
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της 
∆ηµοκρατίας Αρ. 3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 382/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 

 

Το περί Προσωρινής Εισαγωγής (Γενικές ∆ιατάξεις) ∆ιάταγµα του 2004 

Γνωστοποίηση µε βάση τις παραγράφους 3 (1), 3(3), 4 (2) και 7 

………………… 
Κ.∆.Π. 441/2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση τις παραγράφους 3(1), 3(3), 4(2) και 7 του περί Προσωρινής Εισαγωγής 
(Γενικές ∆ιατάξεις) ∆ιατάγµατος του 2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1. Οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη άδεια του ∆ιευθυντή για 
την υπαγωγή εµπορευµάτων στο καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής είναι οι 
ακόλουθες: 

 (α) Όταν τα εµπορεύµατα αναµένεται ότι θα χρησιµοποιηθούν προσωρινά 
σε περισσότερα από ένα Κράτη µέλη, οπότε εκδίδεται ενιαία άδεια 
υπαγωγής στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής· 

 (β) όταν ζητείται η υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής µε 
µερική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασµό· 

 (γ) Όταν ζητείται υπαγωγή στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής κατ΄ 
εφαρµογή του άρθρου 578 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

 2. Η υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής πραγµατοποιείται µε 
την κατάθεση διασάφησης (Ενιαίο ∆ιοικητικό Έγγραφο).  Στις ακόλουθες 
περιπτώσεις η υπαγωγή στο καθεστώς δύναται να πραγµατοποιηθεί µε την 
υποβολή και αποδοχή του υπηρεσιακού εντύπου Τελ 104: 

 (α) προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εµπορεύµατα για αθλητικούς σκοπούς· 

 (β) µεταφορικά µέσα οδικής, αεροπορικής ή θαλάσσιας µεταφοράς· 

 (γ) υλικό ευηµερίας για ναυτιλλοµένους που χρησιµοποιείται σε σκάφος το 
οποίο εκτελεί διεθνείς θαλάσσιες µεταφορές· 

 (δ) ζώα για διαχείµαση ή για βόσκηση που εισάγονται από πρόσωπα 
εγκατεστηµένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.· 

 (ε) συσκευασίες που εισάγονται άδειες και φέρουν µόνιµα και ανεξίτηλα 
σηµεία προσώπου εγκατεστηµένου εκτός του τελωνειακού εδάφους της 
Ε.Ε.· 

 (στ) εργαλεία και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή 
βοήθειας σε ασθενείς που αναµένουν την προσφορά οργάνου για 
µεταµόσχευση· 

 (ζ) υλικά παραγωγής και µετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ρεπορτάζ 
και τα οχήµατα που έχουν ειδικά προσαρµοσθεί για να χρησιµοποιούνται 
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για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ρεπορτάζ καθώς και οι 
εξοπλισµοί τους που εισάγονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισµούς εγκατεστηµένους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.· 

 (η) εργαλεία και άλλα επαγγελµατικά είδη καθώς και εµπορικά δείγµατα, τα 
οποία εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών· 

 (θ) εµπορεύµατα για εκθέσεις, συνέδρια ή παρόµοιες εκδηλώσεις τα οποία 
εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών· 

 (ι) εµπορεύµατα για δοκιµές και µέσα αποθήκευσης ήχου, εικόνας ή 
δεδοµένων και διαφηµιστικό υλικό τα οποία εισάγονται στις αποσκευές 
ταξιδιωτών. 

 3. Η υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής εµπορευµατοκιβωτίων και/ή 
παλέττων δύναται να πραγµατοποιηθεί χωρίς κατάθεση διασάφησης ή του 
υπηρεσιακού εντύπου Τελ 104, µε την κατάθεση συνολικής αίτησης από τον 
ιδιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπο του, που έχει στη ∆ηµοκρατία την εκµετάλλευση 
των εµπορευµατοκιβωτίων και/η των παλέττων. 

 4. Στις πιο κάτω περιπτώσεις εµπορευµάτων, για την υπαγωγή τους στο 
καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης, εκτός εάν 
ο αρµόδιος λειτουργός κρίνει διαφορετικά: 

 (α) προσωρινή εισαγωγή εµπορευµάτων υπό την κάλυψη δελτίου ΑΤΑ.· 

 (β) προσωπικά είδη ταξιδιωτών και εµπορεύµατα για αθλητικούς σκοπούς, 
όταν οι αναλογούντες δασµοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τις Λ.Κ.100· 

 (γ) ζωντανά ζώα παντός είδους που εισάγονται από πρόσωπα 
εγκατεστηµένα εκτός της Ε.Ε για βόσκηση ή διαχείµαση· 

 (δ) συσκευασίες που εισάγονται άδειες και φέρουν ανεξίτηλα µη δυνάµενα 
να αφαιρεθούν σήµατα προσώπου εγκατεστηµένου εκτός του 
τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.· 

 (ε) υλικό αντιµετώπισης των καταστροφών που προορίζεται για κρατικούς ή 
εγκεκριµένους από τον ∆ιευθυντή φορείς· 

 (στ) υλικά που ανήκουν σε αεροπορικές, ναυτιλιακές, ή σιδηροδροµικές 
εταιρείες ή ταχυδροµικές υπηρεσίες και χρησιµοποιούνται από αυτές στις 
διεθνείς συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικά 
σήµατα· 

 (ζ) όργανα για την ιατρική, τη χειρουργική και για εργαστήρια που 
προορίζονται για νοσοκοµειακά ιδρύµατα ή ιατρικά κέντρα που 
χρειάζονται επειγόντως το σχετικό εξοπλισµό· 

 (η) εργαλεία και συσκευές που χρειάζονται οι γιατροί για την παροχή 
βοήθειας σε ασθενείς που αναµένουν την προσφορά οργάνων προς 
µεταµόσχευση· 

 (θ) υλικό ευηµερίας για ναυτιλλοµένους· 

 (ι) υλικά παραγωγής και µετάδοσης ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ρεπορτάζ 
και τα οχήµατα που έχουν ειδικά προσαρµοστεί για να χρησιµοποιούνται 
για τη µετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ρεπορτάζ καθώς και οι 
εξοπλισµοί τους, που εισάγονται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισµούς εγκατεστηµένους εκτός της Ε.Ε, υπό τον όρο ότι αυτοί οι 
οργανισµοί αναγνωρίζονται από τον ∆ιευθυντή για την προσωρινή 
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εισαγωγή των πιο πάνω υλικών.  Οποιοσδήποτε ξένος κρατικός 
τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισµός, µπορεί να θεωρηθεί 
αναγνωρισµένος για τον πιο πάνω σκοπό χωρίς αναφορά στον 
∆ιευθυντή· 

 (ια) εµπορεύµατα που προορίζονται να εκτεθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε 
εµπορικές εκθέσεις και που εισάγονται από ή για λογαριασµό 
διπλωµατικών αποστολών εγκατεστηµένων στην Κύπρο.  Φάκελοι, 
αρχεία και άλλο έντυπο υλικό για ατοµική χρήση από ξένους που 
συµµετέχουν σε εκθέσεις, συνελεύσεις ή συνέδρια· 

 (ιβ) µεταφορικά µέσα, οδικής, αεροπορικής ή θαλάσσιας µεταφοράς· 

 (ιγ) εµπορευµατοκιβώτια και παλέτες· 

 (ιδ) εργαλεία και άλλα επαγγελµατικά είδη, εµπορεύµατα για δοκιµές και 
µέσα αποθήκευσης ήχου εικόνας ή δεδοµένων και διαφηµιστικό υλικό τα 
οποία εισάγονται στις αποσκευές ταξιδιωτών, όταν οι αναλογούντες 
δασµοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τις Λ.Κ 100· 

 (ιε) εµπορικά δείγµατα µεταφερόµενα στις αποσκευές ταξιδιωτών, όταν οι 
αναλογούντες δασµοί και φόροι δεν υπερβαίνουν τις Λ.Κ100· 

 (ιστ) εµπορεύµατα τα οποία:  

 -  εισάγονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν τη διαµονή 
τους ή την εγκατάσταση τους στο εξωτερικό, τα οποία έρχονται 
στην Κύπρο για να εκτελέσουν συγκεκριµένη εργασία για την 
Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας ή 

-  ανήκουν και εισάγονται από ή για λογαριασµό µιας επίσηµης ή 
δηµόσιας αρχής ή ιδρύµατος που έχει εγκαθιδρυθεί στο εξωτερικό ή 
εισάγονται από ή για λογαριασµό της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας, 
Ηµικρατικών Οργανισµών ή άλλης ∆ηµόσιας Αρχής που εδρεύει 
στη ∆ηµοκρατία 

         Στις περιπτώσεις αυτές, αντί εγγύησης, µπορεί να γίνει αποδεκτή µια 
υπεύθυνη δήλωση της πιο πάνω Αρχής, η οποία θα εγγυάται για την 
καταβολή των οφειλοµένων δασµών και φόρων, στην περίπτωση που 
προκύψει τελωνειακή οφειλή.  

 5. Η παρούσα γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

  


