
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. 379/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
ΚΑΙ 

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004 
και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004 

Προοίµιο. Για τους σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 
- 

 «Οδηγία 69/169/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαΐου 1969 περί εναρµονίσεως 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών µε τις 
απαλλαγές από τους φόρους κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης που εισπράττονται κατά την εισαγωγή, στο πλαίσιο της διεθνούς 
κυκλοφορίας των ταξιδιωτών» (EE L 133 της 4.6.1969, σ. 6) όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδηγία 2000/47/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης 
Ιουλίου 2000 (EE L 193 της 29.7.2000, σ. 73), 

                           
94(Ι) του 2004.      
91(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004 και του άρθρου 31 
του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµου του 2004, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισµούς - 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός τίτλος. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) 
Κανονισµοί του 2004. 

Ερµηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια - 

 «απαλλαγή» έχει την έννοια της απαλλαγής από τους φόρους κατανάλωσης 
όπως αυτοί καθορίζονται στον  εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόµο· 

 «εισαγωγές µη εµπορικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 
αυτό από τον Κανονισµό 3 (3)(β)· 

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 

 «προσωπικά είδη» σηµαίνει τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση των 
ενδιαφεροµένων ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους· 

 «προσωπικές αποσκευές» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον 
Κανονισµό 3 (3)(α)· 

 «ταξιδιώτες» σηµαίνει: 

(α) κατά την εισαγωγή – 

(i) τα πρόσωπα που εισέρχονται προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας, στο οποίο αυτά δεν έχουν τη συνήθη κατοικία 
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τους, καθώς και 

(ii) τα πρόσωπα που επιστρέφουν στο τελωνειακό έδαφος της 
∆ηµοκρατίας, στο οποίο αυτά έχουν τη συνήθη κατοικία τους, και τα 
οποία παρέµειναν προσωρινά στο έδαφος τρίτης χώρας· 

 (β) κατά την εξαγωγή – 

(i) τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας, όπου διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους, καθώς 
και 

(ii) τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν, µετά από προσωρινή παραµονή 
σ’ αυτό, το τελωνειακό έδαφος της ∆ηµοκρατίας, όπου δεν 
διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους.   

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 
Νόµο. 

      (2) ΄Οροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στους παρόντες 
Κανονισµούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην τελωνειακή νοµοθεσία, 
στον εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο και στους Κανονισµούς 
και ∆ιατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει αυτού. 

 ΜΕΡΟΣ ΙI – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εµπορεύµατα που 
περιέχονται στις 
προσωπικές 
αποσκευές των 
ταξιδιωτών των 
προερχοµένων 
από τρίτες χώρες.  

3.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Κανονισµού 8, παρέχεται απαλλαγή κατά 
την εισαγωγή για τα εµπορεύµατα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές 
ταξιδιωτών οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες εφόσον πρόκειται για εισαγωγές 
χωρίς εµπορικό χαρακτήρα. 

     (2) Για τον καθορισµό της απαλλαγής δεν λαµβάνεται υπόψη η αξία των 
προσωπικών ειδών τα οποία εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται κατόπιν 
προσωρινής εξαγωγής τους. 

      (3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (1), θεωρούνται ως - 

 (α) «προσωπικές αποσκευές» το σύνολο των αποσκευών που παρουσιάζει 
ο ταξιδιώτης στις τελωνειακές αρχές κατά την άφιξή του στη ∆ηµοκρατία 
καθώς και οι αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει σε µεταγενέστερο στάδιο 
στις ίδιες αρχές, νοουµένου ότι αποδεικνύει ότι καταχωρήθηκαν από την 
εταιρεία που έχει αναλάβει τη µεταφορά τους από τη χώρα προέλευσης 
στη ∆ηµοκρατία ως συνοδευόµενες αποσκευές κατά τη στιγµή της 
αναχώρησής του: 

  Νοείται ότι, οι φορητές δεξαµενές που περιέχουν καύσιµα δεν αποτελούν 
προσωπικές αποσκευές- 

  Νοείται περαιτέρω ότι, για κάθε µεταφορικό µέσο µετά κινητήρος, 
τυγχάνουν απαλλαγής τα καύσιµα που περιέχονται σε τέτοια φορητά 
δοχεία για ποσότητα η οποία δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα. 

 (β) «εισαγωγές µη εµπορικού χαρακτήρα» νοούνται οι εισαγωγές που- 

(i) έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, 

(ii) πρόκειται για εµπορεύµατα που προορίζονται αποκλειστικά για 
προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή για να 
προσφερθούν ως δώρα εφ’ όσον δεν παρουσιάζουν από το είδος 
και την ποσότητά τους οποιοδήποτε εµπορικό ενδιαφέρον. 

Ποσοτικοί 
περιορισµοί στην 

4.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισµού 3, παρέχεται απαλλαγή 
κατά την εισαγωγή για κάθε ταξιδιώτη που εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία από τρίτη 
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παροχή 
απαλλαγής 
ταξιδιωτών. 
Πίνακας Ι. 

χώρα, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ι. 

 

                     
Πίνακας Ι. 

     (2) Οι ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 17 ετών δεν δικαιούνται απαλλαγής για τα 
εµπορεύµατα που προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) και (β) του Πίνακα Ι. 

                             
Πίνακας Ι. 

     (3) Οι ταξιδιώτες ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν δικαιούνται απαλλαγής για τα 
εµπορεύµατα που προβλέπονται στην περίπτωση (δ) του Πίνακα Ι. 

Έκταση 
απαλλαγής που 
προβλέπεται στον 
Κανονισµό 4. 

5.-(1) Ανεξαρτήτως της απαλλαγής που παραχωρείται στα είδη του Κανονισµού 
4, η απαλλαγή που προβλέπεται στον Κανονισµό 3 παρέχεται κατά ταξιδιώτη στα 
όρια συνολικής αξίας εκατό λιρών (ΛΚ100).  

      (2) Όταν η συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων εµπορευµάτων υπερβαίνει 
κατ’ άτοµο τα ποσά της παραγράφου (1), η απαλλαγή παρέχεται µέχρι του ύψους 
του ποσού αυτού για εκείνα τα εµπορεύµατα που αν είχαν εισαχθεί µεµονωµένα 
θα µπορούσαν να επωφεληθούν από την εν λόγω απαλλαγή: 

 Νοείται ότι, η αξία ενός εµπορεύµατος δεν µπορεί να κατατµηθεί. 

Παροχή 
απαλλαγής σε 
µέλος πληρώµατος 
πλοίου ή 
αεροσκάφους µε 
το οποίο αυτό το 
πρόσωπο 
εισέρχεται. 
Πίνακας ΙΙ. 

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισµών 3 µέχρι 5, πρόσωπο που 
εισέρχεται στη ∆ηµοκρατία το οποίο κατά το χρόνο της εισόδου του είναι µέλος 
του πληρώµατος του πλοίου ή του αεροσκάφους µε το οποίο αυτό το πρόσωπο 
εισέρχεται, δικαιούται απαλλαγή για τα εµπορεύµατα και τις ποσότητες που 
αναγράφονται στον Πίνακα ΙΙ. 

΄Εκταση 
ανταλλαγής που 
προβλέπεται στον 
Κανονισµό 6. 

7. Ανεξαρτήτως της απαλλαγής που παρέχεται στα είδη του Κανονισµού 6, 
παρέχεται απαλλαγή ανά µέλος πληρώµατος στα όρια συνολικής αξίας δέκα 
λιρών (ΛΚ10). 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙI – ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Μη απαλλαγή στα 
εµπορεύµατα της 
Σ.Ο.7108 και 7109. 

8. Αποκλείονται της απαλλαγής που προβλέπεται στους παρόντες Κανονισµούς 
τα εµπορεύµατα της Σ.Ο. 7108 και 7109. 

Μη επιβολή φόρου 
ίσου ή µικρότερου 
από τρεις λίρες 
(ΛΚ3). 

9. Οποιοδήποτε ποσό φόρου που επιβάλλεται µε βάση τους παρόντες 
Κανονισµούς, δεν θα καταβάλλεται νοουµένου ότι είναι ίσο ή µικρότερο από τρεις 
λίρες (ΛΚ3). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Περιγραφή  

(α)  Προϊόντα καπνού: 

- τσιγάρα ή 

 

200 τεµ. 

- πουράκια (πούρα µεγίστου βάρους 3 γραµµάρια το τεµάχιο) ή 100 τεµ. 

- πούρα ή 50 τεµ. 

- καπνός για κάπνισµα 250 γρ. 

(β)  Αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά: 

 - Απεσταγµένα ποτά και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά που έχουν 
αλκοολικό τίτλο πάνω από 22% vol· αιθυλική αλκοόλη µη 
µετουσιωµένη 80% vol και περισσότερο, ή 

 

συνολικά 1 λίτρο 

 

 - Απεσταγµένα ποτά και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση το 
κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ, ή οµοειδή ποτά που έχουν 
αλκοολικό τίτλο 22% vol ή λιγότερο, Αφρώδεις οίνοι, οίνοι λικέρ 

συνολικά 2 λίτρα 

 - Κοινά κρασιά (µη αφρώδη) συνολικά 2 λίτρα 

(γ) Αρώµατα και  50 γρ. 

 κολόνιες 0.25 λίτρα 

(δ) Καφές ή  500 γρ. 

 εκχυλίσµατα και αποστάγµατα καφέ 200 γρ. 

(ε) Τέιον ή  100 γρ. 

 εκχυλίσµατα και αποστάγµατα τεΐου 40 γρ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

Περιγραφή  

(α)  Προϊόντα καπνού: 

- τσιγάρα ή 

 

40 τεµ. 

- πουράκια (πούρα µεγίστου βάρους 3 γραµµάρια το τεµάχιο) ή 20 τεµ. 

- πούρα ή 10 τεµ. 

- καπνός για κάπνισµα 50 γρ. 

(β)  Αλκοόλες και αλκοολούχα ποτά: 

 - Απεσταγµένα ποτά και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά που έχουν 
αλκοολικό τίτλο πάνω από 22% vol· αιθυλική αλκοόλη µη 
µετουσιωµένη 80% vol και περισσότερο, ή 

 

συνολικά 0,25 λίτρα 

 

 - Απεσταγµένα ποτά και οινοπνευµατώδη ποτά, απεριτίφ µε βάση το 
κρασί ή την αλκοόλη, τάφια, σακέ, ή οµοειδή ποτά που έχουν 
αλκοολικό τίτλο 22% vol ή λιγότερο, Αφρώδεις οίνοι, οίνοι λικέρ 

συνολικά 0,50 λίτρα 

 - Κοινά κρασιά (µη αφρώδη) συνολικά 0,50 λίτρα 

(γ) Αρώµατα και  25 γρ. 

 κολόνιες 100 γρ. 

(δ) Καφές ή  100 γρ. 

 εκχυλίσµατα και αποστάγµατα καφέ 40 γρ. 

(ε) Τέιον ή  20 γρ. 

 εκχυλίσµατα και αποστάγµατα τεΐου 10 γρ. 

 
 


