεισλείσλ ζηελ ΔΔ 

κε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ γίλνληαη ζε ραξηί από 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πην απνηειεζκαηηθό πεξηβάιινλ θαη πην 

ζσζηή δηαρείξηζε θηλδύλνπ. Ρν ΚΑSP πεξηέρεη ηα έξγα πνπ ζα αλαπηπρζνύλ ζε Δπξσπατθό 

θαη Δζληθό επίπεδν κέρξη ην 2023. 

Ζ πινπνίεζε ησλ έξγσλ κέζα ζε θαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα απνηειεί ζπκθσλία θαη 

δέζκεπζε κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ.  

Ζ Θύπξνο ζπκκεηείρε ην 2013 ζε αξθεηέο από ηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηελ  

Δπξσπατθή Δπηηξνπή  γηα ην πην πάλσ ζρέδην. 

4.4.11. Ξπόγπαμμα εθαπμογήρ Δνωζιακού Ρελωνειακού Θώδικα -Union Customs 

Code Work Program (UCCWP) 

Ζ Δπηηξνπή εηνίκαζε ην 2013 ην πην πάλσ πξόγξακκα γηα ηελ  αλάπηπμε ησλ απαηηνπκέλσλ 

ζπζηεκάησλ κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνύ Ρεισλεηαθνύ Θώδηθα. 

H πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λνκηθά δεζκεπηηθή γηα όια ηα Θξάηε-κέιε 

θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ κέρξη ην 2020. 

Ζ Θύπξνο ζπκκεηείρε ην 2013 ζε αξθεηέο από ηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλώζεθαλ από ηελ  

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα  ην πην πάλσ πξόγξακκα. 

4.4.12. Άλλα ζςζηήμαηα. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ πξνρώξεζε εληόο ηνπ 2013, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΡΞ, ζηελ 

δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή άιισλ δειώζεσλ κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. Ρν ζύζηεκα αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία 

εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2014. 
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4.5.13. Νι ιζηόηοποι ηος Ρμήμαηορ και ηο ενδοδίκηςο «ΑΡΙΑΠ» 

Ν ηζηόηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθόξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθώλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηώλ γεληθόηεξα θη σο εθ ηνύηνπ ε 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ, επηθαηξνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ, έρεη ηεζεί πάλσ ζε 

κόληκε θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Θαηά ην έηνο 2013 ππήξμε αθόκε πην πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηζηόηνπνπ, ηόζν ηερληθά όζν θαη επηρεηξεζηαθά, έρνπλ εκπινπηηζηεί αξθεηά νη πιείζηεο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο κε λέν πιηθό, ζηνρεύνληαο ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ 

ρξήζηε, απνθεύγνληαο παξάιιεια ρξνλνβόξεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο ζηελ αλεύξεζε 

ησλ δεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ. 

Πε ό,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκόο ηνπ κε λέα δεδνκέλα 

πνπ αθνξνύλ ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαηά ηξόπν πνπ λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

4.5 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ, ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

 

4.5.1. Δπιμόπθωζη πποζωπικού 

Κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη θαζηεξώζεη ηε ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε ηόζν ησλ ιεηηνπξγώλ όζν θαη ησλ 

εξγαζηαθώλ εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο 

απνδνηηθόηεηαο κέζσ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, ελδνηκεκαηηθώλ θαη άιισλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο θαζώο επίζεο 

θαη ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ «Customs 2014» θαη «Fiscalis 2014». Πηα 

πξνγξάκκαηα απηά ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζην εμσηεξηθό. 

 

4.5.2. Δζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

Ππλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ζρέζεσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγώλ ζηηο 

Δπηηξνπέο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζώο θαη ζε ζπλέδξηα, ην Ρκήκα εθπξνζσπήζεθε από 

αξηζκό ιεηηνπξγώλ. Δπηπξόζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ είρε ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνύο άιισλ ηεισλεηαθώλ δηνηθήζεσλ 

ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθόξσλ 

ηνκέσλ, ελώ ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη 

έηπραλ ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.  
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4.6 ΑΦΗΜΔΗΠ/ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ -ΡΔΙΩΛΔΗΑΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ (ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ-ΞΗΛΑΘΔΠ) 

Ππλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνύ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ, 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνύ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόξηνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

Πίνακαρ 5: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΠΛΟΙΩΝ 

 

 

Έηορ/    

Δπαπσία 

ΑΦΗΜΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ 

Δπιβαηών 

Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ
1
 ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ

2
 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ 

2012 2,929 310 44,279 0 2,412,956 2,958,902 0 

2013 3,014 284 50,662 0 2,421,347 2,629,174 0 

 

(1) Υπό διαμεηακόμιζη επιβάηερ ζηο λιμάνι Λεμεζού για ηο 2013: 115,406 ενώ για ηο 2012: 113,093  

(2) Διαμεηακομιζηικό θοπηίο πος πεπιλαμβάνεηαι ζηιρ εξαγωγέρ για ηο 2013: 615,190ΜΤ ενώ για ηο 

2012: 307,009ΜΤ 

 

 

 

Έηορ/    

Δπαπσία 

ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ 

Δπιβαηών 

Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΙΔΚΔΠΝΠ
3
 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ 

2012 2,906 268 44,244 0 1,129,024 591,199 0 

2013 2,880 255 49,901 0 1,243,378 1,316,600 0 

(3) Διαμεηακομιζηικό θοπηίο πος πεπιλαμβάνεηαι ζηιρ εξαγωγέρ για ηο 2013: 387,231ΜΤ ενώ για ηο 

2012: 243,458 ΜΤ. 

 

Πεκ. Ζ Ιεκεζόο πεξηιακβάλεη ηε Κνλή θαη ην Αθξσηήξη θαη ε Ιάξλαθα πεξηιακβάλεη ην 

Βαζηιηθό, ην Εύγη θαη ηε Γεθέιεηα. 

 

Πίνακαρ 6: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

Έηορ/  

   

Δπαπσία 

ΑΦΗΜΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ
1
 ΞΑΦΝΠ

2
 ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2012 30,230 7,363 37,593 3,625,249 1,118,111 4,743,360 14,867 302 15,169 

2013 24,991 7,006 31,997 2,941,381 1,083,435 4,024,816 13,640 212 13,852 

 

Έηορ/  

   

Δπαπσία 

ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2012 30,056 7,353 37,409 3,570,891 1,123,140 4,694,031 14,002 250 14,252 

2013 25,008 7,004 32,012 2,905,168 1,090,147 3,995,315 13,609 157 13,766 

(1) Υπό διαμεηακόμιζη Επιβάηερ ζηο αεποδπόμιο Λάπνακαρ για ηο 2013: 85,213 και για ηο 2012: 130,847 

(2)  Υπό διαμεηακόμιζη Επιβάηερ ζηο αεποδπόμιο Πάθος για ηο 2013: 9,767 και για ηο 2012: 24,551 
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Πίνακαρ 7: Καηάζηαζη εγγεγπαμμένων ζηο ηελωνειακό μηηπώο πποζώπων – 

πποζώπων πος καηέσοςν διάθοπερ άδειερ καηά ηη πεπίοδο 2008-2013 

πεπιγπαθή 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ ζην 
ηεισλεηαθό κεηξών 
πξνζώπσλ 

19,081 21,276 22,914 26,500 27,000 27,925 

Αξ. πξνζώπσλ πνπ θαηέρνπλ 
άδεηεο απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηώλ 

12 10 10 10 10 10 

Αξ. αδεηώλ ηειεηνπνίεζεο 
πξνο επαλεμαγσγή πνπ έρνπλ 
εθδνζεί αλά έηνο 

12 18 18 15 27 
 

24 

Αξ. αδεηώλ απνζεθώλ 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ζε 
ηζρύ 

314 303 238 215 186 163 

Αξ. θνξνινγηθώλ απνζεθώλ 

ζε ηζρύ 
58 61 58 59 60 62 

 

 

Ν ηεισληζκόο εκπνξεπκάησλ απνηειεί κηα από ηηο θπξηόηεξεο εξγαζίεο ησλ ιεηηνπξγώλ ησλ 

Ρεισλείσλ.  

Tν ζύλνιν ησλ ηεισλεηαθώλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο θαη ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ πεξίνδν 

2008-2013 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

Πίνακαρ 8: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων ειζαγωγήρ και πποϊόνηων  

για ηην πεπίοδο 2008-2013  

Ξεπιγπαθή 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 122,903 107,126 107,561 101,448 97,202 91,021 

Αξ. εηδώλ 207,947 177,298 176,374 159,974 146,993 132,744 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ 
επηιέγεθαλ γηα έιεγρν 

(θπζηθό ή εγγξάθσλ)  

48,094 33,569 31,000 26,687 23,561 22,499 

 

Πίνακαρ 9: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων εξαγωγήρ για ηην πεπίοδο 2012-2013  

Έηορ/  

   

Δπαπσία 

Γιαζαθήζειρ Δξαγωγήρ 

EUA (με σώπερ ηηρ ΔΕΔΠ) EXA (εκηόρ ΔΔ) 

ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ  ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ  

2012 76 0 331 0 407 4827 18384 6181 198 29590 

2013 89 0 398 0 487 5020 20273 6253 201 31747 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2014 

 
Πηεξηδόκελνη ζην Όξακα θαη ζηελ Απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεύεη 

κεηαμύ άιισλ, ζηε κόληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ηνπ έηζη ώζηε ην πξνζσπηθό λα θαηαζηεί πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθό πξνο όθεινο ηνπ 

Θύπξηνπ πνιίηε αιιά θαη ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ γεληθόηεξα. Ρν Ρκήκα, θαινύκελν λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην 

επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ηνλ πνιίηε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνύο ηνπ 

εηαίξνπο. Πε απηά ηα πιαίζηα, νη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ γύξσ από ηνπο νπνίνπο 

αλακέλεηαη λα θηλεζεί ην Ρκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, είλαη νη αθόινπζνη :  

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε όινπο ηνπο  

ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο γηα αύμεζε ησλ εζόδσλ.  

 Δπίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ απνηειεζκαηηθό ηεισλεηαθό έιεγρν θαη ηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηόλ απξόζθνπηε δηαθίλεζε 

επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαζηαθνύο εηαίξνπο θαη ηηο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξώλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ζηόρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ρκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκόο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκόο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ 

εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά 

Ρεισλεία. Αλαβάζκηζε δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα πξόζζεηε 

παξαρώξεζε δηεπθνιύλζεσλ ζηνπο Νηθνλνκηθνύο Φνξείο θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε. 

 Ππλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κόληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  

 Ππλέρηζε ησλ δηαβνπιεύζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Ξξόηαζε ΝΓΖΓΗΑΠ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ γηα ηε 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2003/96/ΔΘ αλαθνξηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνύ 

πιαηζίνπ θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Ππλέρηζε ησλ δηαβνπιεύζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Θαλνληζκώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ 

Θνηλνηηθό Ρεισλεηαθό Θώδηθα, ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο απηνύ θαζώο επίζεο θαη γηα ηε 

ζέζπηζε Θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ηνλ λέν ελσζηαθό Ρεισλεηαθό Θώδηθα. 
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 Ξξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνύο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίσλ 

Θαηαλόεζεο. 

 Ξξνώζεζε ζπκθσληώλ Ακνηβαίαο Αλαγλώξηζεο (Mutual Recognition Agreements – MRAs) 

κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξώλ ζε πξνγξάκκαηα ΑΔΝ (Authorised Economic Operators) 

θαζώο επίζεο θαη ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (εθ κέξνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ) ησλ MRAs κε Ηαπσλία θαη Ζ.Ξ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρύ. 
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Παπάπηημα Α - Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων (εκηόρ ηηρ Τπηπεζίαρ Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2008- 2013 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ 2009 ΔΣΟ 2010 ΔΣΟ 2011 ΔΣΟ 2012 ΔΣΟ 2013 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ       

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 56569843,42 39.717.758,06 36.349.788,12 31.804.645,24 25.812.035,98 20.467.236,21 

ΔΗΑΓ. ΓΑΜΟΗ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  
ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

156.702,04 111.544,96 105.261,10 116.206,09 118.021,63 100.037,10 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 15.751,62 100,81 7.805,88 1.607,18 63,00 0,00 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  56.742.297,08 39.829.403,83 36.462.855,10 31.922.458,51 25.930.120,61 20,567,273,31 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ   

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  261.483.411,40 263.383.965,5 308.059.745.72 337.206.678,40 317.157.288,72 340.058.210,34 

ΚΑΠΝΟ 196.326.184,48 193.203.960,52 196.948.727,17 218.642.203,18 213.029.403,67 198.520.263,13 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 17.323.594,20 16.769.727,70 17.474.104,65 15.292.210,45 16.675.168,57 19.023.519,42 

ΕΤΘΟ  10.971.158,78 10.535.692,30 11.092.984,45 10.894.457,10 10.732.446,66 12.767.934,68 

ΑΔΡΗΟΤΥΑ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΠΟΣΑ  2.245,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΜΖΥΑΝΔ ΣΟΤ  173 0,00 77,66 0,00 0,00 0,00 

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.734.211,98 2.513.363,14 2.377.981,68 2.556.983,79 2.577.799,02 2.132.606,96 

ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑ 0,00 175,99 269,95 0,00 0,00 0,00 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 259.617,00 167.568,58 144.380,00 142.934.60 79.805,60 52.350,69 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 210.633,88 245.827,73 281.944,52 475.679,69 206.532,18 179.539,28 

ΟΥΖΜΑΣΑ 79.608.409,75 50.473.347,70 60.369.343.81 44.423.054,89 27.114.250,88 14.027.527,49 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΧΠΧΝ 0,00 231,00 8.475,41 2.028,16 0,00 3.599,11 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 50.463.500,58 33.990.849,42 265.238,89 202.228,80 147.388,81 53.772,73 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 1.308.792,23 1.331.763,02 1.146.932,22 548.705,77 
 

141.246,59 73.304,10 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 1.371.270,23 1.074.134,42 656.670,32 575.687,36 
 

312.564,46 181.762,37 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 258.304,00 171.868,35 209.625,91 96.496,61 96.556,26 13.098,42 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 2.012.751,16 1.396.676,03 1.229.500,64 1.025.584,01 693.120,59 477.948,89 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  624.334.258,4 575.259.151,4 600.266.003,00 632.084.932,81 588.963.572,01 587.565.437,61 

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ   

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  946.753,69 857.083,34 831.465,35 789.295,18 760.380,11 712.331,50 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  72.964,62 62.823,11 68.551,03 60.138,91 54.732,63 66.534,28 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  2.592.812,74 2.175.598,64 1.909.406,79 1.543.710,62 1.205.168,55 1.208.137,39 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  926,83 774,63 953,48 1.013,25 974,70 1.816,02 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  83.892,01 151.909,85 132.276,36 122.951,04 140.476,51 137.355,03 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  622.506,93 496.976,32 725.260,87 587.125,87 387.675,74 542.096,66 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  595.613,64 449.224,04 362.069,50 425.927,65 738.685,33 541.748,02 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  547.911,55 589.801,67 426.113,76 432.914,42 412.761,64 426.038,53 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  0,00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  453.695,80 336.885,33 431.496,29 264.601,90 274.297,18 303.769,94 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  439.846,91 314.260,93 235.679,51 362.107,71 97.150,22 57.430,89 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 245.217,66 201.832,18 223.590,37 421.606,97 119.033,60 259.107,93 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  6.602.142,38 6.137.170,04 5.346.863,31 5.011.393,52 4.191.336,21 4.256.366,19 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  
ΔΚΣΟ Φ.Π.Α. (Α+Β+Γ) 

687.678.697,82 621.225.725,27 642.075.721,41 669.018.784,84 619.085.028,83 612.389.077,11 
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Γπαθεία Ρμήμαηορ Ρελωνείων - Πηοισεία Δπικοινωνίαρ 

Αρχιτελωνείο 

Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία  

Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία  

Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 601713 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 302031  

 

Τελωνείο Λευκωσίας 

Διεύθυνση: Αντρέα Κάρυου 1, Βιομηχ. Περιοχή Έγκωμης, 2409 Λευκωσία 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο  Λευκωσίας, Ταχ. Θυρ. 24539, 1300 Λευκωσία 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 407509 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 407506 

 

Τελωνείο Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: limassol@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +357 25 802400 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 25 306597 

 

Τελωνείο Λάρνακας 

Λιμάνι Λάρνακας  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας, Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: larnaca@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 801440 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 24 304356 

 

 

Τελωνείο Πάφου 

Διεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Πολυκατοικία Ε, 1ος όροφος, 8011 Πάφος 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Πάφου, Ταχ. Θυρ. 62198, 8061 Πάφος 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: paphos@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 804634 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26 306110 
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