
 

Διεύθυνση: Γωνία M. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία          Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy  Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Όπως γνωρίζετε, από την 1η Μαΐου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ενωσιακός Τελωνειακός  Κώδικας 
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και οι 
Πράξεις που τον πλαισιώνουν (Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός   (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, 
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός με τους 
μεταβατικούς κανόνες (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής), ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε ο Κοινοτικός 
Τελωνειακός Κώδικας (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου) και οι διατάξεις 
εφαρμογής (Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής). 

Η πλήρης εφαρμογή του Eνωσιακού Tελωνειακού Kώδικα και των Πράξεων που τον πλαισιώνουν 
συνδέονται άρρηκτα με την ανάπτυξη των τελωνειακών συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη 
εφαρμογή και λειτουργία του προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου. Η πλήρης εφαρμογή όλων 
των συστημάτων που απαιτούνται βάσει του ΕΤΚ (Πρόγραμμα Εργασιών για την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων - Εκτελεστική Απόφαση 2019/2151 (ΕΕ) 2019/2151 
της Επιτροπής), και του Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού (MASP - Multiannual Strategic Plan) 
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνείων, στοχεύει στην προσαρμογή των υφιστάμενων 
τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον - μετάβαση σε 
ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί. 

Αναμένεται ότι, μεταξύ άλλων, τα οφέλη από την ανάπτυξη των συστημάτων θα είναι: 

• η αποτελεσματική προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το αθέμιτο εμπόριο· 

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·  

• η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών· 

• ο περιορισμός του κόστους και του χρόνου διεκπεραίωσης των τελωνειακών διατυπώσεων και 
διαδικασιών π.χ. εισαγωγής/εξαγωγής/διαμετακόμισης·  

• η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων· 

• οι στοχευμένοι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι·  

• ο καλύτερος συντονισμός και συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών/τμημάτων στον έλεγχο 
(National Customs Single Window)· 

• η αποτελεσματικότερη συλλογή δημοσίων εσόδων· 

• η βελτίωση των στατιστικών δεδομένων· 

• η διαφάνεια στις συναλλαγές με τους εμπλεκόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
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Το Τμήμα Τελωνείων και το ΤΥΠ έχουν κατακυρώσει τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για την 
ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων που απαιτούνται από τον ΕΤΚ και τις Πράξεις που τον 
πλαισιώνουν, όπως επίσης και το MASP. 

Τα δύο Τμήματα θα ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους εμπορικούς εταίρους για τις εξελίξεις 
αναφορικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
δημοσίευσης των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

Σχετικοί σύνδεσμοι: 

-Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την 
εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EL 

 

-Commission Implementing Decision (EU) 2019/2151 of 13 December 2019 establishing the 
work programme relating to the development and deployment of the electronic systems 
provided for in the Union Customs Code 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EN 

 

-Annex 2 MASP-C Rev. 2019 v1.1 Consolidated Project Fiches 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_annex2_en.pdf  

 

-Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2019 σχετικά με 
τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποθήκευση 
αυτών των πληροφοριών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en 

 

-Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1026 of 21 June 2019 on technical 
arrangements for developing, maintaining and employing electronic systems for the 
exchange of information and for the  storage of such information under the Union Customs 
Code 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en 

 

 

Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2022 
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