
ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Α. Θζματα ςχετικά με τθν νομοκεςία 

Τελωνεία Εξαγωγισ και Εξόδου 

1. Ροιο είναι το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγισ(Customs office of export) ςτο οποίο πρζπει να υποβλθκεί θ διαςάφθςθ; 

Σφμφωνα με το άρκρο 161(5) του Καν(ΕΟΚ) αρικ. 2913/92 θ «διαςάφθςθ εξαγωγισ κατατίκεται ςτο Τελωνείο που είναι αρμόδιο για τθν 

εποπτεία του τόπου που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εξαγωγζασ ι όπου τα εμπορεφματα ςυςκευάηονται ι φορτϊνονται για τθν μεταφορά 

εξαγωγισ».  Σχετικι είναι θ  επιςτολι του Τμιματοσ Τελωνείων προσ το Σφνδεςμο Τελωνειακϊν Ρρακτόρων θμε/νίασ 21/10/2013 με κζμα 

Διαδικαςία Εξαγωγισ εμπορευμάτων. 

 

2. Ροιο πρζπει να δθλϊνεται ςαν Τελωνείο Εξόδου (Customs office of exit); 

Σφμφωνα με τθν νομοκεςία, άρκρο 793(2) του 2454/93, το Τελωνείο εξόδου είναι το τελευταίο Τελωνείο πριν τα εμπορεφματα 

εγκαταλείψουν το Τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Κοινότθτασ. Στθν περίπτωςθ τθσ άμεςθσ εξαγωγισ (διαδρομι κατευκείαν ςε Τρίτθ Χϊρα) 

τελωνείο εξόδου κα είναι πάντα κυπριακό τελωνείο. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ζμμεςθσ εξαγωγισ (διαδρομι μζςω άλλου Κράτουσ Μζλουσ) για ςκοποφσ ταχφτερθσ διεκπεραίωςθσ τθσ διαςάφθςθσ 

εξαγωγισ μπορεί να δθλϊνεται ωσ τελωνείο εξόδου το κυπριακό τελωνείο ςτισ εξισ δφο περιπτϊςεισ: 

 Εάν υπάρχει ενιαίοσ τίτλοσ μεταφοράσ (φορτωτικι με τελικό προοριςμό τθν Τρίτθ χϊρα)  και δεν γίνει μεταφόρτωςθ και τα 

εμπορεφματα κα ςυνεχίςουν ςτον τελικό προοριςμό με το ίδιο μεταφορικό μζςο  

 Εάν υπάρχει ενιαίοσ τίτλοσ μεταφοράσ αλλά γίνει μεταφόρτωςθ ςε άλλο μεταφορικό μζςο (αεροπορικι μεταφορά π.χ Lufhtansa, 

British Airways) 

Σθμειϊνεται ότι εάν δεν υπάρχει ενιαίοσ τίτλοσ μεταφοράσ και γίνει μεταφόρτωςθ των εμπορευμάτων ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ νοουμζνου 
ότι υπάρχει ςυνδυαςμζνθ μεταφορά (πχ. Θαλάςςια-οδικι), προτοφ αναχωριςουν για Τρίτθ χϊρα τότε το τελωνείο εξόδου κα δθλϊνεται 
το  τελευταίο τελωνείο του άλλου Κράτουσ Μζλουσ. 

3. Πταν ζχω εξαγωγι μζςω ταχυδρομείου ποιο κα είναι το τελωνείο εξαγωγισ και ποιο κα είναι το τελωνείο εξόδου;  

Το τελωνείο εξαγωγισ κα είναι το ταχυδρομικό γραφείο από το οποίο κα ςταλοφν τα εμπορεφματα. Τα τελωνειακά γραφεία βρίςκονται 

μζςα ςτο ςφςτθμα και μποροφν να επιλεχκοφν ανάλογα 150 Ταχ. Λευκωςίασ ,450 Ταχ.Λάρνακασ,550 Ταχ.Λεμεςοφ,650 Ταχ. Ράφου. 

Τελωνείο εξόδου κα είναι το αεροδρόμιο Λάρνακασ ι Ράφου θ  το Λιμάνι Λεμεςοφ. 



Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου - ΕXS 

4. Ρότε δεν απαιτείται διαςάφθςθ και απαιτείται EXS; 

Για το κζμα αυτό ζχει εκδοκεί εγκφκλίοσ ΣΔΕΞ/ECS (10) θμε/νίασ 10 Φεβρουαρίου 2013. Με βάςθ τθν ιςχφουςα Κοινοτικι Τελωνειακι 

Νομοκεςία (άρκρο. 842α του καν. 2454/93), θ Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου απαιτείται εκεί όπου δεν απαιτείται Τελωνειακι Διαςάφθςθ 

Εξαγωγισ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου εφαρμόηονται εξαιρζςεισ. Ριο κάτω ςυνοψίηονται οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ αναμζνεται να 

κατατεκεί  Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (EXS) ςτθν Κφπρο:  

 Για τισ επανεξαγωγζσ μθ κοινοτικϊν εμπορευμάτων από Ρροςωρινι Εναπόκεςθ όταν το φορτίο ζχει μείνει εκεί πζραν των 14 
θμερϊν.  

 Για τισ επανεξαγωγζσ μθ κοινοτικϊν εμπορευμάτων από Ρροςωρινι Εναπόκεςθ όταν το φορτίο ζχει μείνει εκεί κάτω των 14 
θμερϊν, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει αλλάξει ο παραλιπτθσ ι ο τελικόσ προοριςμόσ. 

 Για τα κοινοτικά φορτία που αποςτζλλονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ με μεταφόρτωςθ ςε λιμάνι ι αεροδρόμιο τρίτθσ χϊρασ.   

 Για τα άδεια εμπορευματοκιβϊτια  για τα οποία μεςολαβεί ςυμβόλαιο μεταφοράσ. 
 

Διόρκωςθ Διαςάφθςθσ  

5. Ο διαςαφθςτισ εφόςον υποβάλει τθν διαςάφθςθ μπορεί να τθν διορκϊςει; 

Ο διαςαφιςτισ μπορεί να αιτθκεί τροποποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ μζςω του ςυςτιματοσ με τθν λειτουργία «amendment request». Το 

μινυμα για το αίτθμα τροποποίθςθσ (ΙΕ513 - amendment request) είναι υπό ανάπτυξθ και αναμζνεται θ υλοποίθςθ του.  

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ, (τελευταία παράγραφοσ ςελ 14) εναπόκειται ςτον Τελωνείο κατά πόςο κα 

δεχκεί τισ διορκϊςεισ. 

 

6. Τι γίνεται όταν μετά τθν αποδζςμευςθ των εμπορευμάτων (released for export) θ διαςάφθςθ πρζπει να διορκωκεί; Ρχ άλλαξε το 

μεταφορικό μζςο γιατί το πλοίο/πτιςθ κακυςτζρθςε; 

Ειδοποιείται το Τελωνείο εξόδου ϊςτε να προβεί ςτισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ.  Σφμφωνα με τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ εναπόκειται 

ςτον τελωνειακό αν κα δεχκεί τισ διορκϊςεισ κακϊσ αυτό εξαρτάται από το ποιοσ είναι ο λόγοσ διόρκωςθσ. 

 

 

 

 



Συςκευαςίεσ  

7. Πταν διάφορα είδθ εμπορευμάτων ςυςκευάηονται ςτο ίδιο πακζτο τότε πωσ δθλϊνεται ο αρικμόσ πακζτων ανά είδοσ? Ρχ 3 είδθ ςε 2 

πακζτα; 

Στο εμπόρευμα με τθν λιγότερθ ποςότθτα βάηω πακζτα 0 ϊςτε να ςυμφωνεί το άκροιςμα. Ρ.χ 3 είδθ  εμπορευμάτων ςε 2 πακζτα τότε το  

total number of packages = 2, πρϊτο είδοσ = 1 πακζτο, δεφτερο είδοσ= 1 πακζτο, τρίτο είδοσ= 0 πακζτο. Σθμειϊνεται ότι ςε τζτοια 

περίπτωςθ για το είδοσ με πακζτα 0 ςτο πεδίο marks and numbers κα υπάρχει λεπτομερι περιγραφι  τθσ ςυςκευαςίασ θ οποία πρζπει να 

είναι ίδια με το άλλο είδοσ που ςυςκευάςτθκε ςτο ίδιο πακζτο. (R160) 

 

8. Πταν ζχω πολλαπλζσ ςυςκευαςίεσ πχ 100 χαρτόνια ςε 5 παλζτα τι δθλϊνω ςτο είδοσ ςυςκευαςίασ; 

Δθλϊνεται θ  ςυςκευαςία θ οποία κα μετρθκεί ςε περίπτωςθ ελζγχου από το Τελωνείο. Στο πεδίο marks and number μπορϊ να γράψω 

λεπτομζρειεσ για τθν ςυςκευαςία. πχ  100 cartons in 5 pallets.  

 

Τρόποι μεταφοράσ  

9. Τι πρζπει να ςυμπλθρϊςω ςτο πεδίο 25 και ςτο πεδίο 26. Τι δθλϊνω όταν τα εμπορεφματα κα φφγουν από Λάρνακα με αεροςκάφοσ 

μζςω άλλου κράτουσ μζλουσ και μετά με πλοίο προσ τθν Τρίτθ χϊρα;  

Στο πεδίο 25 καταγράφεται ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα δθλαδι για το μεταφορικό μζςο με το οποίο τα εμπορεφματα κα εξζλκουν 

του εδάφουσ τθσ κοινότθτασ. Στο πεδίο 26 καταγράφεται ο τρόποσ μεταφοράσ κατά τθν αναχϊρθςθ για τθν εξαγωγι. Στο παράδειγμα ςτο 

25 κα καταχωρθκεί κωδικόσ 1 (καλάςςια) και ςτο πεδίο 26 ο κωδικόσ 4 (αεροπορικι). 

 

10. Πταν ζχω ζμμεςθ εξαγωγι , το Τελωνείο Εξαγωγισ είναι θ πχ θ Λευκωςία και το Τελωνείο εξόδου είναι ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ πχ 

Γερμανία τότε υπάρχει ςυνδυαςμόσ εςωτερικισ μεταφοράσ, δθλαδι αρχικά οδικϊσ από Λευκωςία –Λάρνακα και μετά αεροπορικϊσ 

Λάρνακα - Γερμανία και από το Βζλγιο κα πάνε καλαςςίωσ ςτθν Τρίτθ χϊρα. Τι πρζπει να δθλϊςω ςτο πεδίο 25 και ςτο πεδίο 26; 

Στο πεδίο 25  κα δθλϊςω 1 –sea καλαςςίωσ που είναι ο τρόποσ που κα εξζλκουν τθσ κοινότθτασ από τθν Γερμανία  και ςτο πεδίο 26 

δθλϊνω τον τρόπο μεταφοράσ που αφορά  τθν μεγαλφτερθ απόςταςθ  μζςα ςτθν Ε.Ε που είναι 4-air Λάρνακα-Γερμανία. Η οδικι 

μεταφορά Λευκωςία-Λάρνακα δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

 



Απαγόρευςθ εξαγωγισ  

11.  Σε περίπτωςθ που απαγορευτεί θ εξαγωγι και ςταλεί μινυμα «not released for export» κα κοινοποιείται και ο λόγοσ απαγόρευςθσ; 

Ο οικονομικόσ φορζασ λαμβάνει το μινυμα ΙΕ561 και το ςτάδιο τθσ κίνθςθσ μετατρζπεται ςε not released for export χωρίσ όμωσ να  

κοινοποιείται μζςα από το ςφςτθμα ο λόγοσ απαγόρευςθσ.  

Β. Γενικά κζματα ςχετικά με το ςφςτθμα 

1. Η διαςάφθςθ ζχει υποβλθκεί και ζχει δοκεί αρικμόσ MRN αλλά δεν μπορεί να τυπωκεί;  

Για να μπορεί να εκτυπωκεί θ διαςάφθςθ και να κεωρείται επίςθμο ζγγραφο (barcode) πρζπει να ζχει περάςει το ςτάδιο released for 

export, ζχει δθλαδι δοκεί ζγκριςθ για να εξαχκοφν τα εμπορεφματα.  Σε περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ βρίςκεται ςε αυτό το ςτάδιο αλλά 

πάλι δεν τυπϊνεται τότε πικανόν να πρζπει να αλλάξουν κάποιεσ ρυκμίςεισ ςτον πλοθγό(browser).  Ενϊ βρίςκομαι μζςα ςτο ςφςτθμα 

επιλζγω  tools - Internet options - security-customs level - download file - εάν είναι disable το  κάνω enable. 

1.           2.        3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Θα πρζπει να καταχωροφνται και πρόςκετοι κωδικοί εκτόσ από τθν δαςμολογικι ταξινόμθςθ; 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτοφ υποβάλει τθν διλωςθ πρζπει να ελζγχει τα απαιτοφμενα μζτρα (πρόςκετοι κωδικοί, πιςτοποιθτικά, 

ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ κλπ)  ςφμφωνα με τθν δαςμολογικι ταξινόμθςθ μζςα ςτο ςφςτθμα Taric ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ, 

επιλζγοντασ «μζτρα - μζςω ονοματολογίασ». Σε περίπτωςθ που ςτα μζτρα υπάρχουν  πρόςκετοι κωδικοί τότε πρζπει να καταχωρθκοφν 

ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ διαςάφθςθσ. 

http://10.183.18.11:8003/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=4229 

 

 
 

3. Πταν εκδίδεται τιμολόγιο ςε δολάριο Αμερικισ το ςφςτθμα δεν περιλαμβάνει το δολάριο τι γίνεται; 

Στο πεδίο του νομίςματοσ υπάρχουν μόνο οι επιλογζσ για νομίςματα των κρατϊν μελϊν , ςε περίπτωςθ που το τιμολόγιο είναι ςε άλλο 

νόμιςμα τότε επιλζγω το ευρϊ και  μετατρζπω με βάςθ τθν ιςοτιμία.  

 

4. Συνδζεται θ δαςμολογικι ταξινόμθςθ μζςα ςτο taric με τον κωδικό επικίνδυνων εμπορευμάτων;  

Πχι δεν ςυνδζεται , ςε περίπτωςθ που τα εμπορεφματα ανικουν ςε κάποια κατθγορία επικίνδυνων εμπορευμάτων τότε το δθλϊνω ςτο 

κατάλλθλο πεδίο. 

 

5. Μπορϊ να φυλάξω τα δεδομζνα μιασ διαςάφθςθσ για να τα επαναχρθςιμοποιιςω (temporary save) ; 

Ενϊ ςυμπλθρϊνω τθν διαςάφθςθ μπορϊ να τθν φυλάξω ςτθν προςωρινι αποκικευςθ (temporary save) ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθν 

ςυμπλθρϊνω και να τθσ δϊςω όποιο ενδεικτικό όνομα επικυμϊ (π.χ clothing, Andreas ltd, scrap, EK108 17/9/13 etc). Τθν ίδια διαςάφθςθ 

μπορϊ να τθν επαναχρθςιμοποιιςω και να τθν τροποποιιςω όςεσ φορζσ χρειάηεται και να τθν φυλάξω  με τα τροποποιθμζνα δεδομζνα 

αφοφ πατιςω πάλι temporary save. Για να φυλάξω μια νζα με εντελϊσ διαφορετικά ςτοιχεία αλλά να ζχω και φυλαγμζνθ τθν παλιά 

πρζπει να τθν δθμιουργιςω από τθν αρχι.  

http://10.183.18.11:8003/tariff/uc/qry/ccrm/search.jsf?conversationId=4229


6. Αρικμόσ ςφραγίδασ του εμπορευματοκιβωτίου που καταχωρείται;  

Στο πεδίο seals ςφμφωνα με τθν ορολογία από το παράρτθμα 30Α του Καν.2454/93,  καταχωρείται ο αρικμόσ αναγνϊριςθσ των 

μολυβοςφραγίδων που τίκενται ςτον εξοπλιςμό μεταφοράσ, όταν χρθςιμοποιοφνται. Δθλαδι ο αρικμόσ ςφραγίδασ που κα βάλει ο 

εξαγωγζασ πάνω ςτο εμπορευματοκιβϊτιο ι ςε άλλο εξοπλιςμό μεταφοράσ. 

 

7. Πταν θ διαςάφθςθ αφορά προςωπικζσ εξαγωγζσ (personal effects) ποιον κωδικό κα καταχωριςω ςτο πεδίο «κωδικόσ ςυναλλαγισ/ 

nature of  transaction;» 

Στο ςυγκεκριμζνο πεδίο  κα γίνει επιλογι του κωδικοφ 99 (άλλεσ ςυναλλαγζσ).   

 

8. Πταν θ περιγραφι εμπορευμάτων περιζχει πολλζσ λεπτομζρειεσ πχ παποφτςια, μοντζλλο, είδοσ κλπ που το καταχωρϊ; 

Tο πεδίο description-περιγραφι ζχει χωρθτικότθτα μζχρι και 280 χαρακτιρεσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει μεγάλθ ποικιλία μοντζλων και 

αφορά τθν ίδια ταξινόμθςθ και θ περιγραφι είναι μεγαλφτερθ από 280 χαρακτιρεσ τότε μπορϊ να δθμιουργιςω δεφτερο χϊριςμα με τθν 

περιγραφι των υπόλοιπων μοντζλων, τθν αξία τουσ ,το  βάροσ κλπ, ζςτω και αν θ δαςμολογικι ταξινόμθςθ είναι θ ίδια. 

 

9. Πταν θ διαςάφθςθ αφορά επανεξαγωγι ποια θ διαφορά από τθν κανονικι διαςάφθςθ;  

Υπάρχουν 3 ςθμεία όπου ο διαςαφθςτισ πρζπει να προςζξει. Θα πρζπει ςτο πεδίο warehouse να καταχωρθκεί ο αρικμόσ τθσ Αποκικθσ. 

Στο πεδίο procedure code πρζπει να καταχωρθκεί ο κατάλλθλοσ κωδικόσ διαδικαςίασ και ςτο πεδίο administrative references κα πρζπει 

να καταχωρθκεί ο αρικμόσ stock ΘΗΣΕΑ. Ο τρόποσ καταχϊρθςθσ ςτα πεδία πρζπει να γίνει ωσ εξισ :  

1. Αρικμόσ Αποκικθσ    2. Κωδικόσ διαδικαςίασ   3. Αρ. Αποκζματοσ ΘΗΣΕΑ 



10. Πταν θ διαςάφθςθ αφορά επανεξαγωγι απενεργοποιείται το πεδίο 18 πτιςθ ι πλοίο identity means of transport at departure. Δεν 

πρζπει να το καταχωριςω; 

Σε τζτοια περίπτωςθ καταχωροφμε τθν πτιςθ/πλοίο και τθν θμερομθνία ςτο πεδίο 21-identity of means of transport at border. Σε 

μελλοντικι ζκδοςθ του ςυςτιματοσ το πρόβλθμα αυτό δεν κα υπάρχει και κα καταχωρείται ςτο πεδίο  18 ο αρικμόσ πτιςθσ/ πλοίου. 

 

11. Ρου  καταχωρϊ τα διάφορα πιςτοποιθτικά πχ για απορρίμματα, EUR 1; 

Στα πεδία των goods, ςτο πεδίο documents/certificates καταχωρϊ τα διάφορα πιςτοποιθτικά/άδειεσ τα οποία  είναι κωδικοποιθμζνα. Ρ.χ 

 Ν380 εμπορικό τιμολόγιο  

 Ν740 φορτωτικι  

 C672 πιςτοποιθτικό για απορρίματα (scrap) ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1013/2006 

 Ν705 Bill of lading 

 N271 Packing list 

 N954  EUR 1 

 N740 air way bill 

Σθμειϊνεται ότι προσ το παρόν μόνο τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται από το TARIC μπορουν να καταχωρθκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο 

πεδίο. Τα εκνικά πιςτοποιθτικά μποροφν να καταχωρθκοφν ςτο πεδίο  περιγραφι/description.  

 

12. Ρωσ κα είμαι ςίγουροσ τι πρζπει να ςυμπλθρϊςω ςε κάκε πεδίο; 

Η θλεκτρονικι διαςάφθςθ ςυμπλθρϊνεται με παρόμοιο τρόπο όπωσ και θ ζντυπθ διαςάφθςθ. Ζχει δθμοςιευτεί ςτθν  ιςτοςελίδα 

ζγγραφο με ακριβι περιγραφι του τι πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε πεδίου με βάςθ τον Καν. 2454/93 ςτο εξισ link: 

 http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/6FFC8A57366CA745C2257BF3002ACDE3?opendocument,  

 

13. Γιατί δεν εμφανίηονται όλα τα τελωνεία των χωρϊν ςτισ επιλογζσ για τελωνεία εξόδου ;  

Στο ςυγκεκριμζνο πεδίο υπάρχει επιλογι για τα τελωνεία τα οποία ζχουν καταχωρθκεί από τα Κράτθ Μζλθ ςε κεντρικό ςφςτθμα τθσ 

Επιτροπισ ότι ζχουν ρόλο exit όπωσ τα ζχουν δθλϊςει τα Κράτθ Μζλθ. Σε περίπτωςθ που δεν εμφανίηεται κάποιο τελωνείο τότε να ςταλεί 

ςχετικό ερϊτθμα ςτο helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy 

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/6FFC8A57366CA745C2257BF3002ACDE3?opendocument
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14. Στο πεδίο 30 location τι ςυμπλθρϊνω;  

Σφμφωνα με τθν νομοκεςία ςτο πεδίο αυτό Συμπλθρϊνω τον ακριβι χϊρο, ςτον οποίο είναι δυνατό να εξεταςτοφν τα εμπορεφματα. Σε 

περίπτωςθ δθλαδι που θ διαςάφθςθ επιλεγεί για ζλεγχο αυτόσ είναι ο χϊροσ που κα προςζλκει ο τελωνειακόσ να ελζγξει τα 

εμπορεφματα. (πχ code: Nicosia goods: exporter premises, Latsia factory etc) Εάν ο διαςαφθςτισ επιλζξει να μθν ςυμπλθρϊςει τίποτα ςτο 

πεδίο αυτό τότε αυτό ςθμαίνει ότι ςε περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ επιλεγεί για ζλεγχο τότε ο ζλεγχοσ κα γίνει ςτο τελωνείο εξαγωγισ και 

ο διαςαφθςτισ/εξαγωγζασ κα προςζλκει μαηί με τα εμπορεφματα ςτο τελωνείο για να γίνει ο ζλεγχοσ.  

 

15. Τι γίνεται ςε περίπτωςθ που ζχω μερικι εξαγωγι τθσ ποςότθτασ που δθλϊκθκε ςτθν διαςάφθςθ  

Εάν γνωρίηω εκ των προτζρων ότι δεν κα εξαχκεί όλθ θ  ποςότθτα εμπορευμάτων με το μεταφορικό μζςο  ςε ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία 

είναι προτιμότερο να υποβάλω διαφορετικζσ   διαςαφιςεισ ϊςτε να μθν εκκρεμεί θ διεκπεραίωςθ τουσ μζχρι να εξαχκεί όλθ θ ποςότθτα. 

Σε περίπτωςθ που θ μερικι εξαγωγι τθσ ποςότθτασ προκφψει αφότου υποβλθκεί θ διαςάφθςθ, τότε κα πρζπει το εκτυπωμζνο MRN να 

φζρει ευκρινισ χειρόγραφθ ζνδειξθ part shipment. ςε τζτοια περίπτωςθ πρζπει να κρατείται αντίγραφο τθσ διαςάφθςθσ και  να 

καταχωρείται δευτερθ ζνδειξθ για part shipment όταν εξαχκεί δεφτερο μζροσ τθσ ποςότθτασ.  H διαςάφθςθ κα διεκπεραιωκεί (exported) 

όταν εξαχκεί όλθ θ ποςότθτα.  

 

16. Πταν ζχω προςωπικι εξαγωγι και χρθςιμοποιϊ ςαν EORI του εξαγωγζα τον αρικμό CY99999981G, που κα καταχωριςω τα ςτοιχεία του 

εξαγωγζα; 

Στο πεδίο περιγραφι/description μαηί με τθν περιγραφι των εμπορευμάτων καταχωρϊ το όνομα, ταυτότθτα/διευκυνςθ του εξαγωγζα. 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Θζματα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ 

1. Ρόςο χρόνο χρειάηεται μια διαςάφθςθ εξαγωγισ για να εγκρικεί και να γίνει released for export. 

Οι διαςαφιςεισ εξαγωγισ αφότου υποβλθκοφν εμφανίηονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ το χρόνο υποβολισ ςτισ οκόνεσ των 

Λειτουργϊν του Κλάδου Εξαγωγϊν. Οι λειτουργοί ανάλογα με το φόρτο εργαςίασ προχωροφν τισ διαςαφιςεισ με βάςθ τθν ςειρά που 

ζχουν υποβλθκεί.  

 

2. Τα ςυνοδευτικά ζγγραφα κα ελζγχονται κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ ι κατά τθν φόρτωςθ.  

Αυτό εξαρτάται από το Τελωνείο εξαγωγισ και τισ οδθγίεσ ελζγχου που κα δϊςει. 

 

3. Σε περίπτωςθ που κζλω να εξουςιοδοτιςω εκτελωνιςτι να υποβάλει τισ διαςαφιςεισ πωσ κα γίνεται  

Εάν υπάρχει ιδθ κατατικζμενθ εξουςιοδότθςθ προσ τελωνειακό πράκτορα για το Σφςτθμα Ειςαγωγϊν, τότε ειδοποιϊ το Τελωνείο –Τομζα 

Εξαγωγϊν να καταχωριςει τθν εξουςιοδότθςθ  και ςτο Σφςτθμα Εξαγωγϊν. Για νζεσ εξουςιοδοτιςεισ κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθμα 

με τθ ςυνικθ διαδικαςία  ςτο ζντυπο Τελ.1002 με χαρτόςθμα. Οι τελωνειακοί πράκτορεσ μποροφν να αποςτείλουν αίτθμα ςτο 

helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy  ςτο οποίο να ηθτοφν να καταχωρθκοφν οι εξουςιοδοτιςεισ που ζχουν ιδθ  ςτο ςφςτθμα 

Ειςαγωγϊν για τουσ πελάτεσ τουσ που είναι και εξαγωγείσ.   

 

4. Πταν υποβάλω μια διαςάφθςθ και το τελωνείο είναι κλειςτό τι γίνεται? 

Ρροσ το παρόν θ διαςάφθςθ γίνεται αποδεκτι από το ςφςτθμα και παραμζνει ςε ςτάδιο accepted μζχρι να ανοίξει το Τελωνείο εξαγωγισ.  

 

5. Τι γίνεται με τισ διαςαφιςεισ για τα εμπορεφματα τα οποία εξάγονται με ςυνοδεία επιβάτθ ςε πτιςθ? 

Θα κατατίκεται κανονικά θλεκτρονικι διαςάφθςθ αλλά ςτο πεδίο description κα καταχωρείται και το λεκτικό “goods accompanied by 

passenger” accompanying  

 

6. Πταν θ διαςάφθςθ επιλεγεί για ζλεγχο (ςτάδιο under control) ι ζχει γίνει released for export  επιτρζπεται να γίνει διόρκωςθ 

Σφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ το αίτθμα τροποποίθςθσ δεν επιτρζπεται μετά που θ διαςάφθςθ επιλεγεί για ζλεγχο και ςταλεί το μινυμα 

ΙΕ560 οφτε όταν θ διαςάφθςθ γίνει released for export. Εντοφτοισ μζςω τθσ διαδικαςίασ ελζγχου από τον τελωνειακό μποροφν να γίνουν 

κάποιεσ διορκϊςεισ. Σφμφωνα με τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ (τελευταία παράγραφοσ ςελ 14) εναπόκειται ςτον τελωνειακό αν κα 

δεχκεί τισ διορκϊςεισ.  
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