
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 377/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
ΚΑΙ  

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004 και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 

 

Προοίµιο Για σκοπούς εφαρµογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 
– 

 «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 
για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών» (EE L 
105 της 23.4.1983, σ.1) όπως τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1671/2000 του Συµβουλίου της 20ης Ιουλίου 2000 (EE L 193 
της 29.7.2000, σ. 11), 

                            
94(Ι) του 2004. 

91(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
δυνάµει του άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004 
και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, 
εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς. 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Τελωνειακών 
∆ασµών (Τελωνειακές Ατέλειες) Κανονισµοί του 2004. 

 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια- 

 «γαµήλια δώρα» σηµαίνει οποιαδήποτε δώρα που εθιµικά δίνονται µε την 
ευκαιρία γάµου εκτός από καπνό ή προϊόντα αυτού και οινοπνευµατώδη 
ποτά· 

 «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
918/83 του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του 
κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (EE L 105 της 23.4.1983, 
σ.1) όπως τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1671/2000 
του Συµβουλίου της 20ης Ιουλίου 2000 (EE L 193 της 29.7.2000, σ.11).

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 

 «οικονοµική δραστηριότητα» είναι όλες οι δραστηριότητες του 
παραγωγού, του εµπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες 
περιλαµβανοµένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των γεωργικών 
δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελευθέρων 
επαγγελµάτων ή των εξοµοιουµένων προς αυτά.  Ως οικονοµική 
δραστηριότητα θεωρείται επίσης η εκµετάλλευση ενσώµατου ή άυλου 
αγαθού, µε σκοπό την άντληση εσόδων µε διαρκή χαρακτήρα· 
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 «πρόσωπο επιφορτισµένο για την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης 
διάρκειας» έχει την έννοια που καθορίζεται από το ∆ιευθυντή σε 
Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας· 

 «συνήθης κατοικία» σηµαίνει τον τόπο στον οποίο ένα άτοµο διαµένει 
συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ηµέρες ανά 
ηµερολογιακό έτος λόγω επαγγελµατικών και προσωπικών δεσµών ή, 
στην περίπτωση ατόµου χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω 
προσωπικών δεσµών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσµοί 
µεταξύ αυτού του ατόµου και του τόπου στον οποίο κατοικεί: 

  Nοείται ότι, η συνήθης κατοικία ατόµου, του οποίου οι 
επαγγελµατικοί δεσµοί βρίσκονται σε τόπο άλλον από τον τόπο των 
προσωπικών του δεσµών και το οποίο, για το λόγο αυτό, υποχρεώνεται 
να διαµένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή 
περισσότερα κράτη µέλη, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των 
προσωπικών του δεσµών, µε την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά 
στον τόπο αυτό.  Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται όταν το άτοµο 
διαµένει σε ένα κράτος µέλος για την εκτέλεση αποστολής µε 
καθορισµένη διάρκεια. Η φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή άλλη σχολή δεν 
συνεπάγεται τη µεταφορά της συνήθους κατοικίας. 

 «ταξιδιώτες» σηµαίνει: 

 (α)  κατά την εισαγωγή: 

 (i)  τα πρόσωπα που εισέρχονται προσωρινά στο τελωνειακό 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας, στο οποίο αυτά δεν έχουν τη 
συνήθη κατοικία τους, καθώς και 

(ii)  τα πρόσωπα που επιστρέφουν στο τελωνειακό έδαφος της 
∆ηµοκρατίας στο οποίο αυτά έχουν τη συνήθη κατοικία 
τους, αφού παρέµειναν προσωρινά στο έδαφος τρίτης 
χώρας· 

 (β) κατά την εξαγωγή: 

 (i)  τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας, όπου διατηρούν τη συνήθη 
κατοικία τους, καθώς και 

(ii)  τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν, µετά από προσωρινή 
παραµονή σ’ αυτό, το τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας, 
όπου δεν διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους· 

 «τελωνειακή ατέλεια» σηµαίνει την απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς 
κατά τη θέση εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία· 

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το Νόµο· 

 «τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος. Εκτός 
αντιθέτων διατάξεων των παρόντων κανονισµών για την εφαρµογή του 
Μέρους Ι, η έννοια της τρίτης χώρας συµπεριλαµβάνει τα τµήµατα του 
εδάφους των κρατών µελών που εξαιρούνται του κοινοτικού τελωνειακού 
εδάφους κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) Αρ. 215/84·  

 «φορητά όργανα µηχανικών ή ελευθέρων τεχνών» σηµαίνει τα ελαφρά 
εργαλεία και όργανα που είναι φορητά κατά τη χρήση τους και η 
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χρησιµοποίησή τους δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση τους στο 
συγκεκριµένο χώρο· 

      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες 
Κανονισµούς έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισµό 
(ΕΟΚ) αρ. 918/83, στην τελωνειακή νοµοθεσία και στον εκάστοτε σε ισχύ 
περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο και στους Κανονισµούς και ∆ιατάγµατα 
που εκδίδονται δυνάµει αυτού. 

      (3) Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισµών δεν εµποδίζουν την 
εφαρµογή των απαγορεύσεων ή περιορισµών εισαγωγής που ορίζονται 
από άλλες διατάξεις ή που δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας ηθικής 
ή τάξης, δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή υγιεινής, για 
κτηνιατρικές ή φυτοπαθολογικές προϋποθέσεις, ή για την προστασία των 
προνοµίων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων και δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας.  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Όροι παραχώρησης 
της ατέλειας. 

3.-(1) Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται  στα προσωπικά είδη τα οποία: 

 (α)  εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται από τις 
περιστάσεις, βρίσκονταν στην κατοχή του ενδιαφερόµενου, και, 
εφόσον πρόκειται για µη αναλώσιµα αγαθά, χρησιµοποιήθηκαν 
από αυτόν στον τόπο της προηγούµενης συνήθους κατοικίας 
του επί έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία έπαψε να έχει τη συνήθη κατοικία του στην τρίτη χώρα 
από την οποία προέρχεται, 

 (β) προορίζονται για την ίδια χρήση στον τόπο της νέας συνήθους 
κατοικίας του. 

      (2) Η ατέλεια του παρόντος Κανονισµού παραχωρείται για ένα 
µηχανοκίνητο όχηµα ιδιωτικής χρήσης ανά ενδιαφερόµενο νοουµένου ότι 
αυτός είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού. 

Προϋπόθεση 
παροχής της 
ατέλειας. 

4. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται µόνο σε πρόσωπα που είχαν τη συνήθη 
κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας τουλάχιστον 
τους τελευταίους δώδεκα (12) συνεχείς µήνες. 

Εγγύηση για 

εισαγωγή  

προσωπικών  

Ειδών. 

5.-(1) Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 8 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 
6(1) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, για τα προσωπικά είδη, που 
διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, πριν ο ενδιαφερόµενος 
µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της 
∆ηµοκρατίας, εφόσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να τη µεταφέρει 
πράγµατι σε προθεσµία έξι (6) µηνών.  Η ανάληψη αυτής της 
υποχρέωσης συνοδεύεται από την παροχή εγγύησης, το είδος και το 
ποσό της οποίας καθορίζει ο ∆ιευθυντής.  
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      (2) Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 1, η προθεσµία του άρθρου 3 
του Κανονισµού (ΕΟΚ) 918/83 περίπτωση (α) υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία εισαγωγής των προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας. 

Εγκατάλειψη της 
τρίτης χώρας 

και πρόθεση 
µεταφοράς της 
συνήθους κατοικίας 
σε µεταγενέστερο 
χρόνο. 

6. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 9 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται:  

(1) Όταν λόγω των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων, ο 
ενδιαφερόµενος εγκαταλείψει την τρίτη χώρα όπου είχε τη 
συνήθη κατοικία του χωρίς ταυτόχρονα να µεταφέρει την 
κατοικία αυτή στο τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας, αλλά µε 
την πρόθεση να τη µεταφέρει εκεί αργότερα, ο ∆ιευθυντής 
δύναται να παραχωρήσει ατέλεια για τα προσωπικά είδη που ο 
ενδιαφερόµενος µεταφέρει για το σκοπό αυτό στο τελωνειακό 
έδαφος της ∆ηµοκρατίας· 

 (2) για τα προσωπικά είδη της παραγράφου (1) µε τις προϋποθέσεις 
των άρθρων 2 έως 7 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 918/83, υπό τον 
όρο ότι: 

 (α) οι προθεσµίες της περίπτωσης (α) του άρθρου 3 του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 και της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
918/83 υπολογίζονται από την ηµεροµηνία εισαγωγής των 
προσωπικών ειδών στο τελωνειακό έδαφος της 
∆ηµοκρατίας. 

 (β) η προθεσµία του άρθρου 7(4) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
918/83 υπολογίζεται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο 
ενδιαφερόµενος πράγµατι µετέφερε τη συνήθη κατοικία του 
στο τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας· 

 (3) µε την ανάληψη, εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, της 
υποχρέωσης να µεταφέρει πράγµατι τη συνήθη κατοικία του στο 
τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας µέσα σε προθεσµία που 
καθορίζει ο ∆ιευθυντής ανάλογα µε την περίπτωση.  Η ατέλεια 
παραχωρείται υπό τον όρο ότι θα παρέχεται κατάλληλη εγγύηση, 
το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζει ο ∆ιευθυντής. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 
ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ατέλεια σε 
προσωπικά είδη 
λόγω γάµου. 

7. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται: 

(1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 έως 15 του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 918/83, για τα προικώα είδη και λοιπά κινητά έστω 
και αν είναι καινούργια, τα οποία ανήκουν σε πρόσωπο που 
µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα στο 
τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας µε την ευκαιρία του γάµου 
του. 

 (2) Με τις ίδιες επιφυλάξεις, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για τα 
συνήθη γαµήλια δώρα που δίδονται σε πρόσωπο που 
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της παραγράφου (1) από 
πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα.  Η 
ατέλεια δε παραχωρείται δυνάµει του παρόντος Κανονισµού σε 
σχέση µε κάθε γαµήλιο δώρο η αξία του οποίου υπερβαίνει τις 
εξακόσιες λίρες (Λ.Κ.600).  Το ποσό των εξακοσίων λιρών 
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(Λ.Κ.600) αναπροσαρµόζεται ανάλογα, µε Γνωστοποίηση του 
∆ιευθυντή που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 

Προϋποθέσεις 
παροχής ατέλειας. 

8. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παρέχεται για τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 11 του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 µόνο στα πρόσωπα τα οποία: 

 (α) είχαν τη συνήθη κατοικία τους εκτός του τελωνειακού εδάφους 
της Κοινότητας τουλάχιστον τους τελευταίους δώδεκα (12) 
συνεχείς µήνες. 

 (β) προσκοµίζουν απόδειξη του γάµου τους. 

Προθεσµία για την 
παραχώρηση της 
ατέλειας. 

9.-(1) Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παρέχεται εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, µόνο για τα 
εµπορεύµατα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: 

 (α) το νωρίτερο δύο (2) µήνες πριν από την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία του εν λόγω γάµου· και 

 (β) το αργότερο τέσσερις (4) µήνες µετά την ηµεροµηνία του γάµου. 

      (2) Η ατέλεια της παραγράφου 1 (α) παραχωρείται υπό τον όρο ότι 
παρέχεται κατάλληλη εγγύηση το είδος και το ποσό της οποίας καθορίζει 
ο ∆ιευθυντής. 

      (3)  Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 δύναται να  
πραγµατοποιηθεί  τµηµατικά µέσα στις προθεσµίες της παραγράφου (1). 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ 

Ατέλεια για 
κληρονοµιές που 
εισάγονται από τρίτη 
χώρα. 

10. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 18 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
918/83 παραχωρείται: 

(α) Για τα προσωπικά είδη που διασαφίζονται για τη θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία όχι αργότερα από δύο (2) χρόνια από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία τα είδη περιέρχονται στον 
ενδιαφερόµενο (οριστική ρύθµιση της διαδοχής) εκτός αν 
επιτρέψει διαφορετικά ο ∆ιευθυντής· 

 (β) Για τα προσωπικά είδη η εισαγωγή των οποίων 
πραγµατοποιείται τµηµατικά µέσα στην προθεσµία της 
παραγράφου (1). 

 ΜΕΡΟΣ ΙV 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Αποστολές 
ασήµαντες αξίας. 

11. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 27 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
28 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83, σε όλα τα εµπορεύµατα 
αµελητέας αξίας, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από µία τρίτη χώρα 
σε ένα παραλήπτη που βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία. 

 Ως “εµπορεύµατα αµελητέας αξίας” νοούνται τα εµπορεύµατα των οποίων 
η πραγµατική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τις δέκα λίρες (Λ.Κ.10) ανά 
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αποστολή.  Το ποσό των δέκα λιρών (Λ.Κ.10), αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα σε Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 ΜΕΡΟΣ V 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  

ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΗ 

Αποστολές που 
πραγµατοποιούνται 
από ιδιώτη προς 
ιδιώτη. 

12.-(1) Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 30 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται για εµπορεύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 
29 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 αξίας είκοσι έξι λιρών (Λ.Κ.26) 
κατ’ αποστολή, περιλαµβανοµένης και της αξίας των εµπορευµάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83. 

      (2) Όταν η συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων εµπορευµάτων 
υπερβαίνει, κατ΄ αποστολή, το αναφερόµενο ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1), η ατέλεια παρέχεται µέχρι του ποσού αυτού για τα 
εµπορεύµατα που, αν είχαν εισαχθεί µεµονωµένα, θα µπορούσαν να 
επωφεληθούν από την εν λόγω ατέλεια:   

     Nοείται ότι, η αξία ενός εµπορεύµατος δεν µπορεί να κατατµηθεί. 

      (3) Το ποσό των είκοσι έξι λιρών (Λ.Κ.26), αναπροσαρµόζεται 
ανάλογα σε Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 ΜΕΡΟΣ VΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ 

Ποσό ατέλειας για 
ταξιδιώτες. 

13. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 47 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83  παραχωρείται για εµπορεύµατα συνολικής αξίας εκατό 
λιρών (Λ.Κ.100) ανά ταξιδιώτη σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) 918/83 επιπρόσθετα των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 46 
του ιδίου Κανονισµού. Το ποσό των εκατό λιρών (Λ.Κ.100) 
αναπροσαρµόζεται ανάλογα σε Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

Ατέλεια σε 
πληρώµατα πλοίου 
ή αεροσκάφους.    

 

 

Πίνακας. 

14. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 49 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται: 

(α) Σε πρόσωπο που εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία το οποίο κατά το 
χρόνο της εισόδου του είναι µέλος πληρώµατος του πλοίου ή 
του αεροσκάφους µε το οποίο το πρόσωπο αυτό εισέρχεται. 
Τέτοιο πρόσωπο δικαιούται ατέλειας για τα εµπορεύµατα και τις 
ποσότητες που αναγράφονται στον Πίνακα των παρόντων 
Κανονισµών. 

 (β) Ανεξάρτητα από την ατέλεια του άρθρου 49 του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 918/83, παρέχεται ατέλεια ανά µέλος πληρώµατος 
στα όρια συνολικής αξίας δέκα λιρών (Λ.Κ.10). Το ποσό των 
δέκα λιρών (Λ.Κ.10), αναπροσαρµόζεται ανάλογα σε 
Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
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 ΜΕΡΟΣ VIΙ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ατέλεια σε καύσιµα 
αυτοκινήτων 
οχηµάτων δηµόσιας 
χρήσης και σε 
εµπορευµατοκιβώτια  
ειδικής χρήσης. 

15. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 113 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
918/83 παραχωρείται για τα καύσιµα που περιέχονται στις τυποποιηµένες 
δεξαµενές των αυτοκινήτων οχηµάτων δηµόσιας χρήσης και στα 
εµπορευµατοκιβώτια ειδικής χρήσης και η ατέλεια περιορίζεται σε 200 
λίτρα ανά όχηµα, ανά εµπορευµατοκιβώτιο ειδικής χρήσης και ανά 
διαδροµή. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ∆ΑΣΜΟΥΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΣΗΜΑΝΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Αποστολές 
ασήµαντης αξίας. 

Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 119 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
918/83 παραχωρείται σε εξαγωγικούς δασµούς για τις αποστολές που 
φθάνουν στον παραλήπτη µε το ταχυδροµείο σε επιστολές ή δέµατα και 
αποτελούνται από εµπορεύµατα συνολικής αξίας µέχρι έξι λιρών (Λ.Κ.6). 
Το ποσό των έξι λιρών (Λ.Κ.6), αναπροσαρµόζεται ανάλογα σε 
Γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Προϋποθέσεις 
παροχής 
τελωνειακής 
ατέλειας, κ.τ.λ. 

17.-(1) Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 129 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται δυνάµει οποιασδήποτε διάταξης των 
παρόντων Κανονισµών µε την επιφύλαξη καθορισµένης πρόθεσης εκ 
µέρους του παραλήπτη ως προς τη χρήση των εµπορευµάτων για τα 
οποία παρασχέθηκε η τελωνειακή ατέλεια. 

      (2) Αποτελεί όρο της τελωνειακής ατέλειας ότι η πρόθεση που 
αναφέρεται στην παράγραφο (1) πρέπει να εκπληρωθεί, διαφορετικά ο 
δασµός καθίσταται άµεσα καταβλητέος από το πρόσωπο στο οποίο 
παρασχέθηκε η τελωνειακή ατέλεια και τα εµπορεύµατα υπόκεινται σε 
δήµευση, εκτός αν ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί ότι η αλλαγή προορισµού 
επήλθε χωρίς την παράβαση των όρων των παρόντων Κανονισµών. 

∆ιατήρηση ατελειών. 18.-(1) Οι ατέλειες που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 918/83 παραχωρούνται ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 
παρόντων Κανονισµών: 

 (α) στα πλαίσια της Σύµβασης της Βιέννης της 18ης Απριλίου 1961 
για τις διπλωµατικές σχέσεις είτε της Σύµβασης της Βιέννης της 
24ης Απριλίου 1963 για τις προξενικές σχέσεις ή άλλων 
προξενικών συµβάσεων, είτε της Σύµβασης της Νέας Υόρκης 
της 16ης ∆εκεµβρίου 1969 για τις ειδικές αποστολές, 

 (β) στο πλαίσιο συµφωνιών που έχουν συναφθεί στη βάση 
αµοιβαιότητας, µε τρίτες χώρες που αποτελούν συµβαλλόµενα 
µέρη στη Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σικάγο 
1944) για την εφαρµογή των Συνιστώµενων Πρακτικών 4.42 και 
4.44 του Παραρτήµατος 9 της Σύµβασης αυτής (όγδοη έκδοση, 
Ιούλιος 1980) η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύµβασης 
∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 και ∆εκατριών 
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Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) και περί 
Συναφών Θεµάτων Νόµο του 1988. 

 (γ) ατέλειες που ανάγονται σε εθιµικά προνόµια τα οποία 
παρέχονται δυνάµει διεθνών συµφωνιών ή συµφωνιών έδρας, 
στις οποίες συµβαλλόµενο µέρος είναι είτε τρίτη χώρα είτε 
διεθνής οργανισµός, περιλαµβανοµένων και των ατελειών που 
παρέχονται επ’ ευκαιρία διεθνών συναντήσεων, 

 (δ) ατέλειες που ανάγονται σε εθιµικά προνόµια παρεχόµενα 
δυνάµει διεθνών συνθηκών που έχει συνάψει η ∆ηµοκρατία και 
οι οποίες δηµιουργούν ίδρυµα ή οργανισµό διεθνούς δικαίου µε 
µορφωτικό ή επιστηµονικό χαρακτήρα, 

 (ε) ατέλειες που ανάγονται σε εθιµικά προνόµια, και ασυλίες που 
παρέχονται στα πλαίσια συµφωνιών µορφωτικής, επιστηµονικής 
ή τεχνικής συνεργασίας µεταξύ  τρίτων χωρών και της 
∆ηµοκρατίας. 

 (στ) ειδικές ατέλειες που θεσπίζονται στα πλαίσια συµφωνιών που 
συνάπτονται µεταξύ τρίτων χωρών και της ∆ηµοκρατίας, οι 
οποίες προβλέπουν κοινές ενέργειες µε στόχο την προστασία 
των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος, 

 (ζ) ειδικές ατέλειες που θεσπίζονται στα πλαίσια συµφωνιών µε 
τρίτες παραµεθόριες χώρες και δικαιολογούνται από τη φύση 
των µεθοριακών ανταλλαγών µε τις χώρες αυτές. 

      (2) Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τους όρους και 
προϋποθέσεις εφαρµογής των απαλλαγών που αναφέρονται στην 
παράγραφο (1). 

 

∆ιατήρηση ατελειών 
µέχρι τη θέσπιση 
κοινοτικών 
διατάξεων. 

19. Η ατέλεια που αναφέρεται στο άρθρο 136 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 918/83 παραχωρείται: 

(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών και 
µέχρι να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις, για τη ∆ύναµη των 
Ηνωµένων Εθνών που σταθµεύει στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του 
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και της Σύµβασης 
για τα προνόµια και τις ασυλίες των Ηνωµένων Εθνών. 

 (β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών και 
µέχρι να θεσπιστούν κοινοτικές διατάξεις, για τους αντίστοιχους 
τοµείς, στους εργαζόµενους οι οποίοι αποδεδειγµένα 
εργάστηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο 16(Α) 
της κλάσης Ρ του Παραρτήµατος των εκάστοτε σε ισχύ περί 
Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά 
την Εισαγωγή Εµπορευµάτων) Κανονισµών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(α) Προϊόντα καπνού

− τσιγάρα ή 

 

40 τεµ. 

− πουράκια (πούρα µεγίστου βάρους 3 γραµµάρια το τεµάχιο) 20 τεµ. 

   ή  

− πούρα ή 10 τεµ. 

− καπνός για κάπνισµα ή  

αναλογικός συνδυασµός αυτών των διαφορετικών προϊόντων   

50 γρ. 

(β) Οινόπνευµα και Οινοπνευµατώδη ποτά: 

− Απεσταγµένα ποτά και οινοπνευµατώδη ποτά µε αλκοολικό τίτλο 
µεγαλύτερο από 22% vol· αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη µε 
αλκοολικό τίτλο 80% vol ή µεγαλύτερο ή 

 

             
Συνολικά 
0,25 λίτρα 

− Απεσταγµένα ποτά και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση το 
κρασί ή το οινόπνευµα µε αλκοολικό τίτλο 22% vol ή µικρότερο.  
Αφρώδεις οίνοι, οίνοι λικέρ ή αναλογικός συνδυασµός αυτών των 
διαφορετικών προϊόντων  

             

Συνολικά 
0,50 λίτρα 

− Κοινά κρασιά (µη αφρώδη) Συνολικά 
0,50 λίτρα 

(γ) Αρώµατα και  25 γρ. 

 κολόνιες 100 γρ. 

 


	ΠΙΝΑΚΑΣ

