
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

9. Είμαι κάτοικος χώρας εκτός Ε.Ε. και σπουδάζω/εργάζομαι για καθορισμένη χρονική περίοδο 
στην Κύπρο. Μπορώ να μεταφέρω το όχημά μου από την χώρα μου στην Κύπρο για να το 
χρησιμοποιώ για όση περίοδο σπουδάζω/εργάζομαι στην Κύπρο χωρίς να υποχρεωθώ να 
καταβάλω οποιουσδήποτε δασμούς και φόρους; 

Ναι, με βάση το άρθρο 250 του Καν. (ΕΕ) αρ. 952/2013 και τα άρθρα 207, 212 και 217(γ) του Καν. (ΕΕ) 

2015/2446 (DA), έχετε το δικαίωμα να εισάγετε το ιδιωτικό σας όχημα στην Κύπρο προσωρινά με 

πρόθεση να το επανεξάγετε, με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και φόρους, στο πλαίσιο 

χρήσης του καθεστώτος της Προσωρινής Εισαγωγής (ΠΕ), νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι: 

α) είστε ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή έχετε γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη 

β) η συνήθης κατοικία* σας είναι σε χώρα εκτός της Ένωσης, 

*’Συνήθης κατοικία’ ορίζεται ως ο τόπος όπου ένα άτομο διαμένει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 185 ημερών, 

συνεχόμενων ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, ή, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν επαγγελματικοί δεσμοί, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτει στενή σύνδεση 

μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου στον οποίο κατοικεί. 

Σε περίπτωση που οι επαγγελματικοί δεσμοί του ατόμου είναι σε διαφορετικό τόπο από τους προσωπικούς του 

δεσμούς και υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες 

χώρες, τότε ο τόπος της συνήθους κατοικίας του θεωρείται ο τόπος με τον οποίο έχει προσωπικούς δεσμούς 

δεδομένου ότι επιστρέφει εκεί συχνά. Όταν ένα άτομο διαμένει σε μια χώρα για την εκτέλεση αποστολής 

καθορισμένης διάρκειας, τότε η συνήθης κατοικία θεωρείται και πάλι ο τόπος στον οποίο έχει προσωπικούς 

δεσμούς, ασχέτως εάν επιστρέφει εκεί κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας και όχι. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή 

σχολείο σε μια χώρα δεν συνεπάγεται μεταφορά συνήθους κατοικίας. 

γ) εισάγετε το όχημα αποκλειστικά για τη δική σας προσωπική χρήση, 

δ) κατέχετε δίπλωμα οδήγησης της χώρας σας ή διεθνές δίπλωμα οδήγησης, 

ε) το όχημα είναι εγγεγραμμένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης (δηλαδή φέρει πινακίδες και 

πιστοποιητικό εγγραφής από χώρα εκτός ΕΕ), στο όνομα του προσώπου που διαμένει σε χώρα εκτός 

του εδάφους της Ένωσης, ή αν όχι, ανήκει σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού 

εδάφους της Ένωσης, 

στ) μπορεί εύκολα να εξακριβωθεί η ταυτότητα του οχήματος, 

ζ) το όχημα διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας.  

    (Εάν η άδεια κυκλοφορίας της τρίτης χώρας λήξει ενόσω το όχημα βρίσκεται στην Κύπρο, πρέπει να 

καταβληθούν τα ανάλογα τέλη κυκλοφορίας στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών). 

η) το όχημα διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει 

ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν συνοδεύεται με πιστοποιητικό διεθνές ασφάλισης 

μηχανοκίνητων οχημάτων, γνωστό διεθνώς ως «πράσινη κάρτα», ή εάν το όχημα φέρει αριθμούς 

εγγραφής από χώρα–μέλος της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης (όπως είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία 

και η Ελβετία),  

θ) το όχημα δεν θα υποβληθεί σε οποιαδήποτε μεταβολή, εκτός από τη συνήθη μείωση της αξίας του 

λόγω χρήσης 

ι) το όχημα δεν θα αποτελέσει αντικείμενο δανείου, δεν θα πωληθεί, ενεχυριασθεί, μισθωθεί, 

παραχωρηθεί, ανταλλαγεί ή διατεθεί διαφορετικά 



ια) η χρονική περίοδος χρήσης του οχήματος στο καθεστώς ΠΕ δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες, εκτός 

αν: 

- Είστε φοιτητής πλήρους φοίτησης με μοναδικό σκοπό να σπουδάσετε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε 

ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονικό όριο χρήσης του 

καθεστώτος είναι η περίοδος που μένετε στην Κύπρο αποκλειστικά και μόνο για τη φοίτησή σας. 

 

- Έρχεστε στην Κύπρο για να εργαστείτε προσωρινά, συγκεκριμένα για να εκτελέσετε μια 

εξειδικευμένη εργασία βάσει σύμβασης καθορισμένης διάρκειας με την Κυβέρνηση ή με άλλο 

οργανισμό1. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονικό όριο είναι η περίοδος κατά την οποία διαμένετε και 

χρησιμοποιείτε το όχημα στην Κύπρο αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της εργασίας σας (άρθρο 

217(γ)(ii) DA). 

Διαδικασία που ακολουθείται για χρήση του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής: 

Η άδεια χρήσης του καθεστώτος ΠΕ χορηγείται με προφορική διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 

136(1)(α) DA, δηλαδή με την έκδοση από το τελωνείο του εντύπου Τελ. 104, το οποίο πρέπει να έχετε 

πάντα στο όχημά σας και να το παρουσιάσετε αν σας ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από την 

αστυνομία. 

Για να εκδοθεί το έντυπο Τελ. 104, πρέπει να τηρείτε τους πιο πάνω όρους και να παρουσιάσετε στο 

τελωνείο με την άφιξη του οχήματος, τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα: 

- Το διαβατήριο ή το δελτίο της ταυτότητάς σας 

- Επιστολή από το πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα, η οποία θα βεβαιώνει την εγγραφή 

σας και την πλήρη παρακολούθηση σας σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

- Το σε ισχύ δίπλωμα οδήγησης ή το διεθνές δίπλωμα οδήγησης 

- Σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας 

- Το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος 

- Την ασφάλεια του οχήματος από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει 

ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, ή του πιστοποιητικού διεθνές ασφάλισης μηχανοκίνητων 

οχημάτων (γνωστό διεθνώς ως ‘πράσινη κάρτα’) εκτός εάν το όχημα φέρει πινακίδες από κράτος–

μέλος της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης.   

- Άλλα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος ή απόδειξη 

επιστροφής φόρου κ.α.) που αποδεικνύουν ότι η συνήθης κατοικίας σας είναι εκτός ΕΕ. 

Έχετε υπόψη ότι τα οχήματα σε καθεστώς ΠΕ δεν εγγράφονται στην Κύπρο. 

 

1 *Σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη- ΚΔΠ 439/2004 «πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση 

αποστολής καθορισμένης διάρκειας, θεωρούνται τα άτομα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και 

έρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία να εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ως διδακτικό προσωπικό ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, 

με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με ημικρατικό οργανισμό, με νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, με διεθνείς 

οργανισμούς ή εγκατεστημένος στη Δημοκρατία κρατικούς οργανισμούς εξωτερικού και ινστιτούτα και 

αρχαιολογικές αποστολές εξωτερικού, περιλαμβανομένων των κύπριων διπλωματικών υπαλλήλων του 

Υπουργείου Εξωτερικών εν αναμονή νέας μετάθεσής τους στο εξωτερικό και άλλα πρόσωπα δυνατόν να εγκρίνει 

ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια Τελωνείων. 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/EAF7E2EEFDAADB71C22572B9003725C4/$file/2004%20-%20439%20-%20Customs%20-%20Order%20-%20section%2056(1).pdf


Διαδικασία που ακολουθείται για εκκαθάριση (λήξη) του καθεστώτος ΠΕ 

Πριν από τη λήξη της ημερομηνίας ισχύος του εντύπου Τελ. 104, το όχημα με πρέπει να διευθετηθεί 

τελωνειακά προχωρώντας σε μια από τις πιο κάτω ενέργειες: 

- Επανεξαγωγή του οχήματος από το λιμάνι της Λεμεσού ή της Λάρνακας ή 

- Αποθήκευση του οχήματος σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή υπαγωγή του σε άλλο 

ανασταλτικό ειδικό τελωνειακό καθεστώς ή 

- Καταστροφή του οχήματος υπό τελωνειακή επίβλεψη ή 

- Εγκατάλειψή του οχήματος στο τελωνείο ή 

- Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων (νοουμένου ότι 

το όχημα έχει ηλικία μικρότερη των 5 χρόνων), ή με τη παραχώρηση πλήρους απαλλαγής από 

τους δασμούς 

Κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος ΠΕ, τόσο το όχημα όσο και το έντυπο Τελ. 104, πρέπει να 

παρουσιάζονται στον αρμόδιο τελωνειακό λειτουργό εγκαίρως για έλεγχο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν 

λήξει η περίοδος παραμονής που δόθηκε στο έντυπο και δεν ληφθούν περαιτέρω ενέργειες, τότε αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσμα τη γένεση τελωνειακής οφειλής και την υποχρέωση καταβολής των αναλογούντων 

δασμών και φόρων. 

Τονίζεται δε, ότι η είσοδος/έξοδος των εμπορευμάτων στην/από την Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου/εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 

περιοχές των οποίων βρίσκονται στον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας που είναι τα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας και τα διεθνή αεροδρόμια της Λάρνακας και της 

Πάφου, όπου διενεργούνται τελωνειακοί ελέγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument στην κατηγορία 

‘Οχήματα από χώρες εκτός της Ε.Ε. – Με προσωρινή είσοδο’ ή απευθείας στον σύνδεσμο 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/10BB6915B0016547C225727D0021C0DA?OpenDo

cument . 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/10BB6915B0016547C225727D0021C0DA?OpenDocument
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/10BB6915B0016547C225727D0021C0DA?OpenDocument

