
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΥΠΡΙΑΚΗ
 

Αρ. Φακ.: 4.02.06.7.20                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Αρ. Τηλ.: 22601651                                                                 ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ    
Αρ. Φαξ: 22302031                                                                            ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
                                                      
 
Εγκύκλιος  Ο – “∆.Μ.” (1)      17 ∆εκεµβρίου 2003 
 
 
Προς όλο το Προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων 

 
Απόδειξη Κοινοτικού χαρακτήρα 

Την 1η Μαΐου 2004, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µαζί µε 9 άλλες χώρες, θα καταστεί µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ηµεροµηνία αυτή θα υπάρχει ελευθερία διακίνησης 
κοινοτικών εµπορευµάτων µεταξύ των 25 κρατών µελών της διευρυµένης Κοινότητας, χωρίς 
την υποβολή τους σε τελωνειακές διαδικασίες, τελωνειακούς δασµούς και άλλα τελωνειακά 
µέτρα. 
 
Κοινοτικά εµπορεύµατα 
 
Κοινοτικά εµπορεύµατα, κατά την  1η Μαΐου 2004, θα θεωρούνται τα ακόλουθα: 

- εµπορεύµατα που έχουν κατασκευασθεί ή παραχθεί εξ ολοκλήρου στο τελωνειακό 
έδαφος της διευρυµένης Κοινότητας χωρίς τη χρήση υλικών που έχουν εισαχθεί από 
χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν µέρος του τελωνειακού εδάφους της διευρυµένης 
Κοινότητας, 

- τα εµπορεύµατα που έχουν εισαχθεί από χώρες ή εδάφη που δεν αποτελούν µέρος 
του τελωνειακού εδάφους της διευρυµένης Κοινότητας και τα οποία έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία (δηλαδή, έχουν ολοκληρωθεί οι τελωνειακές διαδικασίες, 
έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασµοί και έχουν εφαρµοστεί τα 
µέτρα εµπορικής πολιτικής), 

- τα εµπορεύµατα που έχουν κατασκευασθεί ή παραχθεί στο έδαφος της διευρυµένης 
Κοινότητας από εµπορεύµατα που αναφέρονται στην ανωτέρω δεύτερη περίπτωση ή 
από εµπορεύµατα που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση µαζί. 

 
Κοινοτικά εµπορεύµατα σε µεταβατικό στάδιο 
 
Κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης των νέων κρατών µελών, θα υπάρχουν κοινοτικά 
εµπορεύµατα τα οποία θα βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο και αφορούν εξαγωγές είτε από 
την Κοινότητα (υφιστάµενα κράτη µέλη)  προς ένα νέο κράτος µέλος, είτε από ένα νέο 
κράτος µέλος προς την Κοινότητα (υφιστάµενα κράτη µέλη), είτε από ένα νέο κράτος µέλος 
προς ένα άλλο νέο κράτος µέλος. 
 Οι περιπτώσεις των εµπορευµάτων αυτών είναι οι ακόλουθες: 

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση (δηλαδή, έχουν εισαχθεί  
αλλά δεν έχουν τελωνιστεί και βρίσκονται σε τελωνειακή αποθήκη) 

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη  
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- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται σε τελωνειακή αποταµίευση (δηλαδή, σε αποθήκες 
αποταµίευσης)  

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται κάτω από το καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση)  

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται κάτω από το καθεστώς τελειοποίησης προς 
επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση) 

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται κάτω από το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής  

- εµπορεύµατα που θα βρίσκονται σε διαδικασία µεταφοράς και θα αφιχθούν στον 
προορισµό τους µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

Αυτά τα εµπορεύµατα όταν τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία (δηλαδή, θα υποβληθούν σε 
τελωνειακές διαδικασίες) µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης, δεν υπόκεινται σε πληρωµή 
τελωνειακών δασµών και άλλα τελωνειακά µέτρα, µε την προϋπόθεση ότι θα αποδειχτεί ο 
Κοινοτικός τους χαρακτήρας µε ένα από τους τρόπους που αναφέρονται στις ∆ιατάξεις 
εφαρµογής (Καν.2454/93) του Κοινοτικού Τελωνειακού κώδικα, ανάλογα µε τη περίπτωση. 
 
Απόδειξη του Κοινοτικού χαρακτήρα  
 
Συνοπτικά αναφέρεται ότι η Απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα εµπορεύµατος µπορεί να 
γίνει µε ένα από τους πιο κάτω τρόπους.   
 
Παραστατικό T2Lή T2LF
Το παραστατικό αυτό συντάσσεται στο αντίτυπο αρ. 4 του Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου 
(Ε∆Ε) ή στο αντίτυπο 4/5 του µηχανογραφηµένου Ενιαίου ∆ιοικητικού Εγγράφου (Ε∆Ε). 
  
Εµπορικά Έγγραφα  
Αντί των παραστατικών T2Lή T2LF, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα τιµολόγια ή τα 
έγγραφα µεταφοράς, εφόσον αυτά αναφέρονται αποκλειστικά σε κοινοτικά εµπορεύµατα. Σε 
αυτά πρέπει να αναγράφεται τουλάχιστον το όνοµα και η πλήρης διεύθυνση του αποστολέα 
ή του ενδιαφερόµενου, αν αυτός δεν είναι ο αποστολέας, ο αριθµός , το είδος, τα σηµεία και 
οι αριθµοί των δεµάτων, η περιγραφή των εµπορευµάτων και η µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα 
καθώς και, κατά περίπτωση, οι αριθµοί των εµπορευµατοκιβωτίων.  
 
Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να αναγράφει στο εν λόγω έγγραφο κατά τρόπο εµφανή το 
σύµβολο «T2L», συνοδευόµενο από τη χειρόγραφη υπογραφή του. 
 
Το τιµολόγιο ή το έγγραφο µεταφοράς συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον 
ενδιαφερόµενο θεωρείται, µετά από αίτησή του, από το αρµόδιο τελωνείο.  
Εφόσον η συνολική αξία των κοινοτικών εµπορευµάτων, τα οποία αναφέρονται στο 
τιµολόγιο ή στο έγγραφο µεταφοράς δεν υπερβαίνει τα 10000 ευρώ, ο ενδιαφερόµενος 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής αυτού του εγγράφου για θεώρηση από το 
αρµόδιο τελωνείο. Στην περίπτωση αυτή, το τιµολόγιο ή το έγγραφο µεταφοράς πρέπει να 
περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, τα στοιχεία του αρµόδιου 
τελωνείου. 
∆ηλωτικό Ναυτιλιακής Εταιρείας
Ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων µπορεί να αποδειχτεί, υπό τις προϋποθέσεις 
που ακολουθούν, µε την προσκόµιση του δηλωτικού της ναυτιλιακής εταιρείας σχετικά µε 
τα εν λόγω εµπορεύµατα. 
 
Στο γενικό µέρος του δηλωτικού πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον η επωνυµία και η 
πλήρης διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας, το όνοµα του πλοίου, ο τόπος και η 
ηµεροµηνία φόρτωσης των εµπορευµάτων και ο τόπος εκφόρτωσης των εµπορευµάτων. 
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Για κάθε αποστολή, πρέπει να αναγράφονται στο δηλωτικό τα ακόλουθα στοιχεία:  
 Αρ. φορτωτικής ή άλλου εµπορικού εγγράφου,  
 Ο αριθµός, το είδος, τα σηµεία και οι αριθµοί των δεµάτων 
 Η περιγραφή των εµπορευµάτων  
 Η µεικτή µάζα σε χιλιόγραµµα 
 Οι αριθµοί των εµπορευµατοκιβωτίων, αν υπάρχουν, 
 Το σύµβολο «C» (ισοδύναµο προς το «T2L») ή το σύµβολο «F» (ισοδύναµο προς το 
«T2LF». 

 
Το δηλωτικό συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τη ναυτιλιακή εταιρεία πρέπει να 
θεωρείται από το αρµόδιο τελωνείο. 
  
∆ηλωτικό Αεροσκάφους
Όταν υπάρχει έγκριση για απλοποιηµένη  διαδικασία επιπέδου 2, η απόδειξη του κοινοτικού 
χαρακτήρα των εµπορευµάτων επιτυγχάνεται µε την αναγραφή του συµβόλου «C» 
(ισοδύναµου του «T2L») στο δηλωτικό απέναντι από τα σχετικά είδη. 
 
∆ελτίο TIR ή δελτίο ΑΤΑ  
Εφόσον τα εµπορεύµατα µεταφέρονται συνοδευόµενα από δελτίο TIR ή δελτίο ATA, ο 
διασαφιστής µπορεί, για να δικαιολογήσει τον κοινοτικό χαρακτήρα των εµπορευµάτων , να 
θέτει, κατά τρόπο εµφανή, στη θέση που προορίζεται για την περιγραφή των εµπορευµάτων, 
το σύµβολο «T2L», συνοδευόµενο από την υπογραφή του σε όλα τα σχετικά φύλλα του 
χρησιµοποιούµενου δελτίου, πριν από την προσκόµιση του προς θεώρηση στο τελωνείο 
αναχώρησης. Το σύµβολο «T2L» πρέπει να βεβαιώνεται, σε όλα τα φύλλα στα οποία έχει 
τεθεί, µε τη σφραγίδα του τελωνείου αναχώρησης συνοδευόµενη από την υπογραφή του 
αρµόδιου υπαλλήλου. Στην περίπτωση που το δελτίο TIR ή το δελτίο ATA περιλαµβάνουν 
ταυτόχρονα κοινοτικά και µη κοινοτικά εµπορεύµατα, αυτές οι δύο κατηγορίες 
εµπορευµάτων πρέπει να αναφέρονται χωριστά και το σύµβολο «T2L» πρέπει να τίθεται 
έτσι ώστε να αφορά σαφώς µόνον τα κοινοτικά εµπορεύµατα. 
 
Πινακίδα κυκλοφορίας και πιστοποιητικό εγγραφής οδικού οχήµατος. 
 
Απλή ∆ήλωση για Συσκευασίες  
Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των συσκευασιών που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των εµπορευµάτων οι οποίες είναι δυνατό να αποδειχθεί 
ότι ανήκουν σε πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κάποιο κράτος µέλος (παλαιό ή νέο) και 
επιστρέφουν κενές, µετά τη χρησιµοποίησή τους, προερχόµενες από άλλο κράτος  
µέλος(παλαιό ή νέο), οι εν λόγω συσκευασίες θεωρούνται ως κοινοτικές εφόσον δηλώνονται 
ως κοινοτικά εµπορεύµατα χωρίς να υπάρχει καµία αµφιβολία για την ειλικρίνεια αυτής της 
δήλωσης. Η διευκόλυνση αυτή παρέχεται για τα δοχεία, τις συσκευασίες, τις παλέτες και 
άλλα παρόµοια υλικά, µε εξαίρεση τα εµπορευµατοκιβώτια. 
 
∆ήλωση Ταξιδιώτη  
Εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας των εµπορευµάτων που συνοδεύουν 
τους ταξιδιώτες ή που περιέχονται στις αποσκευές τους, τα εµπορεύµατα αυτά θεωρούνται, 
εφόσον δεν προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς, ως κοινοτικά όταν δηλώνονται ως 
κοινοτικά εµπορεύµατα χωρίς να υπάρχει καµία αµφιβολία για την ειλικρίνεια αυτής της 
δήλωσης. 
 
Ειδική ετικέτα ταχυδροµείου 
 
Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο 
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Για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 
Συνοδευτικό ∆ιοικητικό Έγγραφο, όπως αυτό προβλέπεται στον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2719/92. 
 
Έντυπο Τ2Μ
Το έντυπο αυτό αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα αλιευµάτων και προϊόντων αυτών, 
που αλιεύθηκαν και παρήχθησαν από πλοία που ανήκουν στην Κοινότητα ή σε ένα από τα 
νέα κράτη µέλη. 
 
Βεβαίωση Τελωνειακού Χαρακτήρα  
Το έντυπο αυτό αποδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα εµπορευµάτων που έχουν εξαχθεί από 
ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες. 
   
Ηµεροµηνία έναρξης χρήσης εντύπων απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα   
 
Αυτές οι αποδείξεις µπορούν να εκδοθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο από την 
ηµεροµηνία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004). 
 
Από την ίδια ηµεροµηνία θα πάψουν να ισχύουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που 
θα έχουν εκδοθεί από τα Τελωνεία κρατών µελών της Κοινότητας και της Κύπρου, µε βάση 
τη Συµφωνία Σύνδεσης Κύπρου – Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Τονίζεται ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόδειξη του κοινοτικού χαραχτήρα των 
εµπορευµάτων
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε µε τους αρµόδιους 
Λειτουργούς στο Αρχιτελωνείο, στα τηλέφωνα 22601865 – 22601659 – 22601651. 
 
 
 
 
 (Ζ. Αιµιλιανίδου) 
 ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων 
 
ΚΜ/ΚΓ/ΧρΜ 
 
 
Κοιν.: 
 
 : Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 
  Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 
 
 : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λευκωσίας, 
  Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 
 
 : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού, 
  Ταχ. Θυρίδα 55699, 3781 Λεµεσός. 
 
 : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αµµοχώστου, 
  Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 
 
 : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας, 
  Ταχ. Θυρίδα 40287, 6302 Λάρνακα. 
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 : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου, 
  Ταχ. Θυρίδα 60082, 8100 Πάφος. 
 
 : Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου, 
  Ταχ. Θυρίδα 21657, 1511 Λευκωσία. 
 
 : Σύνδεσµο Γενικών Αποθηκών Αποταµίευσης και Αποθηκών 
  ∆ιαµετακοµίσεως Εµπορευµάτων, Ταχ. Θυρίδα 56242, 3305 Λεµεσός. 
 
 : Παγκύπριο Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων, 
  Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 
 
 : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λευκωσίας, 
  Ταχ. Θυρίδα 26834, 1648 Λευκωσία. 
 
 : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου, 
  Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα. 
 
 : Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων, 
  Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606 Λεµεσός. 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
∆ιεύθυνση: Γωνία  Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου,1096 Λευκωσία   Ταχυδροµική διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία 
Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce                                                  Ηλεκτρονική διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy 

5


	Αρ. Τηλ.: 22601651                                          

