
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. 446/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 

 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 54(3) 
 

                             
94(I) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 54(3) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγµα: 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
Εµπορευµάτων µε Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε Άλλο Κράτος Μέλος ∆ιάταγµα 
του 2004.  

Ερµηνεία. 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «άδεια παραλαβής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
άρθρο 2 του Νόµου· 

 «άλλο κράτος µέλος» σηµαίνει οποιοδήποτε κράτος µέλος άλλο από την 
∆ηµοκρατία· 

 «ισχύουσες διατάξεις» σηµαίνει τις διατάξεις όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 
4(23) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 

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

 «παράδοση εµπορευµάτων» σηµαίνει την παράδοση όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 4(2) του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα· 

 «τελωνείο» σηµαίνει τα τελωνειακά γραφεία των λιµένων Λεµεσού και Λάρνακας 
και αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου· 

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

 «τιµολόγιο Φ.Π.Α.» σηµαίνει το τιµολόγιο όπως αυτό ερµηνεύεται στον εκάστοτε 
σε ισχύ περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµο· 

      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα, έχουν 
την έννοια που τους αποδίδεται στην τελωνειακή νοµοθεσία  

Πεδίο 
Εφαρµογής. 

3. Επιτρέπεται η παράδοση εµπορευµάτων, µε εξαίρεση τα καπνικά, αλκοολούχα 
και πετρελαιοειδή που επιβαρύνονται µε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε 
ελεύθερη κυκλοφορία εφόσον θα αποσταλούν σε άλλο κράτος µέλος, χωρίς να 
καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στα εµπορεύµατα, σύµφωνα µε τους όρους, 
προϋποθέσεις, διαδικασίες και διατυπώσεις που καθορίζονται στην σχετική 
κοινοτική νοµοθεσία.  
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Είσπραξη 
εισαγωγικών  

δασµών. 

4. Κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία µε ταυτόχρονη επαναποστολή σε άλλο 
κράτος µέλος, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής 
νοµοθεσίας οι εισαγωγικοί δασµοί, µε τους οποίους επιβαρύνονται τα 
εµπορεύµατα αυτά και τηρούνται όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις, 
διατυπώσεις, εγκρίσεις και διαδικασίες που επιβάλλονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας όπως επίσης και τα µέτρα 
εµπορικής και αγροτικής πολιτικής που προβλέπονται από διατάξεις της σχετικής 
κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Έκδοση άδειας 
παραλαβής 

Τα εµπορεύµατα, µετά τον έλεγχο για την τήρηση των τυχών προβλεποµένων 
απαγορευτικών ή περιοριστικών µέτρων εισαγωγής, τη βεβαίωση των 
εισαγωγικών δασµών, την είσπραξη ή εξασφάλιση αυτών µε χρηµατική 
παρακαταθήκη και την έκδοση σύµφωνα µε τις διατάξεις της άδειας παραλαβής, 
στην οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ – 
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ» µε ευθύνη του εισαγωγέα ή του 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του θα αποστέλλονται σε άλλο κράτος µέλος.   

Έκδοση 
γνωστοποίησης.  

6. Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει Γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τον καθορισµό ή ρύθµιση 
οποιουδήποτε θέµατος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή ρυθµιστεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

 


