
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. 386/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ ΑΡ.  91(Ι) ΤΟΥ 2004) 

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 40 

 

                          
94(Ι) του 2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση το άρθρο 40 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004, 
γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1.  (α) Η καταβολή της  τελωνειακής οφειλής πραγµατοποιείται µε χρηµατικό 
ποσό ή τραπεζική επιταγή ή οποιοδήποτε άλλο µέσο που έχει παρόµοια 
εξοφλητική ισχύ, το οποίο ήθελε καθορίσει ο ∆ιευθυντής. 

   (β) Ο ∆ιευθυντής παρέχει αναστολή πληρωµής της τελωνειακής οφειλής, 
µόνο όταν προσκοµίζεται από το διασαφηστή εγγύηση, η οποία δυνατόν να είναι 
χρηµατική τραπεζική ή ασφαλιστική, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 
∆ιευθυντή και καλύπτει µία ή ενδεχοµένως περισσότερες πράξεις εισαγωγής ή 
εξαγωγής εµπορευµάτων: 

 Νοείται ότι η παροχή της προθεσµίας για την είσπραξη της τελωνειακής οφειλής 
δεν συνεπάγεται είσπραξη τόκου. 

 (γ)  Η λήψη από το ∆ιευθυντή της χρηµατικής, τραπεζικής ή ασφαλιστικής 
εγγύησης δεν απαλλάσσει το διασαφηστή από την υποχρέωση να καταβάλει την 
οφειλόµενη τελωνειακή οφειλή το αργότερο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 
πληρωµής. 

 2. Ο ∆ιευθυντής υπολογίζει την τελωνειακή οφειλή µόλις διαθέτει τα απαραίτητα 
στοιχεία και εγγράφει αυτή στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υπόθεµα  
το οποίο υπέχει θέση βιβλίου, περιλαµβανοµένης και της µηχανογραφηµένης 
καταχώρησης (καταλογισµός) εντός- 

..(i) δύο ηµερών από την ηµέρα που χορηγήθηκε η άδεια παραλαβής των 
εµπορευµάτων· 

  (ii)  πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου που δεν υπερβαίνει 
τις τριάντα µία ηµέρες στην περίπτωση εφαρµογής απλουστευµένων 
διαδικασιών· 

   (iv) δύο µηνών από τη δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα   των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του κανονισµού που θεσπίζει τον οριστικό δασµό 
αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικό ή  

  (v) δύο ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί η τελωνειακή οφειλή και να οριστεί ο οφειλέτης σε περιπτώσεις 
άλλες από την αποδοχή διασάφησης για θέση εµπορεύµατος υπό τελωνειακό 
καθεστώς, µε εξαίρεση την προσωρινή εισαγωγή µε µερική απαλλαγή, ή από 
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οποιαδήποτε άλλη πράξη που έχει τα ίδια έννοµα αποτελέσµατα µε την 
αποδοχή αυτή· 

   (vi)  δύο ηµερών από την ηµεροµηνία που ο ∆ιευθυντής βεβαιώνει εκ των 
υστέρων την τελωνειακή οφειλή. 

 3.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 της παρούσας γνωστοποίησης- 

 (α) Η προθεσµία αναστολής πληρωµής της τελωνειακής οφειλής που 
ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, είναι τριάντα ηµέρες από την 
ηµεροµηνία υπολογισµού και καταλογισµού της από το ∆ιευθυντή. Ο 
υπολογισµός και ο καταλογισµός αυτός ενεργείται εντός δύο ηµερών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας παραλαβής των εµπορευµάτων. 

 (β)   Η προθεσµία για την καταβολή πληρωµής του ποσού της τελωνειακής 
οφειλής της οποίας έχει ανασταλεί η πληρωµή σύµφωνα µε την υποπαράγραφο 
(α) καθορίζεται το αργότερο τη δέκατη έκτη εργάσιµη ηµέρα του µήνα που 
ακολουθεί το µήνα κατά τη διάρκεια του οποίου βεβαιώνεται το ποσό των 
δασµών. 

 4. Για τον υπολογισµό των προθεσµιών είσπραξης που καθορίζονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη εργάσιµες 
ηµέρες, όταν αυτές συµπίπτουν µε τη λήξη των προθεσµιών αυτών. 

 5.  (α) Η µη καταβολή από τον οφειλέτη της τελωνειακής οφειλής κατά τη λήξη 
της προθεσµίας είσπραξης συνεπάγεται τη µη παροχή από το ∆ιευθυντή στο 
διασαφηστή έγκρισης παραλαβής εµπορευµάτων µε αναστολή είσπραξης της 
τελωνειακής οφειλής. 

  (β) Ο ∆ιευθυντής δύναται να χορηγεί συµπληρωµατική διευκόλυνση 
πληρωµής της τελωνειακής οφειλής από την επόµενη της προς  είσπραξη 
προθεσµίας. Η συµπληρωµατική αυτή διευκόλυνση  δεν επιτρέπεται  να 
υπερβαίνει τον ένα µήνα. 

 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 δεν εφαρµόζονται σε τελωνειακές 
οφειλές οι οποίες, λόγω ειδικότερων περιστάσεων, δεν έχουν υπολογιστεί και 
καταλογιστεί από το ∆ιευθυντή µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από 
την παράγραφο 3. 

 7. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

 


