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Εγκύκλιος ΕΕ - «ΠΕ» (10). 
 
Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων. 
 
 

Ο περί της Συµβάσεως για την Προσωρινή Εισαγωγή  
(Κυρωτικός) Νόµος αρ. 35(ΙΙΙ) του 2004. 

 
Σας διαβιβάζεται για ενηµέρωση ο πιο πάνω Νόµος µε τον οποίο κυρώνεται η 
προσχώρηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη Σύµβαση για την Προσωρινή Εισαγωγή 
(γνωστή ως Σύµβαση της Κωνσταντινούπολης ) µε την υιοθέτηση των επιφυλάξεων, 
που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσχώρηση της στη Σύµβαση. Ο εν 
λόγω Νόµος έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε αρ. 3851 
και ηµεροµηνία 30/4/2004. 
 
Το κείµενο της Σύµβασης για την Προσωρινή Εισαγωγή και οι επιφυλάξεις, που 
διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προσχώρηση της στη Σύµβαση, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα, που επισυνάπτεται στον εν λόγω Νόµο. 
 
Συγκεκριµένα το κείµενο της Σύµβασης για την Προσωρινή Εισαγωγή αποτελείται από 
34 άρθρα που περιέχουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη Σύµβαση και 13 
Παραρτήµατα το καθένα από τα οποία παρέχει διευκολύνσεις προσωρινής εισαγωγής 
σε συγκεκριµένη κατηγορία εµπορευµάτων. 
 
Τα Παραρτήµατα αυτά είναι τα εξής: 
 
Παράρτηµα Α: Τίτλοι προσωρινής εισαγωγής (δελτία ΑΤΑ και δελτία CPD). 

Παράρτηµα Β.1: Εµπορεύµατα που προορίζονται προς παρουσίαση ή 
χρησιµοποίηση σε Εκθέσεις, Πανηγύρεις, Συνέδρια ή παρόµοιες 
εκδηλώσεις. 

Παράρτηµα Β.2: Επαγγελµατικό υλικό. 

Παράρτηµα Β.3: Εµπορευµατοκιβώτια, παλέτες, συσκευασίες, δείγµατα και άλλα 
εµπορεύµατα που εισάγονται στα πλαίσια εµπορικής 
δραστηριότητας. 

Παράρτηµα Β.4: Εµπορεύµατα που εισάγονται στα πλαίσια παραγωγικής 
δραστηριότητας. 

Παράρτηµα Β.5: Εµπορεύµατα που εισάγονται για εκπαιδευτικό, επιστηµονικό ή 
µορφωτικό σκοπό. 

Παράρτηµα Β.6: Προσωπικά είδη των ταξιδιωτών και τα εµπορεύµατα που 
εισάγονται για αθλητικούς σκοπούς. 



 

 

 

Παράρτηµα Β.7: Υλικό τουριστικής διαφήµισης. 

Παράρτηµα Β.8: Εµπορεύµατα που εισάγονται στα πλαίσια της µεθοριακής 
κυκλοφορίας. 

Παράρτηµα Β.9: Εµπορεύµατα που εισάγονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς. 

Παράρτηµα Γ:  Μεταφορικά µέσα. 

Παράρτηµα ∆: Ζώα. 

Παράρτηµα Ε: Εµπορεύµατα που εισάγονται µε µερική αναστολή εισαγωγικών 
δασµών και φόρων. 

 
 
 
 
 
        (Κρίστα Χριστοδουλίδου) 
               για ∆ιευθύντρια, 
Κρ.Χρ./          Τµήµατος Τελωνείων 
 


	Αρ. Φακ.: 8.9.02.                                           

