
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. 443/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  ΤΟΥ 2004 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 119(3) 
 

                                 
94(Ι) του 2004 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 119 του περί  Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγµα: 

Συνοπτικός  τίτλος.       1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται  ως το Περί Τελωνειακού Κώδικα (Τελωνειακό 
Μητρώο) ∆ιάταγµα του 2004. 

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

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

 «Τελωνειακό Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το  άρθρο 
119(1) του   Νόµου· 

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

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

Εγγραφή στο  
Τελωνειακό Μητρώο.    

3.-(1) Η εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο δύναται να γίνει µε την υποβολή αίτησης 
από το πρόσωπο που εµπλέκεται υπό οποιανδήποτε ιδιότητα στην είσοδο  ή 
εισαγωγή και έξοδο ή εξαγωγή εµπορευµάτων για τα οποία εφαρµόζονται 
τελωνειακές διαδικασίες.  

      (2)  Πρόσωπα που εµπλέκονται σε τελωνειακές διαδικασίες για µη εµπορικούς 
σκοπούς, εξαιρούνται από την υποχρέωση  εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο. 

Αίτηση για  εγγραφή  
στο   Τελωνειακό 
Μητρώο. 

4. Η αίτηση για εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο υποβάλλεται γραπτώς σύµφωνα 
µε το έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα Α που παρόντος ∆ιατάγµατος: 

 

                              
Παράρτηµα Α 
Παράρτηµα  Β. 

 Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο υπόχρεος για εγγραφή στο Τελωνειακό 
Μητρώο είναι συνεταιρισµός, τότε εκτός από το έντυπο που καθορίζεται στο 
Παράρτηµα Α του παρόντος ∆ιατάγµατος συµπληρώνεται και το έντυπο που 
καθορίζεται στο Παράρτηµα Β του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

Έγκριση αίτησης για 
εγγραφή. 

5.  Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής εγκρίνει την υπoβληθείσα αίτηση δυνάµει της 
παραγράφου 4, καθορίζει τον αριθµό εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο καθώς και 
τους όρους και προϋποθέσεις για τη διεκπεραίωση τελωνειακών εργασιών ή 
διατυπώσεων µε τη χρήση του αριθµού αυτού και ενηµερώνει σχετικά το πρόσωπο 
που υπέβαλε την αίτηση. 
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Όροι  και  
προϋποθέσεις 

6. Τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Τελωνειακό Μητρώο οφείλουν να τηρούν τους 
όρους που  τίθενται  από το ∆ιευθυντή κατά την αποδοχή της αίτησης για εγγραφή. 

∆ιεκπεραίωση  
τελωνειακών 
διαδικασιών, κ.τ.λ.  

7. Η εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση 
τελωνειακών εργασιών ή διατυπώσεων, εξαιρουµένων των περιπτώσεων 
προσωπικών τελωνισµών ή άλλων εργασιών για µη εµπορικούς σκοπούς. 

Αριθµός  εγγραφής. 8. Ο αριθµός εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο των προσώπων που σχετίζονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τελωνειακή εργασία ή διατύπωση θα πρέπει να 
αναγράφεται  στη σχετική  διασάφηση ή άλλο παραστατικό.  Σε περιπτώσεις 
µηχανογραφηµένης διαδικασίας, ο αριθµός αυτός  δύναται να υποκαταστήσει το 
όνοµα των εµπλεκόµενων προσώπων. 

 


