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Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 
Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία, 
 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λευκωσίας, 
Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία, 
 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού, 
Ταχ. Θυρίδα 55699, 3781 Λεµεσός, 
 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αµµοχώστου, 
Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός, 
 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας, 
Ταχ. Θυρίδα 40287, 6302 Λάρνακα, 
 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου, 
Ταχ. Θυρίδα 60082, 8100 Πάφος, 
 
Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου, 
Ταχ. Θυρίδα 21657, 1511 Λευκωσία, 
 
Σύνδεσµο Γενικών Αποθηκών Αποταµίευσης και Αποθηκών 
∆ιαµετακοµίσεως Εµπορευµάτων, Ταχ. Θυρίδα 56242,  
3305  Λεµεσός, 
 
Παγκύπριο Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων, 
Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός, 
 
Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λευκωσίας, 
Ταχ. Θυρίδα 26834, 1648 Λευκωσία (Φαξ: 22491746), 
 
Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου, 
Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα, 
 
Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων, 
Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606 Λεµεσός. 
 
Κύριοι, 

Προτιµησιακές εισαγωγές στην Κοινότητα από το Ισραήλ 
 
Από 1 Φεβρουαρίου 2005 τίθενται σε ισχύ οι νέες τεχνικές διευθετήσεις για την εφαρµογή 
του Πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής της Συµφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε. – Ισραήλ, οι 
οποίες συµφωνήθηκαν µεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ στις 12 ∆εκεµβρίου 2004. 
Σύµφωνα µε τις νέες τεχνικές διευθετήσεις, οι Ισραηλινοί εξαγωγείς υποχρεούνται να 
καταγράφουν στις αποδείξεις προτιµησιακής καταγωγής (EUR.1 ή δηλώσεις τιµολογίου) τον 
τόπο παραγωγής των εµπορευµάτων που καλύπτονται από τις αποδείξεις καταγωγής 
όπως και τον ταχυδροµικό κώδικα του τόπου παραγωγής. 
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Εµπορεύµατα που καλύπτονται από απόδειξη καταγωγής πλην όµως έχουν παραχθεί σε 
περιοχές που τέθηκαν κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ από το 1967 και µετά, δεν 
θεωρούνται καταγόµενα από το Ισραήλ και συνεπώς, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση 
προτιµησιακής δασµολογικής µεταχείρισης.  
 
Πιστοποιητικά EUR.1 που θα εκδίδονται ή δηλώσεις τιµολογίου που θα γίνονται από την 1 
Φεβρουαρίου 2005, για εισαγωγές από το Ισραήλ και δεν φέρουν δήλωση για τον τόπο 
παραγωγής και τον αντίστοιχο ταχυδροµικό κώδικα ή η δηλωθείσα τοποθεσία και/ ή ο 
ταχυδροµικός κώδικας ανήκουν σε περιοχή που τέθηκε κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ 
από το 1967 και µετά, το πιστοποιητικό EUR.1 ή η δήλώση τιµολογίου θα είναι άκυρα.   
 
Στην περίπτωση που πιστοποιητικό EUR.1 ή δήλώση τιµολογίου αποδειχτούν άκυρα 
για τους πιο πάνω λόγους, οι εισαγωγείς θα κληθούν να καταβάλουν εισαγωγικούς 
δασµούς που θα υπολογιστούν µε τον κανονικό συντελεστή δασµού και τους 
ανάλογους φόρους. Επιπρόσθετα, θα κληθούν να καταβάλουν χρηµατική επιβάρυνση 
10% επί των οφειλοµένων δασµών και φόρων και τόκο προς 9% ετησίως επί του 
καταβλητέου ποσού συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατικής επιβάρυνσης, σύµφωνα 
µε το Άρθρο 52 του Νόµου 94(Ι)/2004 ή και χρηµατική ποινή σύµφωνα µε το Άρθρο 92 
του ίδιου Νόµου.  
 
Για την αποφυγή των πιο πάνω, οι εισαγωγείς και/ ή οι αντιπρόσωποι τους προτρέπονται να 
προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες: 
 

1. Να επιβεβαιώνουν µε τους Ισραηλινούς προµηθευτές τους ότι τα εµπορεύµατα που 
καλύπτονται από πιστοποιητικό EUR.1 ή δήλώση τιµολογίου έχουν παραχθεί σε 
περιοχή που δεν έχει περιέλθει κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ από το 1967 και 
µετά. 

 
2. Να ελέγχουν συστηµατικά τις αποδείξεις καταγωγής για να βεβαιώνονται ότι η 

δήλωση της τοποθεσίας και ο ταχυδροµικός κώδικας υπάρχουν σε αυτές. 
 

3. Να ελέγχουν ότι πράγµατι οι τοποθεσίες και οι ταχυδροµικοί κώδικες δεν 
αντιστοιχούν σε περιοχές που έχουν περιέλθει κάτω από τον έλεγχο του Ισραήλ από 
το 1967 και µετά. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνεται σε συνεργασία µε τα κατά 
τόπους τελωνεία ή µε το Αρχιτελωνείο (στα τηλέφωνα 22601659 και 226011707). 

 
Σχετική Ανακοίνωση στους εισαγωγείς δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σειρά C αρ. 20, ηµεροµηνίας 25/1/2005.       
 
 
 

        Με τιµή 
 
 
 
 
 (Χρ. Χατζηχριστοδούλου) 
  ∆ιευθύντρια 
  Τµήµατος Τελωνείων 
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