
Σεµείσζε: Η παξνχζα Κ∆Π δεµνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Επίζεµεο Εθεµεξίδαο ηεο 

∆εµνθξαηίαο Αξ. 4723  ζηηο 11/10/2013 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 21/2015 (Ε.Ε. 

4847, 23.1.2015). Σην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ 

έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ ην Τµήµα Τεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε 

επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.Δ.Π. 354/2013 

O ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

[ΝΟΜΟ ΑΡ. 94(Ι) ΣΟΤ 2004] 

 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004 

[ΝΟΜΟ ΑΡ. 91(Ι) ΣΟΤ 2004] 

 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 123(4) ηνπ πεξί Τεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκνπ ηνπ 2004 Αξ. 94(Ι) 

ηνπ 2004 θαη ηνπ άξζξνπ 149(4) ηνπ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2004 Αξ. 91(Ι) ηνπ 

2004 

 

Φνξνινγία νρεκάησλ θαη νηθνζθεπήο θππξίσλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ επηζηξέθνπλ ζηε 

Δεκνθξαηία. 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ην άξζξν 123(4) 

ηνπ πεξί Τεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφκνπ Αξ. 94(Ι) ηνπ 2004 θαη ην άξζξν 149(4) ηνπ πεξί Φφξσλ 

Καηαλάισζεο Νφκνπ ηνπ 2004 Αξ. 91(Ι) ηνπ 2004 γλσζηνπνηεί ηα αθφινπζα: 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά είδε (νρήκαηα θαη νηθνζθεπή) πνπ 

εηζάγνληαη/κεηαθέξνληαη απφ Κχπξηνπο, κφληκνπο ιεηηνπξγνχο ηεο Δεκφζηαο Υπεξεζίαο πνπ 

ππεξεηνχλ ζηηο Δηπισκαηηθέο Απνζηνιέο ηεο Δεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ θαη κεηαηίζεληαη ζηε 

Κχπξν ξπζκίδνληαη σο αθνινχζσο: 

1.  Οηθνζθεπή θαη νρήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε Κχπξηνπο κφληκνπο δηπισκαηηθνχο, πξνμεληθνχο  θαη 

ινηπνχο ππαιιήινπο  ηνπ Υπνπξγείνπ Εμσηεξηθψλ θαζψο θαη ηνπο εμνκνηνχκελνπο κε απηνχο 

κφληκνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο Δεκνθξαηίαο 

ζην εμσηεξηθφ θαη επηζηξέθνπλ πξνζσξηλά ζηε Δεκνθξαηία γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη 

πξνέξρνληαη: 

(Ι)  απφ Τξίηεο ρψξεο 

Τα νρήκαηα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ ηνπο 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θφξνπο θαηαλάισζεο θαη ΦΠΑ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε ρξφλσλ απφ 

ηελ εκεξνκελία άθημεο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ ζηε Δεκνθξαηία γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα απηά παξακέλνπλ πξνζσξηλά ζηε Δεκνθξαηία γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 558 θαη 562(γ) ησλ Δηαηάμεσλ Εθαξκνγήο ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Τεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΕΟΚ) αξηζ. 2454/93 ηεο Επηηξνπήο ηεο 2αο Ινπιίνπ 

1993, ηεο Γλσζηνπνίεζεο ηνπ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ  Κ.Δ.Π.270/2012, πνπ 

εθδφζεθε κε βάζε ηα άξζξα 3(3) θαη 4 ηνπ πεξί Πξνζσξηλήο Εηζαγσγήο Ιδησηηθψλ Ορεκάησλ 

(Εηδηθέο Πεξηπηψζεηο) Δηαηάγκαηνο ηνπ 2004, Κ.Δ.Π. 439/04, ην άξζξν 30(1) ηνπ πεξί Φφξνπ 

Καηαλάισζεο Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 13(1) ηνπ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νφκνπ. 

Ννείηαη φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη ε πξνζθφκηζε απφ κέξνπο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ/βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή φηη ε παξακνλή ηνπ ζηε 

Δεκνθξαηία είλαη πξνζσξηλή ελφςεη κεηαζέζεσο ηνπ ζην εμσηεξηθφ. 
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Η νηθνζθεπή ησλ πξνζψπσλ πνπ επηζηξέθνπλ πξνζσξηλά ζηε Δεκνθξαηία γηα εθηέιεζε 

ππεξεζίαο θαη πξνέξρνληαη απφ Τξίηε ρψξα ηπγράλεη απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ηνπ νθεηιφκελνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΕΚ) αξηζ.1186/2009 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2009, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ 

θαζεζηψηνο ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ. Η απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ 

ΦΠΑ παξαρσξείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 8 ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

(Απαιιαγέο γηα Εηζαγφκελα Αγαζά) Καλνληζκψλ ηνπ 2001, Κ.Δ.Π. 315/2001. 

 

(ΙΙ)  απφ Κξάηε Μέιε 

 

Τα νρήκαηα ππάγνληαη ζε θαζεζηψο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο κε πιήξε απαιιαγή απφ ην θφξν 

θαηαλάισζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πέληε ρξφλσλ, ζχκθσλα κε ηε Γλσζηνπνίεζε ηνπ 

Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ Κ.Δ.Π. 396/2004 ε νπνία εθδφζεθε κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο 

2(1) θαη 4(5) ησλ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Αηέιεηεο πνπ Εθαξκφδνληαη ζηηο 

Πξνζσξηλέο Εηζαγσγέο Οξηζκέλσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ πνπ Εηζάγνληαη απφ άιια Κξάηε Μέιε 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2004, Κ.Δ.Π. 375/2004 . 

Παξαρσξείηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο  λννπκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ νρήκαηα  έρνπλ απνθηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ 

θαη πξνμεληθψλ ζρέζεσλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνζθεπή δελ ηίζεηαη ζέκα θαηαβνιήο νπνησλδήπνηε δαζκψλ ή θφξσλ, εθφζνλ 

απνδεηρζεί ν θνηλνηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο.  

Σροποποιήθηκε με την ΚΔΠ 21/2015 (παράγραφος 2) 

 

2.  Η νηθνζθεπή θαζψο θαη ηα νρήκαηα ησλ νπνίσλ: 

 

 ε ηππνδχλακε δελ ππεξβαίλεη ηα 3000 θπβηθά εθαηνζηά, 

 ε ηππνδχλακε ππεξβαίλεη ηα 3000 θπβηθά εθαηνζηά αιιά απνδεδεηγκέλα απνθηήζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ζην εμσηεξηθφ απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δηθαηνχρα πξφζσπα 

πξηλ απφ ηηο 11.10.2013 εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γλσζηνπνίεζεο ηνπ Δηεπζπληή, ΚΔΠ 

354/2013 

 ε άθημε ζηε Δεκνθξαηία πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν αλεμάξηεην απφ ηηο 11.10.2013, 

 

πνπ αλήθνπλ ζε θχπξηνπο κφληκνπο δηπισκαηηθνχο, πξνμεληθνχο θαη ινηπνχο ππαιιήινπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ  Εμσηεξηθψλ θαζψο θαη ζηνπο εμνκνηνχκελνπο κε απηνχο κφληκνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηηο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ηεο Δεκνθξαηίαο ζην εμσηεξηθφ, πνπ 

επηζηξέθνπλ νξηζηηθά ζηε Δεκνθξαηία ρσξίο ηελ πηζαλφηεηα κεηάζεζεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη 

πξνέξρνληαη:  

 

I. απφ ηξίηεο ρψξεο 

 

Τπγράλνπλ απαιιαγήο απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1186/2009 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

16εο Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ. 

 

Η απαιιαγή απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλ. 5 ησλ 

πεξί Τεισλεηαθψλ Δαζκψλ θαη Φφξσλ Καηαλάισζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Εηζαγσγή 

Εκπνξεπκάησλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2004 έσο 2011. 
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Η απαιιαγή απφ ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο παξαρσξείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλ. 8 ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Απαιιαγέο γηα Εηζαγφκελα Αγαζά) 

Καλνληζκψλ ηνπ 2001 έσο 2011. 

 

II. απφ θξάηε κέιε 

 

Με ηελ απφδεημε ηνπ θνηλνηηθνχ ραξαθηήξα δελ ηίζεηαη ζέκα θαηαβνιήο εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ.  

 

Η απαιιαγή απφ ην θφξν θαηαλάισζεο παξαρσξείηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλ.13 ησλ πεξί 

Φφξσλ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ Εθαξκφδνληαη ζηηο Εηζαγσγέο, απφ 

Κξάηνο Μέινο Πξνζσπηθψλ Εηδψλ πνπ Αλήθνπλ ζε Ιδηψηεο) Καλνληζκψλ ηνπ 2004, ΚΔΠ 

376/2004.  

 

Τν ζέκα ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηπγράλεη ρεηξηζκνχ αλάινγα κε ην θαηά πφζν έρεη 

παξαρσξεζεί ζρεηηθή απαιιαγή ζην εμσηεξηθφ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη 

πξνμεληθψλ ζρέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαλ. 3 ησλ πεξί Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(Απαιιαγέο γηα Απνθηήζεηο Αγαζψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2004, ΚΔΠ 367/2004, ή αλ απηφο 

έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν θξάηνο κέινο. 

3.  Η πην πάλσ δηαδηθαζία ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο εηζαγσγήο αθνινπζείηαη αλάινγα 

λννπκέλνπ φηη πξνζθνκίδεηαη εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή φηη πξφθεηηαη πεξί κφληκνπ ιεηηνπξγνχ ηεο Δεκφζηαο Υπεξεζίαο ε παξακνλή ηνπ 

νπνίνπ ζηε Δεκνθξαηία είλαη είηε πξνζσξηλή ελφςεη κεηάζεζεο ζην εμσηεξηθφ, είηε νξηζηηθή ρσξίο 

πηζαλφηεηα κεηάζεζεο ζην εμσηεξηθφ.  

Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο νξηζηηθήο παξακνλήο ε απαιιαγή παξαρσξείηαη γηα κία κφλν 

θνξά θαη γηα έλα κφλν φρεκα. 

 


