
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. 396/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 91(I) ΤΟΥ 2004) 

 

Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρµόζονται στις 
Προσωρινές Εισαγωγές Ορισµένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται                      
από Άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισµοί του 2004 

 

Γνωστοποίηση µε βάση τους Κανονισµούς 2(1) και 4(5)  
 

                          
Κ.∆.Π. 375/2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση τους Κανονισµούς 2(1) και 4 (5) των περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρµόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές 
Ορισµένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από Άλλα Κράτη Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισµών, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1. Για τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων των πιο πάνω Κανονισµών: 

 «φοιτητής» σηµαίνει πρόσωπο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται σε 
άλλο Κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έρχεται 
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό σκοπό τη φοίτηση σε 
αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε 
εκπαιδευτικά αξιολογηµένο - πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών, όπως τούτο 
βεβαιώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού· 

 «πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης 
διάρκειας» θεωρούνται: 

 (α) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο Κράτος-µέλος 
και έρχονται στη ∆ηµοκρατία για να εργαστούν µε σύµβαση 
ορισµένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου ή σε ιδιωτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που είναι 
αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ή σε 
ιδρύµατα που λειτουργούν στη ∆ηµοκρατία µε βάση διµερείς 
µορφωτικές συµφωνίες  Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του 
επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου 
Κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξης 
της εργασίας και εφόσον διαρκεί η σύµβαση. 

 (β) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο Κράτος-µέλος 
και έρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν σε 
εκτέλεση σύµβασης ορισµένου χρόνου µε την κυβέρνηση της 
∆ηµοκρατίας, µε ηµικρατικό οργανισµό, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, διεθνείς οργανισµούς ή σε εγκατεστηµένους στη ∆ηµοκρατία 
ξένους κρατικούς οργανισµούς και ινστιτούτα και ξένες αρχαιολογικές 
αποστολές. 

 Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς την 
απαίτηση καταβολής του φόρου κατανάλωσης ορίζεται για όσο 
διάστηµα διαρκεί η σύµβαση: 
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  Νοείται ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευµένη 
εργασία προσωρινής µορφής: 

 (γ) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο Κράτος-µέλος 
και εργάζονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία σαν ανταποκριτές ξένου 
τύπου ή ξένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για την 
κάλυψη συγκεκριµένων γεγονότων. 

 (δ) Ελλαδίτες αξιωµατικοί που µετατίθενται στη ∆ηµοκρατία για χρονικό 
διάστηµα συνήθως µέχρι δύο χρόνων για να υπηρετήσουν στην 
Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου  ή στην Εθνική Φρουρά.  Το δικαίωµα 
προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς την απαίτηση 
καταβολής του φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε δύο χρόνια. 

 (ε) Πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους σε άλλο Κράτος 
µέλος και έρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία, αποκλειστικά και 
µόνο για µετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα ή Κρατικά νοσοκοµεία. 

 Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς την 
απαίτηση Καταβολής του φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε τρία 
χρόνια από την έναρξη της µετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. 

 (στ) Κύπριοι διπλωµατικοί, προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του 
Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι εξοµοιούµενοι µε αυτούς 
υπάλληλοι, που επιστρέφουν προσωρινά στη ∆ηµοκρατία για 
εκτέλεση υπηρεσίας. 

  Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς την 
απαίτηση καταβολής του φόρου Κατανάλωσης ορίζεται µέχρι πέντε 
χρόνια από την ηµεροµηνία άφιξης των δικαιούχων προσώπων στη 
∆ηµοκρατία και µε την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω πρόσωπα 
εξακολουθούν να παραµένουν προσωρινά στη δηµοκρατία για 
εκτέλεση υπηρεσίας. 

 (ζ) Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη δηµοκρατία και 
σπουδάζουν στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές, 
µετεκπαιδευόµενοι σε σχολές εξωτερικού ή εκπαιδευόµενοι σε 
νοσοκοµεία του εξωτερικού, εφόσον παραµένουν για σπουδές ή 
ειδίκευση εκτός της ∆ηµοκρατίας κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του 
έτους σπουδών ή ειδίκευσης. 

  Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς την 
απαίτηση καταβολής του φόρου Κατανάλωσης ορίζεται σε τρεις µήνες 
συνεχείς ή όχι ανά ηµερολογιακό έτος: 

 Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται να θεωρήσει και άλλα πρόσωπα που 
δεν αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α-ζ) της παραγράφου 1, ως 
πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης 
διάρκειας κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 

 2. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

 


