
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. 444/2004 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου  120(2) 
 

                            
94(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 120(2) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός τίτλος. 1.  Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί  Τήρησης Βιβλίων και Αρχείων 
από Πρόσωπα που Εγκρίνονται µε βάση την Τελωνειακή Νοµοθεσία για τη 
∆ιενέργεια Τελωνειακών Πράξεων ή και την Εφαρµογή Τελωνειακών ∆ιαδικασιών  
∆ιάταγµα του 2004. 

Ερµηνεία.                2.-(1) Στο παρόν διάταγµα, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια – 

 «αρχείο» περιλαµβάνει σύνολο στοιχείων που τηρούνται κατά συστηµατικό  
τρόπο· 

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

 «στοιχείο» περιλαµβάνει οποιοδήποτε έγγραφο που τηρείται µε οποιοδήποτε 
τρόπο και σε οποιαδήποτε µορφή·  

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

 «τηρώ» σε σχέση µε οποιοδήποτε αρχείο σηµαίνει διαφυλάσσω και διατηρώ το  
αρχείο ενηµερωµένο· 

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

Αρχεία. 3.  Κάθε πρόσωπο που εγκρίνεται µε βάση την τελωνειακή νοµοθεσία     για τη 
διενέργεια τελωνειακών πράξεων ή και την εφαρµογή τελωνειακών διαδικασιών 
οφείλει ─ 

 (α)  να δηµιουργεί και ενηµερώνει για την επιχείρηση που ασκεί, λογιστικά και 
άλλα αρχεία στα οποία µεταξύ άλλων να περιλαµβάνονται – 

 (i) βιβλίο εισαγωγών που να περιλαµβάνει κατά αύξοντα αριθµό, 
αναφορά σε διασάφηση εισαγωγής, τιµολογιακή τιµή, δασµολογητέα 
αξία, οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά, τον αριθµό απόδειξης πληρωµής  
και οποιαδήποτε πιστοποιητικά που αφορούν την κάθε διασάφηση 
ξεχωριστά· 

 (ii) αρχείο στο οποίο να τηρούνται τα πιο πάνω· 
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 (iii) βιβλίο εξαγωγών που να περιλαµβάνει κατά αύξοντα αριθµό αναφορά 
σε διασάφηση εξαγωγής, την στατιστική αξία και αναφορά σε 
οποιαδήποτε πιστοποιητικά που αφορούν την κάθε διασάφηση 
ξεχωριστά· 

 (iv) αρχείο στο οποίο να τηρούνται τα πιο πάνω· 

 (v) κατάσταση τιµολογίων εισαγωγής και τιµολογίων εξαγωγής 
εµπορευµάτων· 

 (vi) αρχείο στο οποίο να τηρούνται τα πιο πάνω· 

 (vii) κατάσταση χρεωστών και πιστωτών εξωτερικού·  

 (viii) βιβλίο ταµείου· 

 (ix) όλες τις τραπεζικές καταστάσεις της επιχείρησης καθώς επίσης και 
αρχείο εµβασµάτων που αφορούν εισαγωγές και εξαγωγές 
εµπορευµάτων· 

 (x) ετήσια απογραφή των αποθεµάτων της επιχείρησης του για αγαθά 
που εισήχθησαν που να περιλαµβάνει ποσοτική καταµέτρηση και 
αποτίµηση τους· 

 (β) να διατηρεί για περίοδο επτά  (7) χρόνων – 

 (i) τα αρχεία και βιβλία που αναφέρονται στην παράγραφο (α)· 

 (ii) τις διασαφήσεις µε όλα τα  συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν 
τελωνισµούς εµπορευµάτων  που κατατίθενται  στο τελωνείο που να 
αποδεικνύουν την ορθότητα προσδιορισµού της τελωνειακής και της 
άλλης οφειλής καθώς επίσης και όλα τα πιστοποιητικά που να 
δικαιολογούν οποιαδήποτε απαλλαγή ή µείωση της τελωνειακής ή της 
άλλης οφειλής · 

 (iii) όλα τα επιχειρηµατικά του έγγραφα και αρχεία, µεταξύ των οποίων η  
επιχειρηµατική του αλληλογραφία και αντίγραφα των συµβολαίων στα 
οποία συµβάλλεται· 

 (iv) όλα τα πιστωτικά σηµειώµατα, χρεωστικά σηµειώµατα ή άλλα 
έγγραφα που αποδεικνύουν αύξηση ή µείωση της αντιπαροχής τα 
οποία λαµβάνει· 

 (v) όλα τα πιστωτικά σηµειώµατα, χρεωστικά σηµειώµατα ή άλλα 
έγγραφα που αποδεικνύουν αύξηση ή µείωση της αντιπαροχής τα 
οποία εκδίδει· 

 (vi) τους ετήσιους λογαριασµούς συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµό 
κερδοζηµιών· 

 (vii) δελτία παραγγελιών, αποστολής και παραλαβής. 

Κάθε αρχείο, βιβλίο 
ή στοιχείο τηρείται ή 
διατηρείται στην 
κύρια έδρα της 
επιχείρησης. 

4. Οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο ή στοιχείο που τηρείται ή διατηρείται αναγκαστικά 
µε βάση το παρόν ∆ιάταγµα ή µε βάση άλλους Κανονισµούς και Γνωστοποιήσεις 
που εκδίδονται δυνάµει του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου, 
τηρείται ή διατηρείται στην κύρια έδρα της επιχείρησης του προσώπου από το 
οποίο απαιτείται η τήρηση του, εκτός αν ο ∆ιευθυντής δώσει γραπτή 
συγκατάθεση, όπως οποιοδήποτε συγκεκριµένο αρχείο, βιβλίο ή στοιχείο ή 
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κατηγορία στοιχείων τηρείται ή διατηρείται σε άλλο µέρος όπως ο  ∆ιευθυντής 
ήθελε επιτρέψει, και σε τέτοια περίπτωση τα εν λόγω αρχεία, βιβλία  ή στοιχεία 
τηρούνται ή διατηρούνται στο άλλο αυτό µέρος. 

5. Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη  

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας - 

(α)  να συµπληρώνει τον κατάλογο των αρχείων και βιβλίων  που απαιτούνται 
στην παράγραφο 3,   

Γνωστοποιήσεις. 

(β)  να διαφοροποιήσει, ανάλογα µε την ιδιότητα του προσώπου και την έγκριση 
που παρέχεται σε αυτό από το Τµήµα Τελωνείων, διαφορετικές κατηγορίες 
βιβλίων και αρχείων. 

 


