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ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

 

1. ΑΠΟΣΟΛΗ  

Ζ Απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ είλαη:  

• ε αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο κέζα από ηελ παξεκπόδηζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

λαξθσηηθώλ, όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη άιισλ αγαζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε 

απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο.  

• ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ γηα ηα νπνία έρεη επζύλε, θαηαινγηζκό θαη απόδνζε 

ησλ Ηδίσλ Ξόξσλ ζηα ηακεία ηεο Θνηλόηεηαο,  

• ν έιεγρνο ηεο ξνήο αγαζώλ από ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηόο ηνπ απνηειεζκαηηθνύ 

ειέγρνπ ηεο Θπβέξλεζεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε 

θπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθό έιεγρν, κε βάζε ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην ηεο Δ.Δ.∙ 

• ε δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη,  

• ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ αθνξνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ.  

2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν. Απνηειείηαη από ην 

Αξρηηεισλείν θαη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνύ, Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ. Ρν ηεισλείν 

ηεο Ξάθνπ ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Ιεκεζνύ. 

Πηειερώλεηαη από ηεισλεηαθό, γξακκαηεηαθό, δηνηθεηηθό θαη ινγηζηηθό πξνζσπηθό θαζώο επίζεο 

θαη κε αξηζκό εξγαηώλ. Νη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπ ηεισλεηαθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη 

445, ελώ ππεξεηνύλ θαη 6 έθηαθηνη Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ Ανξίζηνπ Σξόλνπ. 

Κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηειερσλόηαλ ζπλνιηθά κε 339 

ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο όπσο πην θάησ: 

 

Πίνακαρ: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Σμήμαηορ Σελωνείων ανά επαπσία 

Πποζωπικό 
Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων 

ύνολο 
Απσιηελωνείο Λεςκωζίαρ Λεμεζού Λάπνακαρ Πάθος 

Ρεισλεηαθό Ξξνζσπηθό  90 52 116 67 14   339 
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3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεύνληαο : 

 ζηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο γεληθόηεξεο επεκεξίαο ηνπ πνιίηε, 

 ζηελ εθπιήξσζε ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ θαη θνηλσληθνύ ηνπ ξόινπ,  

 ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,   

 ζηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο,  

 ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ζηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ ηθαλόηεηαο,  

 ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο εξγαζίαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο,  

 ζηελ εμνηθνλόκεζε πνιύηηκσλ πόξσλ θαη, 

 ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο,  

έρεη εθαξκόζεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010, κηα ζεηξά από βαζηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ 

ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ γεληθόηεξσλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ ηεο Θπβέξλεζεο θαη εηδηθόηεξα 

ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζρεδηαζκώλ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθώλ.   

4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΚΑΣΑ ΣΟ 2010 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ, επηδηώθνληαο ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθώλ ηνπ ζηόρσλ, αλέπηπμε πινύζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε νπνία εληάζζεηαη ζηνπο 

αθόινπζνπο βαζηθνύο ηνκείο - πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Ειζππάξειρ 

Θαηά ην 2010 ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαη ηεο πεξεζίαο Φ.Ξ.Α. αλήιζαλ 

ζην πνζό ησλ €2.376,9 εθ. παξνπζηάδνληαο έηζη, κηα ειάρηζηε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

0,3% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 2009 πνπ ήηαλ €2.368,8 εθ. Πε απόιπηνπο 

αξηζκνύο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά €8,1 εθ.  

Ρερλνινγία 
ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο  
 

Δπηβνιή ηνπ 
Λόκνπ 

Δπηκόξθσζε, 

Δζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο 

 

Δηζπξάμεηο 

Λνκνζεηηθή 
Δξγαζία 

 

Γηνηθεηηθέο 
Γνκέο θαη 
πξνζσπηθό 

Ρεισλεηαθέο 
Γηαδηθαζίεο 
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Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ είζπξαμε έκκεζσλ θόξσλ, κε ηελ είζπξαμε €642,1 

εθ., πνζό ην νπνίν αλαιύεηαη ζε €36.5 εθ. εηζαγσγηθνύο δαζκνύο, €600.3 εθ. θόξνπο 

θαηαλάισζεο, €5.3 εθ. άιια έζνδα θαζώο επίζεο θαη €404,3 εθ. Φ.Ξ.Α.* πνζό ην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα Φ.Ξ.Α.  

 

Πίνακαρ: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων   

για ηην πεπίοδο 2009-2010 

 

Έζοδα 2009                     
 

(€ ζε εκ.) 

2010 
 

(€ ζε εκ.) 

Διαθοπά 

(€ ζε εκ.) (%) 

Ειζαγωγικοί Δαζμοί 

 

39,8 36,5 -3.3 -8.5 

Φόροι Καηανάλωζης 

 

575,3 600,3 +25 +4,3 

Άλλα Έζοδα  

 

6,1 5,3 -0.8 - 12,9 

ύνολο Εζόδων 

Σμήμαηος Σελωνείων  

621,2 642,1 +20.9 +3,4 

     

Φ.Π.Α* 350,7 404,3 +53,6 +15,3 

 

*Ξνζό Φ.Ξ.Α. πνπ έρεη εηζπξάμεη ην Ρκήκα Ρεισλείσλ θαηά ηελ εηζαγσγή/είζνδν εκπνξεπκάησλ 

θαη πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό Φ.Ξ.Α. 

 

Ξεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηα κεληαία έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.mof.gov.cy/ce  

 

Πηνλ πίλαθα 2 ζην ηέινο ηεο παξνύζαο έθζεζεο παξνπζηάδνληαη ηα εηήζηα έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρεισλείσλ γηα ηα έηε 2007-2010. 

 

4.2 Επιβολή ηος νόμος 

Πηνλ ηνκέα απηό θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο ήηαλ: 

 ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο ζπλαθνύο εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο εηζαγσγηθώλ δαζκώλ θαη ησλ άιισλ θόξσλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ην Ρκήκα έρεη αξκνδηόηεηα θαη 

 ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβνιή ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο θαζώο θαη ε παξεκπόδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

όπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθώλ θαη άιισλ αγαζώλ πνπ ππόθεηληαη ζε 

απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο. 

 

http://www.mof.gov.cy/ce
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Καηά ηη διάπκεια ηος 2010 ηο Σμήμα Σελωνείων:  

 
 Σεηξίζζεθε 1.002 ππνζέζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηε δηάπξαμε δηαθόξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ € 0,05 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, € 0,5 εθ. θόξνη θαηαλάισζεο θαη € 0,3 εθ. 

ΦΞΑ πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζώο επίζεο € 0,3 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απόδνζεο, € 0,08 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξύλζεηο θαη € 0,01 εθ. ηόθνη.  

 Ξξνέβεθε ζε 17 θαηαζρέζεηο πνζνηήησλ λαξθσηηθώλ ηα νπνία εηζήιζαλ/εηζήρζεθαλ κέζσ 

αεξνδξνκίσλ, ηνπ ιηκαληνύ Ιεκεζνύ θαη ηαρπδξνκείσλ.  Θαηαζρέζεθαλ ζπλνιηθά 61,6 

θηιά θάλλαβεο, 2,5 θηιά όπηνπ, κηζό θηιό θνθαΐλεο θαη 344 ράπηα ακθεηακίλεο. Πεκαληηθή 

ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο λενζύζηαηεο νκάδαο αληρλεπηηθώλ ζθύισλ ηδηαίηεξα ζην 

Αεξνδξόκην Ιάξλαθαο όπνπ εληόπηζαλ ζε 3 δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνζόηεηεο 

λαξθσηηθώλ ζε απνζθεπέο επηβαηώλ θαη ζε ηαρπδξνκηθνύο ζάθνπο. 

 

 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 427.130 ηεκαρίσλ ηζηγάξσλ είηε ιόγσ παξάλνκεο εηζόδνπ / 

εηζαγσγήο κέζσ αεξνδξνκίνπ θαη ηαρπδξνκείνπ ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία, είηε/θαη ιόγσ 

παξαβίαζεο δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, είηε ιόγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο από 

ηηο κε ειεγρόκελεο από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία πεξηνρέο πξνο ηηο ειεγρόκελεο από ηελ 

θπβέξλεζε πεξηνρέο ζηα ζεκεία δηέιεπζεο.      

 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 48.862 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηώκαηα 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, 

δηακεηαθόκηζεο ή ελαπόζεζήο ηνπο ζε ειεύζεξε δώλε ή απνζήθε θαζώο επίζεο 53.668 

ηεκαρίσλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηελ θππξηαθή αγνξά.  

 Ξξαγκαηνπνίεζε 272 ινγηζηηθνύο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθόκελσλ πξνζώπσλ θαη έθδνζε 136 «Δθ ησλ πζηέξσλ 

βεβαηώζεηο» γηα ηελ είζπξαμε €1 εθ. δαζκνθνξνινγηθώλ θαη άιισλ επηβαξύλζεσλ.  
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 Θαηαρώξεζε 28 πνηληθέο δηώμεηο ζην πνηληθό Γηθαζηήξην, απέζηεηιε ηα γεγνλόηα γηα ηελ 

έγεξζε αγσγήο πξνο είζπξαμε απαηηήζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε δαζκνύο, θόξνπο θαη άιια 

πνζά γηα 30 ππνζέζεηο θαη γηα έγεξζε αγσγήο δήκεπζεο γηα 6 ππνζέζεηο. Δλαληίνλ ηνπ 

Ρκήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί 30 πξνζθπγέο κε βάζε ην άξζξν 146 ηνπ Ππληάγκαηνο.  

 Ξξνρώξεζε ζηελ απόθηεζε θηλεηήο αθηηλνδηαγλσζηηθήο 

κνλάδαο γηα ηνλ έιεγρν εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ε νπνία 

έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά 50% από Θνηλνηηθά θνλδύιηα 

κέζα από ην πξόγξακκα Technical Assistance for Law 

Enforcement Agencies Combating Fraud ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο*. 

 Ξξνρώξεζε ζηελ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγώλ ζην εμσηεξηθό θαη ζηε ζύζηαζε εηδηθήο νκάδαο 

κε αληρλεπηηθνύο ζθύινπο γηα ηελ πάηαμε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ θαη 

ηζηγάξσλ. 

 Ππκκεηείρε ζε δηάθνξεο θνηλέο ηεισλεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο 

ηεισλεηαθέο αξρέο, επξσπατθνύο θαη δηεζλείο νξγαληζκνύο (όπσο π.ρ. κε ηνλ Ξαγθόζκην 

Νξγαληζκό Ρεισλείσλ, ηελ Europol, ην Δπξσπατθό Γξαθείν θαηαπνιέκεζεο ηεο Απάηεο-

OLAF), κε ζθνπό ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θνξνινγεηέσλ εκπνξεπκάησλ, ηεο 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ θαη γεληθά ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ηήξεζεο ηεο ηεισλεηαθήο 

Λνκνζεζίαο. 

  

* Για ηο δημοζίεσμα ασηό αποκλειζηική εσθύνη θέρει ο ζσνηάκηης. Η Εσρωπαϊκή Επιηροπή δεν είναι σπεύθσνη 

για οποιαδήποηε τρήζη μπορεί να γίνει ηων πληροθοριών ποσ περιέτονηαι ζε ασηό. 

 

4.3 Νομοθεηική Επγαζία  

 
Θαηά ην έηνο 2010 ηξνπνπνηήζεθε ν πεξί Φόξσλ Θαηαλάισζεο Λόκνο αξ. 91 (Η) ηνπ 2004 κε 

ηνπο αθόινπζνπο Λόκνπο: 

 Νόμορ απ. 30(Ι)/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4237, 31.3.2010), ν νπνίνο εθδόζεθε ζηα πιαίζηα 

ζπκκόξθσζεο ηεο Θύπξνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο Νδεγίαο αξ. 2008/118/ΔΘ ζρεηηθά κε 

ην γεληθό θαζεζηώο ησλ εηδηθώλ θόξσλ θαηαλάισζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 

92/12/ΔΝΘ κε θπξηόηεξν ζθνπό ηε δεκηνπξγία λνκηθήο βάζεο γηα ην κεραλνγξαθεκέλν 

ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο δηαθίλεζεο ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντόλησλ πνπ εθαξκόζηεθε ηελ 

1ε Απξηιίνπ 2010, κε ζηόρν ηελ επηηάρπλζε ησλ αλαγθαίσλ δηαηππώζεσλ θαη δηεπθόιπλζε 

ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ελδνηκεκαηηθήο δηαθίλεζεο ησλ ελ ιόγσ πξντόλησλ ππό 

θαζεζηώο αλαζηνιήο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο. 

 Νόμορ απ. 51Α(Ι)/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4245Α, 17.6.2010), ν νπνίνο εθδόζεθε ζηα πιαίζηα 

ζπκκόξθσζεο ηεο Θύπξνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  Νδεγίαο αξ. 2003/96/ΔΘ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνύ πιαηζίνπ θνξνινγίαο ησλ ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ θαη ηεο 
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ώζηε λα πηνζεηεζνύλ νη ειάρηζηνη ζπληειεζηέο εηδηθνύ θόξνπ 

θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ζην θσηηζηηθό πεηξέιαην πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα θηλεηήξσλ θαζώο επίζεο θαη ζηελ ακόιπβδε βελδίλε. 

Ππγθεθξηκέλα, απμήζεθε ν ζπληειεζηήο εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην 

εζσηεξηθήο θαύζεο θαη ζην θσηηζηηθό πεηξέιαην πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα 

θηλεηήξσλ από €245 ζε € 330 ηα ρίιηα ιίηξα θαζώο επίζεο θαη ζηελ ακόιπβδε βελδίλε 

από €298,66 ζε €359 ηα ρίιηα ιίηξα.  

 Νόμορ απ. 119(Ι)/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4264, 10.12.2010), ν νπνίνο εθδόζεθε ζηα πιαίζηα 

ζπκκόξθσζεο ηεο Θύπξνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2010/12/ΔΔ όζνλ αθνξά ηε δνκή 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιινληαη ζηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά. Κε ηελ πην πάλσ ηξνπνπνίεζε επήιζε αύμεζε ησλ ελ ιόγσ 

ζπληειεζηώλ θαη αιιαγή ζηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο θνξνινγίαο ησλ ηζηγάξσλ κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ησλ ηζηγάξσλ αληί ηεο πιένλ 

δεηνύκελεο ηηκήο, σο βάζε γηα ηε δηάξζξσζε ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο. 

Δπηπξόζζεηα, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε ε δεπηεξνγελήο Ρεισλεηαθή θαη πεξί Φόξσλ 

Θαηαλάισζεο Λνκνζεζία κε ηηο αθόινπζεο Θαλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Ξξάμεηο : 

 
4.3.1 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού 

Κώδικα Νόμο απ. 94 (Ι) ηος 2004 και ηον πεπί Φόπων Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 (Ι)  

ηος 2004: 

 Κ.Π.Δ. 25/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4407, 29.1.2010) - Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ 

ρνξεγνύληαη θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ ππό κνξθή Κηθξνδεκάησλ κε εκπνξηθνύ 

ραξαθηήξα πξνειεύζεσο Ρξίησλ Σσξώλ (Ρξνπνπνηεηηθόο) Θαλνληζκόο ηνπ 2010, 

ηξνπνπνηεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 378/2004. 

 Κ.Δ.Π. 27/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4407, 29.1.2010) - Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή 

Δκπνξεπκάησλ (Ρξνπνπνηεηηθόο) Θαλνληζκόο ηνπ 2010, ηξνπνπνηεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 380/2004. 

 Κ.Δ.Π. 259/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4434, 18.6.2010) - Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή 

Δκπνξεπκάησλ Γηάηαγκα, ηξνπνπνηεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 380/2004. 

 

4.3.2 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Σελωνειακού 

Κώδικα Νόμο απ. 94 (Ι) ηος 2004  

 Κ.Δ.Π. 33/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4407, 29.1.2010) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειώλ ππεξσξίαο.  

 Κ.Δ.Π. 310/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

Διεύζεξεο Εώλεο Ιάξλαθαο. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 387/2004. 
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4.3.3 Κανονιζμοί, Διαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων 

Καηανάλωζηρ Νόμο απ. 91 (Ι)  ηος 2004 : 

 Κ.Δ.Π. 9/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4405, 15.1.2010) -  Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

πιένλ δεηνύκελεο ηηκήο ιηαληθήο πώιεζεο ηζηγάξσλ.  

 Κ.Δ.Π. 14/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4405, 15.1.2010) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 

4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηώζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 280/2007 

από ηελ 1/2/2010. Θαηαξγήζεθε από ηελ Θ.Γ.Ξ. 153/2010.  

 Κ.Δ.Π. 81/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4411, 19.2.2010) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 

4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηώζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 281/2007 

από ηελ 1/3/2010. Θαηαξγήζεθε από ηελ Θ.Γ.Ξ. 153/2010.  

 Κ.Δ.Π. 82/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4411, 19.2.2010) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 

4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηώζεηο νρεκάησλ. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 279/2007 

από ηελ 1/3/2010. Θαηαξγήζεθε από ηελ Θ.Γ.Ξ. 153/2010.  

 Κ.Δ.Π. 141/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4420, 31.3.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε πνπ δελ πεξηιακβάλεη πεξηζηαζηαθά ελαξκνληζκέλα πξντόληα. 

Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 131/2004 θαη θαηαξγήζεθε από ηελ Θ.Γ.Ξ 313/2010. 

 Κ.Δ.Π. 142/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4420, 31.3.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε πνπ παξαιακβάλεη κόλν πεξηζηαζηαθά ελαξκνληζκέλα 

πξντόληα. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 520/2007 θαη θαηαξγήζεθε από ηελ Θ.Γ.Ξ 314/2010 

 Κ.Δ.Π. 143/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4420, 31.3.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ απνζηνιέα θαη απνζηνιή ελαξκνληζκέλσλ πξντόλησλ ππό θαζεζηώο 

αλαζηνιήο. Θαηαξγήζεθε από ηελ ΘΓΞ 315/2010 

 Κ.Δ.Π. 144/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4420, 31.3.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηε δηαθίλεζε 

ελαξκνληζκέλσλ πξντόλησλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο- Κεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Κ.Δ.Π. 145/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4420, 31.3.2010) – Θαηάξγεζε Γλσζηνπνίεζεο Θ.Γ.Ξ. 

218/2004 γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ. 

 Κ.Δ.Π. 153/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4422, 16.4.2010) – Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 

4νπ Ξαξαξηήκαηνο ζρεηηθά κε ηηο απνκεηώζεηο νρεκάησλ, θαηαξγεί ηηο Θ.Γ.Ξ. 14/2010, 

Θ.Γ.Ξ. 81/2010 θαη Θ.Γ.Ξ. 82/2010. 

 Κ.Δ.Π. 181/2010 – (Δ.Δ. αξ. 4425, 30.4.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηε δηαθίλεζε 

ελαξκνληζκέλσλ πξντόλησλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο- Κεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο. Ρξνπνπνηεί 

ηελ Θ.Γ.Ξ. 144/2010. 

 Κ.Δ.Π. 256Α/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4433Α, 17.6.2010) - Ρν πεξί Δπηβνιήο Ππληειεζηή 

Δηδηθνύ Φόξνπ Θαηαλάισζεο ζηα Απνζέκαηα πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαύζεο θαη 

θσηηζηηθνύ πεηξειαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαύζηκα θηλεηήξσλ θαη ζηα απνζέκαηα 

ακόιπβδεο βελδίλεο πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε αλάισζε Γηάηαγκα ηνπ 2010. 
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 Κ.Δ.Π. 311/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) – Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έγθξηζε 

ζύζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Φνξνινγηθήο Απνζήθεο.  Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 129/2004. 

 Κ.Δ.Π. 312/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εγθεθξηκέλνπ απνζεθεπηή. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 130/2004. 

 Κ.Δ.Π. 313/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε πνπ δελ παξαιακβάλεη πεξηζηαζηαθά ελαξκνληζκέλα πξντόληα. 

Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 141/2010. 

 Κ.Δ.Π. 314/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) -  Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ παξαιήπηε πνπ παξαιακβάλεη κόλν πεξηζηαζηαθά ελαξκνληζκέλα 

πξντόληα. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 142/2010. 

 Κ.Δ.Π. 315/2010 - (Δ.Δ. αξ. 4439, 16.7.2010) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

εγγεγξακκέλνπ απνζηνιέα θαη απνζηνιή ελαξκνληζκέλσλ πξντόλησλ ππό θαζεζηώο 

αλαζηνιήο. Θαηαξγεί ηελ Θ.Γ.Ξ. 143/2010. 

 

4.4 Διοικηηικέρ Δομέρ και Πποζωπικό  

 

Aπό ηελ 1ελ Λνεκβξίνπ 2010, δηνξίζηεθε λένο 

Γηεπζπληήο ζην Ρκήκα Ρεισλείσλ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ 54 θελώλ ζέζεσλ 

Ρεισλεηαθνύ Ιεηηνπξγνύ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνλνηώλ ηνπ Λόκνπ Αξ.1 ηνπ 2007, 

εμαθνινύζεζε λα εθθξεκεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010. 

Ζ δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ πην πάλσ ζέζεσλ 

αλακέλεηαη λα ζπκπιεξσζεί κέζα ζην 2011. 

 

 

 

4.5 Σεσνολογίαρ ηηρ Πληποθοπικήρ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ πηνζεηώληαο θαη ζηεξίδνληαο ηνπο ζηόρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε ΔΔ γηα ηα 

ειεθηξνληθά ηεισλεία, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο κε πιήξε απεμάξηεζε από ην 

ραξηί, πξνσζεί ηελ εθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία δηάθνξσλ ειεθηξνληθώλ ηεισλεηαθώλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ ελαξκόληζε θαη ζηελ 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε θνηλνηηθό 

επίπεδν. 

Ρα δηάθνξα κεραλνγξαθεκέλα ζπζηήκαηα ζθνπό έρνπλ λα βειηηώζνπλ: 

 ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ θαη ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ,  

Διευθυντής

Πρώτοι Τελωνειακοί λειτουργοί (4)

Ανώτεροι Τελωνειακοί λειτουργοί (12)

Τελωνειακοί Λειτουργοί Α΄(40)

Τελώνες (13) 

Τελωνειακοί Λειτουργοί (214)

Βοηθοί Τελώνες (26)

Εξεταστές Τελωνείων 1ης τάξης (24)

Εξεταστές Τελωνείων (46)

Βοηθοί Τελωνείων (65)



11 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 

 ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ηεο απάηεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο∙  

 ηελ εμαζθάιηζε ησλ δεκόζησλ εζόδσλ∙  

 ηε ρξεζηκνπνίεζε θαιύηεξσλ κεζόδσλ ειέγρνπ∙  

 ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεισληζκνύ θαη ειέγρσλ∙  

 ηελ παξνρή ζσζηώλ θαη έγθαηξσλ πιεξνθνξηώλ∙  

 ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ.  

ελώ ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά  

 ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ∙  

 ζηελ παξνρή δηεπθνιύλζεσλ ζην εκπόξην κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δειώζεσλ∙ 

 ζηελ πξνζθνξά ελόο ελνπνηεκέλνπ ιεηηνπξγηθνύ πεξηβάιινληνο αλεμάξηεηα από ηε 

ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν δηαζαθεζηήο∙  

 ζηελ επηηάρπλζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ∙  

 ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ απώιεηαο ησλ δεκόζησλ εζόδσλ∙  

 ζηε κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ εξγαζηώλ πνπ γίλνληαη κε ην ρέξη∙  

 ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζπλόξσλ κε ηελ ειάρηζηε επηβάξπλζε 

ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ. 

 

4.5.1. ύζηημα Ειζαγωγών  

Ρν κεραλνγξαθεκέλν ζύζηεκα εηζαγσγώλ δηαρεηξίδεηαη ηε δηαδηθαζία ηεισληζκνύ, βαζηδόκελν 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζαθήζεσλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2010 ζπλερίζηεθε ε αλαβάζκηζε 

ηνπ θαζώο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηό ζπζηεκάησλ: Γεισηηθώλ, Απνζεθώλ Απνηακίεπζεο 

θαη Ξιεξσκώλ, ώζηε ηα ζπζηήκαηα απηά λα ηθαλνπνηνύλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ππγθεθξηκέλα, αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ηηο παξερόκελεο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο παξέρνληαο λέεο 

δπλαηόηεηεο ηόζν ζηνπο εμσηεξηθνύο ρξήζηεο (π.ρ. δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο 

απινπζηεπκέλεο δηαζάθεζεο) όζν θαη ζηνπο ηεισλεηαθνύο ιεηηνπξγνύο (π.ρ. θαιύηεξε 

δηαρείξηζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο θηλδύλνπ).   

Δληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011 αλακέλεηαη λα γίλεη κεξηθή αλαβάζκηζή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ώζηε λα ζπλάδεη πιήξσο κε ηε λέα πιαηθόξκα TARIC3 ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγεί ην εζληθό 

ζύζηεκα δαζκνινγίνπ από ηα κέζα ηνπ 2011. 

4.5.2. ςζηήμαηα Δαζμολογίος και Κοινοηικών Ποζοζηώζεων 

Ζ ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν πην πάλσ ζπζηεκάησλ έγηλε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

Θξαηώλ Κειώλ γηα αλαβάζκηζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο Quota 2 θαη TARIC3 πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Θνηλόηεηα. 
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Ρνλίδεηαη όηη ην λέν ζύζηεκα TARIC αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ 

θνηλνηηθώλ θαη εζληθώλ κέηξσλ, όπσο είλαη νη Φόξνη Θαηαλάισζεο θαη ν Φόξνο Ξξνζηηζέκελεο 

Αμίαο. 

Ρν ινγηζκηθό απηό, ζην νπνίν ν εκπνξηθόο θόζκνο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ρκήκαηνο, παξέρεη γηα πξώηε θνξά ηε δπλαηόηεηα άκεζεο 

ελεκέξσζεο ηνπ γηα ηα ηζρύνληα κέηξα εκπνξηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ζύκθσλα κε ηηο 

πξόλνηεο ηεο Θνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Λνκνζεζίαο 

Θαηά ην 2010 έγηλαλ όιεο νη δνθηκέο ζπκβαηόηεηαο κε ηελ Θνηλόηεηα γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε 

ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Θνηλνηηθώλ Ξνζνζηώζεσλ (Quota system) θαη 

ηνπ λένπ Νινθιεξσκέλνπ Γαζκνινγίνπ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (TARIC system), ζηε λέα 

πιαηθόξκα TARIC3 πνπ ζα πηνζεηήζεη ε Δπξσπατθή έλσζε. 

Ζ πιήξεο κεηάβαζε ζην TARIC3 αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί, από πιεπξάο Θππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, εληόο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2011. 

4.5.3. ύζηημα E.M.C.S. – ύζηημα παπακολούθηζηρ και ελέγσος ενδοκοινοηικήρ 

διακίνηζηρ εναπμονιζμένων πποϊόνηων ςπό καθεζηώρ πος ηελούν ςπό καθεζηώρ 

αναζηολήρ ηηρ καηαβολήρ ηων ειδικών θόπων καηανάλωζηρ (Ε.Φ.Κ) 

Πθνπόο ηνπ ζπζηήκαηνο E.M.C.S. (Excise Movement Control System), είλαη ε παξαθνινύζεζε 

ηεο δηαθίλεζεο, κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ, ησλ ελαξκνληζκέλσλ θνηλνηηθώλ πξντόλησλ πνπ 

ππόθεηληαη ζε Δ.Φ.Θ. θαη ηεινύλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο απηώλ. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμύ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ 

θαζώο θαη ησλ Νηθνλνκηθώλ Φνξέσλ. 

Όινη νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεο Θύπξνπ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ SEED, 

ππνβάιινπλ πιένλ, ην ειεθηξνληθό Γηνηθεηηθό Έγγξαθν γηα ηελ απνζηνιή ελαξκνληζκέλσλ 

πξντόλησλ θαζώο θαη ηελ ειεθηξνληθή αλαθνξά παξαιαβήο, ηόζν γηα ηηο εγρώξηεο δηαθηλήζεηο 

όζν θαη γηα ηηο δηαθηλήζεηο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ. 

Από ηελ 1ε Απξηιίνπ 2010, ηέζεθε ζε ηζρύ ην ζύζηεκα ζε Ιεηηνπξγηθό Πηάδην 1 (FS1).  

Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 θαηαγξάθεθαλ ζην ζύζηεκα 2865 δηαθηλήζεηο, από ηηο νπνίεο νη 

2294, ζε πνζνζηό 80%, αθνξνύζαλ δηαθηλήζεηο κεηαμύ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

ηεο Θύπξνπ θαη 571 δηαθηλήζεηο, ζε πνζνζηό 20%, αθνξνύζαλ δηαθηλήζεηο ελαξκνληζκέλσλ 

πξντόλησλ, κεηαμύ ηεο Θύπξνπ θαη άιισλ θξαηώλ κειώλ. 

 

4.5.4. ύζηημα EORI - ύζηημα εγγπαθήρ και αναγνώπιζηρ Οικονομικών Φοπέων 

Ρν ζύζηεκα EORI (Economic Operator and Identification System) είλαη ην Θνηλνηηθό ζύζηεκα 

θαηαρώξηζεο θαη αλαγλώξηζεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Φνξέσλ κέζσ ελόο αξηζκνύ (αξηζκόο EORI)  
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πνπ είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε Νηθνλνκηθό θνξέα θαη δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηελ είζνδν εκπνξεπκάησλ ζην 

Ρεισλεηαθό έδαθνο ηεο Θνηλόηεηαο. 

Ρν ζύζηεκα ιεηηνύξγεζε παλεπξσπατθά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009, ελώ ηνλ Νθηώβξην ηνπ 2010 

ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Δζληθό ζύζηεκα EORI, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο 

λένπ Νηθνλνκηθνύ Φνξέα θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ κε όινπο ηνπο Νηθνλνκηθνύο Φνξείο ησλ 

θξαηώλ κειώλ. 

Πεκεηώλεηαη όηη έρνπλ εγγξαθεί ζηελ Θύπξν κέρξη ηώξα 23500 πεξίπνπ Νηθνλνκηθνί Φνξείο. 

 

4.5.5. ύζηημα Ελέγσος Ειζαγωγών (I.C.S) και Ανάλςζηρ Κινδύνος (Risk Analysis) 

Ρν ζύζηεκα Διέγρνπ Δηζαγσγώλ επηηξέπεη ζηνπο Νηθνλνκηθνύο Φνξείο λα θαηαζέηνπλ ηηο 

Ππλνπηηθέο Γηαζαθήζεηο Δηζόδνπ (ENS) έρνληαο ζηόρν ηελ παξνρή πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 

θαηά ηελ είζνδν ησλ εκπνξεπκάησλ ζην ηεισλεηαθό έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ην 

ζύζηεκα ζα ππνζηεξίδεηαη από ππνζύζηεκα Αλάιπζεο Θηλδύλνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα επηιέγνληαη ηπρόλ επηθίλδπλα θνξηία γηα έιεγρν ή αθόκε θαη γηα λα δίδνληαη νδεγίεο γηα 

απαγόξεπζε θόξησζεο. 

Ρελ 1ε Νθησβξίνπ 2010 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ηα πην πάλσ ζπζηήκαηα ηα νπνία 

αλαπηύρζεθαλ από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ελώ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 ε θαηάζεζε 

ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο εηζόδνπ, ζην ζύζηεκα I.C.S, ζα είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

4.5.6. Άλλα ζςζηήμαηα 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζπλέρηζε ηελ αλάιπζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο Δμαγσγώλ 

(ΔCS) θαη έρνπλ ηξνρηνδξνκεζεί νη δηαδηθαζίεο από ην Ρκήκα πεξεζηώλ Ξιεξνθνξηθήο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ελόο πιήξνπο ζπζηήκαηνο Δμαγσγώλ εληόο ηνπ 2011. 

Ρνλίδεηαη δε όηη, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ θαηαλνώληαο ηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αμία ηεο κεραλνγξάθεζεο, έρεη ηξνρηνδξνκήζεη ηηο 

απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ή δεκηνπξγία απηόλνκσλ εθαξκνγώλ όπσο ην 

ζύζηεκα Ξαξαθνινύζεζεο ππνζέζεσλ Γηεξεπλήζεσλ, Κεηειέγρνπ θαη Ξιεξνθνξηώλ. 

 

4.5.6. Οι ιζηοζελίδερ ηος Σμήμαηορ και ηο ενδοδίκηςο «ΑΣΛΑ» 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθόξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθώλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηώλ γεληθόηεξα θη σο εθ ηνύηνπ ε 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνύ, επηθαηξνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκνύ ηεο, έρεη ηεζεί πάλσ ζε κόληκε 

θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη θαηά ην έηνο 2010 ππήξμε πην πνηνηηθή 
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αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηόζν ηερληθά όζν θαη επηρεηξεζηαθά, έρνπλ εκπινπηηζηεί αξθεηά νη 

πιείζηεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ζηνρεύνληαο ζηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε ελώ 

παξάιιεια θαηαβιήζεθε αξθεηή πξνζπάζεηα αλαθαηαλνκήο ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνθπγή 

ρξνλνβόξσλ θαη πεξίπινθσλ γηα ην ρξήζηε δηαδηθαζηώλ ζηελ αλεύξεζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζε ό,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκόο ηνπ κε λέα 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαηά 

ηξόπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

Ήδε ηξνρηνδξνκείηαη ε δεκνζηνπνίεζε λένπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ όζν αθνξά ηα 

Κεραλνγξαθεκέλα Ππζηήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο, κε πεξηζζόηεξν ελεκεξσηηθό πιηθό γηα ηελ 

θαιύηεξε θαη ακεζόηεξε εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ, ηδηαίηεξα ησλ νηθνλνκηθώλ εηαίξσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

4.6 Επιμόπθωζη, Εζωηεπικέρ και Εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

 

4.6.1. Επιμόπθωζη πποζωπικού 

Κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή  ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη θαζηεξώζεη ηε ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε ηόζν ησλ ιεηηνπξγώλ όζν θαη ησλ 

εξγαζηαθώλ εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ζπζηεκαηηθή επηκόξθσζε είλαη επηβεβιεκέλε ιόγσ ησλ 

ζπλερώλ αιιαγώλ ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ νη νπνίεο απαηηνύλ εηνηκόηεηα θαη άκεζε 

αληηκεηώπηζε εθ κέξνπο ησλ ιεηηνπξγώλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ επηκόξθσζε απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο απνδνηηθόηεηαο θαη γηα ην ζθνπό 

απηό ην Ρκήκα δηνξγάλσζε ζεηξά επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, είηε ελδνηκεκαηηθά είηε ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο. 

Ξαξάιιεια, ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ «Customs 2013» θαη «Fiscalis 2013» 

ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην 

εμσηεξηθό. 

4.6.2. Ηλεκηπονική Μάθηζη (e-learning) 

Πηα πιαίζηα ηεο νκνηόκνξθεο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο θαη ζπλαθώλ 

δηαδηθαζηώλ ζε όιν ην εύξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εληάμεη ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε κε ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ πξνγξακκάησλ 

ζε ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ζε όια ηα θξάηε κέιε. Ρα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ηόζν από ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο όζν θαη από ηνλ εκπνξηθό θόζκν. 

Νη νδεγίεο γηα ηε θνηλή ηεισλεηαθή θαη θνξνινγηθή επηκόξθσζε έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα «Customs & Fiscalis 2013» βάζεη ησλ νπνίσλ, 
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νη ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή ππνρξενύληαη όπσο δηεπθνιύλνπλ ηε 

δνκεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εζληθώλ ηνκέσλ επηκόξθσζεο.  

Ζ ρξήζε ηεο θαηλνηόκνπ κεζόδνπ επηκόξθσζεο «e-learning» απνηειεί ην θπξίσο εξγαιείν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ θνηλώλ επηκνξθσηηθώλ ζηόρσλ ηόζν ζε θνηλνηηθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν. 

Πηα πξνγξάκκαηα θνηλήο επηκόξθσζεο, ν ππξήλαο πξνζέγγηζεο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζε 

ηεισλεηαθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα είλαη ηα ειεθηξνληθά modules (εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή) ηα νπνία εηνηκάδνληαη από ηελ Δπηηξνπή θαη ππνρξενύληαη ηα θξάηε κέιε 

λα ηα εληάμνπλ ζηα εζληθά επηκνξθσηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. 

Ζ ειεθηξνληθή πξνζέγγηζε ησλ επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ, πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα 

επξύηεξεο κάζεζεο κε ιηγόηεξν δηνηθεηηθό θόζηνο. Κέζα ζηα πην πάλσ πιαίζηα, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα πην θάησ ζέκαηα: 

 Δγγξαθή ζην ζύζηεκα EORI 

 Απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο SASP 

 Πύζηεκα Δμνπζηνδνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Φνξέσλ ΑΔΝ 

 Έιεγρνο απηνθηλήησλ (Car search) 

 Έιεγρνο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Container Examination) 

 Έιεγρνο λαξθσηηθώλ (Drug Precursor control for customs officials). 

 

4.6.3. Εζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

Ππλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ζρέζεσλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγώλ ζηηο 

Δπηηξνπέο θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζώο θαη ζε Ππλέδξηα, ην Ρκήκα εθπξνζσπήζεθε από 

αξηζκό ιεηηνπξγώλ. Δπηπξόζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ είρε ηελ επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνύο άιισλ ηεισλεηαθώλ δηνηθήζεσλ ηνπο 

νπνίνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθόξσλ ηνκέσλ ελώ 

ιεηηνπξγνί επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη έηπραλ ελεκέξσζεο 

ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαζώο θη ζε ζέκαηα αλάιεςεο ηεο 

πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. ελόςεη ηεο επηθείκελεο αλάιεςεο ηεο πξνεδξίαο από ηελ Θππξηαθή 

Γεκνθξαηία. 

 

4.7 Tελωνειακέρ Διαδικαζίερ 

Ππλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνύ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ, 

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνύ κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θόξηνπ εξγαζίαο 

θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

Κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ππήξραλ εγγεγξακκέλνη ζην ηεισλεηαθό κεηξών 22,914 

πξόζσπα θαη δέθα θαηείραλ άδεηα απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηώλ. 
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πεπιγπαθή 2008 2009 2010 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ πξνζώπσλ 19,081 21,276 22,914 

Αξ. πξνζώπσλ πνπ θαηέρνπλ 
άδεηεο απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηώλ 

12 10 10 

 

Ν ηεισληζκόο εκπνξεπκάησλ απνηειεί κηα από ηηο θπξηόηεξεο εξγαζίεο ησλ ιεηηνπξγώλ ησλ 

Ρεισλείσλ. Tν ζύλνιν ησλ ηεισλεηαθώλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο θαη ησλ πξντόλησλ θαηά ηελ 

πεξίνδν 2008-2010 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

Πεπιγπαθή 2008 2009 2010 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 122903 107126 107561 

Αξ. εηδώλ 207947 177298 176374 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ επηιέγεθαλ γηα 
έιεγρν (θπζηθό ή εγγξάθσλ)  

48094 33569 31000 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2011 

 
Πηεξηδόκελνη ζην Όξακα θαη ηελ Απνζηνιή ηνπ Ρκήκαηνο, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεύεη κεηαμύ 

άιισλ, ζηε κόληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηνπ έηζη 

ώζηε ην πξνζσπηθό λα θαηαζηεί πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθό πξνο όθεινο ηνπ Θύπξηνπ 

πνιίηε αιιά θαη ησλ πνιηηώλ ηεο ΔΔ γεληθόηεξα. Ρν Ρκήκα, θαινύκελν λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπ ηνλ πνιίηε θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνύο ηνπ εηαίξνπο. Πε απηά ηα 

πιαίζηα νη βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνηήησλ γύξσ από ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ην 

Ρκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 είλαη νη αθόινπζνη :  

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε όινπο ηνπο  

ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλόηεηαο γηα αύμεζε ησλ εζόδσλ.  

 Δπίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ απνηειεζκαηηθό ηεισλεηαθό έιεγρν θαη ηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ κε ζηόρν ηελ όζν ην δπλαηόλ απξόζθνπηε δηαθίλεζε 

επηβαηώλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαζηαθνύο εηαίξνπο θαη ηηο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξώλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ζηόρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλόηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ρκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκόο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκόο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ. 

 Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ 

εζηηάδνληαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά 

Ρεισλεία», γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ειεθηξνληθνύ ηεισλεηαθνύ πεξηβάιινληνο κε πιήξε 

απεμάξηεζε από ην ραξηί.  Αλαβάζκηζε δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ (πρ. Δηζαγσγώλ) θαη 

αλάπηπμε ηνπ Ππζηήκαηνο Διέγρνπ Δμαγσγώλ (ECS) θαη άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζηελ Δπξώπε, όπσο ηα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ ζπλνπηηθώλ δηαζαθήζεσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ, ην Λέν ζύζηεκα αλάιπζεο 

θηλδύλνπ, ην Λέν Κεραλνγξαθεκέλν Πύζηεκα Γηακεηαθόκηζεο (NCTS) θαη ζηελ 

ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ εξγαζηαθώλ εηαίξσλ.   

 Ππλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κόληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  

 Ξξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνύο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίσλ 

Θαηαλόεζεο, ελώ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη θαη λα δηεπξπλζεί πεξαηηέξσ ε ελεκέξσζε κέζα 

ζηα πιαίζηα αλάιεςεο ηεο Ξξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. από ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία. 
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 Πρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο γηα ελεκέξσζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαη ησλ εξγαζηαθώλ ηνπ εηαίξσλ θαη νινθιήξσζε θαη 

δεκνζηνπνίεζε λέαο, πην ζύγρξνλεο θαη κε πεξηζζόηεξν πιηθό ηζηνζειίδαο ησλ 

Κεραλνγξαθεκέλσλ Ρεισλεηαθώλ Ππζηεκάησλ «ΘΖΠΔΑΠ».  

 Θαηάιιειε πξνεηνηκαζία γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ επξύηεξε πξνζπάζεηα ηεο 

Θπβέξλεζεο ε νπνία ζηνρεύεη ζε κηα πεηπρεκέλε πξνεδξία ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 2012.  
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Πίνακαρ 1 - Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων (εκηόρ ηηρ Τπηπεζίαρ Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2007- 2010 

ΔΟΓΑ ΔΣΟ 2010 ΔΣΟ 2009 ΔΣΟ 2008 ΔΣΟ 2007 

ΔΙΑΓΩΓΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ    

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ 36.349.788,12 39.717.758,06 56569843,42 52.589.407,37 

ΔΗΑΓ. ΓΑΜΟΗ ΣΜ. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΧΝ  ΤΠΖΡΔΗΧΝ  105.261,10 111.544,96 156.702,04 118.182,23 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟΗ ΓΑΜΟΗ ΚΤΡ. ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΒΑΔΧΝ 7.805,88 100,81 15.751,62 12.952,21 

Α. ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ  36.462.855,10 39.829.403,83 56.742.297,08 52.720.541,81 

ΦΟΡΟΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

ΠΔΣΡΔΛAIΟΔΗΓΖ  308.059.745.72 263.383.965,5 261.483.411,40 269.587.811,85 

ΚΑΠΝΟ 196.948.727,17 193.203.960,52 196.326.184,48 184.820.043,01 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ 17.474.104,65 16.769.727,70 17.323.594,20 17.457.652,58 

ΕΤΘΟ  11.092.984,45 10.535.692,30 10.971.158,78 10.259.673,25 

ΑΔΡΗΟΤΥΑ ΑΝΑΦΤΚΣΗΚΑ ΠΟΣΑ  0,00 0,00 2.245,69 6.283.103,29 

ΚΑΦΖ ΑΝΑΦΤΥΖ & ΜΖΥΑΝΔ ΣΟΤ  77,66 0,00 173 16.060,86 

ΠΟΤΡΑ ΚΑΗ ΠΟΤΡΑΚΗΑ  2.377.981,68 2.513.363,14 2.734.211,98 2.653.858,48 

ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΖ ΑΠΟ ΓΟΤΝΟΓΔΡΜΑ 269,95 175,99 0,00 15.213,39 

ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ 144.380,00 167.568,58 259.617,00 292.184,53 

ΑΛΛΑ ΔΗΓΖ 281.944,52 245.827,73 210.633,88 287.152,41 

ΟΥΖΜΑΣΑ 60.369.343.81 50.473.347,70 79.608.409,75 88.955.229,86 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΧΠΧΝ 8.475,41 231,00 0,00 0,00 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "ΣΕΗΠ" 265.238,89 33.990.849,42 50.463.500,58 34.795.393,66 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΠΛΟΚΑΜΠΗΝΑ 1.146.932,22 1.331.763,02 1.308.792,23 963.036,12 

ΜΟΣΟΤΚΛΔΣΣΔ 656.670,32 1.074.134,42 1.371.270,23 994.394,08 

ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ "VAN" 209.625,91 171.868,35 258.304,00 356.996,88 

ΠΡΟΘ. ΦΟΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛ. ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 1.229.500,64 1.396.676,03 2.012.751,16 1.699.829,64 

Β. ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  600.266.003,00 575.259.151,4 624.334.258,4 619.437.633,9 

ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ  

ΑΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΖ  831.465,35 857.083,34 946.753,69 894.876,15 

ΑΛΛΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ  68.551,03 62.823,11 72.964,62 164.205,86 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΤΠΔΡΧΡΗΧΝ  1.909.406,79 2.175.598,64 2.592.812,74 2.299.606,46 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  953,48 774,63 926,83 931,19 

ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΒΑΘΡΧΝ  132.276,36 151.909,85 83.892,01 240.799,85 

ΔΠΗΒ. ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΤΣΔΡ. ΦΟΡΟΤ  725.260,87 496.976,32 622.506,93 540.389,70 

ΥΡΖΜ. ΠΟΗΝΔ ΔΞΧΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  362.069,50 449.224,04 595.613,64 572.747,27 

ΑΛΛΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, ΟΦΔΗΛΔ  426.113,76 589.801,67 547.911,55 547.077,75 

ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  0,00 500.000,00 0,00 0,00 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΔΞΟΓΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ Δ.Δ.  431.496,29 336.885,33 453.695,80 292.594,15 

ΥΟΡHΓΗΑ ΑΠO ΗΓΗΧΣΔ  235.679,51 314.260,93 439.846,91 0,00 

ΑΛΛΟΗ ΣΟΚΟΗ 223.590,37 201.832,18 245.217,66 254.564,95 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΔΟΓΩΝ  5.346.863,31 6.137.170,04 6.602.142,38 5.807.793,33 

Γ. ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ  ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ  
ΔΚΣΟ Φ.Π.Α. (Α+Β+Γ) 

642.075.721,41 621.225.725,27 687.678.697,82 677.965.969,03 

 
 Φ.Π.Α. καηά ηην ειζαγωγή/είζοδο εμπορευμάηων  
Καηά ηο 2010: 404,3 εκ (από ύνολο ΦΠΑ 1.747 εκ) 
Καηά ηο 2009: 350,7 εκ (από ύνολο ΦΠΑ 1.944 εκ.) 
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Γπαθεία Σμήμαηορ Σελωνείων - ηοισεία Επικοινωνίαρ 

Αρχιτελωνείο 

Διεύθυνση: Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, Λευκωσία  

Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία  

Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 601713 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 302031  

 

Τελωνείο Λευκωσίας 

Διεύθυνση: Αντρέα Κάρυου 1, Βιομηχ. Περιοχή Έγκωμης, 2409 Λευκωσία 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο  Λευκωσίας, Ταχ. Θυρ. 24539, 1300 Λευκωσία 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 22 407509 

Αρ. τηλεομοιότυπου:  +357 22 407506 

 

Τελωνείο Λεμεσού 

Λιμάνι Λεμεσού  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λεμεσού, Ταχ. Θυρ. 56054, 3304 Λεμεσός 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: limassol@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +357 25 802400 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 25 306597 

 

Τελωνείο Λάρνακας 

Λιμάνι Λάρνακας  

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Λάρνακας, Ταχ. Θυρ. 40105, 6301 Λάρνακα 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: larnaca@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 24 801440 

Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 24 304356 

 

 

Τελωνείο Πάφου 

Διεύθυνση: Νεόφυτου Νικολαΐδη, Πολυκατοικία Ε, 1ος όροφος, 8011 Πάφος 

Ταχ. διεύθυνση: Τελωνείο Πάφου, Ταχ. Θυρ. 62198, 8061 Πάφος 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: paphos@customs.mof.gov.cy  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 26 804634 

  Αρ. τηλεομοιότυπου: +357 26 306110 
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