
                        
 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          TMHMA TΕΛΩΝΕΙΩΝ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        

 

Όποι πος διέποςν ηην εύπςθμη λειηοςπγία ηος καθεζηώηορ ηελειοποίηζηρ ππορ επανεξαγωγή  

 

Αθού σπογράυεηε ηην αποδοτή ηφν όρφν ζηο ηέλος ηοσ παρόνηος εγγράθοσ, ηο έγγραθο σποβάλλεηαι με ηα 

σπόλοιπα σποζηηρικηικά έγγραθα ηης αίηηζής ζας ζηο ζύζηημα CDS.  

1. Η άδεηα γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηώηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ρνξεγείηαη ππό ηνλ όξν 

ηεο ζπλερνύο ζπκκόξθσζήο ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο άδεηαο θαη όζσλ εκπιέθνληαη ζε απηή κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο Εζληθήο θαη Ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο ή ηεο άιιεο λνκνζεζίαο, όπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα Νόκν αξ. 94(Ι) ηνπ 2004, ζηνλ πεξί Φόξν 

Καηαλάισζεο Νόκν αξ. 91(Ι) ηνπ 2004, ζηνλ Ελσζηαθό Τεισλεηαθό Κώδηθα [Καλ. (ΕΕ) αξ. 

952/2013-ΕΤΚ], ζηηο θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο [Καλ. (ΕΕ) αξ. 2015/2446-DA], ζηηο 

εθαξκνζηηθέο πξάμεηο [Καλ.(ΕΕ) αξ. 2015/2447-IA] θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο γηα 

ηνπο Μεηαβαηηθνύο Καλόλεο [Καλ. (ΕΕ) αξ. 2016/341] αξθεηνί εθ ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη πην 

θάησ θαη ηνπο νπνίνπο θαιείζηε λα δειώζεηε απνδνρή ππνγξάθνληαο ζην ηέινο ηνπ ελ ιόγσ 

εγγξάθνπ.  

2. Η άδεηα ρξήζεο ηνπ ελ ιόγσ θαζεζηώηνο ζα θέξεη έλα απιθμό αναθοπάρ ν νπνίνο θαη ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε όια ηα ηεισλεηαθά έληππα θαη αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηελ άδεηα. 

3. Η άδεηα ζα έρεη διάπκεια ιζσύορ κέρξη ηξία ρξόληα γηα ηα εκπνξεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα 71-02 DA θαη κέρξη πέληε ρξόληα γηα ηα ππόινηπα εκπνξεύκαηα. Η πξνζεζκία απηή 

κπνξεί, ζε δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, λα παξαηαζεί. Τν αίηεκα παξάηαζεο ππνβάιιεηαη 

γξαπηώο, έγθαηξα πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο άδεηαο.  

4. Η πεπίοδορ εκκαθάπιζηρ ηος καθεζηώηορ ππνινγίδεηαη από ηελ ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ησλ 

κε-ελσζηαθώλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηώο, πεξηιακβάλεη ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ηειεηνπνίεζεο κέρξη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηώηνο δει. 

κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα ππαρζέληα ζην θαζεζηώο εκπνξεύκαηα ή ηα κεηαπνηεκέλα από απηά 

πξντόληα ππαρζνύλ ζε άιιν ηεισλεηαθό θαζεζηώο, εμέξρνληαη από ην ηεισλεηαθό έδαθνο ηεο 

Έλσζεο, ή θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα ή εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ 

Δεκνζίνπ. Η πεξίνδνο απηή κπνξεί, όηαλ ην δηθαηνινγνύλ νη πεξηζηάζεηο, λα παξαηαζεί γηα 

εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. Τν αίηεκα παξάηαζεο ππνβάιιεηαη γξαπηώο από ηνλ δηθαηνύρν ηνπ 

θαζεζηώηνο αθόκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο, εθόζνλ δηαπηζησζεί ε ύπαξμε 

ησλ εκπνξεπκάησλ. 

5. Με ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο  ν δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα 

πξνζθνκίδεη εκκαθαπιζηικό λογαπιαζμό εληόο 30 εκεξώλ ζηνλ νπνίν λα πεξηέρνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-06 DA θαη λα θαίλεηαη όηη ηα εκπνξεύκαηα/κεηαπνηεκέλα 

πξντόληα έρνπλ δηεπζεηήζεη ηεισλεηαθά π.ρ. έρνπλ ηεζεί ζε θαζεζηώο απνηακίεπζεο, έρνπλ 

επαλεμαρζεί, έρνπλ ηεζεί ζε ειεύζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε θιπ. Παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ 

πξνζθόκηζεο ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ δίδεηαη ιόγσ εηδηθώλ πεξηζηάζεσλ κεηά ηελ 

ππνβνιή δεόλησο αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ζην Τεισλείν Ειέγρνπ.  

Η κε ππνβνιή εκπξόζεζκνπ εθθαζαξηζηηθνύ ινγαξηαζκνύ δεκηνπξγεί ηεισλεηαθή νθεηιή.  

6. Οθείιεηε λα ηεξείηε, ζηε δηεύζπλζε πνπ ζα δειώζεηε ζηελ αίηεζε, όια ηα αλαγθαία αξρεία θαη 

όιεο ηηο ζρεηηθέο λογιζηικέρ καηασωπήζειρ πνπ λα επηηξέπνπλ ζην ηεισλείν ειέγρνπ λα 

επηηεξνύλ θαη λα παξαθνινπζνύλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαιύπηνληαη από ηε ζρεηηθή 

άδεηαο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 



ππαρζεί ζην θαζεζηώο ζηα κεηαπνηεκέλα από απηά πξντόληα. Τα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηέρνληαη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 178 DA είλαη: 

(α) ν αξηζκόο παξαγγειίαο, ΜRN (ή άιινο θσδηθόο αλαγλώξηζεο ηεισλεηαθώλ 

δηαζαθήζεσλ) θ.α., 

(β) νη πνζόηεηεο, ην είδνο (πεξηγξαθή, θσδηθόο ΣΟ-νθηαςήθηνο αξηζκόο), ν ζπληειεζηήο 

εηζαγσγηθνύ δαζκνύ, ε ηεισλεηαθή αμία (CIF) θαη ε πξνέιεπζε ησλ εηζαγόκελσλ 

εκπνξεπκάησλ κε ρξνλνινγηθή αλαθνξά,  

(γ) ε πνζόηεηα, ν θσδηθόο ΣΟ-νθηαςήθηνο αξηζκόο, ν ζπληειεζηήο εηζαγσγηθνύ δαζκνύ, ε 

αμία, ν ηεισλεηαθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ κεηαπνηεκέλνπ πξντόληνο  

(δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο.  

7. Οθείιεηε λα θπιάζζεηε ηελ άδεηα θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

θαζεζηώηνο θαη λα ηα ζέηεηε ζηε δηάζεζε ησλ ηεισλεηαθώλ ιεηηνπξγώλ όπνηε απηά δεηεζνύλ 

θαη λα ηνπο παξέρεηε πξόζβαζε ζε όια ηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ή άιια παξαζηαηηθά γηα 

νπνηνδήπνηε έλεγσο.  

8. Τν πνζό ηνπ εγγςηηήπιος εγγπάθος πνπ ζα πξνζθνκίζεηε από εγθεθξηκέλν 

ηξαπεδηηηθό/αζθαιηζηηθό νξγαληζκό γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ πξνο 

ην Δεκόζην δαζκώλ, θόξσλ θαη άιισλ επηβαξύλζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζνύλ γηα ηα 

εκπνξεύκαηα πνπ ζα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, δπλαηό 

λα αλαζεσξείηαη από ηνλ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ, ιακβάλνληαο ππόςε, κεηαμύ 

άιισλ, ην ύςνο ησλ δαζκνθνξνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ πνπ αλαινγνύλ ζηα εκπνξεύκαηα πνπ 

ππάγνληαη ζην ελ ιόγσ θαζεζηώο ή κεηαθέξνληαη ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο θαη ηνλ θίλδπλν 

πνπ πεξηθιείνπλ νη δξαζηεξηόηεηεο ζαο.  

9. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο θαη εθόζνλ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ηνπ 

Δηεπζπληή έλαληη ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο άδεηαο θαη δελ θαηαβιεζνύλ άκεζα όια ηα νθεηιόκελα 

πνζά, ζα γίλεηαη ξεπζηνπνίεζε ηεο εγγύεζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ηεο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ 

ζε δαζκνθνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο.  

10. Οθείιεηε λα ελεκεξώλεηε γξαπηώο ην Τεισλείν ειέγρνπ γηα νπνηαδήπνηε αλλαγή πξνθύςεη 

κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ηεο άδεηαο ή ζην 

πεξηερόκελν ηεο, θαζώο θαη γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο άδεηαο.  

11. Σε θάζε διαζάθηζη ππαγσγήο/εθθαζάξηζεο ζην/ηνπ θαζεζηώηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

ν αξηζκόο ηεο άδεηαο θαη ν αξηζκόο ζπλαιιαζζνκέλνπ πνπ ζα έρνπλ δνζεί ζην πεδίν 44(7) θαη 

44(1) αληίζηνηρα. Σην πεδίν 37 ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη θσδηθνί δηαδηθαζίαο (θσδηθόο 51) 

όπσο απηνί θαίλνληαη ζην θαηάινγν πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ Μεραλνγξαθεκέλσλ 

Σπζηεκάησλ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ-ΘΗΣΕΑΣ ζηε δηεύζπλζε:  

http://www.mof.gov.cy/mof/ce/theseas.  

12. Οη αποθηκεςηικοί ρώξνη ησλ ππνζηαηηθώλ ζαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη 

νύησο ώζηε λα είλαη επρεξήο ν θπζηθόο έιεγρνο αλά πάζα ζηηγκή, ηόζν ησλ εηζαγνκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ όζν θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ. 

13. Οπνηνζδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλνο ιεηηνπξγόο δύλαηαη λα εηζέιζεη εληόο ησλ ππνζηαηηθώλ ζαο, 

λα επηζεσξήζεη, λα δηεμάγεη απνγξαθή/έξεπλα, λα πξαγκαηνπνηήζεη θπζηθνύο ελέγσοςρ θαη/ή 

δεηγκαηνιεςίεο ησλ εκπνξεπκάησλ ππαγσγήο/κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ, λα ειέγμεη έγγξαθα, 

αξρεία πνπ αθνξνύλ ηόζν ηα εηζαγόκελα εκπνξεύκαηα όζν θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα. 

Επνκέλσο, σο δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο ππνρξενύζηε λα παξέρεηε πξνο ηνύην ηελ απαξαίηεηε 

βνήζεηα θαη ζπγθαηάζεζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ην Τεισλείν θαη ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ.  

14. Δελ επηηξέπεηαη ε παπάδοζη εκπνξεπκάησλ πξνηνύ ππνβιεζνύλ ζην Τεισλείν εθθαζάξηζεο 

ηα απαηηνύκελα ηεισλεηαθά έγγξαθα θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε.  

http://www.mof.gov.cy/mof/ce/theseas


15. Θα πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε νη αλαινγνύληεο δαζμοί θαη θόξνη ζην 

Τεισλείν Ειέγρνπ γηα όια ηα εκπνξεύκαηα γηα ηα νπνία δελ δίδνληαη ηθαλνπνηεηηθέο εμεγήζεηο 

γηα ηελ ηύρε ηνπο. 

16. Σε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ζε ζρέζε κε ηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα ή ηα 

εκπνξεύκαηα εηζαγσγήο, ζα θαηαβάιινληαη νη αλαινγνύληεο δαζμοί θαη θόξνη ζηε βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ δαζκνιόγεζεο ησλ εηζαγόκελσλ εκπνξεπκάησλ (Άξζξν 86(3)-ΕΤΚ) ή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ (Άξζξν 85-ΕΤΚ) όπσο ζα έρεηε δειώζεη (εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ 

πνπ δελ δίδεηαη ην δηθαίσκα επηινγήο θαη εθαξκόδεηαη ην Άξζξν 86(3)-ΕΤΚ. 

17. Εάλ θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηώλ ηειεηνπνίεζεο πξνθύςνπλ απόβληηα/αποππίμμαηα, 

απηά ζεσξνύληαη δεπηεξεύνληα κεηαπνηεκέλα πξντόληα θαη δηεπζεηνύληαη ηεισλεηαθά όπσο 

ηζρύεη γηα ηα θύξηα κεηαπνηεκέλα πξντόληα. Σε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπο ζα ελεκεξώλεηαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ ην Τεισλείν Ειέγρνπ θαη απηά ζα θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ 

θαηάινηπα, όπσο π.ρ. κε πγεηνλνκηθή ηαθή ή θαύζε. Σρεηηθή ε εγθύθιηνο ΕΕ «ΕΚΤ» (4) εκεξ. 

29/3/2017. 

18. Οθείιεηε λα θςλάζζεηε όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα εκπνξεύκαηα πνπ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηώο ζε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 7 εκεξνινγηαθώλ εηώλ από ηελ 

εθθαζάξηζε (θιείζηκν) ηνπο θαη δελ ζα θαηαζηξέθνληαη αλ δελ εμαζθαιηζζεί ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

Τεισλείνπ Ειέγρνπ. 

19. Η άδεηα δελ δύλαηαη λα κεηαβηβαζηεί ζε άιιν πξόζσπν παξά κόλνλ κεηά από ρνξήγεζε λέαο 

άδεηαο ζην πξόζσπν απηό. 

20. Ο Δηεπζπληήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζζέζεη λένπο ή λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο πην πάλσ 

όξνπο θαζώο επίζεο λα αλαθαιέζεη ή λα αθπξώζεη ρνξεγεζείζα άδεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζρύνπζαο Ελσζηαθήο θαη Εζληθήο λνκνζεζίαο. 

21. Η ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ θαζεζηώηνο ηειεηνπνίεζεο δελ ζαο απαιιάζζεη από ηελ 

ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο νπνησλδήπνηε άιισλ αδεηώλ πνπ πηζαλόλ λα απαηηνύληαη από άιια 

Υπνπξγεία/Υπεξεζίεο ηεο Δεκνθξαηίαο. 

 

ΔΗΛΩΗ ΑΠΟΔΟΥΗ ΟΡΩΝ 

Δειώλσ όηη απνδέρνκαη ηνπο πην πάλσ όξνπο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ελ ιόγσ 

θαζεζηώηνο. 

 …………………………………… 

Τπογπαθή  

…………………………………………… 

Ονομαηεπώνςμο πποζώπος 

……………………………….……………. 

Θέζη πος καηέσει  

Ημεπομηνία ………................ 

 

 

 

 

 

Σφραγίδα  


