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Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων, 

 
Εισαγωγές τηλεοράσεων που συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας  

εµπορευµάτων Α.ΤR 
 

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και σας πληροφορώ ότι οι τηλεοράσεις που 
κατασκευάζονται στην Τουρκία και εισάγονται στην Κύπρο συνοδευόµενες από το 
πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στο έδαφος της Κοινότητας, συνεπώς είναι απαλλαγµένες από την υποχρέωση 
καταβολής εισαγωγικού δασµού. ∆εν απαλλάσσονται όµως της υποχρέωσης 
καταβολής δασµού αντιντάµπινγκ, νοουµένου ότι η µη προτιµησιακή καταγωγή τους 
είναι µία από τις χώρες για τις οποίες επεβλήθη δασµός αντιντάµπινγκ σύµφωνα µε 
τον κανονισµό 1531/2002 του Συµβουλίου, δηλαδή Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, 
Μαλαισία, Ταϊλάνδη και ∆ηµοκρατία της Κορέας. 

Το πιστοποιητικό A.TR δεν επέχει θέση πιστοποιητικού καταγωγής και δεν µπορεί να 
θεωρηθεί απόδειξη Τουρκικής καταγωγής των εµπορευµάτων. Η µη προτιµησιακή 
καταγωγή καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 
και το παράρτηµα 11 των διατάξεων εφαρµογής του. 

Όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο µου ΕΕ-«Τ» (9) ηµεροµηνίας 3 Αυγούστου 2004, 
η οποία αναριθµίστηκε σε ΕΕ-«ΑΝΤ»(3), οι εισαγωγείς οφείλουν  κατά την υποβολή 
της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία  να δηλώσουν την καταγωγή της 
καθοδικής λυχνίας που είναι ενσωµατωµένη στην τηλεόραση. Η δήλωση γίνεται στις 
επιπρόσθετες πληροφορίες (message) στο πεδίο 4 της ηλεκτρονικής διασάφησης. Εάν 
η καταγωγή της λυχνίας είναι Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, Μαλαισία, Ταϊλάνδη ή 
∆ηµοκρατία της Κορέας ενώ η τηλεόραση δηλώνεται καταγωγής άλλης χώρας, ο 
εισαγωγέας πρέπει να προσκοµίσει µία δήλωση καταγωγής που εκδίδει ο τελικός 
παραγωγός της τηλεόρασης, υπόδειγµα της οποίας δίδεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 
κανονισµού 1531/2002 και έχει επισυναφθεί στην εγκύκλιο ΕΕ-«ΑΝΤ» (3) ως 
παράρτηµα Ι. Συνεπώς η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τις τηλεοράσεις που 
κατασκευάζονται στην Τουρκία. 

Στις περιπτώσεις που η καθοδική λυχνία δηλώνεται Τουρκικής καταγωγής ή στις 
περιπτώσεις που δεν προσκοµίζεται η ζητηθείσα δήλωση καταγωγής της τηλεόρασης 
από τον τελικό παραγωγό, να ζητείται πιστοποιητικό καταγωγής από την αρµόδια 
αρχή της Τουρκίας. 

Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα πιο πάνω στοιχεία προς επιβεβαίωση της 
Τουρκικής καταγωγής, τότε ως καταγωγή της τηλεόρασης θα λαµβάνεται η καταγωγή 
της καθοδικής λυχνίας και θα καταβάλλεται ο δασµός αντιντάµπινγκ που αναλογεί. 

 
∆ιεύθυνση: Γωνία M. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 
Λευκωσία 
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Αντίγραφα των εγγράφων που προσκοµίζονται και του σχετικού τιµολογίου να 
αποστέλλονται στον τοµέα ∆ασµολογίου του Αρχιτελωνείου. 

 

 

 (Α. Θεοφίλου) 

 για ∆ιευθύντρια 
ΡΠ/ Τµήµατος Τελωνείων 
 
 
Κοιν.: Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου,  
  Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
 
 : 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. 
 
 : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου, 
  Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα. 
 
 : Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων, 
  Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606 Λεµεσός. 
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