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Αξηζκόο 529 

 
OΙ ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ (ΑΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ 

ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2004 ΜΕΥΡΙ 2010 
 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 11(2) 
 
 

 Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 
11(2) ηωλ πεξί Σειωλεηαθώλ Δαζκώλ θαη Φόξωλ Καηαλάιωζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Εηζαγωγή 
Εκπνξεπκάηωλ) Καλνληζκώλ ηνπ 2004 έωο 2010, εθδίδεη ην αθόινπζν Δηάηαγκα: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
 

1. Σν παξόλ Δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη ωο ην πεξί Σειωλεηαθώλ Δαζκώλ θαη Φόξωλ 
Καηαλάιωζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Εηζαγωγή Εκπνξεπκάηωλ) Δηάηαγκα ηνπ 2011.  

  
Καηάξγεζε ηωλ 
εδαθίωλ 16 θαη 17 
ηεο θιάζεο Ρ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι ηεο 
Κ.Δ.Π. 380/04. 
Επίζεκε 
Εθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 
30.4.2004 
30.1.2009. 

2. Σεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηα εδάθηα 16 θαη 17 ηεο θιάζεο Ρ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι ηωλ πεξί Σειωλεηαθώλ Δαζκώλ θαη Φόξωλ Καηαλάιωζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ 
Εηζαγωγή Εκπνξεπκάηωλ) Καλνληζκώλ θαηαξγνύληαη.  
 
          
 

  
Μεηαβαηηθή δηάηαμε. 3.-(1) Οπνηαδήπνηε πξόζωπα έηπραλ έγθξηζεο από ην Δηεπζπληή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

θαηάξγεζεο ηωλ εδαθίωλ 16 θαη 17 ηεο θιάζεο Ρ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηωλ πεξί Σειωλεηαθώλ 
Δαζκώλ θαη Φόξωλ Καηαλάιωζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Εηζαγωγή Εκπνξεπκάηωλ) Καλνληζκώλ 
ζύκθωλα κε ηα εδάθηα 16 θαη 17 πνπ θαηαξγνύληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2, δύλαληαη γηα 
ρξνληθή πεξίνδν δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο άθημεο ηνπο γηα εγθαηάζηαζε ή 
επαλεγθαηάζηαζε ζηε Δεκνθξαηία λα ηύρνπλ απαιιαγήο από ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ 
θαηαλάιωζεο.  

  
      (2) Οη αηηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηωλ 

εδαθίωλ 16 θαη 17 ηεο θιάζεο Ρ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηωλ πεξί Σειωλεηαθώλ Δαζκώλ θαη 
Φόξωλ Καηαλάιωζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Εηζαγωγή Εκπνξεπκάηωλ) Καλνληζκώλ, εμεηάδνληαη 
ωο εάλ ηα ελ ιόγω εδάθηα λα κελ είραλ θαηαξγεζεί θαη ζε πεξίπηωζε έγθξηζεο ηωλ αηηήζεωλ 
απηώλ ηα δηθαηνύρα πξόζωπα δύλαληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν δώδεθα (12) κελώλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο άθημεο ηνπο γηα εγθαηάζηαζε ή επαλεγθαηάζηαζε ζηε Δεκνθξαηία λα ηύρνπλ 
απαιιαγήο από ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ θαηαλάιωζεο. 
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