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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Ο παπόν οδηγόρ δεν αποηελεί νομικό κείμενο αλλά ζκοπό έσει ηην παποσή γενικήρ πληποθόπηζηρ για 
σπήζη ηος καθεζηώηορ ηελειοποίηζηρ ππορ επανεξαγωγή.  

Ο λένο απηφο νδεγφο έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ πιήξε εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2016 ηνπ 

Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 952/2013, ησλ ζπλαθψλ Καλνληζκψλ 

[Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2446, Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 

2015/2447 θαη ηνπ Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 2016/341, κε ζηφρν ηελ πεξίιεςε 

ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη. 

Ση έρεη αιιάμεη; 

 Η πξφζεζε επαλεμαγσγήο ζην θαζεζηψο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή δελ είλαη 

πιένλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε θαη έηζη έρεη ζπγρσλεπζεί κε ην θαζεζηψο Μεηαπνίεζεο 

ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν. Σν ελ ιφγσ θαζεζηψο επνκέλσο, δπλαηφλ λα εθθαζαξηζηεί κε π.ρ. 

ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ή 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ απφ απηά πξντφλησλ (εθφζνλ δεισζεί εμ ππαξρήο ε πξφζεζε απηή).  

 Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ ην ζχζηεκα επηζηξνθήο δαζκνχ ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο. 

 Ο εηζαγσγηθφο δαζκφο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία δαζκνιφγεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο αληί ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ δηαζαθηζηή ή ρσξίο αίηεζή ηνπ κε βάζε ηα ζηνηρεία δαζκνιφγεζεο 

ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ φηαλ ππάξρεη ην ελδερφκελν θαηαζηξαηήγεζεο ησλ 

δαζκνινγηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία ζηνλ γεσξγηθφ, 

εκπνξηθφ ή άιιν ηνκέα. 

 Σν ελ ιφγσ θαζεζηψο θαιχπηεη θαη ηελ «θαηαζηξνθή» εκπνξεπκάησλ σο «εξγαζία 

ηειεηνπνίεζεο» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο 

εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη  απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ή ππφ 

ηελ επηηήξεζε ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. 

 Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν Δπηηξνπήο θαη 

φρη ζε εζληθφ επίπεδν, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ. 

 Η παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ζε φια ηα θξάηε κέιε.   

 Η πεξίνδνο ηζρχνο κηαο άδεηαο παξαηείλεηαη κέρξη θαη 5 ρξφληα, ελψ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά 

πξντφληα ζε 3 ρξφληα. 

Πξνηνχ αηηεζείηε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα 

βεβαησζείηε φηη πιεξνίηε ηα θξηηήξηα θαη κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζηηο ζρεηηθέο λνκηθέο 

ππνρξεψζεηο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θιεζείηε λα θαηαβάιεηε ηηο νπνηεζδήπνηε 

δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ζα έρνπλ αλαζηαιεί ιφγσ ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο. 

Σημειώνεηαι όηι οποιοδήποηε ππόζωπο πποβεί ζε αναληθή δήλωζη ή πποζκομίζει έγγπαθο πος 

είναι αναληθέρ ζε οςζιώδερ ζηοισείο για εμποπεύμαηα πος ςπάγονηαι ζε αναζηαληικό καθεζηώρ, 

µε ππόθεζη εξαπάηηζηρ, είναι ένοσο ποινικού αδικήμαηορ και ςπόκειηαι ζε σπημαηική ποινή ή ζε 

θςλάκιζη µέσπι ηπία σπόνια ή και ζηιρ δύο αςηέρ ποινέρ, ζύμθωνα με ηο Άπθπο 92 ηος πεπί 

Τελωνειακού Κώδικα Νόμος απ. 94(Ι) ηος 2004 όπωρ αςηόρ έσει εκάζηοηε ηποποποιηθεί.  
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 

ΔΣΚ Δλσζηαθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο, Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 952/2013  

DA Ο Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2446  

IA Ο Δθηειεζηηθφο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2015/2447 

ΣDA Ο Καη’ Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφο (ΔΔ) αξ. 2016/341-Mεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

γηα ηα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα 

ΣΔ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή 

ΣΔηζ Σειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή 

Ο πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία 
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ΟΡΙΜΟΙ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληα νδεγνχ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1 Σειωλεηαθό θαζεζηώο  Οπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα θαζεζηψηα: 

(α) ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή, 

(β) εηδηθά θαζεζηψηα ή, 

(γ) εμαγσγή. 

2 Δηδηθά θαζεζηώηα 

 

Οπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

(α) Γηακεηαθφκηζε (πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ 

εζσηεξηθή δηακεηαθφκηζε) 

(β) απνζήθεπζε (πεξηιακβάλεη ηελ ηεισλεηαθή απνηακίεπζε θαη 

ηηο ειεχζεξεο δψλεο) 

(γ) εηδηθέο ρξήζεηο (πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσξηλή εηζαγσγή 

θαη ηνλ εηδηθφ πξννξηζκφ) 

(δ) ηειεηνπνίεζε (πεξηιακβάλεη  ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγσγή θαη ηελ ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή) 

3 Σειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγωγή IM/EX 

Η εηζαγσγή κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ 

θαζεζηψηνο ΣΔ, πξηλ απφ ηελ εμαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ. 

4 Σειεηνπνίεζε πξνο 

επαλεμαγωγή EX/IM 

Η εθ ησλ πξνηέξσλ εμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ζην πιαίζην 

θαζεζηψηνο ΣΔ, πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ 

πνπ αληηθαζηζηνχλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 223(2)(γ)-ΔΣΚ.  

5 Πξόζωπν εγθαηεζηεκέλν 

εληόο ηνπ ηειωλεηαθνύ 

εδάθνπο ηεο Έλωζεο 

α) Δάλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, θάζε πξφζσπν πνπ 

έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο,  

β) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ, 

θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα, ηελ θεληξηθή ηνπ 

δηνίθεζε ή κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε.  

 «κφληκε επηρεηξεκαηηθή εγθαηάζηαζε»: ζηαζεξφο ηφπνο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ζε 

κφληκε βάζε νη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη ηερληθνί πφξνη θαη 

κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ φισ ή ελ κέξεη νη 

ζρεηηθέο κε ηα ηεισλεία πξάμεηο ελφο πξνζψπνπ 

6 Γηθαηνύρνο ηνπ 

θαζεζηώηνο 

α) πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε ελ ιφγσ δηαζάθεζε, 

ή  

β) πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ κεηαβηβαζζεί ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε έλα ηεισλεηαθφ θαζεζηψο. 
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7 Μέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο 

Με δαζκνινγηθά κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο, ππφ κνξθή ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην εκπνξεπκάησλ. 

8 Μεηαπνηεκέλα πξνϊόληα Πξντφληα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο θαη 

έρνπλ ππνβιεζεί ζε «εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο» 

9 Κύξηα κεηαπνηεκέλα 

πξνϊόληα 

Μεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε άδεηα γηα 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή 

10 Γεπηεξεύνληα 

κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα 

Μεηαπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία απνηεινχλ αλαγθαία 

ππνπξντφληα ηεο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο απφ ηα θχξηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα. 

11 Δξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο Θεσξνχληαη κηα απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

(α) θαηεξγαζία εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλαξκνιφγεζε, ε ζπλέλσζε θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

άιια εκπνξεχκαηα, 

(β) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ, 

(γ) θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ, 

(δ) επηζθεπή εκπνξεπκάησλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ηνπο ζε ιεηηνπξγία, 

(ε) ρξεζηκνπνίεζε νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία δελ 

πεξηέρνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα, επηηξέπνπλ 

φκσο ή δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

απηψλ, αθφκα θαη αλ αλαιίζθνληαη εμ νινθιήξνπ ή ελ 

κέξεη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο (βνεζήκαηα 

παξαγωγήο) κε εμαίξεζε: 

- θαχζηκα θαη πεγέο ελέξγεηαο άιιεο απφ απηέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηε δνθηκή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ή γηα ηελ αλίρλεπζε ειαηησκάησλ ζε 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο 

θαη απαηηνχλ επηζθεπή, 

- ιηπαληηθά, άιια απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε δνθηκή, ηε ξχζκηζε ή ηελ απφζπξζε 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, 

- εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία. 

12 πληειεζηήο απόδνζεο ε πνζφηεηα ή ην πνζνζηφ ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία νξηζκέλεο πνζφηεηαο 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρεη ππαρζεί ζε ΣΔ. 

13 Ιζνδύλακα εκπνξεύκαηα Σα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία απνζεθεχνληαη, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηειεηνπνηνχληαη αληί γηα ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο. Έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην 

θσδηθφ ηεο πλδπαζκέλεο Ολνκαηνινγίαο, ηελ ίδηα εκπνξηθή 

πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα 
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ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ∙ 

14 Πξνθαηαβνιηθή Δμαγωγή Η εμαγσγή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ 

‘ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα’ πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

15 Σειωλεηαθή επηηήξεζε Δλέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ γεληθά νη ηεισλεηαθέο αξρέο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη, ελδερνκέλσο, άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ 

16 Σειωλείν Διέγρνπ 

 

Σν ηεισλείν πνπ νξίδεηαη ζηελ άδεηα λα επνπηεχεη ην εηδηθφ 

θαζεζηψο ή ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο (ζε 

πεξίπησζε έγθξηζεο απινπζηεχζεσλ).  

17 Σειωλείν Τπαγωγήο Σν ηεισλείν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άδεηα γηα ππαγσγή ζην 

θαζεζηψο, πνπ έρεη ηελ εμνπζία λα ζέζεη ηα εκπνξεχκαηα ζην 

θαζεζηψο. 

18 Σειωλείν εθθαζάξηζεο 

ηνπ θαζεζηώηνο 

Σν ηεισλείν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν ζην πιαίζην ηεο άδεηαο 

λα απνδέρνληαη δηαζαθήζεηο κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ή ηα κεηαπνηεκέλα απφ απηά 

πξντφληα εθθαζαξίδνληαη δει. ππάγνληαη ζε άιιν ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο, εμέξρνληαη απφ ΔΔ, θαηαζηξέθνληαη νξηζηηθά, 

εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 

19 Σξηγωληθέο πλαιιαγέο: Οη ζπλαιιαγέο φπνπ ην ηεισλείν εθθαζάξηζεο (πρ. ηεισλείν 

εμφδνπ) θαη ην ηεισλείν ππαγσγήο ζην θαζεζηψο (π.ρ. ηεισλείν 

εηζαγσγήο) δελ είλαη ην ίδην 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1.1 Ση είλαη ην θαζεζηώο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγωγή (ΣΔ); 

Πξφθεηηαη γηα έλα αλαζηαιηηθφ ηεισλεηαθφ θαζεζηψο ην νπνίν επηηξέπεη, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ, ηελ ππνβνιή κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο επγαζίερ ηελειοποίηζηρ (βι. νξηζκφ 11) ρωξίο απηά λα ππφθεηληαη ζε 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, ΦΠΑ ή Φφξνπο Καηαλάισζεο ή ζε κέηξα εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο (εθηφο αλ απηά απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζην ή ηελ έμνδν απφ ην 

ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ).  

Αθνινχζσο, ππφ κνξθή «κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ» κπνξνχλ: 

(α) λα επαλεμαρζνχλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ ή  

(β) λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία κε ηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ ζηε βάζε ησλ 

ζηνηρείσλ δαζκνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ, ή, 

(γ) κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 215 ηνπ ΔΣΚ (βι. παξάγξαθνο 4.1).  

1.2 Πνηα ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Σν ελ ιφγσ θαζεζηψο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ ζηηο κεηαπνηεηηθέο θαη 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα παξάγνπλ πξντφληα αληαγσληζηηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζην δηεζλή εκπνξηθφ αληαγσληζκφ.  

πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο 

εκπνξεπκάησλ απφ ηξίηεο ρψξεο κε ρακειφηεξε αμία ή/θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξψηεο ή θαη βνεζεηηθέο χιεο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή επηζθεπή 

απηψλ, ρσξίο λα επηβαξχλνληαη κε εηζαγσγηθνχο δαζκνχο θαη ινηπνχο θφξνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ή/θαη παξάγνληαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα, 

δηαηεξνχληαη ή/θαη απμάλνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο, εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ελσζηαθήο 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο θαη πξνσζνχληαη νη εμαγσγέο ηεο ζε ηξίηεο ρψξεο. 

1.3 Πνην είλαη ην λνκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγω θαζεζηώηνο; 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 952/2013 πεξί ζεζπίζεσο Δλσζηαθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (θχξηεο 

θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 22-32, 55, 79, 85 -86, εηδηθέο: άξζξα 210-225, 255-258) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2015/2446 θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: 

άξζξα 72-76, 98-99, 100-103, εηδηθέο: άξζξα 161-183, 241, 248, 250, 254 θαη 

Παξαξηήκαηα Α, Β: 33-06, 71-02 σο 71-06, 32-03) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2015/2447 εθαξκνζηηθέο πξάμεηο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 10-

15, 147-158, εηδηθέο: άξζξα 259-269, 271, 324-325 θαη ηα Παξαξηήκαηα Α, Β) 

 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2016/341 θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο γηα ηνπο Μεηαβαηηθνχο 

Καλφλεο (θχξηεο θνηλέο δηαηάμεηο: άξζξα 2-3,  εηδηθέο: 14-23, ηειηθέο δηαηάμεηο: άξζξν 55 θαη 

ηα Παξαξηήκαηα Ι, Γ1, 12 έληππα αίηεζεο θαη άδεηαο, 13 INF) 

 Ο πεξί Σειωλεηαθνύ Κώδηθαο Νόκνο ηνπ 2004, Ν.94(Ι)/2004 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί  

(άξζξα  54-57),   

 Σν πεξί Σειωλεηαθνύ Κώδηθα (Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο Σεισλεηαθψλ Καζεζηψησλ) 

Γηάηαγκα- ΚΓΠ 436/2004,  

 Ο πεξί Φόξωλ Καηαλάιωζεο Νόκνο ηνπ 2004, Ν.91(Ι)/2004 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, 

 Ο πεξί Φ.Π.Α. Νόκνο, Ν.95(Ι)/2000 θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ.  
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1.4 Πνηόο κπνξεί λα αηηεζεί θαη πνηεο νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο 

ρξήζεο ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Η ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο πξνυπνζέηεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο απφ ην Σκήκα Σεισλείσλ 

κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ην πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ίδην ή 

κέζσ ηξίηνπ, εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κόλν:  

(α) ζε πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ ΔΔ (ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ρνξεγείηαη άδεηα ζε πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα εθηφο ΔΔ, φπνπ θξηζεί 

δηθαηνινγεκέλν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 161-DA), 

(β) ζε πξφζσπα πνπ παξέρνπλ φια ηα ερέγγπα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή 

ησλ εξγαζηψλ, 

(γ) φηαλ ην είδνο ή ε θαηάζηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηε ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην 

θαζεζηψο  δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί νηθνλνκηθά κεηά ηε κεηαπνίεζε, 

(δ) φηαλ ε πξνζθπγή ζην θαζεζηψο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ παξάθακςε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ θαλφλσλ θαηαγσγήο θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα. 

(ε) φηαλ κπνξεί λα εμαθξηβωζεί φηη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξνήιζαλ απφ ηα 

εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ (επηζθεπήο, θαηαζηξνθήο, 

ρξήζε νξηζκέλσλ βνεζεκάησλ παξαγσγήο)∙ 

(ζη) φηαλ δελ ζίγνληαη ηα νπζηώδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ ∙ 

(δ) φηαλ ην Σεισλείν κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαζεζηψηνο, ρσξίο λα ππνρξεσζεί λα ζεζπίζεη δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο δπζαλάινγεο 

πξνο ηηο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα. 

(ε) φηαλ παξέρεηαη εγγύεζε γηα ηελ ελδερφκελε γέλεζε ηεισλεηαθήο νθεηιήο ή άιισλ 

επηβαξχλζεσλ, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηνπ 

δαζκνχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο αλά πάζα ζηηγκή. 

(ζ) φηαλ ν αηηεηήο δελ θαηείρε άδεηα γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ε νπνία, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (3 έηε γηα ΑΔΟ) ε άδεηα αθπξώζεθε ή 

αλαθιήζεθε επεηδή ν αηηψλ δελ εθπιήξσζε θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπ 

είραλ επηβιεζεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο ή αθπξψζεθε εληφο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηξηψλ εηψλ επεηδή έδσζε ελ γλψζεη ηνπ (ή φθεηιε λα γλσξίδεη) 

αλαθξηβή ή ειιηπή ζηνηρεία ζηε βάζε ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο.. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

211, 256 8-11, 161, 240  

1.5 Πνηα εκπνξεύκαηα κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ΣΔ 

ην ελ ιφγσ θαζεζηψο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ εκπνξεχκαηα ησλ νπνίσλ: 

(α) ε ηαπηφηεηά ηνπο κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα (εθηφο αλ απηά ζα 

ππνβιεζνχλ ζε εξγαζίεο επηζθεπήο, θαηαζηξνθήο ή ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζήκαηα 

παξαγσγήο* [βι. νξηζκφ 11(ε)],  

(β) ην είδνο ή ε θαηάζηαζή ηνπο ηε ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ηνπο ζην θαζεζηψο  δελ κπνξεί λα 

απνθαηαζηαζεί νηθνλνκηθά κεηά ηε κεηαπνίεζε, 

(γ) ε πξνζθπγή ζην θαζεζηψο δελ παξαθάκπηεη ηα απνηειέζκαηα ησλ θαλφλσλ θαηαγσγήο 

θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα κε κεδεληθφ ζπληειεζηή δαζκνχ (κφλν ΦΠΑ) 

κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, κεηά ηηο εξγαζίεο 

ηειεηνπνίεζεο κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο ζηα παξάγσγα 

πξντφληα ρσξίο λα ηεζεί δηνηθεηηθφο κεραληζκφο δπζαλάινγνο πξνο ηηο ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο. Η παξαρψξεζε άδεηαο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνπ ζα ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο θαη ηηο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε ε 

άδεηα ρνξεγείηαη κεηά απφ πξνέγθξηζε ηνπ Αξρηηεισλείνπ. 

*Γελ επηηξέπεηαη ε ππαγωγή ζην θαζεζηώο βνεζεκάηωλ παξαγωγήο:  

 θαπζίκσλ θαη πεγψλ ελέξγεηαο άιισλ απφ απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δνθηκή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή γηα ηελ αλίρλεπζε ειαηησκάησλ ζε εκπνξεχκαηα πνπ 

έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο θαη απαηηνχλ επηζθεπή, 

 ιηπαληηθψλ, άιισλ απφ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δνθηκή, ηε ξχζκηζε ή ηελ 

απφζπξζε κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, 

 εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε «ηζνδύλακωλ εκπνξεπκάηωλ» (βιέπε νξηζκφ 13) φηαλ,  

(α) ππνβάιινληαη κφλν ζε ζπλήζεηο εξγαζίεο,  

(β) εθαξκφδεηαη απαγφξεπζε επηζηξνθήο ή απαιιαγήο απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζε κε 

θαηαγφκελα εκπνξεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο γηα ηα νπνία εθδίδεηαη ή ζπληάζζεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο ζην πιαίζην πξνηηκεζηαθνχ θαζεζηψηνο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη 

νξηζκέλσλ ρσξψλ ή εδαθψλ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο ή νκάδσλ 

ηέηνησλ ρσξψλ ή εδαθψλ, 

(γ) ζα δεκηνπξγεζεί αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα σο πξνο ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, 

(δ) ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο, εάλ είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, 

ζα ππέθεηλην ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, 

δαζκφ δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ αλαζηνιή ησλ 

παξαρσξήζεσλ, 

(ε) ππνθαζηζηνχλ εκπνξεχκαηα ή πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε ή 

πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί γελεηηθή ηξνπνπνίεζε.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

223(3), 256(2) 169(2), 240  

1.6 Πνηέο εξγαζίεο κπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Οπνηαδήπνηε εξγαζία κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο,  απφ ηελ πην απιή 

κέρξη ηελ πην πεξίπινθε.  

Τπφ ην θαζεζηψο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επγαζίερ ηελειοποίηζηρ (βι. νξηζκφ 11). 

Πξφζζεηα, ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη:  

(α) ζε «ζςνήθειρ επγαζίερ» πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο 

εκθάληζεο ή ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο ή ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαλνκή ή 

κεηαπψιεζε (βι. Παξάξηεκα 71-03 DA) θαη, 

(β) εξγαζίεο γηα δηαζθάιηζε ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

5(37), 220, 256(3) Παξάξηεκα 71-03  
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2 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔ  

2.1 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ 

θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη γξαπηψο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 

Σεισλεηαθψλ Απνθάζεσλ (CDS-Customs Decisions System). Μεηά 

ηε ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη αθνχ γίλεη απνδεθηή ε 

δηαζάθεζε ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ζην 

ζχζηεκα ΘΗΔΑ, κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο.  

Ωζηφζν, ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 163(1) DA, κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

«απινπνηεκέλε άδεηα» γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο κε ηελ απεπζείαο ππνβνιή δηαζάθεζεο 

ππαγσγήο εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο (ε δηαζάθεζε ππέρεη ζέζε αίηεζεο) κε εμαίξεζε φπνπ, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 163(2)-DA:  

- ε αίηεζε αθνξά γεσξγηθά εκπνξεχκαηα ηνπ Παξαηήκαηνο 71-02-DA εθηφο αλ ζα 

θαηαζηξαθνχλ ππφ θαζεζηψο ΙΡ ιφγσ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη ε αμία ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηα €150.000, 

- έρνπλ ρνξεγεζεί απινπζηεχζεηο, 

- εκπιέθνληαη πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνπο κέινπο, 

- ζα γίλεη ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, 

- απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ, 

- ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ 

2.1.1 Τπνβνιή αίηεζεο κέζω ηνπ πζηήκαηνο CDS 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο ειεθηξνληθήο αίηεζεο κέζσ ηνπ CDS ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

εγγξαθήο φπσο έρεη θαζνξηζηεί κε ηελ εγθύθιην ΔΔ «Θ» (161) εκεξνκελίαο 3/10/2017 θαη ε 

αίηεζεο ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηνλ «Οδεγφ γηα ηε ζπκπιήξσζε αίηεζεο ρξήζεο ησλ 

θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο» [βι. Δγθύθιην «ΔΚΣ» (5) εκεξνκελίαο 22/11/2017].  

(α) Αθνχ θαηαρσξεζνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θαη ππνβιεζνχλ ζην ζχζηεκα 

φια ηα απαξαίηεηα ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνγξακκέλσλ φξσλ 

ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο (ζπλεκκέλα 2, 3 -Οδεγνχ πκπιήξσζεο) θαη εγγπεηήξηνπ 

εγγξάθνπ (ή κεηέπεηηα), ε αίηεζε δηαβηβάδεηαη ζηνλ αξκφδην ιεηηνπξγφ ηνπ ηεισλείνπ, ζηελ 

επαξρία ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο φπνπ ζα δηελεξγεζνχλ νη εξγαζίεο 

ηειεηνπνίεζεο θαη/ή φπνπ ηεξνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαζεζηψηνο, ν νπνίνο θαη ηελ παξαιακβάλεη.  

(β) Ο ιεηηνπξγφο επαιεζεχεη αλ πιεξνχληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα απνδνρήο ηεο αίηεζεο (π.ρ. 

έρεη αξηζκφ ΔΟRI, ε αίηεζε ππνβιήζεθε ζην αξκφδην ηεισλείν, ε αίηεζε δελ αθνξά 

απφθαζε κε ην ίδην ζθνπφ  πνπ έρεη αλαθιεζεί ή αθπξσζεί εληφο ελφο έηνπο ιφγσ κε 

ηήξεζεο φξσλ) ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο. 

(γ) Αθνινχζσο, ε αίηεζε εμεηάδεηαη θαη ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο 

εληφο 30 ή 60 εκεξψλ ή κέρξη θαη έλα ρξφλν ζε πεξίπησζε πνπ εκπιέθνληαη άιια θξάηε 

κέιε ή απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Δπηηξνπήο αληίζηνηρα. Αλ 

απαηηνχληαη πξφζζεηα έγγξαθα/πιεξνθνξίεο δεηνχληαη θαη ε πην πάλσ πξνζεζκία κπνξεί 

λα παξαηαζεί. 

(δ) ε πεξίπησζε επλντθήο απφθαζεο, ρνξεγείηαη ε άδεηα θαζνξίδνληαο πξφζζεηνπο φξνπο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ θαζεζηψηνο θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ζε 

γξαπηή κνξθή θαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CDS.  

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/D067D7340E8A271CC22581B60035F984/$file/Ξ�(161)%5b1%5d.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/0D828F49EEEBCB89C22581E7002C0297/$file/ekt5-manualCDS.pdf?OpenElement
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε δελ ζα είλαη επλντθή δει. φηαλ δελ ζα γίλεη απνδεθηή ε 

αίηεζεο ή δελ ζα ρνξεγεζεί άδεηα, ν αηηήηεο ελεκεξψλεηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο 

ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζα βαζηζηεί ε απφθαζε απηή θαη κπνξεί λα αζθήζεη ην «δηθαίωκα 

αθξόαζεο» δει. ηεο έθθξαζεο ηεο γλψκεο ηνπ, ηεο πξνζθφκηζεο λέσλ απνδεηθηηθψλ, 

δηθαίσκα πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22(6)-(7) ηνπ ΔΣΚ.  

εκεηψλεηαη φηη κε θνηλνπνίεζε ζηνλ αηηνχληα ηεο απνδνρήο ή ηεο πξφζεζεο γηα 

απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηνπ, απηή ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηή. 

Οη πξνζεζκίεο απηέο κπνξνχλ λα παξαηαζνχλ πεξαηηέξσ. 

Πεξηζζφηεξα αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή, ρνξήγεζε άδεηαο, αλάθιεζε, απφξξηςε θ.α. κπνξείηε 

λα αλαηξέμεηε ζηηο ζει. 10-12 ηνπ Οδεγνχ πκπιήξσζεο. 

2.1.2 Τπνβνιή αίηεζεο βάζεη ηειωλεηαθήο δηαζάθεζεο 

ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο ππαγσγήο 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο θαη ηελ παξνρή εγγχεζεο, κέζσ ηνπ Μεραλνγξαθεκέλνπ 

πζηήκαηνο Δηζαγσγψλ ΘΗΔΑ, κε ρξήζε ζην πεδίν 37 ηνπ θσδηθνχ δηαδηθαζίαο 51 θαη ζην 

πεδίν 44 ηνπ θσδηθνχ 00100. Αλ ν ελδηαθεξφκελνο απνηείλεηαη πξψηε θνξά γηα ρνξήγεζε 

άδεηαο ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζπκπιεξψλεηαη επίζεο ην έληππν αίηεζε γηα ρνξήγεζε αξηζκνχ 

ζπλαιιαζζνκέλνπ (πλεκκέλν 1). 

ηελ πεξίπησζε απηή πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ή θαηαρσξνχληαη ζε ειεχζεξν πεδίν ζηε 

δηαζάθεζε ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, ηνπ δηαζαθηζηή θαη ηνπ επηρεηξεκαηία·  

β) ην είδνο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ·  

γ) ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ηα κέζα γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο·  

δ) ν ππνινγηδφκελνο ζπληειεζηήο απφδνζεο ή ε κέζνδνο θαζνξηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή απηνχ·  

ε) ηα ππνζηαηηθά ζηα νπνία γίλνληαη νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο· 

ζη) νη πξνηεηλφκελεο δηαηππψζεηο κεηαθνξάο 

δ) ε εθηηκψκελε εκεξνκελία εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο·  

ε) ην πξνηεηλφκελν ηεισλείν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο·  

Άξζξα ΔΣΚ  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

16, 22 10, 12, 162, 163, 167, Παξάξηεκα 

71-02, Παξάξηεκα 71-06 

8, 11, 262 

 

2.2 Πώο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔ ε νπνία πεξηιακβάλεη πέξαλ 

ηνπ ελόο θξάηνπο κέινπο; 

Η αίηεζε γηα ρνξήγεζε πνιπεζληθήο άδεηαο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνπο 

κέινπο, (π.ρ. κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα εηζάγνληαη γηα επεμεξγαζία ζην θξάηνο κέινο Α, 

κεηαθέξνληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζην θξάηνο κέινο Β θαη επαλεμάγνληαη απφ ην θξάηνο 

απηφ ή άιιν ππφ κνξθή κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε ηξίηε ρψξα), ππνβάιιεηαη αίηεζε κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο CDS, ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν ηεξνχληαη νη θχξηεο 

ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ αηηεηή θαη δηελεξγείηαη ηνπιάρηζην κέξνο ηεο κεηαπνίεζεο (αλ είλαη 

δπλαηφ λα θαζνξηζηεί), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε βάζεη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο. ηελ αίηεζε αλαγξάθνληαη κεηαμχ άιισλ, ηα ζηνηρεία (φλνκα, 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/9D20939989F2A0ABC2257A15002BA13F/$file/entypo-no-adias%20synallassomenou.doc?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/9D20939989F2A0ABC2257A15002BA13F/$file/entypo-no-adias%20synallassomenou.doc?OpenElement
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δηεχζπλζε, αξ. EORI) ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, ν ρψξνο φπνπ ζα δηελεξγνχληαη νη εξγαζίεο, 

ην είδνο ησλ εξγαζηψλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ εκπιεθνκέλσλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ. 

Δάλ ηα άιια θξάηε κέιε εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξαγκαηνπνηείηαη 

δηαβνχιεπζε κε ηηο εκπιεθφκελεο ηεισλεηαθέο αξρέο κε ηελ εκπινθή ηνπ Αξρηηεισλείνπ γηα λα 

δηαπηζησζεί θαηά πφζν πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα έθδνζε ηεο άδεηαο. Γελ απαηηείηαη 

δηαβνχιεπζε ζε πεξηπηψζεηο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

άιισλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 261-ΙΑ. Σα εκπιεθφκελα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ άδεηαο λα 

γλσζηνπνηήζνπλ πηζαλέο αληηξξήζεηο δεφλησο δηθαηνινγεκέλεο. 

Αλ δελ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο απφ ηηο άιιεο ελδηαθεξφκελεο ηεισλεηαθέο αξρέο ή αλ δελ 

θνηλνπνηήζνπλ αληηξξήζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζπκθσλήζεη θαη 

ρνξεγείηαη άδεηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο CDS. Αλ ππάξμνπλ αληηξξήζεηο εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαη 

δελ έρεη επηηεπρζεί ζπκθσλία εληφο ησλ 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ άδεηαο, ε άδεηα ρνξεγείηαη κε ηα ζηνηρεία πνπ δελ δηαηππψζεθαλ αληηξξήζεηο.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22  14, 260-261 

 

2.3 Πώο ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔ γηα ρξήζε «ηζνδύλακωλ 

εκπνξεπκάηωλ»;  

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ δπλαηφ λα επηηξαπεί απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ελσζηαθά εκπνξεχκαηα, δει. «ηζνδύλακα πξνϊόληα» (βιέπε νξηζκφ 13) αληί 

ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ. Σα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα ππάγνληαη ζηνλ ίδην 

νθηαςήθην θσδηθφ Ο, λα έρνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε 

ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππνθαζηζηνχλ. Καηά παξέθθιηζε, «ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα» ζεσξνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 169(6)-DA ηα αθφινπζα εκπνξεχκαηα:  

α) εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πην πξνρσξεκέλν ζηάδην παξαγσγήο απφ φ,ηη ηα κε 

ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππάγνληαη ζην θαζεζηψο, εθφζνλ ην ζεκαληηθφηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο ηειεηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηα ελ ιφγσ ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα 

εθηειείηαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο ή φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ελ ιφγσ 

ηειεηνπνίεζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ,  

β) ζε πεξίπησζε επηδηφξζσζεο, λέα εκπνξεχκαηα αληί κεηαρεηξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ ή 

εκπνξεπκάησλ ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη 

ζην θαζεζηψο,  

γ) εκπνξεχκαηα κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε εθείλα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

αληηθαζηζηνχλ, ηα νπνία έρνπλ ηνλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ Ο θαη ηελ ίδηα εκπνξηθή 

πνηφηεηα.  

Μπνξεί λα επηηξαπεί ε εμαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηα 

ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αληηθαζηζηνχλ, εθφζνλ 

δηαζθαιίδεηαη ε ηεισλεηαθή επηηήξεζε (πξνθαηαβνιηθή εμαγωγή-βιέπε νξηζκφ 14). 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα, 

εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-04-DA (ξχδη, ζίηνο, δάραξε, δψληα δψα θαη 

θξέαηα, θαιακπφθη, ειαηφιαδν, γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα) ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε ζπκβαηηθψο παξαγφκελα 

εκπνξεχκαηα θαη αληίζηξνθα, φπσο πρ. εηζαγσγή βηνινγηθήο (νξγαληθήο) δάραξεο ζε 
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αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθήο ελσζηαθήο δάραξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή θαη 

εμαγσγή πξντφλησλ ζηα πιαίζηα ρξήζεο ηνπ θαζεζηψηνο κε πξνθαηαβνιηθή εμαγσγή.  

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.5. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

223(3) 169, Παξάξηεκα 71-04  

 

2.4 Πώο θαζνξίδεηαη ν «ζπληειεζηήο απόδνζεο»;  

ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ΣΔ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν «ζπληειεζηήο απφδνζεο» (βι. 

νξηζκνχο) ή ε κέζνδνο ππνινγηζκνχ απηνχ ηνπ ζπληειεζηή, ηα νπνία επαιεζεχνληαη θαη 

εγθξίλνληαη απφ ην Σεισλείν θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ρψξν ηεο ηειεηνπνίεζεο.  

Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ή ν κέζνο ζπληειεζηήο απφδνζεο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηελεξγνχληαη ή πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ νη εξγαζίεο 

ηειεηνπνίεζεο, ζην βαζκφ ηνπ δπλαηνχ, κε βάζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ή ηερληθά 

δεδνκέλα ή, ειιείςεη απηψλ, κε βάζε άιια ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (π.ρ. ηνκέα γεσξγίαο). Αλ ν ζπληειεζηήο απφδνζεο δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ή πηζαλφλ λα δηαθέξεη, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία παξαγσγήο. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ 

ζπληειεζηή πνπ έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε γξαπηψο ην ηεισλείν 

πξνζθνκίδνληαο ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα (π.ρ. βεβαηψζεηο αλαιχζεσλ) 

Η αλαινγία ησλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

ππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ:  

− λα θαζνξηζηνχλ νη επηβιεηένη εηζαγσγηθνί δαζκνί·  

− λα θαζνξηζηεί ην αθαηξεηέν πνζφ ζε πεξίπησζε γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, ή  

− λα εθαξκνζηνχλ κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο·  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

5 (38), 255  72  

2.5 Πόηε απαηηείηαη ε εμέηαζε νηθνλνκηθώλ όξωλ; 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηελ ελ ιφγσ άδεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη 

ην ελ ιφγσ θαζεζηψο δελ ζα επηηξέπεηαη, αθφκα θαη αλ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

εμαγσγψλ, εάλ ε ρξήζε ηνπ ζα βιάςεη ελδερνκέλσο ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ Δλσζηαθψλ 

παξαγσγψλ. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ 

ελσζηαθψλ παξαγσγψλ πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνύληαη φηαλ ε αίηεζε αθνξά νπνηαδήπνηε απφ ηηο εξγαζίεο θαη 

εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 167(1) DA (ζπλεκκέλν 2). ε αληίζεηε πεξίπησζε 

απαηηείηαη εμέηαζε απηψλ θαη απνζηέιιεηαη ν θάθεινο ζηελ Δπηηξνπή. 

Απαηηείηαη εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο φηαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 166(1) 

DA, ζε πεξίπησζε γέλεζεο νθεηιήο, ν εηζαγσγηθφο δαζκφο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε: 

(α) ην Άξζξν 86(3)–ΔΣΚ, ππάξρνπλ απνδείμεηο φηη πηζαλφλ λα ζίγνληαη ηα νπζηψδε 

ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ θαη ε πεξίπησζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο 

(α)-(ζη) ηνπ άξζξνπ 167(1) DA (θσδηθνί: 1-9-Παξάξηεκα Α-ΙΑ ζεκείν 6/2). 
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(β) ην Άξζξν 85–ΔΣΚ, ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ζα 

ππέθεηλην θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κέηξα γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο εάλ είραλ 

δηαζαθηζηεί γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ε πεξίπησζε δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο (ε), (ζ), (ηγ), (ηζη)· ηνπ άξζξνπ 167(1) DA (θσδηθνί: 11, 12,16,19-Παξάξηεκα Α-

ΙΑ ζεκείν 6/2), 

(γ) ην Άξζξν 85–ΔΣΚ, ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο δελ ζα 

ππέθεηλην θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε κέηξα γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζε 

πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, ζε αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, ζε κέηξν 

δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ 

εάλ είραλ δηαζαθηζηεί γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ππάξρνπλ απνδείμεηο πνπ πηζαλφλ 

λα ζηγνχλ ηα νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ ελσζηαθψλ παξαγσγψλ θαη ε πεξίπησζε δελ 

εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο (δ)-(ηζ) ηνπ άξζξνπ 167(1) DA (θσδηθνί: 10-22-Παξάξηεκα Α-ΙΑ 

ζεκείν 6/2). 

Δπηζπλάπηεηαη ην Παξάξηεκα Α -6/2-ΙΑ πνπ αλαθέξνληαη νη θσδηθνί ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ (αξ. 

1-22). ρεηηθφ ην Παξάξηεκα Α ηεο εγθπθιίνπ ΔΔ ‘ΔΚΣ’ (12) εκεξνκελίαο 5/8/2020 φπνπ 

αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο επηινγήο ησλ άξζξσλ 85(1) θαη 86(3) ΔΚΣ γηα ππνινγηζκφ ησλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ φηαλ νη νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνχληαη. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

85, 86(3) 166(1), 167(1) Παξάξηεκα Α, (6/2) 

 

2.6 Πωο κπνξνύλ λα εμαθξηβωζεί όηη ηα κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα πξνήιζαλ από ηα 

εκπνξεύκαηα ππαγωγήο ζην θαζεζηώο;  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνηρεία θαη λα 

δηεπθξηλίδνληαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο. Οη θσδηθνί πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζνη: 

Κσδηθφο 1. αξηζκφο ζεηξάο ή θαηαζθεπαζηή 

Κσδηθφο 2. κνιπβδνζθξάγηζε, ζθξάγηζε, ζθξάγηζε κε εγγιπθή ή επίζεζε άιινπ είδνπο 
δηαθξηηηθνχ ζήκαηνο 

Κσδηθφο 4. ιήςε δεηγκάησλ, εηθφλσλ ή ηερληθψλ πεξηγξαθψλ 

Κσδηθφο 5. δηελέξγεηα αλαιχζεσλ (ην ηεισλείν κπνξεί λα ιακβάλεη θαηά θαηξνχο δείγκαηα γηα 
ηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο).   

Κσδηθφο 7. άιινη ηξφπνη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο (πεξηιακβάλεη δηάθνξα εκπνξηθά 
έγγξαθα φπσο, ζπκβφιαηα, ηηκνιφγηα θαη άιιε ζρεηηθή αιιεινγξαθία θιπ.) 

 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

256(2) 240  Παξάξηεκα Α (5/8) 

2.7 Ση ζηνηρεία νθείιεη λα ηεξεί ν αηηεηήο;  

Όια ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ 

θαηάιιειεο «ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο» πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σεισλείνπ γηα ηελ 

επηηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο.  

Οη ελ ιφγσ θαηαρσξήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 178(1)-DΑ (ζπλεκκέλν 4), πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ αλά πάζα ζηηγκή, δηεπθνιχλνπλ ηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο 

θαη πνπ παξέρνπλ ζην Σεισλείν ηε δπλαηφηεηα αλά πάζα ζηηγκή, λα επνπηεχεη θαη λα ειέγρεη ην 
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θαζεζηψο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζ’ απηφ, ηνλ ηεισλεηαθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη ηε κεηαθνξά ηνπο.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

214 178(1)  

 

2.8 Πνηεο ελέξγεηεο αθνινπζνύλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζην ηειωλείν ειέγρνπ; 

Με ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ν αξκφδηνο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηα βαζηθά θξηηήξηα 

θαη λα απνδερζεί ή λα ελεκεξψζεη γηα ηελ πξφζεζε ηεο κε απνδνρήο ηεο αίηεζεο ην αξγφηεξν 

εληφο 30 εκεξψλ. Αθνινχζσο, ζα κειεηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά 

έγγξαθα θαη ζα δεηήζεη ην αξγφηεξν εληφο 30 εκεξψλ φηαλ ε αίηεζε αθνξά εζληθή άδεηεο φπνπ νη 

νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνχληαη, ηελ πξνζθφκηζε ελδερφκελσλ ειιείπνλησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.1.  

Αλ πξφθεηηαη γηα πξψηε αίηεζε, αξκφδηνη ιεηηνπξγνί ζα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αηηεηή 

κε ζθνπφ λα βεβαηψζνπλ ηα αθφινπζα: 

 ηελ πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ ππαγσγήο πνπ απαηηείηαη, 

γηα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πξντφληνο 

(ζπληειεζηήο απφδνζεο), 

 ηνλ ηξφπν εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ 

ππαγσγήο, 

 ηελ ηπρφλ χπαξμε απνξξηκκάησλ θαη απνβιήησλ απφ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

 ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 

(πεξίνδνο εθθαζάξηζεο), 

 ην είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, 

 ην ρψξν θχιαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο θαη ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, 

 ην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ (κπνξεί λα δηαθέξεη ν 

ρψξνο), 

 ηνλ ηξφπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο, 

 ην χςνο ηεο εγγχεζεο πνπ ζα δεηεζεί. 

Δθφζνλ ην ηεισλείν βεβαηψζεη φηη πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ιεθζεί επλντθή πξνο ηνλ 

αηηεηή απφθαζε, ηφηε ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή άδεηα κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22, 23   

2.9 Πόζνο ρξόλνο απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο;   

Ο αηηψλ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο άδεηαο ή γηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε αίηεζή ηνπ ζα απνξξηθζεί, εληφο 30 εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο 

(εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη ηεισλεηαθέο αξρέο παξέιαβαλ ελδερφκελα ειιείπνληα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία δήηεζαλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο).  

ε πεξίπησζε πνπ ε άδεηα ΣΔ πεξηιακβάλεη πέξαλ ηνπ ελφο θξάηνπο κέινπο, ε απφθαζε 

ιακβάλεηαη ην αξγφηεξν εληφο 120 εκεξώλ θαη ζε πεξίπησζε εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, ε 

πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ ζηελ 

Δπηηξνπή.  
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Η πξνζεζκία γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο κπνξεί λα παξαηαζεί, ζχκθσλα κε 

ην Άξζξν 13-DA. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(2)-(3) 13, 14, 171 12 

 

2.10 Ση ζπκβαίλεη εάλ ε αίηεζε ζα απνξξηθζεί; 

Αλ ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα αίηεζε γηα ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ ζα απνξξηθζεί, ην 

ηεισλείν θνηλνπνηεί ζηνλ αηηνχληα ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο πξνηίζεηαη λα βαζίζεη ηελ 

απφθαζή ηνπ θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ (Γηθαίωκα αθξνάζεωο), 

εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ή ζεσξείηαη φηη ιακβάλεη γλψζε 

ηεο θνηλνπνίεζεο ζχκθσλα κε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 8-9 ΙΑ.  

Σν πην πάλσ δηθαίσκα δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε γηα απφξξηςε: 

- έρεη ζθνπφ ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο Έλσζεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο, ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ δψσλ ή ησλ θπηψλ, γηα ην πεξηβάιινλ ή γηα ηνπο θαηαλαισηέο ή, 

- ζα επηθέξεη δεκία ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο ή, 

- εκπίπηεη ζε άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10-DA π.ρ. φηαλ δελ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ, ν αηηψλ ελεκεξψλεηαη κε δεφλησο αηηηνινγεκέλε επηζηνιή 

γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 44-ETK. 

Η αίηεζε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή επίζεο εάλ,  

(α) θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είρε αλαθιεζεί άδεηα πνπ 

ρνξεγήζεθε ζην ίδην πξφζσπν επεηδή δελ εθπιήξσζε θάπνηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

ηνπ είραλ επηβιεζεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο ή  

(β) ηξία έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είρε αθπξσζεί άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε ζην ίδην 

πξφζσπν επεηδή έδσζε ελ γλψζεη ηνπ ή φθεηιε επιφγσο λα γλσξίδεη, φηη ηα ζηνηρεία ζηε 

βάζε ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ήηαλ αλαθξηβή ή ειιηπή. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(6)-(7), 27, 44 8-11 8, 9 

2.11 Πνηά ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο άδεηαο; 

Η άδεηα αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ή απφ κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, 

(εθφζνλ δεηείηαη απφ ηνλ αηηνχληα) θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη  ζην θαζεζηψο.  

Αλ ε άδεηα αθνξά εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-02-DA, ε δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο άδεηαο είλαη κέρξη ηξία ρξφληα, ελψ γηα ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα είλαη κέρξη ηα πέληε ρξφληα.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

22(4)-(5) 173   
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2.12 Μπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρύ; 

Ναη, νη ηεισλεηαθέο αξρέο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ άδεηεο κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία 

απνδνρήο ηεο αίηεζεο. Δάλ ε αίηεζε αθνξά ηελ αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ, κπνξεί ε άδεηα αλαδξνκηθήο ηζρχνο λα ηζρχζεη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

αξρηθήο άδεηαο εθηφο εάλ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, ηφηε ηζρχεη ην λσξίηεξν θαηά 

ηελ εκεξνκελία πνπ ιήθζεθε ε ζρεηηθή απφθαζεο.  

Δπίζεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ε αλαδξνκηθή ηζρχ κηαο άδεηαο είλαη δπλαηφλ λα αλαηξέμεη ζε 

πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη φκσο ηνλ έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο (3 κήλεο γηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην 

Παξάξηεκα 71-02-DΑ).  

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ κπνξεί λα ρνξεγεζεί αθφκε θαη φηαλ ηα ππαγφκελα 

ζην θαζεζηψο εκπνξεχκαηα δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκα θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο.  

Η άδεηα κε αλαδξνκηθή ηζρχ κπνξεί λα ρνξεγεζεί εθφζνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 211(2)-ΔΣΚ, 

ζπληξέρνπλ φιεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο,: 

(α) ππάξρεη απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή αλάγθε, 

(β) ε αίηεζε δελ ζπλδέεηαη κε απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο, 

(γ) ν αηηψλ έρεη απνδείμεη βάζεη ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ φηη 

πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο, φηη είλαη ελδερνκέλσο 

δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε ζρεηηθή ρξνληθή πεξίνδν 

θαη νη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ θαζεζηψηνο, 

(δ) είλαη δπλαηφλ λα δηεθπεξαησζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαηππψζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, φπνπ απαηηείηαη, ηεο αθχξσζεο 

ηεο δηαζάθεζεο, 

(ε) θακηά άδεηα κε αλαδξνκηθφ ραξαθηήξα δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αηηνχληα θαηά ηα ηξία 

ηειεπηαία ρξφληα πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο αίηεζεο, 

(ζη) δελ απαηηείηαη εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ εθηφο αλ ε αίηεζε αθνξά αλαλέσζε άδεηαο 

γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ,  

(δ) ε αίηεζε αθνξά αλαλέσζε άδεηαο γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη 

ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211(2) 172  

2.13 Απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Ναη, ε παξνρή εγγχεζεο γηα εμαζθάιηζε θαηαβνιήο ελδερφκελεο ηα «ηεισλεηαθήο νθεηιήο» 

(βιέπε παξάγξαθν 5.4) πνπ πηζαλψο λα γελλεζεί γηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηψο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ ΙΜ/ΔΥ. Η εγγχεζε 

παξέρεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ ελδέρεηαη λα θαηαζηεί νθεηιέηεο ή, αλ επηηξαπεί, απφ ηξίην 

πξφζσπν.  

Η εγγχεζε είλαη ζπλήζσο ζπλνιηθή, δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο θαη γηα ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην έληππν Σει. 124, απφ ην νπνίν δηαγξάθνληαη ηα ζεκεία (α), (γ) θαη (δ) θαη 

ζπκπιεξψλεηαη ζην ζεκείν (β) ν αξηζκφο ηεο άδεηαο. 

http://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/F8E6D1EE587A8280C22572C700381C0C/$file/C.124,%20gr.pdf?OpenElement
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Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο δαζκνθνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ αθνξνχλ 

εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη αλά πάζα ζηηγκή ζην θαζεζηψο.  

ηελ πεξίπησζε ρξήζεο απινπνηεκέλεο άδεηαο, ε εγγχεζε κπνξεί λα είλαη κεκνλσκέλε (κφλν 

γηα κηα εηζαγσγή). Σν πνζφ ηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ θαη ηηο άιιεο 

επηβαξχλζεηο (π.ρ. ΦΠΑ) πνπ αθνξνχλ φια ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε δηαζάθεζε 

πνπ ππείρε ζέζε αίηεζεο.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

211(3)(γ), 89, 90, 223(4)  82, 84  

 

2.14 Πνηά θαη πόζε κπνξεί λα είλαη ε «πεξίνδνο εθθαζάξηζεο» ηνπ θαζεζηώηνο ΣΔ; 

Η πεξίνδνο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ΣΔ, είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν 

επαλεμάγνληαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ή ηα εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο απφ ην ηεισλεηαθφ 

έδαθνο ηεο ΔΔ. Η πεξίνδνο απηή  ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο 

ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο, πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ρψξν φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο, 

ην ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηειεηνπνίεζεο θαη ηελ επαλεμαγσγή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ απφ ηελ ΔΔ ή ζέζεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θ.α  κε ηελ απνδνρή 

ηεο δηαζάθεζε εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο.  

Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην Σεισλείν γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά απφ 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

αξρηθήο πξνζεζκίαο. 

ε πεξίπηωζε πξνθαηαβνιηθήο εηζαγωγήο κε ηε ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ ε 

πξνζεζκία εθθαζάξηζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο εμαγσγήο 

ησλ ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα 

δηαζαθίδνληαη γηα λα εηζαγσγή, ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα 

θαη ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο ΔΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζεζκία δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο αιιά κπνξεί λα παξαηαζεί απφ ην Σεισλείν κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

θαηφρνπ ηεο άδεηαο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα κήλεο.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

215, 257 174  
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3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔ 

3.1 Πωο ιεηηνπξγεί ην θαζεζηώο ΣΔ; 

Μεηά ηε ρνξήγεζε άδεηαο ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο/θαζεζηψηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη φπσο: 

 ηα δεισζέληα εκπνξεχκαηα (είδνο, πνζφηεηα) ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο εκπξφζεζκα, 

ππνβιεζνχλ ζηηο δεισζείζεο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο θαη εθθαζαξηζηνχλ εληφο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, 

 ηεξνχληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ξνή θαη κεηαβνιή ηνπ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ δηαζαθήζεσλ ππαγσγήο θαη εθθαζάξηζεο ηνπ 

θαζεζηψηνο, 

 ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

3.2 Πωο ππάγνληαη ηα εκπνξεύκαηα ζην θαζεζηώο ΣΔ; 

ηε πεξίπηωζε ΙΜ/ΔΥ, ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο γίλεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο 

εηζαγσγήο ΔΓΔ ΙΜΑ ε νπνία θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ηνπ 

Σκήκαηνο Σεισλείσλ (χζηεκα Δηζαγσγψλ ΘΗΔΑ). ηε δηαζάθεζε πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα 

δειψλνληαη ν αξηζκφο ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο ή ν αξηζκφο ζπλαιιαζζνκέλνπ αλ έρεη ρνξεγεζεί 

απινπνηεκέλε άδεηα θαζψο θαη ν θσδηθφο δηαδηθαζίαο 51 (πεδίν 37 ηνπ ΔΓΔ). Η απνδνρή ηεο 

δηαζάθεζεο ζα γίλεη αθνχ ην ηεισλείν πξνβεί ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο (θπζηθνχο, ινγηζηηθνχο, 

εγγξάθσλ). 

ηελ πεξίπηωζε ΔΥ/ΙΜ-πξνθαηαβνιηθήο εμαγωγήο πξνϊόληωλ πνπ ιακβάλνληαη από 

ηζνδύλακα εκπνξεύκαηα, πξνεγείηαη ε θαηάζεζε δηαζάθεζεο εμαγσγήο ΔΥΑ (θσδηθφ 

δηαδηθαζίαο:11). Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο δειψλεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν. Αξγφηεξα, ηα εκπνξεχκαηα 

ππάγνληαη ζην θαζεζηψο κε ηε δηαζάθεζε εηζαγσγήο ΙΜΑ (θσδηθφο δηαδηθαζίαο: 5111). Η 

απνδνρή ηεο δηαζάθεζεο ζα γίλεη αθνχ ην ηεισλείν πξνβεί ζηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο (θπζηθνχο, 

ινγηζηηθνχο, εγγξάθσλ). Γηα παξάδεηγκα, παξάγνληαη κπηζθφηα απφ ελσζηαθή δάραξε θαη 

εμάγνληαη ζε ηξίηε ρψξα κε ΔΓΔ ΔΥΑ. ε δχν κήλεο εηζάγεηαη ζηελ ΔΔ κε ελσζηαθή δάραξεο 

(ίδηαο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε) κε ΔΥΑ ΙΜΑ.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

 Παξάξηεκα Α,B Παξάξηεκα Α,B 

 

3.3 Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ πεξαηηέξω απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο; 

Ναη, ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο εηζαγσγψλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ή/θαη επαλεμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεθαλ εληφο κηθξήο πεξηφδνπ θαη ε εθαξκνγή ηεο ζπλήζεο δηαδηθαζίαο 

ζα πξνθαιέζεη απμεκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη θαζπζηέξεζε ζηε ξνή ησλ εξγαζηψλ, ν θάηνρνο 

άδεηαο ΣΔ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε κέζσ ηνπ πζηήκαηνο CDS γηα ρξήζε απινπζηεπκέλεο 

δηαδηθαζίαο (απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο ή εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ 

δηαζαθηζηή) γηα ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ή/θαη γηα ηελ 

εμαγσγή/επαλεμαγσγή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ αξρηθψλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο. 

Η άδεηα εγγξαθήο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ δηαζαθηζηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί εθφζνλ ν 

θάηνρνο ηεο άδεηαο ΣΔ πιεξνί ηα θξηηήξηα (α), (β) θαη (δ) ηνπ άξζξνπ 39-ΔΣΚ, ππφ φξνπο φπσο 

ηελ ηήξεζε ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ θαη ηε δηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δηαζαθηζηή γηα έιεγρν απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζην Αξρηηεισλείν, ζηνλ αξκφδην Σνκέα 

ζην ηει. 22601704. 
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Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

39(α),(β),(δ), 182 150(1)  

 

3.4 Δίλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάηωλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο; 

Ναη, είλαη δπλαηή ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ζε εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο. Η δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ δηαθφξσλ ηφπσλ εληφο ηεο ΔΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ελψ ε εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ζρεηηθή δηαζάθεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε έμνδνο ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ 

ΔΔ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ θάιπςε δηαζάθεζεο επαλεμαγσγήο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

219 178(ε), 179 267 

 

3.5 Πνηεο δηαηάμεηο δηέπνπλ ηα «ηζνδύλακα εκπνξεύκαηα»; 

 Σα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηεισλεηαθή θαηάζηαζε ησλ κε 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ δει. απνζεθεχνληαη, ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηειεηνπνηνχληαη αληί 

γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο. 

 Η ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο ππαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο.  

 Μπνξνχλ λα απνζεθεχνληαη καδί κε κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα θαη λα θαζνξίδνληαη 

εηδηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπο. Αλ σζηφζν είλαη αδχλαηνο ή δπλαηφο κε 

δπζαλάινγν θφζηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο, δηελεξγείηαη ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο γηα θάζε 

ηχπν εκπνξεπκάησλ, ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα θαη θαηαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 ε πεξίπησζε «πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο» πξντφλησλ πνπ παξήρζεθαλ απφ ηζνδχλακα 

εκπνξεχκαηα ηα νπνία ζα ππέθεηλην ζε εμαγσγηθφ δαζκφ αλ δελ εμάγνληαλ ζην πιαίζην 

ηνπ θαζεζηψηνο, παξέρεηαη εγγχεζε γηα δηαζθάιηζε ηεο πιεξσκήο ηνπ εμαγσγηθνχ 

δαζκνχ ζε πεξίπησζε κε εηζαγσγήο ησλ κε ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο.  

 Γηα ηε ρξήζε θαζνξηζκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ σο ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα ηζρχνπλ 

νη εηδηθέο δηαηάμεηο ζην Παξάξηεκα 71-04 –DA.  

 ηα ηζνδχλακα εκπνξεχκαηα θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ απηά 

θαζίζηαληαη κε ελσζηαθά θαη ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ππνθαζηζηνχλ (εκπνξεχκαηα 

εηζαγσγήο) θαζίζηαληαη ελσζηαθά ηελ ζηηγκή ηεο ππαγσγήο ηνπο ζε επφκελν ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο κε ην νπνίν εθθαζαξίδεηαη ην θαζεζηψο (βι. παξάγξαθνο 4.1) ή ηε ζηηγκή πνπ 

ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα έρνπλ εμέιζεη απφ ηελ ΔΔ. 

 ε πεξίπησζε «πξνθαηαβνιηθήο εμαγσγήο» ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ηα 

εκπνξεχκαηα θαη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ απηά θαζίζηαληαη κε 

ελσζηαθά κε αλαδξνκηθή ηζρχ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζήο ηνπο πξνο ππαγσγή ζην 

θαζεζηψο εμαγσγήο εάλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, ππαρζνχλ ζην 

θαζεζηψο. Σα εκπνξεχκαηα εηζαγσγήο θαζίζηαληαη ηαπηφρξνλα ελσζηαθά εκπνξεχκαηα. 

Άξζξα ΔΣΚ 
Άξζξα DA  Άξζξα IA  

223 Παξάξηεκα 71-04 268(1), 269 
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3.6 Υξήζε Γειηίωλ Πιεξνθνξηώλ ΙΝF 

Απφ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2020 έρεη εθαξκνζηεί ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ- 

UCC Special Procedures INF (INF SP System) γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

ηεισλείσλ θαη κεηαμχ ηεισλείσλ-νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαζεζηψηνο ΣΔ κέζσ ειεθηξνληθψλ Γειηίσλ Πιεξνθνξηψλ INF πνπ αθνξνχλ άδεηεο ΣΔ:  

(α) ΙΜ/ΔΥ πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θξάηνο κέινπο θαη,  

(β) ΔΥ/ΙΜ πνπ πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε.  

Σα ζηνηρεία ησλ ειεθηξνληθψλ δειηίσλ INF θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 71-05 DA.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, ηεισλεηαθνί πξάθηνξεο θαη αληηπξφζσπνη ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ην 

ειεθηξνληθφ δειηίν INF ζην χζηεκα INF STP (ΙΝF Specific Trader’s Portal) κέζσ ηεο Πχιεο 

Σαπηνπνίεζεο Δκπνξεπνκέλσλ (EU Trader’s Portal-UUM&DS) πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζχλδεζκν 

URL:https://customs.ec.europa.eu/gtp/. Η ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ΘΗΔΑ (www.mof.gov.cy/ce/theseas).  

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Σεισλείσλ ζηελ θαηεγνξία 

Ηι. Σεισλεία/πξφγξακκα eTεισλεία θαζψο θαη ζηελ εγθχθιην ΔΔ ‘Θ’ (177) εκεξνκελίαο 

11/5/2020.  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  Άξζξα TDA  

6(2), 16(1)  176, 181, Παξάξηεκα 71-05 271 23, Παξάξηεκα 13-TDA 

 

3.7 Ση είλαη ηα «κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο» θαη πώο εθαξκόδνληαη; 

Δίλαη ηα κε δαζκνινγηθά κέηξα πνπ ζεζπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλήο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ππφ 

κνξθή ελσζηαθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην εκπνξεπκάησλ (νξηζκφο 7) θαη 

εθαξκφδνληαη ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα κέηξα επηηήξεζεο θαη 

δηαζθάιηζεο, νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί, νη απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνί.  

Σα κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκόδνληαη θαηά ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ 

γίλεηαη: 

- ζχκθσλα κε ην άξζξν 86(3)-ΔΣΚ, είλαη εθείλα πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ εµπνξεπµάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ΣΔ εθηόο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ζξαπζκάησλ.  

- ζχκθσλα κε ην άξζξν 85(1)-ΔΣΚ, είλαη εθείλα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ 

είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο (αλ ππφθεηληαη ζηα ελ ιφγσ κέηξα).  

Άξζξα ΔΣΚ 
Άξζξα DA  Άξζξα IA  

5(36), 202   

 

3.8 Μπνξνύλ λα εμαρζνύλ πξνζωξηλά εκπνξεύκαηα πνπ είραλ ππαρζεί ζην 

θαζεζηώο ΣΔ γηα πεξαηηέξω ηειεηνπνίεζε;  

Ναη, κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο, ν ηεισλείν ειέγρνπ κπνξεί λα  ρνξήγεζε άδεηαο ψζηε ην ζχλνιν 

ή ηκήκα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο ΣΔ ή ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ λα εμαρζεί πξνζσξηλά εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο ΔΔ κε ζθνπφ λα ππνζηεί 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο ππφ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαζεζηψηνο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή.  

https://customs.ec.europa.eu/
http://www.mof.gov.cy/ce/theseas
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/35E7597227975721C225856600537C00/$file/egkicliosth177-inf.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/35E7597227975721C225856600537C00/$file/egkicliosth177-inf.pdf?OpenElement
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Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

258   

 

3.9 Ση γίλεηαη αλ θάπνην ζηνηρείν ηεο άδεηαο αιιάμεη; 

Θα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην ηεισλείν ειέγρνπ γηα θάζε ζηνηρείν πνπ αλαθχπηεη κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ζην πεξηερφκελν ηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε αιιαγή αθνξά φξν ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη 

απηφο δελ πιεξείηαη πιένλ, ε άδεηα ζα αλαθιεζεί. Δάλ πξφθεηηαη γηα αλάγθε ηξνπνπνίεζεο 

θάπνηνπ ζηνηρείνπ, φπσο ηελ ππαγσγή κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο εκπνξεχκαηνο ή πξφζζεηνπ 

είδνπο εκπνξεχκαηνο, ηφηε κπνξεί λα δεηεζεί γξαπηψο. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

23(2), 28   

 

3.10 Μπνξεί λα αλαλεωζεί πθηζηάκελε άδεηα ΣΔ; 

Ναη, αθνχ ππνβιεζεί αίηεκα θαη εθφζνλ ηεξεζνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθφηεξα, 

εθφζνλ ε αίηεζε ππνβιεζεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί. Η αίηεζε γηα 

αλαλέσζε άδεηαο κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο (κε αλαδξνκηθή ηζρχ) γηα ην ίδην είδνο εξγαζηψλ θαη 

εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηξηψλ εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο άδεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη αλαλέσζε άδεηαο ε νπνία είρε ρνξεγεζεί πξηλ ηελ 1/5/2016. ηελ 

πεξίπησζε απηή ζα κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεκα γηα ρνξήγεζε λέαο άδεηαο ζηε βάζε ηεο λέαο 

ηεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο.  

Άξζξα ΔΣΚ  Άξζξα DA  Άξζξα IA  

28, 211(2)(ε) 164  

 

3.11 Πόηε αθπξώλεηαη κηα άδεηα ΣΔ; 

Μηα άδεηα αθπξψλεηαη εμ ππαξρήο εθηφο αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή πξφβιεςε κε ηελ ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία εάλ ε απφθαζε ιήθζεθε κε βάζε αλαθξηβείο ή ειιηπείο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ν 

δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη θαη νη νπνίεο αλ ήηαλ νξζέο θαη 

εκπεξηζηαησκέλεο, ην αίηεκα δελ ζα εγθξηλφηαλ. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

27   

 

3.12 Πόηε αλαθαιείηαη κηα άδεηα ΣΔ; 

Μηα άδεηα αλαθαιείηαη φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο ή φηαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο φξνπο ιήςεο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πιεξείηαη πιένλ. Η εκεξνκελία αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο κπνξεί, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ην απαηηεί ε πξνζηαζία ησλ λφκηκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο άδεηαο, λα κεηαηεζεί έσο θαη έλα έηνο κεηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο γηα αλάθιεζε. 

Δκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ΣΔ ηελ 

ζηηγκή ηεο αλαθιεζείζαο απφθαζεο δελ επεξεάδνληαη. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

28, 30   
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3.13 Πόηε επαλεμεηάδεηαη κηα άδεηα ΣΔ; 

Δπαλεμέηαζε πθηζηάκελεο άδεηαο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

(α) ππάξρνπλ αιιαγέο ζηε ελσζηαθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία πνπ επεξεάδνπλ ηελ άδεηα,  

(β) απαηηείηαη ιφγσ ηεο ηεισλεηαθήο παξαθνινχζεζεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη θξηηεξίσλ ηεο 

άδεηαο,  

(γ) αιιάμεη θάπνην ζηνηρείν ηεο άδεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηε δηαηήξεζε ή ζην 

πεξηερφκελν ηεο.  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΣΚ δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην επαλεμέηαζεο ησλ αδεηψλ πνπ 

παξαρσξήζεθαλ πξηλ ηελ 1/5/2016, κέρξη ηελ 1/5/2019 γηα λα ζπλάδνπλ νη φξνη θαη ηα θξηηήξηα 

ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ κε ηα θξηηήξηα ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

23(4)(α) 15, 251  

 

3.14 Μπνξεί λα κεηαβηβαζηεί κηα άδεηα ζε άιιν πξόζωπν; 

Ναη, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ πιήξσο ή κεξηθψο 

ζε άιιν πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην ζρεηηθφ θαζεζηψο φηαλ 

ην ηεισλείν απνθαζίζεη φηη απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

θαζνξίζεη.   

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

218 266  
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4 ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔ 

4.1 Πόηε θαη πώο εθθαζαξίδεηαη ην θαζεζηώο ΣΔ;  

Σν θαζεζηψο ΣΔ εθθαζαξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 215 ΔΣΚ φηαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ 

ππαρζεί ζην θαζεζηψο ΣΔ ή ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα: 

(α) ππαρζνχλ ζε επφκελν ηεισλεηαθφ θαζεζηψο –(βι. νξηζκφ 1) ή, 

(β) εμέξρνληαη απφ ηελ ΔΔ ή, 

(γ) θαηαζηξέθνληαη ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα ή, 

(δ) εγθαηαιείπνληαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

εληφο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ηεο «πξνζεζκίαο εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο» (βι. νξηζκφ 

παξάγξαθν 2.14). 

Δηδηθέο πεξηπηψζεηο παξάδνζεο/δηάζεζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

ζεσξνχληαη σο επαλεμαγσγή θαη επηθέξνπλ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 

324-ΙΑ φπσο είλαη ε παξάδνζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο άιισλ 

ρσξψλ πνπ ζηαζκεχνπλ ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ ρνξεγείηαη εηδηθή 

απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο ζηηο δπλάκεηο απηέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131(1) ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1186/2009. 

ηε ηεισλεηαθή δηαζάθεζε ΙΜΑ/ΔΥΑ πνπ ζα ππνβιεζεί γηα ππαγσγή ζε επφκελν ηεισλεηαθφ 

θαζεζηψο π.ρ. κε θσδηθφ δηαδηθαζίαο: 4051-ζέζε ζε αλάισζε, 7151-απνηακίεπζε ζε απνζήθε 

ηεισλεηαθήο απνηακίεπζεο ή ζα επαλεμαρζνχλ (3151) ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ έλδεημε «ΙΡ», ην 

ζρεηηθφ αξηζκφ άδεηαο ή ηνλ αξηζκφ ηνπ INF θαη ηελ έλδεημε «CPM» εάλ εθαξκφδνληαη ζηα 

εκπνξεχκαηα εηδηθά κέηξα εκπνξηθήο πνιηηηθήο (δελ ηζρχεη γηα ηνλ θσδηθφ 3151). 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

215 241 324 

 

4.2 Πόηε ππνβάιιεηαη ν εθθαζαξηζηηθόο ινγαξηαζκόο θαη πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη; 

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο πξνζθνκίδεηαη ζην ηεισλείν ειέγρνπ απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο 

εληφο 30 εκεξώλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο. Η πξνζεζκία 

απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ζε 60 εκέξεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο.  

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 71-06 DΑ, 

εθηφο αλ ην Σεισλείν ειέγρνπ νξίζεη δηαθνξεηηθά φπσο ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο άδεηαο, ηελ 

πνζφηεηα θαη θσδηθφ ηεο Ο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεθαλ ζην θαζεζηψο, θ.α. 

Η εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ζπζρεηηζκφ, επαιήζεπζε θαη απνδνρή 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θαηφπηλ απνδεζκεχεηαη ε εγγχεζε εθφζνλ 

απνζβελλχεηαη ε «ηεισλεηαθή νθεηιή» ή ε νθεηιή άιισλ επηβαξχλζεσλ (βι. ακέζσο επφκελε 

παξάγξαθν).  

Ο εθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο κπνξεί, κε έγθξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ, λα πξνζθνκίδεηαη ζε 

γξαπηή κνξθή αληί ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. (Γείγκα επηζπλάπηεηαη - πλεκκέλν 4-5)  

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

98, 215 175, Παξάξηεκα 71-06  
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4.3 Ση είλαη ε «ηειωλεηαθή νθεηιή», πόηε γελληέηαη θαη πόηε απηή απνζβέλεηαη;  

«Σειωλεηαθή Οθεηιή» είλαη ε ππνρξέσζε πξνζψπνπ λα θαηαβάιεη ηνλ εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ 

δαζκφ πνπ επηβάιιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία, ζην ηφπν ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη πξάμεηο πνπ γελλνχλ ηελ νθεηιή απηή, 

φπνπ απηφο είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί. 

Η ηειωλεηαθή νθεηιή γελληέηαη όηαλ: 

(α) κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ή ηα κεηαπνηεκέλα απφ απηά πξντφληα 

ππάγνληαη ζε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή, 

(β) κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα ηίζεληαη ζην θαζεζηψο ΣΔ ρσξίο λα ππάξρεη 

έγθπξε άδεηα ή, 

(γ) δελ ηεξνχληαη νη φξνη θαη ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηε ρνξεγεζείζα άδεηα φπσο:  

- δελ επαλεμάγνληαη ή δελ δηεπζεηνχληαη αιιηψο εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 

εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο∙ 

- ππνβάιινληαη ζε εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο άιιεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

άδεηα∙ 

- κεηαθηλνχληαη παξάλνκα απφ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε∙  

- δελ δίδνληαη επαξθείο εμεγήζεηο γηα ηπρφλ εμαθάληζε φισλ ή κέξνο ησλ κε 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, 

(δ) δειψλνληαη γηα επαλεμαγσγή πξντφληα πνπ παξάρζεθαλ απφ κε θαηαγφκελα 

εκπνξεχκαηα θαη παξάιιεια εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο εθφζνλ 

ζηελ ζρεηηθή πξνηηκεζηαθή ζπκθσλία ππάξρεη πξφλνηα πνπ απαγνξεχεη ηελ επηζηξνθή ή 

απαιιαγή απφ ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ (θαηαβάιινληαη νη αλαινγνχληεο εηζαγσγηθνί 

δαζκνί γηα ηα κε ελσζηαθά εκπνξεχκαηα). 

Η ηειωλεηαθή νθεηιή απνζβέλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

124-ΔΣΚ, φπσο: 

α) φηαλ ε εμαθάληζε ησλ εκπνξεπκάησλ νθείιεηαη ζε νιηθή θαηαζηξνθή ή «αλεπαλφξζσηε 

απψιεηα» δει. φηαλ δελ κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θαλέλαλ, ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή ζε κε πξνβιέςηκν γεγνλφο ή αλσηέξα βία ή αθφκε 

ζπλεπεία νδεγηψλ ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ή, 

β) φηαλ ε κε ηήξεζε φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο άδεηαο αθνξνχλ παξαιείςεηο ρσξίο 

νπζηαζηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θαζεζηψηνο θαη δελ απνηεινχζαλ 

απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο θαη έρνπλ δηεθπεξαησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φιεο νη 

δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εκπνξεπκάησλ,  

γ) έρνπλ παξαζρεζεί ηθαλνπνηεηηθέο απνδείμεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ή θαηαλαισζεί θαη έρνπλ εμέιζεη απφ ην ηεισλεηαθφ έδαθνο ηεο 

Έλσζεο θαη δελ ελέρεηαη απφπεηξα δηάπξαμεο απάηεο. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

77, 78, 79, 82, 87, 124   

4.4 Πώο εθθαζαξίδεηαη ην θαζεζηώο ζε πεξίπηωζε «ζέζεο ζε ειεύζεξε θπθινθνξία»;  

Σν θαζεζηψο εθθαζαξίδεηαη κε ππαγσγή ησλ ππαρζέλησλ ζην θαζεζηψο εκπνξεπκάησλ ή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ απφ απηά πξντφλησλ ζε «ειεχζεξε θπθινθνξία», δειαδή ηελ θαηαβνιή ησλ 
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αλαινγνχλησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ησλ εμηζσηηθψλ ηφθσλ (ίζρπαλ κέρξη 30/4/2016) θαη ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο ίδηα κε απηά ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ.   

ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ απαηηείηαη θαηά ηε 

γέλεζε ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, φπσο π.ρ. θαηά ηε ζηηγκή ηεο απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο 

εηζαγσγήο ΙΜΑ γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία, ζηνλ ηφπν ππνβνιήο ηεο δηαζάθεζεο απηήο. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

77, 101-109, 127   

4.4.1 Πωο θαζνξίδεηαη ην πνζό ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

ζε κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα πνπ πξνθύπηνπλ από ην θαζεζηώο ΣΔ ή ζηα 

ππαρζέληα ζην θαζεζηώο εκπνξεύκαηα;  

Όηαλ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή ζε κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ έρνπλ ηειεηνπνηεζεί ζην 

θαζεζηψο ΣΔ ή ζηα ππαρζέληα ζην θαζεζηψο εκπνξεχκαηα, ν εηζαγσγηθφο δαζκφο ππνινγίδεηαη 

ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 85(1) ΔΣΚ, δει. κε βάζε ηνπο θαλφλεο δαζκνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ηε ζηηγκή γέλεζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο. 

Ο ζπληειεζηήο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο 

θαη ν ζπληειεζηήο εηζαγωγηθνύ δαζκνύ πνπ εθαξκφδεηαη ζηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη 

ππαρζέληα εκπνξεχκαηα, είλαη απηνί πνπ ηζρχνπλ ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο γηα ζέζε 

ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ/εκπνξεπκάησλ. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ γηα κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ 86(3) ETK, δει. κε βάζε ηα ζηνηρεία 

δαζκνιφγεζεο (δαζκνινγηθή θαηάηαμε, δαζκνινγεηέα αμία, πνζφηεηα, θχζε, θαηαγσγή) ησλ 

εκπνξεπκάηωλ πνπ είραλ ππαρζεί αξρηθά ζην θαζεζηώο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηαζαθηζηή 

θαη εθφζνλ έρεη εγθξηζεί θαη δεισζεί ζηελ άδεηα ή ρσξίο αίηεζή ηνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπληειεζηήο ζπλαιιάγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηφο πνπ 

ίζρπε ηελ ζηηγκή απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο γηα ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο θαη 

φρη απηφο πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκή απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ελψ ν ζπληειεζηήο εηζαγωγηθνύ δαζκνύ πνπ εθαξκφδεηαη, είλαη 

απηφο πνπ επηβαξχλεη ηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ ππαρζεί αξρηθά ζην θαζεζηψο ηε ζηηγκή 

απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ.  

ρεηηθή ε εγθχθιηνο ΔΔ «ΔΚΣ» (12) εκεξνκελίαο 5/8/2020. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

85, 86(3) 72, 76  

 

4.4.2 Πόηε επηηξέπεηαη ε επηινγή ηωλ άξζξωλ 85(1) θαη 86(3) ΔΣΚ γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ; 

1. H επηινγή άξζξνπ 85(1) ΔΣΚ επηηξέπεηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα: 

i. Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε κεηά 

ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο (βι. παξάγξαθν 2.5) όπνπ 

απνθαζίζηεθε όηη απηνί πιεξνύληαη,  

ii. Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα, 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/198763B8C8A7400AC22585C70024DF54/$file/%CE%95%CE%9A%CE%A4(12).pdf?OpenElement
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iii. Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο άδεηαο, ε νπνία 

εθδφζεθε θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ, 

iv. Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε δείγκαηα, 

v. Μεηαηξνπή ζε απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, θαηαζηξνθή, αλάθηεζε κεξψλ ή 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

vi. Γηελέξγεηα ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-03 DA. 

2. Η επηινγή ηνπ άξζξνπ 86(3) ΔΣΚ επηηξέπεηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα: 

i. Μεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε κεηά 

ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ζε επίπεδν Έλσζεο (βι. παξάγξαθν 2.5) φπνπ 

απνθαζίζηεθε φηη απηνί πιεξνχληαη,  

ii. Γηελέξγεηα ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 71-03 DA αιιά ε δαζκνινγηθή 

θαηάηαμε ησλ εκπνξεπκάησλ αιιάμεη. 

Σν άξζξν 86(3)-ΔΣΚ εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά φηαλ ππάξρεη ν θίλδπλνο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ 

δαζκνινγηθψλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 56(2)(ε) ΔΣΚ ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο: 

iii.  φηαλ πιεξνχληαη θαη νη ηξεηο πην θάησ πξνυπνζέζεηο: 

 ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα εηζάγνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο θαη 

ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ επαλεμαγσγή ηνπο, 

 ηα ππαρζέληα ζην θαζεζηψο εκπνξεχκαηα ζα είραλ απνηειέζεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

ππαγσγήο ηνπο ζην θαζεζηψο, αληηθείκελν κέηξνπ γεσξγηθήο ή εκπνξηθήο πνιηηηθήο, 

πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ δαζκνχ αληηληάκπηγθ, αληηζηαζκηζηηθνχ δαζκνχ, κέηξνπ 

δηαζθάιηζεο ή πξφζζεηνπ δαζκνχ αλ είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εθηφο εάλ 

δελ ππφθεηληαη πιένλ ζηα κέηξα θαη ηνπο δαζκνχο απηνχο, θαηά ην ρξφλν πνπ 

γελληέηαη ηεισλεηαθή νθεηιή γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη, 

 δελ απαηηήζεθε εμέηαζε νηθνλνκηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 166 DA. 

iv. φηαλ ηα ππαρζέληα ζην θαζεζηψο εκπνξεχκαηα ζα είραλ απνηειέζεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο 

αξρηθήο ππαγσγήο ηνπο ζην θαζεζηψο, αληηθείκελν πξνζσξηλνχ ή νξηζηηθνχ δαζκνχ 

αληηληάκπηγθ, αληηζηαζκηζηηθνχ δαζκνχ, κέηξνπ δηαζθάιηζεο ή πξφζζεηνπ δαζκνχ αλ 

είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία εθηφο εάλ δελ ππφθεηληαη πιένλ ζηα κέηξα θαη ηνπο 

δαζκνχο απηνχο θαηά ην ρξφλν πνπ γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή γηα ηα κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα θαη ε πεξίπησζε δελ εκπίπηεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Άξζξνπ 167(1) (ε), (ζ), (ηγ), 

(ηζη) DA δει. ησλ εξγαζηψλ (ii)-(v) ηεο παξαγξάθνπ 1. 

4.4.3 Πνηεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ην πνζό ηνπ 

εηζαγωγηθνύ δαζκνύ ζε κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα ζύκθωλα κε ην Άξζξν 86(3)-ΔΣΚ; 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεθαλ ζην θαζεζηψο ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη επνκέλσο ηνπ πνζνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ, εθαξκφδεηαη ε 

πνζνηηθή κέζνδνο ή ε κέζνδνο θαη' αμία, φπσο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 72(2) θαη (6)-DA 

αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα,  

1. Η πνζνηηθή κέζνδνο εθαξκφδεηαη:  

α) Όηαλ έλα θαη κφλνλ είδνο κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο πξνθχπηεη απφ ηηο εξγαζίεο 

κεηαπνίεζεο.  

β) Όηαλ δηαθνξεηηθά είδε κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξγαζίεο 

κεηαπνίεζεο θαη φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο βξίζθνληαη ζε 

θάζε έλα απφ απηά ηα παξάγσγα πξντφληα.  
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Η πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο θαη ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή ππνινγίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή: 

 ζηελ (α) πεξίπησζε, ηνπ πνζνζηνχ ζην νπνίν ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία 

γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή απνηεινχλ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κεηαπνίεζεο, ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ 

εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο, 

 ζηελ (β) πεξίπησζε, ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην 

θαζεζηψο ελφο πνζνζηνχ πνπ ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο εμήο ζπληειεζηέο:  

- ην πνζνζηφ ζην νπνίν ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία γελλάηαη ηεισλεηαθή 

νθεηιή απνηεινχλ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ηδίνπ 

είδνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κεηαπνίεζεο,  

- ην πνζνζηφ ζην νπνίν ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ηδίνπ 

είδνπο, αλεμαξηήησο γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, απνηειεί ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

φισλ ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κεηαπνίεζεο 

εκεηψλεηαη φηη νη «απώιεηεο», νη πνζφηεηεο δειαδή, εκπνξεπκάησλ ππαγφκελσλ ζην 

θαζεζηψο νη νπνίεο θαηαζηξέθνληαη ή ράλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο, 

ηδίσο ιφγσ εμάηκηζεο, μήξαλζεο, εμάρλσζεο ή δηαξξνήο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ.  

2. Η κέζνδνο θαη' αμία εθαξκόδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε 

πνζνηηθή κέζνδνο.  

Η πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο θαη ζεσξείηαη φηη πεξηέρεηαη ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία γελλάηαη ηεισλεηαθή νθεηιή ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

ζηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ελφο πνζνζηνχ πνπ 

ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνπο εμήο ζπληειεζηέο: 

- ην πνζνζηφ ζην νπνίν ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα γηα ηα νπνία γελλάηαη ηεισλεηαθή 

νθεηιή απνηεινχλ ηε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ηδίνπ είδνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κεηαπνίεζεο.  

- ην πνζνζηφ ζην νπνίν ε ζπλνιηθή αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ηδίνπ είδνπο, 

αλεμαξηήησο γέλεζεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο, απνηειεί ηε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εξγαζία κεηαπνίεζεο.  

Η αμία θαζελφο απφ ηα δηάθνξα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη' αμία είλαη ε πξφζθαηε ηηκή εθ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζηελ ΔΔ ή ε 

πξφζθαηε ηηκή πσιήζεσο ζηελ ΔΔ παλνκνηφηππσλ ή νκνεηδψλ πξντφλησλ, εθφζνλ απηέο νη 

ηηκέο δελ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηε ζρέζε αγνξαζηή θαη πσιεηή.  

εκεηψλεηαη φηη, φηαλ ε αμία δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαζνξίδεηαη κε 

θάζε άιιε εχινγε κέζνδν. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

86(3) 72  
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Παξαδείγκαηα εθθαζάξηζεο θαζεζηψηνο-ππνινγηζκνχ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ- πλεκκέλν 6. 

4.4.4 Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ θαζεζηώηνο εηδηθνύ πξννξηζκνύ ζηα 

κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα όηαλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ 

εθαξκόδεηαη ην Άξζξν 86(3) ΔΣΚ; 

Ναη, ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππάγνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο επσθεινχληαη, ιφγσ ηεο εηδηθήο 

ηνπο ρξήζεο, απφ απαιιαγή απφ ηνλ δαζκφ ή απφ κείσζε ηνπ δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή, ε 

νπνία ζα είρε εθαξκνζηεί ζηα εκπνξεχκαηα εάλ είραλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο εηδηθνχ πξννξηζκνχ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 254 ΔΣΚ εθφζνλ:  

α) ζα κπνξνχζε λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ππαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ θαη  

β) πιεξνχληαη νη φξνη απαιιαγήο απφ ηνλ δαζκφ ή κείσζεο ηνπ δαζκνινγηθνχ ζπληειεζηή 

ιφγσ ηεο εηδηθήο ρξήζεο ησλ εκπνξεπκάησλ απηψλ θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο 

ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ΣΔ. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

86(3) 73  

4.4.5 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί πξνηηκεζηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε ζηα εκπνξεύκαηα 

πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηώο ΣΔ όηαλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ εηζαγωγηθνύ δαζκνύ 

εθαξκόδεηαη ην Άξζξν 86(3) ΔΣΚ; 

Ναη, φηαλ, θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ηελ ππαγσγή ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζην θαζεζηψο ΣΔ, ηα εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο εληφο ησλ νξίσλ ησλ δαζκνινγηθψλ 

πνζνζηψζεσλ ή αλσηάησλ δαζκνινγηθψλ νξίσλ. Σα ελ ιφγσ εκπνξεχκαηα δχλαληαη λα ηχρνπλ 

νπνηαζδήπνηε πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα παλνκνηφηππα 

εκπνξεχκαηα θαηά ην ρξφλν απνδνρήο ηεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA Άξζξα IA 

86(3) 166   

4.5 Ση γίλεηαη όηαλ θαηά ηε δηεμαγωγή ηωλ εξγαζηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο 

πξνθύπηνπλ «απόβιεηα/απνξξίκκαηα» ή δεπηεξεύνληα κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα; 

«Απόβιεηα/απνξξίκκαηα» ζεσξνχληαη ηα πξντφληα ρσξίο ή κε κηθξή νηθνλνκηθή αμία θαη δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Άξζξνπ 

1 (41)-DA, φπσο είλαη ηα ξηλίζκαηα ζηδήξνπ απφ ηελ θνπή ζσιήλσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ αίηεζε θαη ζα πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ ηεισλεηαθά φπσο θαη ηα 

θχξηα/δεπηεξεχνληα κεηαπνηεκέλα πξντφληα π.ρ. λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ή λα 

θαηαζηξαθνχλ πεξαηηέξσ ρσξίο λα αθήζνπλ θαηάινηπα.  

ρεηηθή ε εγθχθιηνο ΔΔ «ΔΚΣ» – (4) εκεξνκελίαο 29/3/2017. 

Άξζξα ΔΣΚ Άξζξα DA  Άξζξα IA  

1(41)(β)   

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/3DD490B772F925D4C22581E7002C7CF1/$file/ekt4-29032017apovlita.pdf?OpenElement
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5. Πεξαηηέξω Πιεξνθνξίεο 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απνηαζείηε ζην Αξρηηεισλείν ζην ηειέθσλν 22-

601741, 22-601651 ή ζηε δηεχζπλζε: 

Αξρηηεισλείν,  

1440, Λεπθσζία 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: headquarters@customs.mof.gov.cy    

mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α-ΙΑ -6/2: Κσδηθνί Οηθνλνκηθψλ φξσλ 

Παξάξηεκα 71-02-DA Δπαίζζεηα Δκπνξεχκαηα θαη Πξντφληα 

Παξάξηεκα 71-03-DA Καηάινγνο επηηξεπφκελσλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ 

Παξάξηεκα 71-06-DA Πιεξνθνξίεο εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ 

1. Έληππν ρνξήγεζεο αξηζκνχ ζπλαιιαζζνκέλνπ 

2. Άξζξν 167(1)-DA-πεξηπηψζεηο πνπ νη νηθνλνκηθνί φξνη πιεξνχληαη 

3. Άξζξν 178(1)-DA-Λνγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

4. Έληππν παξαθνινχζεζεο θαζεζηψηνο ΣΔ 

5. Γείγκα εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

6. Παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 78 ΔΣΚ 
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Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2016/2447 

Παξάηεκα Α (6/2) 

Κωδηθνί Οηθνλνκηθώλ Όξωλ 

 

Κωδηθόο 1 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA.  

Κωδηθόο 2 επηζθεπή,  

Κωδηθόο 3 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ ηίζεληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ θαηφρνπ 

ηεο άδεηαο, ε νπνία εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ εθηφο ηνπ ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο, θαηά θαλφλα έλαληη πιεξσκήο 

κφλν ηνπ θφζηνπο κεηαπνίεζεο,  

Κωδηθόο 4 κεηαπνίεζε ζθιεξνχ ζίηνπ ζε δπκαξηθά,  

Κωδηθόο 5 ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή εληφο ησλ 

πνζνηηθψλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ηζνδπγίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 510/2014,  

Κωδηθόο 6 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ζε 

πεξίπησζε έιιεηςεο εκπνξεπκάησλ παξαγφκελσλ ζηελ Έλσζε ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ ίδην 

νθηαςήθην θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο, έρνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο 

εξγαζίεο κεηαπνίεζεο,  

Κωδηθόο 7 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ 

ηνλ φξν φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ηηκψλ κεηαμχ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Έλσζε 

θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθξίζηκσλ 

εκπνξεπκάησλ επεηδή ε ηηκή ηνπο δελ θαζηζηά νηθνλνκηθψο βηψζηκε ηελ πξνηεηλφκελε εκπνξηθή 

πξάμε  

Κωδηθόο 8 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ 

ηνλ φξν φηη ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, φηαλ ζπγθξίζηκα εκπνξεχκαηα δελ είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ ηξίηε 

ρψξα ή φηαλ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή γηα λα είλαη 

ζχκθσλα κε δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο 

ηδηνθηεζίαο  

Κωδηθόο 9 κεηαπνίεζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα 71-02 DA, ππφ 

ηνλ φξν φηη ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην 

θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 150 000 επξψ,  

Κωδηθόο 10 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο 

ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία,  

Κωδηθόο 11 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα,  

Κωδηθόο 12 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο άδεηαο, ε 

νπνία εθδφζεθε θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ,  

Κωδηθόο 13 κεηαπνίεζε ζηεξεψλ θαη ξεπζηψλ θιαζκάησλ θνηληθέιαηνπ, ιαδηψλ απφ 

θνθνθνίληθα, ξεπζηψλ θιαζκάησλ ιαδηψλ απφ θνθνθνίληθα, ιαδηψλ θνηληθνππξήλα, ξεπζηψλ 
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θιαζκάησλ ιαδηψλ θνηληθνππξήλα, ιαδηψλ babassu ή ιαδηψλ θίθεσο ζε πξντφληα ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ,  

Κωδηθόο 14 κεηαπνίεζε ζε πξντφληα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζθάθε ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο πηήζεο,  

Κωδηθόο 15 κεηαπνίεζε ζε πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηελ απηφλνκε αλαζηνιή εηζαγσγηθνχ 

δαζκνχ πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλα φπια θαη ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΚ) αξηζ. 150/2003 ηνπ πκβνπιίνπ,  

Κωδηθόο 16 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε δείγκαηα,  

Κωδηθόο 17 κεηαπνίεζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, κεξψλ, 

ζπλαξκνινγνχκελσλ ζηνηρείσλ ή άιισλ πιηθψλ ζε πξντφληα πιεξνθνξηθήο,  

Κωδηθόο 18 κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 2707 ή 2710 ζε πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 2707, 2710 ή 2902,  

Κωδηθόο 19 κεηαηξνπή ζε απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, θαηαζηξνθή, αλάθηεζε κεξψλ ή 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ,  

Κωδηθόο 20 κεηνπζίσζε,  

Κωδηθόο 21 ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 220-ΔΣΚ,  

Κωδηθόο 22 ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο 

ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην 

θσδηθφ ζπλδπαζκέλεο νλνκαηνινγίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 150 000 επξψ, φζνλ αθνξά 

εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02 DA, θαη ηα 300 000 επξψ γηα ινηπά 

εκπνξεχκαηα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ 

ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ 

αληηληάκπηλγθ, αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, κέηξν δηαζθάιηζεο ή πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ εάλ απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία. 
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Καλνληζκόο (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 71-02-DA 

Δπαίζζεηα εκπνξεύκαηα θαη πξνϊόληα 

 

Σα αθφινπζα εκπνξεχκαηα θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ παξάξηεκα:  

(1) Σα παξαθάηω γεωξγηθά πξνϊόληα πνπ ππάγνληαη ζε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο ηεο 

θνηλήο νξγάλωζεο ηεο αγνξάο (ΚΟΑ):  

Σνκέαο βνείνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηε) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XV.  

Σνκέαο ρνηξείνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηδ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XVII.  

Σνκέαο αηγνπξόβεηνπ θξέαηνο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηε) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XVIII.  

Σνκέαο απγώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηζ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XIX.  

Σνκέαο θξέαηνο πνπιεξηθώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(θ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. 1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XX.  

Σνκέαο πξνϊόληωλ κειηζζνθνκίαο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(θβ) ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XXII.  

Σνκέαο ζηηεξώλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(α) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο I ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο ξπδηνύ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2β) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο II ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο δάραξεο: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(γ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο III ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο ειαηνιάδνπ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(δ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο VII ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηζη) 

θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XVI ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013.  

Σνκέαο νίλνπ: πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1(2)(ηβ) θαη ζην παξάξηεκα I κέξνο XII ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 θαη ππάγνληαη ζηνπο θσδηθνχο Ο:  

0806 10 90 , 2009 61 , 2009 69, 2204 21 (εθηφο ηνπ νίλνπ πνηφηεηαο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ)  

2204 29 (εθηφο ηνπ νίλνπ πνηφηεηαο ΠΟΠ θαη ΠΓΔ) , 2204 30  

(2) Πξνϊόληα αηζπιηθήο αιθνόιεο θαη νηλνπλεπκαηώδε πξνϊόληα πνπ ππάγνληαη ζηνπο θωδηθνύο 

Ο:  

2207 10, 2207 20, 2208 40 39 – 2208 40 99, 2208 90 91 – 2208 90 99  

(3) ex 2401 θαπλά αθαηέξγαζηα ή πνπ δελ έρνπλ βηνκεραλνπνηεζεί  

(4) Πξνϊόληα άιια από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2, ηα νπνία ππόθεηληαη ζε 

γεωξγηθέο επηζηξνθέο θαηά ηελ εμαγωγή.  

(5) Σα πξνϊόληα αιηείαο πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα I ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1379/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη 

ηα πξντφληα πνπ απαξηζκνχληαη ζην παξάξηεκα V ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ θαη ππφθεηληαη ζε κεξηθή 

απηφλνκε αλαζηνιή.  

(6) Όια ηα πξνϊόληα αιηείαο πνπ ππόθεηληαη ζε απηόλνκε πνζόζηωζε. 
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Καλνληζκόο  (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 71-03-DA 

Καηάινγνο επηηξεπόκελωλ ζπλήζωλ εξγαζηώλ 

(άξζξν 220 ηνπ θώδηθα) 

Δθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, θακία απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνηειέζεη ιφγν κεηαβνιήο ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο. 

Δπηπιένλ, θακία απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη αδηθαηνιφγεην 

πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη ζπλεπάγνληαη κεηαβνιή ηνπ θσδηθνχ Ο ή ηεο θαηαγσγήο κε 

ελσζηαθψλ εκπνξεπκάησλ ζεσξείηαη φηη ζπλεπάγεηαη αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά 

ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ, εάλ, θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ, ηα εκπνξεχκαηα ζα 

ππέθεηλην ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, ζε αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, ζε κέηξν 

δηαζθάιηζεο ή ζε πξφζζεην δαζκφ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ αλαζηνιή ησλ παξαρσξήζεσλ, 

εάλ είραλ δηαζαθηζηεί γηα ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. 

 (1) αεξηζκφο, έθζεζε πξνο επίδεημε, ζηέγλσκα, μεζθφληζκα, απιέο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, 

επηζθεπή ζπζθεπαζίαο, ζηνηρεηψδεηο επηζθεπέο δεκηψλ πνπ έρνπλ επέιζεη θαηά ηε κεηαθνξά ή 

ηελ απνζήθεπζε, ζηνλ βαζκφ πνπ πξφθεηηαη γηα απιέο εξγαζίεο, ηνπνζέηεζε ή αθαίξεζε 

πξνζηαηεπηηθνχ πεξηβιήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά· 

 (2) αλαζπλαξκνιφγεζε εκπνξεπκάησλ κεηά ηε κεηαθνξά· 

 (3) απνγξαθή, δεηγκαηνιεςία, δηαινγή, θνζθίληζκα, κεραληθή δηήζεζε θαη δχγηζκα ησλ 

εκπνξεπκάησλ· 

 (4) αθαίξεζε ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί κφιπλζε ή δεκία· 

 (5) ζπληήξεζε, κέζσ παζηεξίσζεο, απνζηείξσζεο, αθηηλνβνιίαο ή πξνζζήθεο ζπληεξεηηθψλ· 

 (6) επεμεξγαζία θαηά ησλ παξαζίησλ· 

 (7) αληηζθσξηαθή θαηεξγαζία· 

 (8) επεμεξγαζία: 

— κε απιή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή απφζηαμε, ή 

— κε απιή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (9) ειεθηξνζηαηηθή επεμεξγαζία, ηέλησκα ή ζηδέξσκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ εηδψλ· 

 (10) επεμεξγαζία πνπ ζπλίζηαηαη ζε: 

— αθαίξεζε ησλ κίζρσλ ή/θαη ησλ ππξήλσλ θαξπψλ, θνπή θαη ηεκαρηζκφ μεξψλ θαξπψλ ή 

ιαραληθψλ, ελπδάησζε θαξπψλ, ή 

— απνμήξαλζε θαξπψλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 
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 (11) αθαιάησζε, θαζαξηζκφο θαη ράξαμε δεξκάησλ· 

 (12) πξνζζήθε εκπνξεπκάησλ ή πξνζζήθε ή αληηθαηάζηαζε ζπζηαηηθψλ εμαξηεκάησλ, εθφζνλ ε 

πξνζζήθε ή ε αληηθαηάζηαζε απηή είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ή πξφθεηηαη λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δελ κεηαβάιιεη ηε θχζε νχηε βειηηψλεη ηηο 

επηδφζεηο ησλ αξρηθψλ εκπνξεπκάησλ, αθφκε θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ 

νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο γηα ηα εκπνξεχκαηα πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο πξνζζήθεο 

ή ηεο αληηθαηάζηαζεο· 

 (13) δηάιπζε ή ζπκπχθλσζε ξεπζηψλ, ρσξίο άιιε επεμεξγαζία ή απφζηαμε, αθφκε θαη αλ απηφ 

ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (14) αλάκεημε εκπνξεπκάησλ ηνπ ηδίνπ είδνπο αιιά δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςεη εκπφξεπκα ζηαζεξήο πνηφηεηαο ή πνηφηεηαο δεηνχκελεο απφ ηνλ πειάηε, ρσξίο 

κεηαβνιή ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ· 

 (15) αλάκεημε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο πνπ δελ πεξηέρεη βηνληίδει κε 

πεηξέιαην εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο πνπ πεξηέρεη βηνληίδει, ηα νπνία ππάγνληαη ζην 

θεθάιαην 27 ηεο Ο, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη εκπφξεπκα ζηαζεξήο πνηφηεηαο ή πνηφηεηαο 

δεηνχκελεο απφ ηνλ πειάηε, ρσξίο κεηαβνιή ηεο θχζεο ησλ εκπνξεπκάησλ, αθφκε θαη αλ 

απηφ ζπλεπάγεηαη κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ Ο· 

 (16) αλάκεημε πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο κε βηνληίδει, θαηά ηξφπν ψζηε ε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξνθχπηνληνο κείγκαηνο ζε βηνληίδει λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5 % θαη’ 

φγθν, θαζψο θαη αλάκεημε βηνληίδει κε πεηξέιαην εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο θαχζεο, θαηά 

ηξφπν ψζηε ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πξνθχπηνληνο κείγκαηνο ζε πεηξέιαην εζσηεξηθήο ή 

εμσηεξηθήο θαχζεο λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,5 % θαη’ φγθν· 

 (17) δηαρσξηζκφο ή θνπή ζηηο επηζπκεηέο δηαζηάζεηο εκπνξεπκάησλ, εθφζνλ πξφθεηηαη κφλν γηα 

απιέο εξγαζίεο· 

 (18) ζπζθεπαζία, αθαίξεζε ή αιιαγή ζπζθεπαζίαο, κεηάγγηζε πγξψλ ζε δνρεία θαη απιή 

κεηαθνξά ζε δνρεία, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ 

θσδηθνχ Ο. Δπίζεζε, αθαίξεζε θαη κεηαβνιή ζεκάησλ, ζθξαγίδσλ, εηηθεηψλ, ηηκψλ ή 

άιισλ παξφκνησλ δηαθξηηηθψλ ζεκείσλ· 

 (19) δνθηκή, πξνζαξκνγή, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία κεραλψλ, ζπζθεπψλ θαη νρεκάησλ, 

ελφςεη ηδίσο ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη κφλν γηα απιέο εξγαζίεο· 

 (20) αθαίξεζε ηεο γπαιάδαο απφ εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ ελφςεη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ γηα νξηζκέλεο αγνξέο· 

 (21) κεηνπζίσζε, αθφκε θαη αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ νθηαςήθηνπ θσδηθνχ 

Ο· 

 (22) ζπλήζεηο εξγαζίεο, εθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε βειηίσζε 

ηεο εκθάληζεο ή ηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαλνκή ή κεηαπψιεζε, ππφ ηνλ φξν φηη νη εξγαζίεο απηέο δελ 

κεηαβάιινπλ ηε θχζε ή δελ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ησλ αξρηθψλ εκπνξεπκάησλ. 
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Καλνληζκόο  (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 71-06-DA 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εθθαζαξηζηηθό ινγαξηαζκό 

α) ηα ζηνηρεία αλαθνξάο ηεο άδεηαο· 

β) ε πνζφηεηα αλά είδνο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεζαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη γηα ηα 
νπνία δεηείηαη ε εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο· 

γ) ν θσδηθφο Ο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππήρζεζαλ ζην εηδηθφ θαζεζηψο· 

δ) ν ζπληειεζηήο εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ππήρζεζαλ 
ζην εηδηθφ θαζεζηψο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε δαζκνινγεηέα αμία ηνπο· 

ε) νη ελδείμεηο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ κε ηηο νπνίεο ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζην εηδηθφ 
θαζεζηψο· 

ζη) ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ππάγνληαη 
ζην θαζεζηψο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο επαθφινπζεο ηεισλεηαθήο δηαζάθεζεο ή θάζε άιινπ 
εγγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο· 

δ) Ο θσδηθφο Ο θαη ε δαζκνινγεηέα αμία ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ αλ ε εθθαζάξηζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηε κέζνδν θαη’ αμία· 

ε) ν ζπληειεζηήο απφδνζεο· 

ζ) ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί. Όηαλ απηφ ην πνζφ ζπλδέεηαη κε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 175 παξάγξαθνο 4, πξέπεη λα γίλεηαη ζρεηηθή κλεία. 

η) νη πξνζεζκίεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο. 
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ΤΝΗΜΜΔΝΟ 1 

        

 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ 

 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1440 ΛΔΤΚΩΙΑ 

Αξηζκόο ζπλαιιαζζνκέλνπ  

γηα ην ηειωλεηαθό θαζεζηώο ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγωγή 

 

ΜΔΡΟ Α: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Σεισλείν Διέγρνπ) 

Όλνκα /εκπνξηθή επωλπκία: 

Aξ. EORI: 

Γηεύζπλζε: 

Σει.: 

 

Τπνγξαθή:                                              Ηκεξνκελία:                              Σειωλείν: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 

ΜΔΡΟ Β: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Αξρηηεισλείν – Σνκέαο Δηδηθψλ Καζεζηψησλ Σειεηνπνίεζεο) 

 

Α/Α άδεηαο ζπλαιιαζζνκέλνπ: CY -100-  

 

Τπνγξαθή:                                                               Ηκεξνκελία: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 

ΜΔΡΟ Γ: 

(πκπιεξψλεηαη απφ ην Αξρηηεισλείν – Σνκέαο Μεραλνγξάθεζεο) 

Ο αξηζκόο άδεηαο ζπλαιιαζζνκέλνπ έρεη θαηαρωξεζεί.  

 

Τπνγξαθή:                                                               Ηκεξνκελία: 

Όλνκα θαη ηίηινο: 
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ΤΝΗΜΜΔΝΟ 2 

Καλνληζκόο  (ΔΔ) αξ. 2016/2446 

Άξζξν 167-DA 

Πεξηπηώζεηο όπνπ ζεωξείηαη όηη πιεξνύληαη νη νηθνλνκηθνί όξνη 

γηα ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγωγή 

(άξζξν 211 (5) ηνπ ΔΣΚ) 

1. Θεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη νηθνλνκηθνί φξνη γηα ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή φηαλ ε αίηεζε αθνξά 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:  

α) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 71-02.  

β) επηδηφξζσζε. 

γ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ ηίζεληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο, ε νπνία 

εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ εγθαηεζηεκέλνπ εθηφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Έλσζεο θαηά θαλφλα έλαληη πιεξσκήο κφλν ηνπ θφζηνπο κεηαπνίεζεο.  

δ) κεηαπνίεζε ζθιεξνχ ζίηνπ ζε δπκαξηθά ελ γέλεη.  

ε) ππαγσγή εκπνξεπκάησλ ζε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή εληφο ησλ πνζνηηθψλ νξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη βάζεη εμηζνξξφπεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 510/2014 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.  

ζη) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 71-02, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

i) έιιεηςε εκπνξεπκάησλ παξαγφκελσλ ζηελ Έλσζε ηα νπνία ππάγνληαη ζηνλ ίδην νθηαςήθην θσδηθφ 

Ο, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εκπνξηθή πνηφηεηα θαη ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα εκπνξεχκαηα 

πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο κεηαπνίεζεο.  

ii) δηαθνξέο ηηκήο κεηαμχ εκπνξεπκάησλ παξαγφκελσλ ζηελ Έλσζε θαη εθείλσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζαρζνχλ, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπγθξίζηκα 

εκπνξεχκαηα δηφηη ε ηηκή ηνπο θαζηζηά νηθνλνκηθψο αδχλαηε ηελ πξνβιεπφκελε εκπνξηθή πξάμε.  

iii) ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ ηα ζπγθξίζηκα εκπνξεχκαηα δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπκβαηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ ηξίηε ρψξα, ή φηαλ, ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε, ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη 

λα ππαρζνχλ ζε ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο.  

iv) ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζην θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο 

πξνο επαλεμαγσγή, αλά αηηνχληα θαη αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, γηα θάζε νθηαςήθην θσδηθφ Ο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 150 000 επξψ.  

δ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηε 

ζέζε ηνπο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία.  

ε) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ρσξίο εκπνξηθφ ραξαθηήξα.  

ζ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο άδεηαο, ε νπνία εθδφζεθε 

θαηφπηλ εμέηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ.  

η) κεηαπνίεζε ζηεξεψλ θαη ξεπζηψλ θιαζκάησλ θνηληθέιαηνπ, ιαδηψλ απφ θνθνθνίληθα, ξεπζηψλ 

θιαζκάησλ ιαδηψλ απφ θνθνθνίληθα, ιαδηψλ θνηληθνππξήλα, ξεπζηψλ θιαζκάησλ ιαδηψλ 

θνηληθνππξήλα, ιαδηψλ babassu ή ιαδηψλ θίθεσο ζε πξντφληα ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα ηνλ θιάδν 

ησλ ηξνθίκσλ.  

ηα) κεηαπνίεζε ζε πξντφληα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αεξνζθάθε 

γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ εγθεθξηκέλεο δηάζεζεο «Έληππν 1 ηνπ EASA» ή ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2018/581 ηνπ πκβνπιίνπ.  
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ηβ) κεηαπνίεζε ζε πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ απηφλνκε αλαζηνιή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ 

πνπ ηζρχεη γηα νξηζκέλα φπια θαη ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

150/2003 ηνπ πκβνπιίνπ.  

ηγ) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ ζε δείγκαηα.  

ηδ) κεηαπνίεζε θάζε είδνπο ειεθηξνληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, κεξψλ, ζπλαξκνινγνχκελσλ 

ζηνηρείσλ ή άιισλ πιηθψλ ζε πξντφληα πιεξνθνξηθήο.  

ηε) κεηαπνίεζε εκπνξεπκάησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο Ο 2707 ή 2710 ζε εκπνξεχκαηα πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηνπο θσδηθνχο Ο 2707, 2710 ή 2902.  

ηζη) κεηαηξνπή ζε απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα, θαηαζηξνθή, αλάθηεζε κεξψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

ηδ) κεηνπζίσζε.  

ηε) ζπλήζεηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 220 ηνπ θψδηθα.  

ηζ) ε ζπλνιηθή αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο 

επαλεμαγσγή αλά αηηνχληα θαη αλά εκεξνινγηαθφ έηνο γηα θάζε νθηαςήθην θσδηθφ Ο δελ ππεξβαίλεη 

ηα 150.000 επξψ φζνλ αθνξά ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην παξάξηεκα 71-02 θαη ηα 

300.000 επξψ γηα άιια εκπνξεχκαηα, εθηφο αλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ πξννξίδνληαη λα ππαρζνχλ ζε 

θαζεζηψο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή ππφθεηληαη ζε πξνζσξηλφ ή νξηζηηθφ δαζκφ αληηληάκπηλγθ, 

ζε αληηζηαζκηζηηθφ δαζκφ, ζε κέηξν δηαζθάιηζεο ή ζε πξφζζεην δαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαζηνιή παξαρσξήζεσλ εθφζνλ είραλ δηαζαθηζηεί γηα ηε ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία.  
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ΤΝΗΜΜΔΝΟ 3 

 

Άξζξν 178-DA 

Λνγηζηηθέο θαηαρωξίζεηο 

(άξζξν 211 (1) θαη άξζξν 214(1) ηνπ θώδηθα) 

1. Οη ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 214 (1) ηνπ θψδηθα πεξηέρνπλ ηα εμήο:  

α) θαηά πεξίπησζε, ηελ παξαπνκπή ζηελ άδεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ ζε 
εηδηθφ θαζεζηψο.  

β) ηνλ MRN ή, φηαλ δελ ππάξρεη, νπνηνλδήπνηε άιιν αξηζκφ ή θσδηθφ πνπ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε 
ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ηα εκπνξεχκαηα ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαη, 
φηαλ έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 215(1)-ΔΣΚ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνλ ηξφπν εθθαζάξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο.  

γ) ηα δεδνκέλα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε αλαγλψξηζε ηεισλεηαθψλ εγγξάθσλ άιισλ 
εθηφο ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ, νπνησλδήπνηε άιισλ εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή 
εκπνξεπκάησλ ζε εηδηθφ θαζεζηψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ εγγξάθσλ φζνλ αθνξά ηελ αληίζηνηρε 
εθθαζάξηζε ηνπ θαζεζηψηνο.  

δ) ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ζήκαηα, ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο, ην πιήζνο θαη ηε θχζε ησλ 
δεκάησλ, ηελ πνζφηεηα θαη ηε ζπλήζε εκπνξηθή ή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ θαη, 
ελδερνκέλσο, ηα ζήκαηα αλαγλψξηζεο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ.  

ε) ηνλ ηφπν ησλ εκπνξεπκάησλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζή ηνπο.  

ζη) ηνλ ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα ησλ εκπνξεπκάησλ.  

δ) ηα ζηνηρεία ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηε λέα δαζκνινγηθή θαηάηαμε πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο ελ ιφγσ ζπλήζεηο εξγαζίεο.  

ε) ...  

ζ) ηα ζηνηρεία ηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεμαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε 
θχζε ηεο ηειεηνπνίεζεο.  

η) φπνπ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 86(1) 1 ΔΣΚ, ηα ζηνηρεία ηεο απνζήθεπζεο ή ησλ ζπλήζσλ εξγαζηψλ.  

ηα) ηνλ ζπληειεζηή απφδνζεο ή, φπνπ απαηηείηαη, ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ.  

ηβ) ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη ηνπο ειέγρνπο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ 
εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 223 -ΔΣΚ.  

ηγ) φηαλ απαηηείηαη ινγηζηηθφο δηαρσξηζκφο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην είδνο εκπνξεπκάησλ, ηνλ 
ηεισλεηαθφ ραξαθηήξα θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ πξνέιεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 

ηδ) ... 

ηε) ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ην άξζξν 241-DA γηα ηε δηαζάθεζε γηα  ηειεηνπνίεζεο πξνο 
επαλεμαγσγή 

ηζη) ηα ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ.  

ηδ) εάλ νη θαηαρσξίζεηο δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ θχξησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξίζεσλ γηα ηεισλεηαθνχο 
ζθνπνχο, ηελ παξαπνκπή ζηηο ελ ιφγσ θχξηεο ινγηζηηθέο θαηαρσξίζεηο γηα ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο.  

ηε) πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ γηα 
βάζηκνπο ιφγνπο.  

2. … 

3. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο δχλαληαη λα εθαξκφζνπλ απαιιαγή απφ ηελ απαίηεζε παξνρήο νξηζκέλσλ απφ 
ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ απηφ δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηεισλεηαθή επηηήξεζε θαη ηνπο ειέγρνπο 
ηεο ρξήζεο εηδηθνχ θαζεζηψηνο. 
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΔΛΔΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΔΠΑΝΔΞΑΓΩΓΗ  ΤΝΗΜΜΔΝΟ 4 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ………………………………… 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ……………………….. 

ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: CY 000-00-000-00000 
CDS: CYIPO-CY000-- 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΙΥΤΟ ΑΓΔΙΑ: ΜΜ/ΜΜ/ΔΔ - ΜΜ/ΜΜ/ΔΔ ΠΑΡΑΣΑΔΙ: ………………………. 
 

ΔΙΓΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ: …………………. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΔΣΩΣΟ:…………….. (ζε κήλεο) ΠΑΡΑΣΑΔΙ: ………………………….. 
 

ΔΓΚΡΙΘΔΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ: ……………..…….. 
      

ΔΓΚΡΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ (€): ………………...…… 
          

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΠΟΟΣΗΣΑ (εκεξ. έγθξηζεο/πνζφηεηα): …………………………………………….. 
     

ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΚΑΘΔΣΩ (ΔΙΑΓΩΓΔ) ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΔΣΩΣΟ (ΔΞΑΓΩΓΔ, ΘΔΗ Δ ΔΛ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΣΑΜΙΔΤΗ θιπ) 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΤ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ (ΜΠ) 

Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΓΟ-

ΑΡΙΘΜΟ  
ΔΓΔ 

ΚΩΓΙΚΟ 
Ο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ (€) Α/Α ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΓΟ-

ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΓΔ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 
ΠΡΟΪΟΝΣΟ 

ΤΝΣΔΛ. 
ΑΠΟΓΟΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΤ 

ΔΜΠΟΡΔΤΜ. 
ΠΟΤ ΠΔΡΙΔΥΔΣΑΙ 

ΣΑ ΜΠ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΔΙΑΓΟΜ. 
ΔΜΠΟΡ. 

                            

                            

                            

                            

                            

Α. ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΔ    
 

Β. ΤΝΟΛΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΔΔ    0 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ      ........................................... 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ………………………………………. 
ΦΡΑΓΙΔΑ 

ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
  

Σο παρόν ζγγραφο φυλάςςεται ςτο Φάκελο τησ άδειασ του δικαιοφχου 
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ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΑΔΕΙΑ…………………………………  
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ………………………..  
 

ΑΡ. ΑΓΔΙΑ: CY 000-00-000-00000 
CDS: CYIPO-CY000-- 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΑΔΕΙΑ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ-MM/MM/EE ΠΑΡΑΣΑΕΙ: ………………………….. 
 

  

ΕΙΔΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ: ………………..……. 
 

ΗΜΕΡ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΕΣΩΣΟ: ΜΜ/ΜΜ/ΕΕ ΠΑΡΑΣΑΕΙ: ………………………….. 
 

  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ: …………….…..…….. 
 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ (μήνες) : …. 
 

 

  

ΕΓΚΡΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ (€):………………………………. 
       

 
    

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟ ΚΑΘΕΣΩ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ   ΔΑΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝΕΙ 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟ-ΑΡ. ΕΔΕ ΚΩΔΙΚΟ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ (€)   
ΤΝΣ. 

ΕΙΑΓΩΓΙΚΟΤ 
ΔΑΜΟΤ 

ΠΟΟ ΕΙΑΓ. 
ΔΑΜΟΤ 

ΦΟΡΟ 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

ΦΠΑ         
(-%) 

ΤΝΟΛΟ 

  
 

                     

                         

  
ΤΝΟΛΟ ΕΙΑΓΩΓΗ Α                

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΙΑΓΟΜ. 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ 

ΠΟΤ ΠΕΡΙΕΧΕΣΑΙ ΣΑ 
ΜΠ 

ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΑ 
ΜΕΣΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α/Α ΑΡ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΔΟ-ΑΡ.  

ΕΔΕ 
ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 
Ο 

ΤΝΣΕΛ. 
ΑΠΟΔΟΗ 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ/ 
ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΑ 

ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

                        

                        

      
 ΤΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΗ Β   

 
   

  
  

Α-Β ΤΠΟΛΟΙΠΟ** 0 
 

  
 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  
   

 
  

 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ      ...........................................  ΦΡΑΓΙΔΑ 

ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ………………………………………. 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ………………………………………………………..……………. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ   ………………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 

Σο παρόν ζγγραφο φυλάςςεται ςτο Φάκελο τησ άδειασ του δικαιοφχου. **Αν δεν είναι μηδζν , δεν δικαιολογοφνται οι απώλειεσ και αν δεν ζχει υπαχθεί η υπόλοιπη ποςότητα μετά από ζγκριςη ςε άλλο 
καθεςτώσ αναςτολήσ πρζπει να καταβληθοφν οι ςχετικζσ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ 
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ΤΝΗΜΜΔΝΟ 6 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΚΑΘΔΣΩΣΟ 

ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΩΝ ΔΙΑΓΩΓΙΚΏΝ ΓΑΜΏΝ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 

 

(α) Τπαγσγή: 100 ΣΝΔ κε ελσζηαθνχ εκπνξεχκαηνο Α ππάγεηαη ζε θαζεζηψο ΙΡ ηελ 1.1.2020. πληειεζηήο 

απφδνζεο: 99%. Έγθξηζε ρξήζεο Άξζξνπ 86(3) ΔΣΚ. 

(β) Σειεηνπνίεζε: Υξεζηκνπνηνχληαη κφλν 80 ΣΝΔ ηνπ εκπνξεχκαηνο Α θαη παξάγνληαη 79ΣΝΔ πξντφληνο Β 

(θπξίσο κεηαπνηεκέλν πξντφλ), ππάξρεη 0.8 ΣΝΔ απψιεηα θαη δεκηνπξγείηαη 0.2 ΣΝΔ απφξξηκκα 

(δεπηεξεχνλ κεηαπνηεκέλν πξντφλ).  

(γ) Δθθαζάξηζε θαζεζηψηνο 

65 ΣΝΔ πξνϊόληνο Β  

επαλεμάγνληαη ή ππάγνληαη ζε άιιν 

ηεισλεηαθφ αλαζηαιηηθφ θαζεζηψο 

 π.ρ. ηεισλεηαθή απνηακίεπζε 

Κακία επηβάξπλζε 

0.2 ΣΝΔ απνξξίκκαηνο  

ηίζεηαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηηο 

5.5.2020 

Δθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 85(1) ΔΣΚ 

Τπνινγηζκφο ηεισλεηαθήο αμίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ζηηο 5.5.2020. 

Υξήζε ηνπ ζπληειεζηή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ ηζρχεη ζηηο 

5.5.2020 γηα ην απφξξηκκα. 

14 ΣΝΔ πξνϊόληνο Β  

ηίζεηαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηηο 

5.5.2020 

Δθαξκνγή Άξζξνπ 86(3) ΔΣΚ 

Τπνινγηζκφο ηεισλεηαθήο αμίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ίζρπε ηελ 1.1.2020 

Υξήζε ηνπ ζπληειεζηή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ ηζρχεη ζηηο 

5.5.2020 γηα ην κε ελσζηαθφ εκπφξεπκα Α. 

20 ΣΝΔ εκπνξεύκαηνο Α  

δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη κε απνδεθηή 

δηθαηνιφγεζε ηίζεηαη ζε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ζηηο 5.5.2020 

Δθαξκνγή πάληνηε ηνπ Άξζξνπ 85(1) ΔΣΚ 

Τπνινγηζκφο ηεισλεηαθήο αμίαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη ζηηο 5.5.2020. 

Υξήζε ηνπ ζπληειεζηή εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ ηζρχεη ζηηο 

5.5.2020 γηα ην εκπφξεπκα Α. 

0.8 ΣΝΔ απώιεηα θαηά ηε δηελέξγεηα 

εξγαζηώλ ηειεηνπνίεζεο 

Κακία επηβάξπλζε 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2  

Μεηαπνηεκέλα πξνϊόληα πνπ επαλεμάρζεθαλ γηα ηειεηνπνίεζε θαη επαλεηζάγνληαη ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζεζηώηνο ΙΡ. 

Τπνινγηζκφο εηζαγσγηθνχ δαζκνχ κε βάζε ην Άξζξν 258 ΔΣΚ 

Με ελσζηαθφ Δκπφξεπκα Α (βακβαθεξφ χθαζκα αμίαο €600-ζπλη. εηζαγσγηθνχ Γαζκνχ:8%) ππάγεηαη ζε 

θαζεζηψο ΙΡ. Αθνχ θνπεί θαη ξαθηεί, παξάγεηαη ην κεηαπνηεκέλν πξντφλ Β (πνπθάκηζν- πξνζηηζέκελε αμία: 

€400) ην νπνίν εμάγεηαη πξνζσξηλά γηα πεξαηηέξσ εξγαζίεο ηειεηνπνίεζεο (ηνπνζέηεζε θνπκπηψλ) ζε ηξίηε 

ρψξα (ρσξίο λα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο ΟΡ αιιά ππφ φξνπο ηνπ θαζεζηψηνο ΟΡ, ην θαζεζηψο ΙΡ 

αλαζηέιιεηαη) θαη απμάλεηαη ε αμία ηνπ θαηά €100. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηειεηνπνίεζεο, ην 

κεηαπνηεκέλν πξντφλ Γ (βακβαθεξά πνπθάκηζα αμίαο €1100-ζπλη. εηζαγσγηθνχ Γαζκνχ:12%), 

επαλεηζάγεηαη ζηελ ΔΔ φπνπ ζπλερίδεηαη ε ηειεηνπνίεζε ππφ ην θαζεζηψο ΙΡ (ΙΡ2) κε ηελ ξαθή 

δηαθνζκεηηθψλ θαη ζπζθεπαζία (πξνζηηζέκελε αμία €200) θαη ηίζεηαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία. 

Ο δαζκφο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Άξζξν 86(3) ΔΣΚ: Αμία Α Υ 8% + θφζηνο ηειεηνπνίεζεο εθηφο ΔΔ (+ 

έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο €40)=  €600 Υ 8%+(€100+€40) Υ 12% = €54,80 
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 

Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 78 ΔΣΚ 

1. Μηα κεηαπνηεηηθή κνλάδα εγθαηεζηεκέλε ζηελ ΔΔ εηζάγεη 10,000 kg λήκαηα απφ βακβάθη (Κσδηθφο 

Ο 5205, δαζκνινγηθφο ζπληειεζηήο: θαη’ αμία: 4%, θαηαγσγή: Κίλα) ζπλνιηθήο ηεισλεηαθήο αμίαο 

€20,000. 

2. Η κεηαπνηεηηθή κνλάδα είλαη θάηνρνο άδεηαο ρξήζεο θαζεζηψηνο ΣΔ γηα ηε κεηαπνίεζε ηνπ λήκαηνο 

ζε 40,000 m2 πθάζκαηνο απφ βακβάθη (Κσδηθφο Ο 5210, δαζκνινγηθφο ζπληειεζηήο: θαη’ αμία 

8%) θαη κε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ζηελ παξαγσγή αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ βακβαθεξψλ 

πνπθακίζσλ (Κσδηθφο Ο 6205, 6206, δαζκνινγηθφο ζπληειεζηήο θαη’ αμία: 12%). πληειεζηήο 

απφδνζεο: 1 πνπθάκηζν γηα θάζε 2 m2 χθαζκα απφ βακβάθη. 

3. Παξάγεη ζπλνιηθά 20,000 πνπθάκηζα κε ηεισλεηαθή αμία €8/αλά πνπθάκηζν θαηά κέζν φξν. 

πλνιηθή ηεισλεηαθή αμία: €160,000.  

4. Η κεηαπνηεηηθή κνλάδα επηζπκεί λα ζέζεη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ηα 20,000 πνπθάκηζα ζηηο 

28/8/2018 θαη λα ηα εμάγεη ζηελ Διβεηία ζηηο 28/9/2018. 

ελάξην 1 

ηηο 28/7/2018 ππνβάιιεηαη ΙΜΑ θαη γελληέηαη ηεισλεηαθή νθεηιή. 

(α) Δθηφο αλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά, εθαξκόδεηαη ην άξζξν 85-ΔΣΚ.  

Δηζαγσγηθφο δαζκφο: €160 000Υ12% = €19 200 

(β) Αλ δεηεζεί ε εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 86(3) ΔΣΚ (θαη επνκέλσο ηζρχεη ην άξζξν 72 DA) 

Δηζαγσγηθφο δαζκφο: € 20 000Υ4% = €800 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο φπσο 

πξνλνείηαη ζηελ ζπκθσλία EU-CH κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηαγσγήο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

άιιεο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 

ελάξην 2 

Σα 20,000 πνπθάκηζα εμάγνληαη ζηελ Διβεηία. Δθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαγσγήο ζην πιαίζην ηεο 

ζπκθσλίαο ΔΔ-CH θαη γίλεηαη απνδεθηή ε δηαζάθεζε επαλεμαγσγήο ΔΥΑ ζηηο 28/9/2018. 

Αλ ηα κε θαηαγφκελα εκπνξεχκαηα είραλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαηά ηε ζηηγκή ηεο επαλεμαγσγήο 

ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ (δει. ζηηο 28/9/2018), ν εηζαγσγηθφο δαζκφο ζα ήηαλ: €20 000Υ4% = €800. 

πλεπψο, γελληέηαη ηεισλεηαθή νθεηιή χςνπο €800 ζηηο 28/9/2018, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78(2) ΔΣΚ. Σν 

άξζξν απηφ αλαθέξεηαη ζην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο σο ε 

ηεισλεηαθή νθεηιή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνδνρή, ηελ ίδηα εκεξνκελία, ηεο δηαζάθεζεο γηα ζέζε ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ κε θαηαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί ην θαζεζηψο ΣΔ. 

Δάλ ην πνζφ ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζα ήηαλ 

ρακειφηεξν απφ ην πνζφ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ γηα ηα κε θαηαγφκελα εκπνξεχκαηα, είλαη πξνο φθεινο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα λα ζέζεη ηα κεηαπνηεκέλα πξντφληα ζε ειεχζεξε θπθινθνξία πξηλ ηελ εμαγσγή απηψλ 

εθαξκφδνληαο ην Άξζξν 85 ΔΣΚ , φπσο αλαθέξεηαη ζην ζελάξην 1(α). 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηζνδχλακσλ εκπνξεπκάησλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 

223(3)(β) ΔΣΚ. 


