
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. 395/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 

Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας  Εµπορευµάτων µε Ταυτόχρονη                
Επαναποστολή σε Άλλο Κράτος Μέλος  ∆ιάταγµα του 2004 

Γνωστοποίηση µε βάση  την  παράγραφο  6 

                                  
Κ.∆.Π. 446 του 
2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται µε 
βάση την παράγραφο 6 του περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας  Εµπορευµάτων µε 
Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε Άλλο Κράτος Μέλος, ∆ιατάγµατος του 2004, 
γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1.    Εµπορεύµατα που εισάγονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία από τρίτες χώρες 
είναι δυνατόν να τεθούν σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας µε ταυτόχρονη 
επαναποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ 
εισαγωγής στα εν λόγω εµπορεύµατα νοουµένου ότι πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι: 

 (α)  ο εισαγωγέας είναι εγγεγραµµένος στο τελωνειακό µητρώο και το 
µητρώο ΦΠΑ, 

 (β)  τα εµπορεύµατα αποτελούν αντικείµενο παράδοσης σε υποκείµενο στο 
ΦΠΑ  πρόσωπο σε άλλο Κράτος Μέλος  και  

 (γ)  τα εµπορεύµατα  αποστέλλονται σε άλλο Κράτος Μέλος εντός ενός 
µηνός από την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης σε καθεστώς 
ελεύθερης κυκλοφορίας µε ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση. 

         Ο ∆ιευθυντής δύναται να αποφασίσει να εγκρίνει την παράταση της 
προθεσµίας που αναφέρεται στο σηµείο (γ) πιο πάνω. 

 2.     Για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία  µε ταυτόχρονη  επαναποστολή σε άλλο 
Κράτος Μέλος θα πρέπει να υποβληθεί διασάφηση εισαγωγής στο ενιαίο 
διοικητικό έγγραφο Ε∆Ε  (αντίτυπα 6,7,8). Το Τελωνείο µετά την τήρηση των 
τελωνειακών διατυπώσεων (αποδοχή διασάφησης, έλεγχο εµπορευµάτων  
κλπ) προβαίνει στην βεβαίωση του εισαγωγικού δασµού τον οποίο και 
εισπράττει, ενώ για την απαλλαγή από την καταβολή του ΦΠΑ 
προσκοµίζονται τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 της 
παρούσας γνωστοποίησης. 

 (α)    Στη θέση 44 του Ε∆Ε θα πρέπει να αναγράφονται : 

 • ο αναµενόµενος προορισµός και η ηµεροµηνία της επαναποστολής 
εµπορευµάτων  

• η ταυτότητα του µεταφορικού µέσου σε περίπτωση που είναι γνωστή  εκ 
των προτέρων (αεροσκάφος, πλοίο, αυτοκίνητο  κλπ) και  

• το όνοµα, η διεύθυνση και ο αριθµός  εγγραφής ΦΠΑ του παραλήπτη στο 
Κράτος Μέλος προορισµού.  
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 (β) Στην θέση 37 του Ε∆Ε θα πρέπει να αναγράφεται ο κατάλληλος 
τετραψήφιος κωδικός του καθεστώτος για το οποίο διασαφίζονται τα 
εµπορεύµατα .Οι κωδικοί αυτοί είναι: 

 42 00 Ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και  ανάλωση 
εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε 
άλλο κράτος µέλος (εφόσον της επαναποστολής προηγείται 
προσωρινή εναπόθεση). 

 42 51 Ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και  ανάλωση 
εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε 
άλλο κράτος µέλος, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστηµα αναστολής) 

 42 53 Ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση  
εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε 
άλλο κράτος µέλος  που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
προσωρινής εισαγωγής 

 42 78 Ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση  
εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε 
άλλο κράτος µέλος, που εισάγονται µέσω Ελευθέρων Ζωνών  

 42 71 Ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση 
εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για παράδοση σε 
άλλο κράτος µέλος,  που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς  
τελωνειακής αποταµίευσης  

 63 23    Επανεισαγωγή και ταυτόχρονη  θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 
και ανάλωση εµπορευµάτων µε απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 
παράδοση σε άλλο κράτος µέλος που είχαν τεθεί σε 
καθεστώς προσωρινής εξαγωγής.    

         Η αναγραφή του κατάλληλου κωδικού καθεστώτος στη θέση 37 του Ε∆Ε 
ισοδυναµεί µε την δέσµευση του εισαγωγέα όσον αφορά :  

 • την εκπλήρωση των όρων  απαλλαγής από ΦΠΑ, 

• την προσκόµιση απόδειξης, εφόσον ζητηθεί, από τον εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό ότι τα εµπορεύµατα έχουν αποσταλεί σε άλλο Κράτος Μέλος  
και  

• την καταβολή, εφόσον απαιτηθεί, του ποσού των οφειλοµένων 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση µη τήρησης των όρων απαλλαγής από 
ΦΠΑ.  

 3.   Τα εµπορεύµατα µέχρι να παραληφθούν από τον εισαγωγέα για επαναποστολή 
στο άλλο κράτος µέλος, παραµένουν υπό τελωνειακή παρακολούθηση στο 
χώρο που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

 4.   Για την απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης των εµπορευµάτων που 
υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας µε άµεση αποστολή σε άλλο 
Κράτος Μέλος, από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας πρέπει: 

 (α)  ο εισαγωγέας να είναι υποκείµενος στο ΦΠΑ και να είναι  
εγγεγραµµένος στο µητρώο    ΦΠΑ στη ∆ηµοκρατία. 
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 (β) ο αγοραστής των εµπορευµάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται 
να είναι εγκατεστηµένος σε άλλο Κράτος Μέλος, να είναι υποκείµενο 
στο Φ.Π.Α. και να διαθέτει αριθµό εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. του 
άλλου Κράτους Μέλους. 

         Οι πιο πάνω προϋποθέσεις αποδεικνύονται από αναφερόµενα στοιχεία 
στο «τιµολόγιο Φ.Π.Α.» που εκδίδει ο πιο πάνω αναφερόµενος στο 
σηµείο (α) εισαγωγέας για την παράδοση  των εµπορευµάτων σε 
πρόσωπο υποκείµενο στο ΦΠΑ σε άλλο Κράτος Μέλος . 

          Η απαλλαγή από Φ.Π.Α. σε εµπορεύµατα που τίθενται σε καθεστώς 
ελεύθερης κυκλοφορίας µε άµεση επαναποστολή σε άλλο κράτος µέλος 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση στο τελωνείο αντίτυπο  «τιµολογίου 
Φ.Π.Α.» δεόντως υπογεγραµµένο από τον εισαγωγέα, το οποίο θα 
επισυνάπτεται στη διασάφηση (Ε∆Ε).  

 (γ) Να µην έχει διαπράξει ο εισαγωγέας σοβαρές ή κατ’ επανάληψη 
παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νοµοθεσίας. 

 5.    Για σκοπούς απόδειξης της άµεσης αποστολής των εµπορευµάτων σε άλλο 
κράτος µέλος, ο εισαγωγέας – πωλητής υποχρεούται να προσκοµίσει στο 
τελωνείο τα πιο κάτω δικαιολογητικά  έγγραφα: 

 (α) τιµολόγιο Φ.Π.Α. όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, 

(β) φορτωτικά έγγραφα (φορτωτική) ή συµβόλαιο µεταφοράς, 

(γ) ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς, αντίγραφο του ∆ελτίου TIR ή της 
διασάφησης εσωτερικής διαµετακόµισης, υπό την κάλυψη των οποίων 
διακινούνται τα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις· 

 (δ) δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης 
αποστολής: 

          Νοείται ότι η επαλήθευση του αριθµού εγγραφής στο µητρώο ΦΠΑ του 
αγοραστή  και η καταχώρηση της συγκεκριµένης αποστόλης στον 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της 
συγκεκριµένης περιόδου αποτελεί υποχρέωση του εισαγωγέα-πωλητή 
σύµφωνα µε την περί ΦΠΑ Νοµοθεσία.  

  Όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αποστολή εµπορευµάτων 
σε άλλο κράτος µέλος επισυνάπτονται από το Τελωνείο στη διασάφηση 
εισαγωγής και έτσι οριστικοποιείται η  απαλλαγή από Φ.Π.Α. 

          Σε περίπτωση υποβολής διασάφησης µε διαδικασίες πληροφορικής, ο 
εισαγωγέας έχει υποχρέωση να προσκοµίζει τα απαραίτητα έγγραφα 
στο Τελωνείο προκείµενου να χορηγηθεί η άδεια παραλαβής των 
εµπορευµάτων και υποχρεούται  όπως τηρεί τα εν λόγω έγγραφα στα 
βιβλία και αρχεία που τηρεί στα  υποστατικά του για περίοδο επτά ετών: 

  Νοείται ότι από τα πιο πάνω δικαιολογητικά τα στοιχεία (α), (β) και (γ) 
θα προσκοµίζονται ταυτόχρονα µε ή πριν από τη φόρτωση των 
εµπορευµάτων στο µεταφορικό µέσο και οπωσδήποτε πριν από τη 
µετακίνησή τους από τους χώρους που βρίσκονται κατά τη θέση τους 
σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση ενώ τo στοιχείo (δ) θα 
προσκοµίζεται στο τελωνείο µετά την επαναποστολή των 
εµπορευµάτων σε άλλο κράτος µέλος. 
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 5. Ο εισαγωγέας υποχρεούται να καταβάλει άµεσα  στο τελωνείο το ΦΠΑ 
εισαγωγής , σε περίπτωση επιστροφής για οποιαδήποτε αιτία των 
αποστελλοµένων εµπορευµάτων η σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι τα 
εµπορεύµατα δεν έχουν παραλειφθεί από τον παραλήπτη στο άλλο Κράτος 
Μέλος. 

 6.   Εκτός εάν ο ∆ιευθυντής αποφασίσει διαφορετικά δεν  θα επιτρέπεται η 
υποβολή διασάφησης σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων 
µε άµεση επαναποστολή σε άλλο κράτος µέλος σε περίπτωση κατά την οποία 
ο συγκεκριµένος εξαγωγέας δεν συµµορφώθηκε µε την υποχρέωση 
επαναποστολής εµπορευµάτων σε συγκεκριµένο Κράτος Μέλος και τα 
εµπορεύµατα αυτά αναλώθηκαν η άλλως πως διατέθηκαν εντός της 
∆ηµοκρατίας. 

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

 


