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A.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Νομική βάση

Κοινοτική
Νομοθεσία: • Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1186/2009 του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2009 (Κωδικοποιημένη έκδοση).
Εθνική
Νομοθεσία: • Οι περί Τελωνειακών Δασμών (Τελωνειακές Ατέλειες)
Κανονισμοί του 2004 ΚΔΠ 377/2004.
• Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες
κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμοί ΚΔΠ 380/2004,
όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
• Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές για εισαγόμενα
Αγαθά) Κανονισμοί του 200ι ΚΔΠ 315/2001
2. Γενικά
(i) Συνήθης κατοικία θεωρείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει
συνήθως,

δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος λόγω

προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.
Σε περίπτωση που ένα άτομο δεν έχει επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης
κατοικία του θεωρείται ο τόπος των προσωπικών του δεσμών από τους οποίους
προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ του ατόμου αυτού και του τόπου στον οποίο
κατοικεί.
Η συνήθης κατοικία ατόμου του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε
τόπο άλλο από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών, θεωρείται ότι βρίσκεται
στον τόπο των προσωπικών του δεσμών νοουμένου ότι επιστρέφει τακτικά στον
τόπο αυτό. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται όταν το άτομο διαμένει σε ένα
κράτος-μέλος για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.
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Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι στη
χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία.
(ii) Προσωπικά είδη νοούνται ως τα είδη που προορίζονται για προσωπική
χρήση των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους και δεν
παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό
ενδιαφέρον. Τα είδη αυτά περιλαμβάνουν:
1) Την οικοσκευή δηλαδή τα προσωπικά αντικείμενα, οικιακός ρουχισμός και
τα είδη επίπλωσης ή εξοπλισμού που προορίζονται για προσωπική χρήση
των ενδιαφερομένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους·
2) Τα ποδήλατα και μοτοσικλέτες, τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα
οχήματα που ρυμουλκούν από αυτά, τα τροχόσπιτα, τα σκάφη αναψυχής
και τα ιδιωτικά αεροπλάνα·
3) Τις οικιακές προμήθειες που προορίζονται να καλύψουν συνήθεις
οικογενειακές ανάγκες, τα οικόσιτα ή ιππευόμενα ζώα·
4) Τα φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι απαραίτητα
για την άσκηση του επαγγέλματος του ενδιαφερόμενου.
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Παρέχεται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α., στα προσωπικά
είδη ιδιώτη ο οποίος μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στη Δημοκρατία από
χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Η απαλλαγή παραχωρείται για ένα μόνο όχημα ανά ενδιαφερόμενο ο οποίος θα
πρέπει να είναι κάτοχος κανονικής άδειας οδηγού.
(i) ΄Οροι και προϋποθέσεις
Για να παραχωρηθεί η απαλλαγή –
(α) Είναι απαραίτητο όπως τα προσωπικά είδη:
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-

βρίσκονταν στην κατοχή και χρήση του ενδιαφερομένου για έξι (6)
τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψε να
έχει τη συνήθη κατοικία του στην τρίτη χώρα από την οποία προέρχεται.

-

προορίζονται για ιδία χρήση.

-

έχουν αποκτηθεί στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης με την καταβολή
όλων των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στις οποίες κανονικά
υποβάλλονται.

(β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είχε τη συνήθη κατοικία του σε χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για συνεχή περίοδο δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών πριν
από τη μεταφορά της κατοικίας.
(γ) Η εισαγωγή των προσωπικών ειδών μπορεί να πραγματοποιηθεί έξι (6) μήνες
πριν ή δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει
τη συνήθη κατοικία του στη Δημοκρατία. Στην περίπτωση κατά την οποία η
εισαγωγή

πραγματοποιείται

πριν

από

τη

μεταφορά

της

κατοικίας,

ο

ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τη μεταφέρει πράγματι σε
προθεσμία έξι (6) μηνών και καταβάλλει εγγύηση το είδος και το ποσό της οποίας
καθορίζει ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων.
(ii) Περιορισμοί
Τα προσωπικά είδη τα οποία εισάγονται με απαλλαγή από δασμούς και φόρους
δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χρησιδανείου, ενεχύρου, μισθώσεως ή
μεταβιβάσεως, μέχρις ότου συμπληρωθεί η δωδεκάμηνη προθεσμία που αρχίζει
από την ημερομηνία τελωνισμού και αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η
έγκριση του Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων.
Σε περίπτωση που προσωπικά είδη διατίθενται για οποιοδήποτε σκοπό πριν
από την πάροδο χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών όπως
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αναφέρεται πιο πάνω, οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί και ΦΠΑ καθίστανται
οφειλόμενοι.

(iii) Eξαιρέσεις
Δεν παραχωρείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς σε:
-

Οινοπνευματώδη

-

Καπνό και καπνικά προϊόντα

-

Μέσα μεταφοράς δημόσιας χρήσης

-

Υλικά για επαγγελματική χρήση εκτός από τα φορητά όργανα μηχανικών ή
ελεύθερων τεχνών.

(iv) Αποδείξεις που αφορούν τον τόπο κατοικίας
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι κατοικούσε εκτός της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται σε δώδεκα
(12) συνεχείς μήνες πριν από τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας. Επίσης,
πρέπει να παρουσιάσει αποδείξεις που αφορούν στην πρόθεση μόνιμης
εγκατάστασής του στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
Τέτοιες αποδείξεις σχετίζονται με:
(α) Πώληση ή ενοικίαση της κατοικίας του στο εξωτερικό
(β) Στοιχεία εργοδότησης στο εξωτερικό (φορολογικές δηλώσεις, εισφορές
κοινωνικών ασφαλίσεων, μισθοδοσία)
(γ) Πιστοποιητικά φοίτησης παιδιών σε σχολεία του εξωτερικού
(δ) Αποδείξεις καθημερινών εξόδων π.χ. λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος,
υδατοπρομήθειας, τράπεζας κλπ
(ε) Στοιχεία κατοικίας στη Δημοκρατία (συμβόλαιο αγοράς, ενοικιαστήριο
έγγραφο)
(στ) Στοιχεία εργοδότησης στη Δημοκρατία
(ζ) Εγγραφή παιδιών σε σχολεία της Δημοκρατίας
(η) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούνται αναγκαία.
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(v) Αποδείξεις που αφορούν το όχημα
(α)

πιστοποιητικό εγγραφής/ιδιοκτησίας του οχήματος

(β)

πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος

(γ)

τιμολόγιο αγοράς

(δ)

στοιχεία άφιξης οχήματος (φορτωτική, διατακτικό)

(ε)

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούνται αναγκαία.

Γ. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
Η αίτηση για την παραχώρηση της απαλλαγής πρέπει να υποβληθεί με το
έντυπο Απ. 2 κατάλληλα συμπληρωμένο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από
οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Τελωνείων
Τελωνείων,

(www.mof.gov.cy/customs).
επιλέξετε:

Στην

ιστοσελίδα

του

Τμήματος

Εξυπηρετήσεις/΄Εντυπα/Απαλλαγές-Απ.2-Μεταφορά

συνήθους κατοικίας από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
Μπορείτε να παραδώσετε σε οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο την αίτησή σας
μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν το δικαίωμά σας να διεκδικήσετε
απαλλαγή.

Θα

χρειαστεί

ενδεχομένως

να

απαντήσετε

σε

ορισμένες

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μετά την εξέταση της αίτησής σας, θα ειδοποιηθείτε
γραπτώς ανάλογα.
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποταθείτε στο
Τελωνείο Λευκωσίας στη διεύθυνση:
Ανδρέα Κάρυου 1, ΄Εγκωμη,
1300 Λευκωσία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Nicosia@customs.mof.gov.cy
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με λειτουργούς του Κλάδου Απαλλαγών στο
Τελωνείο Λευκωσίας, στα τηλέφωνα 22407553 και 22407532.

