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Πρός όλο το Προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων, 
 

Ενδοκοινοτική ∆ιακίνηση και Εισαγωγή Ταχυδροµικών   
∆εµάτων –Μικροδεµάτων  από  την 1η Μαΐου 2004 

 
Από 1.5.2004 εφαρµόζονται τελωνειακές διαδικασίες σε εµπορεύµατα που εισάγονται µέσω 
ταχυδροµείου στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας ενώ η διακίνηση ταχυδροµικών 
δεµάτων –µικροδεµάτων µεταξύ κρατών µελών δεν υπόκειται σε τελωνειακές διατυπώσεις. 

 
 (α) Ενδοκοινοτική ∆ιακίνηση ταχυδροµικών δεµάτων–µικροδεµάτων. (Τελωνειακές 

∆ιατυπώσεις) 

Η διακίνηση ταχυδροµικών δεµάτων - µικροδεµάτων  (διακίνηση µεταξύ Κρατών 
Μελών ) από την 1η Μαΐου 2004  δεν υπόκειται σε τελωνειακές διατυπώσεις για τον 
λόγο ότι τα εµπορεύµατα αυτά ως κοινοτικά  κυκλοφορούν ελεύθερα και δεν υπόκεινται 
σε εισαγωγικό δασµό. Στα πλαίσια όµως της τελωνειακής επιτήρησης, το Τµήµα 
Τελωνείων προβαίνει σε άσκηση  επιλεκτικών τελωνειακών ελέγχων προκειµένου 
να διαπιστώνει  ότι δεν διακινούνται εµπορεύµατα υποκείµενα σε απαγορεύσεις όπως 
π.χ ναρκωτικά, όπλα, εµπορεύµατα άσεµνου περιεχοµένου κλπ. 

Επισηµαίνεται ότι κατά το µεταβατικό στάδιο, τα δέµατα-µικροδέµατα  τα οποία ήδη 
έχουν αποσταλεί  στην Κύπρο µέσω ταχυδροµείου από τα 15 Κράτη Μέλη πριν από 
την 1η Μαΐου 2004 θεωρούνται ως εµπορεύµατα τρίτων χωρών και σαν τέτοια θα 
συνοδεύονται από την τελωνειακή δήλωση CN 22 η  CN 23 κατά την άφιξη τους στην 
Κύπρο  την 1η Μαΐου 2004. Για όσα από τα δέµατα-µικροδέµατα  αυτά   απαιτείται  
υποβολή διασάφησης, κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης  1η Μαΐου 2004 η µετά την 
ηµεροµηνία προσχώρησης, αυτά  θα τυγχάνουν χειρισµού ως επανεισαγόµενα 
εµπορεύµατα µε απαλλαγή από  εισαγωγικούς δασµούς νοουµένου ότι  αποδεικνύεται 
στο τελωνείο ότι αποτέλεσαν αντικείµενο διασάφησης εξαγωγής στα 15 Κράτη Μέλη. Ο 
ΦΠΑ και ο Φόρος Κατανάλωσης καθίστανται όµως απαιτητοί µε την αποδοχή της 
διασάφησης σε θέση ανάλωσης. Εγκύκλιος του Τµήµατος  ΕΕ – “ΕΠ” (1) ηµεροµηνίας  
5.4.2004 είναι  σχετική. 

Απόδειξη Κοινοτικού Χαρακτήρα 
Σε περίπτωση  που εµπορεύµατα µε διαφορετικούς τελωνειακούς χαρακτήρες 
(κοινοτικός ή µη κοινοτικός χαρακτήρας) αποτελούν µια και µόνη ταχυδροµική 
αποστολή, οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους αποστολής θέτουν ή φροντίζουν να 
τεθεί στο εξωτερικό περίβληµα του δέµατος και στα συνοδευτικά έγγραφα κίτρινη 
ετικέτα (σε µη κοινοτικά εµπορεύµατα) και θεωρούν ύστερα από αίτηση του αποστολέα 
ένα παραστατικό T2L για τα κοινοτικά εµπορεύµατα που περιέχονται στα δέµατα 
βεβαιώνοντας ότι αυτά, πληρούν τους απαιτούµενους όρους για τη χορήγηση του 
παραστατικού.  Τα παραστατικά T2L επιβάλλεται να επισυνάπτονται στα ταχυδροµικά 

∆ιεύθυνση: Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1096, Λευκωσία Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce   
Ταχυδροµική διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440, Λευκωσία E-mail:   headquarters@customs.mof.gov.cy  
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έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή αυτή.  Είναι επίσης δυνατό να χορηγούνται εκ 
των υστέρων. 

Σηµειώνεται ότι τα Παραστατικά που αποδεικνύουν τον κοινοτικό χαρακτήρα των 
εµπορευµάτων εκδίδονται και θα γίνονται αποδεκτά από την 1η Μαΐου 2004. 

 (β) Εµπορεύµατα προερχόµενα από ή αποστέλλονται προς  τα «Ειδικά Εδάφη» της   
Κοινότητας

Τα εµπορεύµατα που   προέρχονται  ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς από και προς τα 
«Ειδικά Εδάφη» της Κοινότητας που δεν περιλαµβάνονται στο φορολογικό 
έδαφος της Κοινότητας, δεν υπόκεινται σε τελωνειακό δασµό αλλά υπόκεινται σε 
ΦΠΑ και ενδεχοµένως σε Φόρους Κατανάλωσης και ως εκ τούτου τα εµπορεύµατα 
αυτά απαιτείται να  συνοδεύονται  από τελωνειακή δήλωση (CN 22 η  CN 23) όπως και 
στην περίπτωση εµπορευµάτων που εισάγονται από και εξάγονται προς τρίτες χώρες.  

Τα «Ειδικά Εδάφη» της   Κοινότητας είναι : 

• Τα νησιά Aland  (Φινλανδία) 

• Οι Κανάριοι Νήσοι ( Ισπανία) 

• Τα νησιά της Θάλασσας της Μάνχης (Ηνωµένο Βασίλειο) 

• Τα Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα της Γαλλίας  και  

• Το Άγιο Όρος (Ελλάδα) 

Περαιτέρω διευκρινίζεται, ότι τα δέµατα-µικροδέµατα που διακινούνται µεταξύ Κρατών 
Μελών, παρά το γεγονός ότι δεν υπόκεινται σε εισαγωγικό δασµό, εν τούτοις  
υπόκεινται σε ΦΠΑ και ενδεχοµένως σε Φόρους Κατανάλωσης σύµφωνα µε την 
υφιστάµενη νοµοθεσία. 

(γ) Ταχυδροµικές αποστολές υπό διαµετακόµιση.  
 

Όσον αφορά το καθεστώς της διαµετακόµισης όταν εµπορεύµατα µεταφέρονται από 
ένα σηµείο του κοινοτικού τελωνειακού εδάφους σε άλλο µε ταχυδροµικές αποστολές 
συµπεριλαµβανοµένων και των ταχυδροµικών δεµάτων, επιβάλλεται να τίθεται κίτρινη 
ετικέτα επί των συσκευασιών και των συνοδευτικών εγγράφων στις περιπτώσεις: 

(ι) αποστολών εµπορευµάτων που φθάνουν σε ένα κράτος µέλος από µη κοινοτική 
χώρα και προορίζονται για ένα άλλο κράτος µέλος χωρίς να έχουν εκτελωνιστεί 
στο πρώτο κράτος µέλος, (µη κοινοτικά εµπορεύµατα) 

(ιι) αποστολών εµπορευµάτων µε προέλευση ή προορισµό τµήµα του τελωνειακού 
εδάφους της κοινότητας που δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ (ΦΠΑ). 

 
(δ) Ενδοκοινοτική  διακίνηση  δεµάτων – µικροδεµάτων  περιέχοντα  προϊόντα υποκείµενα  

σε Φόρους Κατανάλωσης.
1. Σύµφωνα µε τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο Αρ. 91(Ι) του 2004, για τα 

προϊόντα τα οποία επιβαρύνονται µε φόρους κατανάλωσης και τα οποία 
περιλαµβάνονται στο Τέταρτο Παράρτηµα του εν λόγω Νόµου, όπως αναψυκτικά, 
καπνιστός σολοµός, χαβιάρι, γούνες κλπ., εξαιρουµένων των «εναρµονισµένων 
προϊόντων» (ενεργειακά προϊόντα, αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά και καπνικά 
προϊόντα), τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία από άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρµοστεί κατ’ αναλογία η εγκύκλιος 
∆- «ΦΚ» (22) ηµεροµηνίας 29.4.2004. 

 
2. Για τα εναρµονισµένα προϊόντα τα οποία επιβαρύνονται µε ειδικούς φόρους 

κατανάλωσης τα οποία περιλαµβάνονται στο Πρώτο, ∆εύτερο και Τρίτο Παράρτηµα 
του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, (ενεργειακά προϊόντα, αλκοόλη και 
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αλκοολούχα ποτά και καπνικά προϊόντα) θα εφαρµοστούν τα πιο κάτω: 
 
2.1 Στην περίπτωση διακίνησης των υπό αναφορά προϊόντων υπό καθεστώς 

αναστολής από και προς κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία η εγκύκλιος ∆ - «ΦΚ» (16) ηµεροµηνίας 22 
Απριλίου 2004 και η εγκύκλιος Ο «ΦΚ» (24) ηµεροµηνίας 3 Μαΐου 2004.   

2.2 Στην περίπτωση διακίνησης φορολογηµένων εναρµονισµένων προϊόντων για 
εµπορικούς σκοπούς από και προς κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
προϊόντα συνοδεύονται µε το έντυπο «Απλουστευµένο Συνοδευτικό ∆ιοικητικό 
Έγγραφο ΑΣ∆Ε», το οποίο συµπληρώνεται από τον αποστολέα του κράτους 
µέλους αποστολής και οι αναλογούντες ειδικοί φόροι κατανάλωσης καθίστανται 
απαιτητοί στη ∆ηµοκρατία και καταβάλλονται το αργότερο την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την άφιξη των προϊόντων, εφαρµοζοµένης κατ’ αναλογία 
της διάταξης του άρθρου 6 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 και 
της εγκυκλίου ΕΕ – «ΦΚ» (17) ηµεροµηνίας 2 Ιουνίου 2004. 
 

2.3 Στις περιπτώσεις εφαρµογής του συστήµατος πωλήσεων εξ’ αποστάσεως 
(distance selling), όπου ο παραλήπτης είναι ιδιώτης ο οποίος παραλαµβάνει 
εναρµονισµένα προϊόντα τα οποία έχει προηγουµένως παραγγείλει σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του 
άρθρου 9 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 και οι αναλογούντες 
ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα καταβληθούν στη ∆ηµοκρατία από τον πωλητή 
των προϊόντων ή το φορολογικό εκπρόσωπο του, το αργότερο την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την άφιξη των προϊόντων.  Η Γνωστοποίηση του 
∆ιευθυντή «σχετικά µε τις λεπτοµέρειες που αφορούν την εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 9 του περί Φόρου Κατανάλωσης Νόµου του 2004» Κ∆Π 
400/2004, ΕΕ3849 ηµεροµηνίας 30 Απριλίου 2004, η οποία σας κοινοποιήθηκε 
µε την εγκύκλιο ΕΕ - «ΦΚ» (18) ηµεροµηνίας 7 Ιουνίου 2004 είναι σχετική. 

 
(ε) Ενδοκοινοτική διακίνηση δεµάτων – µικροδεµάτων (Φ.Π.Α) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20Α του περί ΦΠΑ Νόµου 95(Ι)/2000 µέχρι το 2004, ο ΦΠΑ επί 
αποκτήσεων αγαθών από υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, τα οποία υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιβάλλεται και καταβάλλεται ως να ήταν ειδικός φόρος 
κατανάλωσης. Αυτό σηµαίνει ότι αγαθά όπως αλκοολούχα ποτά και 
βιοµηχανοποιηµένα καπνικά είδη, που διακινούνται µέσω ταχυδροµείου και 
προέρχονται από άλλα κράτη µέλη, θα επιβαρύνονται µε ΦΠΑ ο οποίος θα επιβάλλεται 
και θα καταβάλλεται µαζί µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που θα επιβάλλεται από το 
Τελωνείο. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει τόσο για αγαθά που αποκτούνται από 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα όσο και για αγαθά που προορίζονται για ιδιώτες, µη 
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα.  

Αγαθά από άλλα κράτη µέλη, τα οποία διακινούνται µέσω ταχυδροµείου και δεν 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και αποκτούνται από υποκείµενα στο 
φόρο πρόσωπα δεν θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις καθώς το ποσό του 
ΦΠΑ που αναλογεί θα καταβάλλεται µε τη φορολογική τους δήλωση. Ανάλογο χειρισµό 
θα τυγχάνουν και τα αγαθά που δεν υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
προορίζονται για ιδιώτες, µη υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, καθώς το ΦΠΑ για τα 
αγαθά αυτά θα  έχει επιβληθεί από τον προµηθευτή τους.     

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις που ρυθµίζονται στο άρθρο 59Α, 
παράγραφος (4) του τροποποιητικού περί ΦΠΑ Νόµου, εξοµοιώνεται µε εισαγωγή 
αγαθών η οποιαδήποτε χρήση ή διάθεση, µετά την 1η Μαΐου 2004, στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας, από υποκείµενο ή µη υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, αγαθών που του 
έχουν παραδοθεί πριν την 1η Μαΐου 2004, στο εσωτερικό της ΕΕ ή στο εσωτερικό ενός 
από τα νέα κράτη µέλη όταν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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• η παράδοση των αγαθών είχε τύχει απαλλαγής δυνάµει ανάλογων διατάξεων που 
ισχύουν στα κράτη µέλη και στα νέα κράτη µέλη µε εκείνων των διατάξεων του 
εδαφίου (6), (7) και (8) του άρθρου 25 του Ν.95(Ι)/2000⋅ 

• τα αγαθά δεν είχαν εισαχθεί στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας πριν την 1η Μαΐου 
2004. 

Ενόψει του πιο πάνω, αγαθά τα οποία πριν από την 1η Μαΐου 2004 αποτέλεσαν 
αντικείµενο διασάφησης εξαγωγής είτε στα 15 κράτη µέλη είτε στα άλλα 9 νέα κράτη 
µέλη και εισάγονται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας µετά την 1η Μαΐου 2004, θα 
επιβαρύνονται µε εισαγωγικό ΦΠΑ. Ανάλογο χειρισµό θα τυγχάνουν και ταχυδροµικά 
δέµατα τα οποία δεν αφορούν εµπορικές συναλλαγές, εισάγονται στο εσωτερικό της 
∆ηµοκρατίας µετά την 1η Μαΐου 2004 και προορίζονται για ιδιώτες εφόσον µε βάση τις  
υφιστάµενες διατάξεις θα επιβαρύνονταν µε εισαγωγικό ΦΠΑ.   

(ζ)    Εισαγωγή εµπορευµάτων υπό µορφή µικροδεµάτων από τρίτες χώρες προς κράτη µέλη    
       της Ε.Ε.
 

Παραχωρείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς, φόρους κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 
κατά την εισαγωγή εµπορευµάτων υπό µορφή µικροδεµάτων µη εµπορικού χαρακτήρα 
που αποστέλλονται από ιδιώτες τρίτων χωρών, σε ιδιώτες που βρίσκονται σε κράτη 
µέλη της Ε.Ε. 

 

1. Εισαγωγές εµπορευµάτων µη εµπορικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες οι οποίες 
έχουν ταυτόχρονα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά – 

 
(i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα· 

(ii) περιέχουν αποκλειστικά εµπορεύµατα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή 
οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την 
ποσότητά τους, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για εµπορεύµατα χωρίς 
εµπορικό χαρακτήρα· 

(iii) πραγµατοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς 
οποιασδήποτε µορφής πληρωµή. 

 
2. Περιορισµοί όσον αφορά την απαλλαγή – 
 Για παραχώρηση της απαλλαγής, κάθε αποστολή θα πρέπει: 

(i) να µην υπερβαίνει σε αξία τις £26,00 µη περιλαµβανοµένων του ναύλου, της 
ασφάλειας και άλλων συναφών εξόδων για κάθε παραλήπτη, 

(ii) να µην υπόκειται σε οποιεσδήποτε απαγορευτικές διατάξεις ή περιορισµούς, 

(iii) να µην υπερβαίνει για κάθε παραλήπτη τις ακόλουθες ποσότητες για τις πιο κάτω 
κατηγορίες: 

προϊόντα καπνού: 

- 50 σιγαρέτα, ή 

- 25 σιγαρίλος (πούρα µε µέγιστο βάρος 3 γραµµάρια ανά τεµάχιο ή 

- 10 πούρα ή 

- 50 γραµµάρια καπνού, ή 

- αναλογικός συνδυασµός αυτών των διαφορετικών προϊόντων· 

οινόπνευµα και οινοπνευµατώδη ποτά: 

- απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, µε αλκοολικό τίτλο µεγαλύτερο από 
22% volֹ  αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη µε αλκοολικό τίτλο 80% vol ή 
µεγαλύτερο: 1 λίτρο ή  
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- απεσταγµένα και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση τον οίνο ή το 
οινόπνευµα, τάφια, σακέ ή παρόµοια ποτά µε αλκοολικό τίτλο 22% vol ή 
µικρότερο·  αφρώδεις οίνοι, οίνοι liqueur: 1 λίτρο, ή 

- αναλογικός συνδυασµός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και 

- σταθεροποιηµένοι οίνοι: 2 λίτρα. 

αρώµατα: 50 γραµµάρια ή 
κολόνιες: 0,25 λίτρα. 
 

*  καφές 500 γραµµάρια ή 
εκχυλίσµατα και αποστάγµατα καφέ:  200 γραµµάρια. 
 

*  τέιον 100 γραµµάρια ή 
εκχυλίσµατα και αποστάγµατα τεΐου:  40 γραµµάρια. 
 
Τα είδη που σηµειώνονται µε αστερίσκο απαλλάσσονται µόνο από φόρους 
κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 

 
3. Αξία κατ’ αποστολή πάνω από £26,00: 

(i) Όταν η συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων εµπορευµάτων υπερβαίνει κατ’ 
αποστολή τις £26,00 η απαλλαγή παρέχεται µέχρι του ποσού αυτού για τα 
εµπορεύµατα τα οποία εάν είχαν εισαχθεί µεµονωµένα θα µπορούσαν να 
επωφεληθούν από την εν λόγω απαλλαγή.  Νοείται ότι η αξία ενός εµπορεύµατος 
δεν µπορεί να κατατµηθεί. 

 Για παράδειγµα εάν σε µια αποστολή περιέχονται τρία είδη αξίας £10,00 το κάθε 
ένα, θα παραχωρείται απαλλαγή για δύο, ενώ για το άλλο είδος θα καταβάλλεται 
εισαγωγικός δασµός και Φ.Π.Α. 

(ii) Σε περίπτωση εισαγωγής ποσοτήτων µεγαλύτερων από τις επιτρεπόµενες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (2) στοιχείο (iii) τότε δεν παρέχεται η απαλλαγή. 

 
Οι αποστολές εµπορευµάτων υπό µορφή µικροδεµάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από 
τις τελωνειακές δηλώσεις CN 22 ή CN 23 στις οποίες να περιέχονται λεπτοµέρειες 
αναφορικά µε την περιγραφή και την αξία τους και κατά πόσο αποτελούν δώρα ή 
εµπορεύµατα. 

 
(η)  Επιβολή  δασµού κατ’ αποκοπή  
 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2658/1987 όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Κανονισµό 

1789/2003 η επιβολή δασµού κατ’ αποκοπή εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1. Κατ΄αποκοπή δασµός 3,5% στην αξία εφαρµόζεται στα εµπορεύµατα: 

− που περιλαµβάνονται σε αποστολές οι οποίες πραγµατοποιούνται από 
ιδιώτη σε ιδιώτη ή 

− που περιλαµβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών, 
 

εφόσον πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα. 
 

Ο κατ΄αποκοπή δασµός του 3,5% εφαρµόζεται όταν η συνολική αξία των 
εµπορευµάτων που υπόκεινται σε δασµούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, 
κατ΄αποστολή ή κατά ταξιδιώτη, το ποσό των 350 €. 
 
Εξαιρούνται από την εφαρµογή του κατ΄αποκοπή δασµού τα εµπορεύµατα που 
αναφέρονται στο κεφάλαιο 24 τα οποία περιέχονται σε µια αποστολή ή στις 
προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που 
καθορίζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, στο άρθρο 31 ή στο άρθρο 46 του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 355/94 (2). 
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2. Θεωρείται ότι οι εισαγωγές δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα: 
α)στην περίπτωση εµπορευµάτων που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται 
από ιδιώτη σε ιδιώτη, εάν οι αποστολές αυτές ταυτόχρονα: 
− έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, 
− περιέχουν αποκλειστικά εµπορεύµατα τα οποία προορίζονται για προσωπική 

ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την 
ποσότητα τους, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι πρόκειται για εµπορεύµατα 
χωρίς εµπορικό χαρακτήρα, 

− πραγµατοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς 
οποιαδήποτε µορφής πληρωµή· 

 
β) στην περίπτωση εµπορευµάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές 

ταξιδιωτών, εάν ταυτόχρονα: 
− έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και  
− αφορούν αποκλειστικά εµπορεύµατα τα οποία προορίζονται για την 

προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να 
προσφερθούν ως δώρα και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητα 
τους, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι πρόκειται για εµπορεύµατα χωρίς 
εµπορικό χαρακτήρα. 

       
         3.  Ο κατ΄αποκοπή δασµός δεν εφαρµόζεται στα εµπορεύµατα που εισάγονται µε τις 

προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, εάν ο ενδιαφερόµενος, 
πριν επιβληθεί σ΄αυτά ο κατ΄αποκοπή δασµός, έχει ζητήσει να υπαχθούν στους 
εισαγωγικούς δασµούς που τους αντιστοιχούν.  Στην περίπτωση αυτή, όλα τα 
εµπορεύµατα που περιλαµβάνονται στην αποστολή υπόκεινται στους εισαγωγικούς 
δασµούς οι οποίοι προβλέπονται γι΄αυτά, µε την επιφύλαξη των απαλλαγών που 
προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
918/83.   

 
 Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, ως εισαγωγικοί δασµοί νοούνται τόσο οι 
δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναµου αποτελέσµατος όσο και οι 
λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται για ορισµένα 
εµπορεύµατα τα οποία προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 

 
4. Τα κράτη µέλη που δεν συµµετέχουν στην Ευρωζώνη έχουν τη δυνατότητα να 

στρογγυλοποιήσουν, σε εθνικό νόµισµα, το ποσό που προκύπτει από τη 
µετατροπή των 350 €. 

 
5. Τα µη µετέχοντα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αµετάβλητη την 

αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόµισµα του ποσού των 350 € εάν, κατά την ετήσια 
προσαρµογή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η µετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν 
από τη στρογγυλοποίηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4, σε µεταβολή 
µικρότερη από το 5% της αντίστοιχης αξίας σε εθνικό νόµισµα ή σε µείωση αυτής 
της αντίστοιχης αξίας. 

 
 

 (Χρ. Χατζηχριστοδούλου) 
  για ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων 
            
 Κοιν. : Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 
 
          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λευκωσίας 
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            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 
 
          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού 
            Ταχ. Θυρίδα 50347, 3603 Λεµεσός. 
 
          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αµµοχώστου 
            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 
 
          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας 
            Ταχ. Θυρίδα 40287, 6302 Λάρνακα. 
 
          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου 
            Ταχ. Θυρίδα 60082, 8100 Πάφος. 
 
          : Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου 
            Ταχ. Θυρίδα 21657, 1511 Λευκωσία. 
 
          : Σύνδεσµο Γενικών Αποθηκών Αποταµίευσης και Αποθηκών       
            ∆ιαµετακοµίσεως Εµπορευµάτων 
            Ταχ. Θυρίδα 56242, 3305 Λεµεσός. 
 
          : Παγκύπριο Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων 
            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 
 
          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λευκωσίας 
            Ταχ. Θυρίδα 26834, 1648 Λευκωσία. (Φαξ: 22491746) 
 
          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου 
            Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα. 
 
          : Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων 
            Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606 Λεµεσός. 
 
          : Σύνδεσµο Εταιρειών ∆ιεθνών Ταχυµεταφορέων, 
            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 
 
          : Σύνδεσµο ∆ιεθνών Μεταφορών, 
            Ταχ. Θυρίδα 27871, 2433 Λευκωσία. 
 
 
 
Θ∆/ΜΑ 
(040617G_ThD.doc) 
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