
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. 387/2004 

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

 

Γνωστοποίηση µε βάση το άρθρο 60(1) 
 

                          
94(Ι) του 2004 

Ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Τελωνείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
µε βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 60 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 
2004, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

 1.   Η παρούσα Γνωστοποίηση εκδίδεται τηρουµένων των εκάστοτε σε ισχύ 
διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. 

 2.  Η Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας, όπως έχει συσταθεί και καθορίζεται από το 
∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 113/79 που εκδόθηκε δυνάµει του περί Ελευθέρων 
Ζωνών Νόµου αριθ. 69 του 1975, ορίζεται να λειτουργεί από την 1η Μαΐου 
2004, ως Ελεύθερη Ζώνη "ελέγχου τύπου ΙΙ". 

 3.   Η λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης "ελέγχου τύπου ΙΙ" Λάρνακας διέπεται 
από την ακόλουθη διαδικασία – 

 (α) Τα αφικνούµενα εµπορεύµατα προσκοµίζονται στο τελωνείο µε την 
κατάθεση του οικείου δηλωτικού.   

 (β) Από τα αφικνούµενα εµπορεύµατα – 

 (i) τα κοινοτικά απελευθερώνονται άµεσα από το τελωνείο, µε την 
απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα τους βάσει των σχετικών 
συνοδευτικών εγγράφων κατά τα οριζόµενα στις οικείες 
διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 
2454/93· 

 (ii) τα µη κοινοτικά που τελούν σε προσωρινή εναπόθεση 
λαµβάνουν έναν εκ των επιτρεποµένων βάσει των διατάξεων 
τελωνειακό προορισµό, µε την υποβολή της σχετικής για κάθε 
περίπτωση τελωνειακής διασάφησης ή άλλου παραστατικού.  
Σε περίπτωση που ο τελωνειακός προορισµός στον οποίο 
υπάγονται τα εµπορεύµατα είναι η ελεύθερη ζώνη Λάρνακας, 
κατατίθεται διασάφηση αποταµίευσης µε την ένδειξη «Ε.Ζ. 
τύπου ΙΙ» Λάρνακας. 

 4.  Η θέση και παραµονή των εµπορευµάτων στο καθεστώς 
παρακολουθείται, από τα πρόσωπα που ασκούν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα και διαχείριση των εµπορευµάτων στην ελεύθερη ζώνη 
Λάρνακας, µε βάση την έγκριση της λογιστικής αποθήκης που χορηγείται 
υπό όρους από το ∆ιευθυντή σε κάθε επιχειρηµατία, που προτίθεται να 
ασκήσει δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη «ελέγχου τύπου ΙΙ». Η αίτηση 
για την έγκριση της λογιστικής αποθήκης υποβάλλεται γραπτώς στο 
∆ιευθυντή και αναφέρει επακριβώς ποιές δραστηριότητες πρόκειται να 
ασκηθούν και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα – 

 (α) λεπτοµερή περιγραφή της λογιστικής αποθήκης που πρόκειται να 
τηρηθεί
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τηρηθεί  

 (β) τη φύση και τον τελωνειακό χαρακτήρα των εµπορευµάτων τα οποία 
αφορούν οι συγκεκριµένες δραστηριότητες· 

 (γ) κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς υπό το οποίο πρόκειται να 
ασκηθούν αυτές οι δραστηριότητες· 

 (δ) κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεται ο ∆ιευθυντής προκειµένου να 
είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της 
τελωνειακής ή της άλλης νοµοθεσίας· και 

 (ε) την επιστολή – άδεια του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, ως ο Φορέας ∆ιοίκησης του χώρου, για την πρόθεση 
παραχώρησης βιοµηχανικού τεµαχίου για εγκατάσταση της 
επιχείρησης στην ελεύθερη ζώνη. 

 5. Οι εγκαταστάσεις, κτίρια ή χώροι στεγασµένοι ή και υπαίθριοι, εντός των 
οποίων ασκείται η επιχειρηµατική δραστηριότητα και διαχείριση των 
εµπορευµάτων, γνωστοποιούνται προηγουµένως στο ∆ιευθυντή, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του καθεστώτος 
τελωνειακής αποταµίευσης που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης 
λειτουργίας και ελέγχου αυτών. 

 6.  Οι όροι και προϋποθέσεις γένεσης τελωνειακής οφειλής καθορίζονται µε 
βάση τις διατάξεις του καθεστώτος της τελωνειακής αποταµίευσης. 

 7.  (α) Για σκοπούς εργασιών µεταποίησης ή επεξεργασίας, κατά την 
παραµονή στην ελεύθερη ζώνη µη κοινοτικών εµπορευµάτων, οι 
οποίες ξεπερνούν την έννοια των επιτρεποµένων συνήθων 
εργασιών, τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα πρέπει να υπάγονται κατά 
περίπτωση – 

 (i) στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εάν το 
τελικό προϊόν επανεξάγεται προς τρίτες χώρες, µε τους όρους 
που προβλέπονται από το καθεστώς αυτό·  

 (ii) στο καθεστώς της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, εάν το 
τελικό προϊόν προορίζεται για διάθεση στη ∆ηµοκρατία ή σε 
άλλο κράτος µέλος, µε τους όρους που προβλέπονται από το 
καθεστώς αυτό. 

 (β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στα πιο πάνω καθεστώτα 
είναι η εξασφάλιση εκ των προτέρων της σχετικής άδειας από το 
∆ιευθυντή. 

 (γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις γένεσης τελωνειακής οφειλής 
καθορίζονται µε βάση τις διατάξεις του καθεστώτος της τελειοποίησης 
προς επανεξαγωγή και µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο, 
αντίστοιχα. 

 8.  Σε περίπτωση εργασιών αποθήκευσης, µεταποίησης ή επεξεργασίας 
κοινοτικών εµπορευµάτων υποκείµενων σε φόρους κατανάλωσης, αυτές 
γνωστοποιούνται προηγουµένως στο ∆ιευθυντή προς εξασφάλιση της ειδικής 
κατά περίπτωση άδειας, τηρουµένων των εκάστοτε σε ισχύ διατάξεων της περί 
Φόρων Κατανάλωσης Νοµοθεσίας. 

 9.  Σε περίπτωση αποθήκευσης ή εργασιών µεταποίησης ή επεξεργασίας 
άλλων κοινοτικών εµπορευµάτων, ο επιχειρηµατίας γνωστοποιεί εκ των 
προτέρων στο ∆ιευθυντή τις εν λόγω δραστηριότητες και προβαίνει σε 
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σχετικές καταχωρήσεις στη λογιστική αποθήκη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του ∆ιευθυντή. 

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

 


