
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. 389/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 62(10) 

 

                           
94(Ι) του 2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση το εδάφιο (10) του άρθρου 62 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1.  Η διαµετακόµιση εµπορευµάτων εντός της ∆ηµοκρατίας µπορεί να γίνει -  

 (α) µε τη συµπλήρωση των εντύπων Ε∆Ε 1, 4, 5 σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ακολουθείται στον ευρύτερο κοινοτικό χώρο (Καν. 
2913/92, Καν. 2454/93)· 

 (β) µέσω του µηχανογραφηµένου συστήµατος NCTS (New 
Computerised Transit System), σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
ακολουθείται στον ευρύτερο κοινοτικό χώρο (Καν. 2913/92 (ΕΟΚ), 
Καν. 2454/93)· 

 (γ) µε την υποβολή δήλωσης για διαµετακόµιση µέσω του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος ΘΗΣΕΑΣ του Τµήµατος Τελωνείων 

 2. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης διαµετακόµισης µέσω του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος ΘΗΣΕΑΣ ακολουθείται η πιο κάτω 
διαδικασία: 

 (α) Ο κύριος υπόχρεος υποβάλλει στο τελωνείο µέσω του 
µηχανογραφηµένου συστήµατος ΘΗΣΕΑΣ (σύστηµα δηλωτικού) 
δήλωση για τη διαµετακόµιση των εµπορευµάτων µεταξύ δύο 
σηµείων που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της 
∆ηµοκρατίας.  Στην περίπτωση που η υποβολή γίνεται σε έντυπη 
µορφή, το τελωνείο καταχωρεί τα στοιχεία της δήλωσης στο 
µηχανογραφηµένο σύστηµα του δηλωτικού. 

 (β) Το τελωνείο στο οποίο υπάγεται το σηµείο αναχώρησης (τελωνείο 
αναχώρησης) ελέγχει τη δήλωση διαµετακόµισης. 

 (γ) Τα εµπορεύµατα ελέγχονται από το τελωνείο αναχώρησης όπου 
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό. 

 (δ) Το τελωνείο σφραγίζει τα κιβώτια των υπό διαµετακόµιση 
εµπορευµάτων ή το µεταφορικό µέσο, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου η σφράγιση είναι αδύνατη λόγω της φύσεως των 
εµπορευµάτων ή η περιγραφή των εµπορευµάτων επιτρέπει την 
αναγνώρισή τους. 

 (ε) Για να γίνει αποδεκτή η δήλωση διαµετακόµισης πρέπει ο κύριος 
υπόχρεος να έχει καταθέσει ικανοποιητική εγγύηση. 
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 (στ) Το τελωνείο αναχώρησης καθορίζει χρονικό περιθώριο για τη λήξη 
της διαµετακόµισης. 

 (ζ) Η αποδέσµευση των εµπορευµάτων για διαµετακόµιση µπορεί να 
γίνει µόνο µετά τη θεώρηση της δήλωσης διαµετακόµισης η οποία 
γίνεται µε την εγγραφή της στο µηχανογραφηµένο σύστηµα. 

 (η) Κατά την αποδέσµευση των εµπορευµάτων για διαµετακόµιση 
εκτυπώνεται από το τελωνείο η δήλωση διαµετακόµισης η οποία 
συνοδεύει τα εµπορεύµατα κατά τη µεταφορά τους. 

 (θ) Ο κύριος υπόχρεος οφείλει να παρουσιάσει τα εµπορεύµατα και τη 
δήλωση διαµετακόµισης στο τελωνείο προορισµού µέσα  στην 
προθεσµία που καθορίστηκε από το τελωνείο αναχώρησης. 

 (ι) Σε περίπτωση που κατά τη µεταφορά συµβεί οτιδήποτε το οποίο να 
εµποδίζει την κανονική λήξη της διαµετακόµισης, ο κύριος υπόχρεος 
ή ο µεταφορέας οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως το πλησιέστερο 
τελωνείο, το οποίο θα καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
για τη λήξη της διαµετακόµισης ή για τη συνέχιση της µεταφοράς των 
εµπορευµάτων στο τελωνείο προορισµού. 

 (ια) Το τελωνείο προορισµού, αφού ολοκληρωθεί η παραλαβή των 
εµπορευµάτων, καταχωρεί στο µηχανογραφηµένο σύστηµα του 
δηλωτικού τη λήξη της διαµετακόµισης ή οποιεσδήποτε διαφορές. 

 (ιβ) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή µη έγκαιρης προσκόµισης 
των εµπορευµάτων, το τελωνείο προορισµού ενηµερώνει σχετικά το 
τελωνείο αναχώρησης. 

 (ιγ) Η εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται αυτόµατα από το 
µηχανογραφηµένο σύστηµα όταν δεν υπάρχει καµιά διαφορά. 

 (ιδ) Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, η εκκαθάριση γίνεται από το 
τελωνείο αναχώρησης αφού ακολουθηθεί η προβλεπόµενη από την 
κοινοτική νοµοθεσία διαδικασία. 

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

 


