
εµείσζε:  Παξαηίζεηαη πην θάησ ην θείµελν ηεο Κ∆Π 380/2004, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΗΗΗ(Η) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο 
ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3849 ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Κ∆Π 358/2005 , ΚΓΠ 60/2009 (Δ.Δ. 4332, 
30.01.2009), ΚΓΠ 162/2009 (Δ.Δ.4350, 16.04.2009), ΚΓΠ 27/2010 (Δ.Δ. 4407, 29.1.2010), ΚΓΠ 259/2010 (Δ.Δ. 4434, 
18.06.2010), ΚΓΠ 529/2011 (Δ.Δ. 4538, 23.12.2011). ην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ησλ πην 
πάλσ ηξνπνπνηεηηθψλ Κ∆Π γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα 

θαη σο εθ ηνχηνπ ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.∆.Π. 380/2004  

Ο ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  

ΚΑΙ  

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  

  

Κανονιζµοί δσνάµει ηοσ άρθροσ 73(1) ηοσ περί Σελωνειακού Κώδικα Νόµοσ ηοσ 2004 και ηοσ άρθροσ 
31 ηοσ περί Φόροσ Καηανάλωζης Νόµοσ ηοσ 2004  

  

                         
94(I) ηνπ 2004.  

91(I) ηνπ 2004.  

Σν Τπνπξγηθφ πµβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 
73(1) ηνπ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφµνπ ηνπ 2004 θαη ην άξζξν 31 ηνπ πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζµνχο-  

  ΜΕΡΟ Ι – ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ  

πλνπηηθφο 
ηίηινο.  

1. Οη παξφληεο Καλνληζµνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ 
Καηαλάισζεο (Αηέιεηεο θαηά ηελ Δηζαγσγή Δµπνξεπµάησλ) Καλνληζµνί ηνπ 2004.  

Δξµελεία.  2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζµνχο, εθηφο αλ απφ ην θείµελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα 
-  

  «δηάζεζε» ζεµαίλεη ηε ζέζε ζε αλάισζε εµπνξεπµάησλ πνπ ηεισλίζηεθαλ µε βάζε 
νπνηνπζδήπνηε ζε ηζρχ ζηε ∆εµνθξαηία Νφµνπο θαη Καλνληζµνχο, πνπ αθνξνχλ ηα 
Σεισλεία θαη ηνπο Φφξνπο Καηαλάισζεο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηεισλεηαθνχ δαζµνχ ή 
θφξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν ππέθεηλην, έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη απνμέλσζε ηεο 
ρξήζεο ή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ηνπο θαζεζηψηνο·  

  «εηζαγσγή» ζεµαίλεη ηε δηά ζαιάζζεο ή αέξνο µεηαθνξά εµπνξεπµάησλ ζηε ∆εµνθξαηία 
απφ άιιν θξάηνο µέινο ή ηξίηε ρψξα·  

  «νρήµαηα παληφο εδάθνπο» ζεµαίλεη ηα νρήµαηα πνπ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλα:  

 − ηνπιάρηζηνλ µε έλα εµπξφζζην άμνλα θαη ηνπιάρηζηνλ µε έλα νπίζζην άμνλα πνπ 
έρνπλ µειεηεζεί ψζηε λα είλαη ηαπηφρξνλα θηλεηήξηνη, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ 
νρεµάησλ µε δπλαηφηεηα απνζχµπιεμεο ηνπ µεραληζµνχ µεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξνο ηνλ 
έλα απφ ηνπο δχν άμνλεο,  

 − ηνπιάρηζηνλ µε έλα µεραληζµφ εµπινθήο ηνπ δηαθνξηθνχ ή ηνπιάρηζηνλ µε έλα 
µεραληζµφ πνπ δίλεη παξφµνην απνηέιεζµα θαη εάλ µπνξνχλ λα αλέιζνπλ πξαλή θιίζεσο 
30% ππνινγηζµέλεο γηα ην µεµνλσµέλν φρεµα.  

  Δπηπιένλ, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηηο αθφινπζεο έμη απαηηήζεηο:  

 − ε γσλία πξνζέγγηζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25°,  

 − ε γσλία θπγήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20°,  

 − ε γσλία θεθιηµέλνπ επηπέδνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20°,  

 − ν εµπξφζζηνο άμνλαο λα απέρεη απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 180 mm,  

 − ν νπίζζηνο άμνλαο λα απέρεη απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 180 mm,  

 − ην ηµήµα µεηαμχ ησλ αμφλσλ λα απέρεη απφ ην έδαθνο ηνπιάρηζηνλ 200 mm.  

  «µεηαρεηξηζµέλα νρήµαηα» ζεµαίλεη ηα νρήµαηα πνπ έρνπλ δηαλχζεη πεξηζζφηεξα απφ 6 
ρηιηάδεο ρηιηφµεηξα θαη ηα νπνία θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο εηζαγσγήο/εηζφδνπ ηνπο ζηε 
∆εµνθξαηία είλαη ειηθίαο άλσ ησλ έμε (6) µελψλ, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη απφ ηελ 



εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία ην φρεµα είρε εγγξαθεί γηα πξψηε θνξά ζε νπνηαδήπνηε ρψξα·  

  «Νφµνο» ζεµαίλεη ηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφµν·  

  «ηεισλεηαθή λνµνζεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην Νφµν·  

  «θφξνη θαηαλάισζεο» ζεµαίλεη άιινπο απφ ηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο.  

       (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζµνχο, έρνπλ 
ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή λνµνζεζία, ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί 
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµν θαη ζηνπο Καλνληζµνχο θαη ∆ηαηάγµαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάµεη 
απηνχ.  

  ΜΕΡΟ ΙΙ – ΑΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ  

Σεισλεηαθέο 
δηεπζεηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηηο 
Έλνπιεο 
∆πλάµεηο ηνπ 
Ζλσµέλνπ 
Βαζηιείνπ.  

3.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, ε βεβαίσζε, επηβνιή, 
θαηαβνιή θαη είζπξαμε ηεισλεηαθψλ δαζµψλ αλαθνξηθά µε ηα εµπνξεχµαηα πνπ 
εηζάγνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο Έλνπιεο ∆πλάµεηο ηνπ Ζλσµέλνπ Βαζηιείνπ, ησλ Αξρψλ ηνπ 
Ζλσµέλνπ Βαζηιείνπ, ησλ εμνπζηνδνηεµέλσλ Οξγαλψζεσλ ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ, 
εξγνιάβσλ θαη αιινδαπψλ νη νπνίνη ζπλνδεχνπλ µε άδεηα ησλ Αξρψλ ηνπ Ζλσµέλνπ 
Βαζηιείνπ ηηο έλνπιεο δπλάµεηο γηα παξνρή δηάθνξσλ ππεξεζηψλ, µειψλ ησλ Δλφπισλ 
∆πλάµεσλ θαη ησλ πνιηηψλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηηο Έλνπιεο ∆πλάµεηο θαζψο επίζεο ησλ 
εμαξηψµελσλ απφ απηνχο πξνζψπσλ, ππφθεηληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο 
Δγθαζίδξπζεο, νη δε ηεισλεηαθνί δαζµνί βεβαηνχληαη, επηβάιινληαη, θαηαβάιινληαη θαη 
εηζπξάηηνληαη ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο Δγθαζίδξπζεο.  

(2) (α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, µεηαρεηξηζµέλα 
εµπνξεχµαηα, εμνπιηζµφο, πιηθά θαη εμαξηήµαηα ηα νπνία εηζήρζεζαλ απφ ηξίηε 
ρψξα ή εηζήιζαλ απφ άιιν θξάηνο µέινο ρσξίο ηελ θαηαβνιή ησλ ηεισλεηαθψλ 
δαζµψλ ή θφξσλ θαηαλάισζεο δπλάµεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1) απφ 
ηνπο Δμνπζηνδνηεµέλνπο Οξγαληζµνχο ησλ Δλφπισλ ∆πλάµεσλ θαη απφ ηηο 
Αξρέο ηνπ Ζλσµέλνπ Βαζηιείνπ φπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Η ηνπ 
Παξαξηήµαηνο Β ηεο πλζήθεο Δγθαζίδξπζεο θαη δηαηίζεληαη απφ απηνχο, δελ  
επηβαξχλνληαη µε εηζαγσγηθνχο δαζµνχο εάλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε µέιε.  

 

   (β) ε πεξίπησζε πνπ ηα εµπνξεχµαηα πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο, επηβαξχλνληαη 
µε εηζαγσγηθνχο δαζµνχο θαη’  αμία πξνο πέληε ηνηο εθαηφλ (5%), σο 
δαζµνινγεηέα δε αμία ζα ινγίδεηαη ε ηηµή πψιεζήο ηνπο, εμαηξνπµέλσλ ησλ 
νρεµάησλ ηα νπνία δηαηίζεληαη ρσξίο ηνλ φξν ηεο δηάιπζεο ή ηεο επαλεμαγσγήο 
θαη ηα νπνία δελ επηβαξχλνληαη µε ηνλ θαη’  αμία ζπληειεζηή πξνο πέληε ηνηο 
εθαηφλ (5%), επηβαξχλνληαη φµσο µε εηζαγσγηθνχο δαζµνχο θαη θφξνπο 
θαηαλάισζεο ζχµθσλα µε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο 
δηάζεζήο ηνπο θαη µε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ θαλνληζµψλ θαη σο 
δαζµνινγεηέα αμία γηα ζθνπνχο ππνινγηζµνχ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζµψλ ζα 
ινγίδεηαη ε ηηµή πψιεζήο ηνπο.  

       (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ –  

  (α) «πλζήθε Δγθαζίδξπζεο» ζεµαίλεη ηε πλζήθε πνπ αθνξά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 
∆εµνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ ε νπνία ππνγξάθηεθε ζηε Λεπθσζία ζηηο 16 Απγνχζηνπ 
1960, πεξηιαµβάλεη δε ηελ Αληαιιαγή Αλαθνηλψζεσλ,  πνπ αθνξά ηνπο 
ηεισλεηαθνχο δαζµνχο, ε νπνία ππνγξάθηεθε ζηε Λεπθσζία θαηά ηελ ίδηα 
εµεξνµελία.  

  (β) Λέμεηο ή φξνη νη νπνίνη ρξεζηµνπνηνχληαη ζηνλ Καλνληζµφ 3, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 
ηνπο απνδίδεηαη ζηε πλζήθε Δγθαζίδξπζεο.  

∆ηθαηνχρνη ηεο 
απαιιαγήο.  

      (4) Παξέρεηαη απαιιαγή απφ εηζαγσγηθνχο δαζµνχο θαη θφξνπο θαηαλάισζεο γηα ηα 
εµπνξεχµαηα πνπ -  

  (α) ρνξεγνχληαη ζηα πιαίζηα εθαξµνγήο ηεο χµβαζεο ηεο Βηέλλεο ηεο 18εο Απξηιίνπ 
1961 γηα ηηο δηπισµαηηθέο ζρέζεηο είηε ηεο χµβαζεο ηεο Βηέλλεο ηεο 24εο 
Απξηιίνπ 1963 γηα ηηο πξνμεληθέο ζρέζεηο είηε ηεο χµβαζεο ηεο Νέαο Τφξθεο ηεο 



16εο ∆εθεµβξίνπ 1969 γηα ηηο εηδηθέο απνζηνιέο·  

  (β) πξννξίδνληαη γηα ηνπο δηεζλείο νξγαληζµνχο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο δηεζλείο 
νξγαληζµνί απφ ηηο αξρέο ηεο Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο θαζψο θαη γηα ηα µέιε ησλ 
νξγαληζµψλ απηψλ, εληφο ησλ νξίσλ θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 
απφ ηηο δηεζλείο πµβάζεηο πεξί ηδξχζεσο ησλ νξγαληζµψλ απηψλ ή απφ ηηο 
ζπµθσλίεο πεξί ηεο έδξαο ηνπο·  

  (γ) πξννξίδνληαη γηα ηα εγθαηεζηεµέλα ζηε ∆εµνθξαηία γξαθεία ησλ ∆ηεζλψλ 
Οξγαληζµψλ·  

  (δ) πξννξίδνληαη γηα ηηο έλνπιεο δπλάµεηο νπνηνπδήπνηε απφ ηα θξάηε πνπ µεηέρνπλ 
ζηε πλζήθε ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ εθηφο απφ ην ίδην ην θξάηνο µέινο ηνπ 
πξννξηζµνχ γηα ηε ρξήζε ησλ ελφπισλ δπλάµεσλ απηψλ ή ηνπ πνιηηηθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ ηηο ζπλνδεχεη ή γηα ηνλ αλεθνδηαζµφ ησλ θπιηθείσλ θαη ησλ 
ιεζρψλ ηνπο, εθφζνλ νη έλνπιεο απηέο δπλάµεηο ππεξεηνχλ ην θνηλφ αµπληηθφ 
ζθνπφ·  

  (ε) πξννξίδνληαη γηα ηε ∆χλαµε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ πνπ ζηαζµεχεη ζηε ∆εµνθξαηία 
δπλάµεη ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ θαη ηεο χµβαζεο γηα ηα 
πξνλφµηα θαη ηηο αζπιίεο ησλ Ζλσµέλσλ Δζλψλ·  

  

213 ηνπ 1988.  

(ζη) ρνξεγνχληαη ζην πιαίζην ζπµθσληψλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζηε βάζε 
αµνηβαηφηεηαο, µε ηξίηεο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ζπµβαιιφµελα µέξε ζηε χµβαζε 
γηα ηε ∆ηεζλή Πνιηηηθή Αεξνπνξία (ηθάγν 1944) γηα ηελ εθαξµνγή ησλ 
πληζηψµελσλ Πξαθηηθψλ 4.42 θαη 4.44 ηνπ Παξαξηήµαηνο 9 ηεο χµβαζεο απηήο 
(φγδνε έθδνζε, Ηνχιηνο 1980) ε νπνία θπξψζεθε απφ ηνλ πεξί ηεο χµβαζεο 
∆ηεζλνχο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ηνπ 1944 θαη ∆εθαηξηψλ Πξσηνθφιισλ απηήο ηνπ 
1947 έσο 1984 (Κπξσηηθφ) θαη πεξί ζπλαθψλ Θεµάησλ Νφµν ηνπ 1988.  

Απαιιαγή απφ 
θφξνπο 
θαηαλάισζεο ζε 
φρεµα ιφγσ 
µεηαθνξάο ηεο 
ζπλήζνπο 
θαηνηθίαο απφ 
ηξίηε ρψξα.  

5.  Παξέρεηαη απαιιαγή απφ θφξνπο θαηαλάισζεο ζηα µεηαρεηξηζµέλα µεραλνθίλεηα 
νρήµαηα ηεο θιάζεο 8702 ηα νπνία εγγξάθνληαη απφ ηελ αξµφδηα αξρή εγγξαθήο 
µεραλνθηλήησλ νρεµάησλ γηα ηελ µεηαθνξά µέρξη θαη ελλέα (9) πξνζψπσλ θαη 
µεηαρεηξηζµέλα µεραλνθίλεηα νρήµαηα ησλ θιάζεσλ 870321-24, 870331-33, 870390 θαη 
8711 πνπ εηζάγνληαη απφ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 
µεηαθέξνπληελζπλήζεθαηνηθίαηνποαπφηξίηερψξαζηε∆εµνθξαηίαζχµθσλαµεηαθέξνπλ 
ηελ ζπλήζε θαηνηθία ηνπο απφ ηξίηε ρψξα ζηε ∆εµνθξαηία ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 918/83 ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1983 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο 
ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ (EE L 105 ηεο 23.4.1983, ζ. 1).  

∆ηεπζεηήζεηο γηα 
ηηο έλνπιεο 
δπλάµεηο ηεο 
Διιάδαο.  

6. (1) Αλεμάξηεηα απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή 
νπνηνλδήπνηε άιισλ θαλνληζκψλ ή λφκσλ, παξέρεηαη απαιιαγή απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο 
δαζκνχο θαη θφξνπο θαηαλάισζεο γηα ηα εµπνξεχµαηα πνπ εηζάγνληαη γηα ρξήζε απφ ηηο 
έλνπιεο δπλάµεηο ηεο Διιεληθήο ∆χλαµεο πνπ ζηαζµεχεη ζηε ∆εµνθξαηία δπλάµεη ηεο 
πλζήθεο πµµαρίαο, ή ησλ κειψλ ησλ ελφπισλ απηψλ δπλάκεσλ, ή ηνπ πνιηηηθνχ 
πξνζσπηθνχ πνπ ηηο ζπλνδεχεη, ή γηα ηνλ εθνδηαζµφ ησλ θπιηθείσλ θαη ησλ ιεζρψλ ηνπο.  

(2) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζε ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 
απαιιαγψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), θαζψο θαη ηηο ρνξεγνχκελεο πνζφηεηεο 
θαη νπνηαδήπνηε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

Παξνρή 
απαιιαγήο βάζεη 
ζπµθσλίαο 
µεηαμχ 
Κππξηαθήο 
∆εµνθξαηίαο θαη 
∆εµνθξαηίαο ηεο 
Γαιιίαο.  

3 ηνπ 1970.  

7. Παξέρεηαη απαιιαγή απφ θφξνπο θαηαλάισζεο γηα ηα εµπνξεχµαηα πνπ εηζάγνληαη ζηε 
∆εµνθξαηία δπλάµεη ηνπ πεξί ηεο πµθσλίαο πεξί Πνιηηηζηηθήο, Δπηζηεµνληθήο θαη Σερληθήο 
πλεξγαζίαο µεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο θαη ηεο Γαιιηθήο 
∆εµνθξαηίαο Νφµνπ ηνπ 1970.  

Απαιιαγή απφ 
θφξνπο 

8.-(1) Σεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, έλα πξφζσπν ζην νπνίν 
πεξηέξρνληαη είηε εθ δηαζήθεο είηε εμ αδηαζέηνπ δηαδνρήο πξνζσπηθά είδε πνπ βξίζθνληαη 



θαηαλάισζεο 
ιφγσ 
θιεξνλνµηάο.  

ζε ηξίηε ρψξα δελ θαηαβάιιεη θφξνπο θαηαλάισζεο επί ηεο εηζαγσγήο ζηε ∆εµνθξαηία 
λννπµέλνπ φηη:  

  (α) είλαη θπζηθφ ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία·  

  (β) πξνζθνµίδεη απνδείμεηο γηα ηα θιεξνλνµηθά ηνπ δηθαηψµαηα επί ησλ πξνζσπηθψλ 
εηδψλ·  

  (γ) εθηφο αλ επηηξέςεη δηαθνξεηηθά ν ∆ηεπζπληήο, ηα πξνζσπηθά είδε εηζάγνληαη απφ ην 
πξφζσπν απηφ φρη αξγφηεξα απφ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ 
νπνία νξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα δηθαηψµαηά ηνπ σο θιεξνλφµνπ·  

  (δ) ε εηζαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί ηµεµαηηθά µέζα 
ζηελ πξνζεζµία ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ).  

     (2) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) εθαξµφδνληαη θαη’ αλαινγία θαη γηα ηα πξνζσπηθά 
είδε ηα νπνία πεξηέξρνληαη εθ δηαζήθεο ζε δηθαηνχρν ζψµα.   

     (3) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ:  

  «δηθαηνχρν ζψµα» ζεµαίλεη λνµηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί µε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία·  

  «πξνζσπηθά είδε» ζεµαίλεη:  

 - ηα πξνζσπηθά αληηθείµελα, ηνλ νηθηαθφ ξνπρηζµφ θαη ηα είδε επίπισζεο ή 
εμνπιηζµνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ή γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο,  

 

 -  ηα πνδήιαηα θαη ηηο µνηνζηθιέηεο, ηα µεραλνθίλεηα νρήµαηα ηδησηηθήο ρξήζεσο 
θαη ηα νρήµαηα πνπ ξπµνπιθνχληαη απφ απηά, ηα ηξνρφζπηηα, ηα ζθάθε αλαςπρήο 
θαη ηα ηδησηηθά αεξνπιάλα,  

 

 - ηηο νηθηαθέο πξνµήζεηεο πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ζπλήζεηο νηθνγελεηαθέο 
αλάγθεο, ηα νηθφζηηα δψα, ηα ηππεπφµελα δψα, θαζψο θαη ηα θνξεηά φξγαλα 
µεραληθψλ ή ειεχζεξσλ ηερλψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέιµαηνο ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ.  Σα πξνζσπηθά είδε δελ πξέπεη λα 
παξνπζηάδνπλ, µε ην είδνο ή ηελ πνζφηεηά ηνπο, νπνηνδήπνηε εµπνξηθφ 
ελδηαθέξνλ.  

 

       (4) Δμαηξνχληαη απφ ηελ απαιιαγή-  

  (α) ηα νηλνπλεπµαηψδε πξντφληα,  

  (β) ν θαπλφο θαη ηα πξντφληα θαπλνχ,  

  (γ) ηα µεηαθνξηθά µέζα δεµφζηαο ρξήζεο,  

  (δ) ηα πιηθά γηα επαγγειµαηηθή ρξήζε, εθηφο απφ ηα θνξεηά φξγαλα µεραληθψλ ή 
ειεχζεξσλ ηερλψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηνο 
ηνπ εθιηπφληνο,  

  (ε) ηα απνζέµαηα πξψησλ πιψλ θαη θαηεξγαζµέλσλ ή εµηθαηεξγαζµέλσλ 
πξντφλησλ,  

  (ζη) ην δσηθφ θεθάιαην θαη ηα απνζέµαηα γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ππεξβαίλνπλ 
ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαλνληθέο νηθνγελεηαθέο αλάγθεο.  

Απαιιαγέο γηα 
απηνθίλεηα ηαμί.  

9. Παξαρσξείηαη απαιιαγή πνζνζηνχ 75% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ θφξσλ 
θαηαλάισζεο ζε θαηλνχξγηα µεραλνθίλεηα νρήµαηα ησλ δαζµνινγηθψλ δηαθξίζεσλ 8703 
21 10 90, 8703 22 10 90, 8703 23 19 90, 8703 24 10 90, 8703 31 10 90, 8703 32 19 90, 
8703 33 19 90 θαη 8703 90 90 90, εμαηξνπµέλσλ ησλ αζζελνθφξσλ, λεθξνθφξσλ θαη 



νρεµάησλ παληφο εδάθνπο:  

  Ννείηαη φηη, ε πην πάλσ απαιιαγή παξέρεηαη ππφ ηνλ φξν φηη εληφο πεξηφδνπ ελφο (1) 
µελφο ή εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο πνπ ζεσξείηαη δηθαηνινγεµέλν απφ ην ∆ηεπζπληή 
απφ ηελ εµέξα ηνπ ηεισληζµνχ ζα πξνζθνµίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο σο "ηαμί" απφ ηελ αξµφδηα αξρή εγγξαθήο νρεµάησλ ζηε ∆εµνθξαηία:  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε παξαρψξεζε ηεο απαιιαγήο δηαζθαιίδεηαη µε αλάινγε ρξεµαηηθή 
παξαθαηαζήθε ή εγγχεζε.  

∆ηεπζεηήζεηο πεξί 
ηνπο θφξνπο 
θαηαλάισζεο 
πνπ αθνξνχλ ηηο 
έλνπιεο 
δπλάµεηο, θ.η.ι.  

10.  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, φηαλ  µε  βάζε  ηνλ 
Καλνληζµφ  3 ή  άιιεο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ ή µε βάζε θάπνηνλ άιιν 
λφµν πξφζσπα, νξγαληζµνί, αξρέο θαη νξγαλψζεηο δηθαηνχληαη λα παξαιάβνπλ 
νπνηαδήπνηε εµπνξεχµαηα ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηζαγσγηθνχ δαζµνχ θαη ειιείςεη 
νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ πνπ λα πξνλννχλ ην αληίζεην, ηφηε ηζρχεη παξφµνηα απαιιαγή 
θαη απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο φηαλ ηέηνηα εµπνξεχµαηα παξαδίδνληαη θάησ απφ 
παξφµνηεο πεξηζηάζεηο ζηα πξφζσπα, νξγαληζµνχο, αξρέο θαη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ 
αλαθεξζεί πην πάλσ.  

Απαιιαγή ππφ 
φξνπο.  

  

  

Παξάξηεµα.  

11.-(1) Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε λνµνζεηηθή δηάηαμε µε βάζε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε 
αηειήο εηζαγσγή εηδηθά θαζνξηδφµελσλ εµπνξεπµάησλ γηα ρξήζε ηνπο απφ νξηζµέλα 
πξνλνµηνχρα πξφζσπα, νξγαληζµνχο, αξρέο θαη νξγαλψζεηο, θαη ππφ φξνπο ηνπο νπνίνπο 
ν ∆ηεπζπληήο µπνξεί λα επηβάιιεη γηα δηαζθάιηζε ησλ δεµφζησλ πξνζφδσλ, εµπνξεχµαηα 
ησλ εηδψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεµα ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ απαιιάζζνληαη, 
ππφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ Παξάξηεµα απφ ην 
θφξν θαηαλάισζεο ν νπνίνο δηαθνξεηηθά ζα επηβαιιφηαλ µε βάζε ηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ 
πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµν, λννπµέλνπ φηη ε αίηεζε απαιιαγήο ππνβάιιεηαη απφ ή 
γηα ηα πξνλνµηνχρα πξφζσπα, νξγαληζµνχο, αξρέο θαη νξγαλψζεηο πξνηνχ ηα 
εµπνξεχµαηα απνµαθξπλζνχλ απφ ηνλ ηεισλεηαθφ έιεγρν, εθηφο εάλ ξεηά πξνλνείηαη 
δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα Καλνληζµφ.  

                   

  

Παξάξηεµα.  

     (2) Σν Τπνπξγηθφ πµβνχιην δχλαηαη µε ∆ηάηαγµα πνπ δεµνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεµε 
Δθεµεξίδα ηεο ∆εµνθξαηίαο λα πξνζζέηεη, δηαγξάθεη, µεηαβάιιεη ή µε άιιν ηξφπν 
ηξνπνπνηεί ηηο θιάζεηο ή νπνηεζδήπνηε απφ απηέο, φπσο απηέο εθηίζεληαη ζην Παξάξηεµα. 
Σν ∆ηάηαγµα δχλαηαη λα πξνλνεί ηέηνηνπο φξνπο, πεξηνξηζµνχο, πξνυπνζέζεηο θαη θξηηήξηα 
ηα νπνία δπλαηφ λα θαζνξηζηνχλ γηα ζθνπνχο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ε νπνία εθρσξείηαη 
ζην Τπνπξγηθφ πµβνχιην. 

∆ηάζεζε 
µεηαρεηξηζµέλσλ 
εµπνξεπµάησλ.  

12.-(1)  ε πεξίπησζε δηάζεζεο νπνησλδήπνηε µεηαρεηξηζµέλσλ εµπνξεπµάησλ ηα νπνία 
αξρηθά ηέζεθαλ ζε αλάισζε ή ζε ειεχζεξε θπθινθνξία µε αηέιεηα µε βάζε νπνηνδήπνηε ζε 
ηζρχ λφµν ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζµνχ ή θφξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν 
ππέθεηλην, επηβάιιεηαη ηεισλεηαθφο δαζµφο ή θφξνο θαηαλάισζεο, σο αμία δε ινγίδεηαη ε 
αμία ηελ νπνία απηά έρνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηάζεζήο ηνπο.  

       (2) Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) ε δηάζεζε µεραλνθίλεηνπ 
νρήµαηνο -   

  

12 ηνπ 1991.        
97 ηνπ 1991.  

  

 Παξάξηεµα 

.  

(i) πνπ εηζήρζεθε απφ αλάπεξν πξφζσπν µε βάζε ην εδάθην 09 ηεο θιάζεο 
01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ 
Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 1991, ην νπνίν εδάθην θαηαξγήζεθε απφ ηνλ 
πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο (Σξνπνπνηεηηθφ) 
(Αξ.2) Νφµν ηνπ 1991 θαη απφ πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα 14 
θαη 16 ηεο θιάζεο 01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ 
∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 2003, ν νπνίνο  

 

θαηαξγήζεθε ζηηο 30.4.2004 θαη ζηα εδάθηα 07, 08, 16 θαη 17 ηεο θιάζεο 
Ρ ηνπ Παξαξηήµαηνο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 
ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζµνχ θαη θφξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν ππέθεηλην,  



  (ii)   πνπ εηζήρζεθε απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη:  

(α) ζηα εδάθηα 19 θαη 20 ηεο θιάζεο 01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί 
Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 2003, ν 
νπνίνο θαηαξγήζεθε ζηηο 30.4.2004·  

(β) ζηνλ Καλνληζµφ 5 ησλ παξφλησλ θαλνληζµψλ·  

(γ) ζηνλ Καλνληζµφ 13 ησλ πεξί Φφξνπ Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο 
Αηέιεηεο πνπ εθαξµφδνληαη ζηηο εηζαγσγέο απφ θξάηνο µέινο, 
πξνζσπηθψλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο) Καλνληζµψλ ηνπ 2004·  

(δ) ζην άξζξν 2 ηνπ Καλνληζµνχ (ΔΟΚ) 918/83, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ 
ηεισλεηαθνχ δαζµνχ θαη θφξνπ θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν ππέθεηην,  

  (iii)   ην νπνίν θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ έρεη θαηαηαγεί θαη εγγξαθεί σο ηαμί 
θαη γηα ην νπνίν παξαρσξήζεθε δαζµνθνξνινγηθή ειάθξπλζε µε 
επηζηξνθή ησλ δαζµψλ θαη θφξσλ θαηαλάισζεο µε βάζε ηελ θιάζε 5 ηνπ 
Πέµπηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ 
Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 2003, ν νπνίνο θαηαξγήζεθε ζηηο 30.4.2004 θαη 
ηνλ Καλνληζµφ 9,  

  δελ επηβάιιεηαη ηεισλεηαθφο δαζµφο ή θφξνο θαηαλάισζεο µεηά ηελ πάξνδν ησλ 
αθφινπζσλ ρξνληθψλ δηαζηεµάησλ απφ ηελ εµέξα θαηά ηελ νπνία ην φρεµα είρε εγγξαθεί 
ζην φλνµα ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή είρε εγγξαθεί σο ηαμί.  

       (3) Ο εηζαγσγηθφο δαζµφο ή ν θφξνο θαηαλάισζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
(2) δελ επηβάιιεηαη µεηά ηελ πάξνδν ησλ αθφινπζσλ ρξνληθψλ δηαζηεµάησλ απφ ηελ 
εµέξα θαηά ηελ νπνία ην φρεµα είρε εγγξαθεί ζην φλνµα ησλ πξνζψπσλ απηψλ:  

  (α) ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο εθαηφ (100) µελψλ πξνθεηµέλνπ γηα βνπιεπηέο  

  (β) ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο εθαηφλ είθνζη (120) µελψλ πξνθεηµέλνπ γηα ηα άιια 
πξφζσπα ζηελ παξάγξαθν (2) θαη 

    (γ) ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) κελψλ πξνθεηκέλνπ γηα νρήκαηα ηα νπνία θαηά   
ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπο έρνπλ εγγξαθεί σο ηαμί: 

   Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ νρεµάησλ απηψλ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ησλ πην 
πάλσ ρξνληθψλ δηαζηεµάησλ, επηβάιιεηαη εηζαγσγηθφο δαζµφο θαη θφξνο θαηαλάισζεο, 
ζχµθσλα µε ηελ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ πνπ πέξαζε απφ ηελ εγγξαθή µέρξη ηε δηάζεζε ηνπ 
µεραλνθίλεηνπ νδηθνχ νρήµαηνο, πξνο ην ρξνληθφ δηάζηεµα ησλ εθαηφλ (100) ή ησλ 
εθαηφλ είθνζη (120) µελψλ, ή ησλ εμήληα (60) κελψλ, αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε.  

   Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ηέηνηνπ νρήµαηνο θαη εθφζνλ µε 
αηηηνινγεµέλε απφθαζε ηνπ ∆ηεπζπληή θξίλεηαη φηη ε αληηθεηµεληθή ηνπο αμία θαηά ηνλ 
νπζηψδε ρξφλν δηάζεζεο δηθαηνινγεί επηβνιή εηζαγσγηθνχ δαζµνχ, φπνπ εθαξµφδεηαη, 
µηθξφηεξνπ απφ εθείλν πνπ είλαη πιεξσηένο µε βάζε ην παξφλ εδάθην, ν θφξνο 
θαηαλάισζεο ζα µεηψλεηαη θαη’ αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο µείσζεο ηεο αμίαο θαη ζα 
θαηαβάιιεηαη ν µηθξφηεξνο απηφο εηζαγσγηθφο δαζµφο θαη θφξνο θαηαλάισζεο.  

       (4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (2), ν φξνο "δηάζεζε" δελ πεξηιαµβάλεη ηελ 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φρεµα πεξηέξρεηαη αηηία ζαλάηνπ ζηνλ επηδψληα ζχδπγν ή 
ηέθλα, ε ηζρχο δε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1985:  

   Ννείηαη φηη εμαηξνχληαη απφ ηελ πην πάλσ δηάηαμε νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

(i) ε πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ 20 ηεο θιάζεο 01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί 
Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2003 θαη ησλ 
εδαθίσλ 16 θαη 17 ηεο θιάζεο Ρ ηνπ Παξαξηήµαηνο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, 
φηαλ ηα πξφζσπα πνπ εµπίπηνπλ ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο είλαη θάηνρνη άιινπ 
µεραλνθηλήηνπ νρήµαηνο γηα ην νπνίν ηνπο παξαρσξήζεθε απαιιαγή ζχµθσλα 
µε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ Σεισλεηαθήο Ννµνζεζίαο θαη ηεο εθάζηνηε ζε 
ηζρχ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Ννµνζεζίαο·  

(ii) ε πεξίπησζε ηεο θιάζεο 5 ηνπ Πέµπηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη 
Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2003 ν νπνίνο θαηαξγήζεθε ζηηο 30.4.2004 θαη 
ηνπ Καλνληζµνχ 9.  



       (5) Καηά ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξφµελνπ ζηελ παξάγξαθν (2) µεραλνθίλεηνπ νρήµαηνο 
απφ ηνλ επηδψληα ζχδπγν ή ηέθλα, αθνχ ζπµπιεξσζεί ρξνληθφ δηάζηεµα εθαηφλ ή, 
αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε, εθαηφλ είθνζη (120) µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία εγγξαθήο ηνπ 
ζην φλνµα ηνπ απνζαλφληνο δηθαηνχρνπ, δελ επηβάιιεηαη ηεισλεηαθφο δαζµφο ή θφξνο 
θαηαλάισζεο.  

Απαιιαγή γηα 
ππεξάθηηεο 
εηαηξείεο.  

13. (1) Σν δηθαηνχρν αιινδαπφ πξνζσπηθφ δηθαηνχρσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ δχλαηαη λα 
ζπλερίδεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ αθνξνιφγεην φρεµα πνπ έρεη εγγξαθεί ζην φλνµά ηνπ 
πξηλ ηελ 31ε Μαξηίνπ 2003, ζηηο πεξηπηψζεηο-  

  (α) πνπ αιιάδεη εξγνδφηε θαη εξγνδνηείηαη ζε άιιε εηαηξεία πνπ ήηαλ δηθαηνχρνο θαη 
δηαηεξεί ην ππεξάθηην θαζεζηψο ηεο,  

 118(Η) ηνπ 2002  

230(Η) ηνπ 2002  

162(Η) ηνπ 2003.  

(β) πνπ ζπλερίδεη λα εξγνδνηείηαη ζηελ ίδηα δηθαηνχρν εηαηξεία αιιά ε εηαηξεία έρεη 
επηιέμεη λα θνξνινγείηαη µε ηνλ θαλνληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή µε βάζε ην 
άξζξν 46 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήµαηνο Νφµνπ ηνπ 2002 θαη επεθηείλεη 
ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Κχπξν.  

  (γ) πνπ αιιάδεη εξγνδφηε θαη εξγνδνηείηαη ζε άιιε εηαηξεία πνπ ήηαλ δηθαηνχρνο αιιά 
έρεη επηιέμεη, µε βάζε ην άξζξν 46 ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήµαηνο Νφµνπ 
ηνπ 2002, λα θνξνινγείηαη µε ηνλ θαλνληθφ εηαηξηθφ ζπληειεζηή θαη επεθηείλεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Κχπξν.  

(2) Ο φξνο «δηάζεζε» δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε κεηαρεηξηζκέλσλ 
εκπνξεπκάησλ, κε εμαίξεζε ηα απηνθίλεηα, ηα νπνία παξαρσξήζεθαλ κε βάζε 
νπνηνδήπνηε ζε ηζρχ λφκν ζε δηθαηνχρεο εηαηξείεο ή θαη ζην δηθαηνχρν αιινδαπφ 
πξνζσπηθφ ηνπο, ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ ή θφξνπ 
θαηαλάισζεο ζηνλ νπνίν ππφθεηλην, κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) εηψλ απφ ηελ εκέξα 
θαηά ηελ νπνία ηα εκπνξεχκαηα παξαρσξήζεθαλ ζηα πην πάλσ πξφζσπα.  

Μεηαβαηηθή 
δηάηαμε.  

14.-(1)  Οπνηαδήπνηε πξφζσπα έρνπλ ιάβεη έγθξηζε απφ ην ∆ηεπζπληή µέρξη θαη ηηο 
30.04.2004 ζχµθσλα µε ηα εδάθηα 19 θαη 20 ηεο θιάζεο 01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ πεξί 
Σεισλεηαθψλ ∆αζµψλ θαη Φφξσλ Καηαλαιψζεσο Νφµνπ ηνπ 2003, ν νπνίνο θαηαξγήζεθε 
ζηηο 30.4.2004, δχλαληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν δψδεθα (12) µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο 
άθημεο ηνπο γηα εγθαηάζηαζε ή επαλεγθαηάζηαζε ζηε ∆εµνθξαηία λα ηχρνπλ απαιιαγήο 
απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο µφλν.  

      (2)  Οη αηηήζεηο νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί µέρξη θαη ηηο 30.4.2004, αιιά βξίζθνληαη ζε 
εθθξεµφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζθφµηζεο επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ απφ 
άιιεο Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο ηεο ∆εµνθξαηίαο, ηπγράλνπλ ηεο ίδηαο µεηαρείξηζεο σο νη 
εγθεθξηµέλεο αηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
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Κλάζη  Εδάθιο  Περιγραθή Απαλλαγής  Έκηαζη Απαλλαγής  



Ρ  Δµπνξεχµαηα ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θάζε 
έλα απφ ηα πην θάησ εδάθηα, ηα νπνία εηζάγνληαη απφ ή 
γηα ινγαξηαζµφ θαη γηα ρξήζε απφ ηα πξφζσπα, 
νξγαληζµνχο, αξρέο ή νξγαλψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ 
απηά:  

  

  

 01 Δµπνξεχµαηα πνπ εηζάγνληαη γηα ηελ Κπβέξλεζε ηεο 
Κππξηαθήο ∆εµνθξαηίαο. 

 

 02 Όια ηα µεραλήµαηα, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, 
εμνπιηζµφο (πεξηιαµβαλνµέλσλ δίζθσλ θαη 
µαγλεηνηαηληψλ), νρήµαηα θαη ινηπά αληηθείµελα 
θαζψο θαη ηα µέξε, πξνζαξηήµαηα θαη αληαιιαθηηθά 
ηνπο, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ξαδηνζηαζµνχ, εθηφο απφ ηα αληηθείµελα 
αλαιψζηµεο θχζεο, φπσο γηα παξάδεηγµα ηα 
θαχζηµα, ε γξαθηθή χιε θιπ., γηα απνθιεηζηηθή 
ρξήζε ζηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Γαιιηθήο Δηαηξείαο ΟΜΔΡΑ.   

  

 03 Τιηθά νηθνδνµήο, εμαξηήµαηα θαη έπηπια γηα 
εθθιεζίεο ή ηεµέλε, ελδχµαηα θαη άιια είδε γηα 
ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο, πνπ εηζάγνληαη γηα 
Δθθιεζηαζηηθέο θαη Θξεζθεπηηθέο Αξρέο.  

  

 04 Όια ηα είδε (µε εμαίξεζε ηα έπηπια) πνπ εηζάγνληαη 
γηα:  

(α) πµβνχιηα ή ∆εµφζηεο Δπηρεηξήζεηο Τδάησλ  

(β) πµβνχιηα Απνρεηεχζεσλ  

(γ) Σνπηθέο Αξρέο γηα ηνπο δεµφζηνπο ζθνπνχο ηνπο.  

  

 05 Ηµαηηζµφο, χθαζµα γηα ηελ θαηαζθεπή ηµαηηζµνχ θαη 
εμάξηεζε πνπ εηζάγνληαη γηα ην ψµα Πξνζθφπσλ 
Κχπξνπ θαη ην ψµα Κππξίσλ Οδεγψλ.  

  

 06 Α. Δίδε πξνο ρξήζε γηα εθπαηδεπηηθνχο ή 
µνξθσηηθνχο ζθνπνχο ή γηα ρξήζε ζηε 
ζσµαηηθή αγσγή, πνπ εηζάγνληαη γηα 
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχµαηα εγγεγξαµµέλα ζηε 
∆εµνθξαηία µε βάζε ηνπο λφµνπο πνπ αθνξνχλ 
ηελ παηδεία.  

Β. Όια ηα είδε (µε εμαίξεζε ηα έπηπια πνπ εηζάγνληαη 
γηα ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο αθνχ πξνζθνµηζζεί 
πηζηνπνηεηηθφ ππνγεγξαµµέλν απφ ην Γεληθφ 
∆ηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζµνχ.  

  

 07 Μεραλνθίλεηα νδηθά νρήµαηα µέρξη 2000 θπβηθά 
εθαηνζηά, εθφζνλ είλαη βελδηλνθίλεηα θαη µέρξη 2500 
θπβηθά εθαηνζηά, εθφζνλ είλαη πεηξειαηνθίλεηα πνπ 
εηζάγνληαη γηα ηνπο Κχπξηνπο, κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ ή γηα ηα µέιε ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ ή γηα ηνπο Δθπξνζψπνπο 
Θξεζθεπηηθψλ Οµάδσλ ζηε Βνπιή ή γηα ηα Μέιε ηνπ 
Αλσηάηνπ ∆ηθαζηεξίνπ, µε εμαίξεζε ηα Μέιε ηεο 
Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ή ηνπ Αλσηάηνπ 
∆ηθαζηεξίνπ ζηα νπνία ρνξεγείηαη ππεξεζηαθφ 
απηνθίλεην:  

  

  Ννείηαη φηη ηα πξφζσπα απηά εμαθνινπζνχλ λα 
θαηέρνπλ αηειψο απηά ηα νρήµαηα έζησ θαη αλ 
παχζνπλ λα θαηέρνπλ ην πην πάλσ αμίσµα, 
θαηαβάιιεηαη φµσο δαζµφο θαη θφξνο θαηαλάισζεο 

  



φηαλ γίλεηαη δηάζεζε ηνπ νρήµαηνο απηνχ ζχµθσλα 
µε ηνλ Καλνληζµφ 12 ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ.  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ηα πξφζσπα απηά, ελφζσ 
εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ην πην πάλσ αμίσµα, ηφηε 
µφλν δηθαηνχληαη ηνλ αηειή ηεισληζµφ άιινπ 
νρήµαηνο, εθφζνλ δηαζέζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν 
φρεµα πνπ έρνπλ εηζάμεη αηειψο πξνεγνπµέλσο θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε έγηλε µέζα ζε πέληε 
ρξφληα απφ ηνλ ηεισληζµφ, εθφζνλ απηή νθεηιφηαλ 
ζε βιάβε ε δηφξζσζε ηεο νπνίαο, φπσο ζα ήζειε 
πεηζζεί ν ∆ηεπζπληήο, ήηαλ νηθνλνµηθά αζχµθνξε.  

  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
νρήµαηα απηά ππεξβαίλνπλ ηνλ θπβηζµφ πνπ 
θαζνξίζηεθε πην πάλσ, ν θφξνο θαηαλάισζεο ζα 
ππνινγίδεηαη µε βάζε ην ζπληειεζηή ηεο θαηεγνξίαο 
ζηελ νπνία εµπίπηνπλ µε βάζε ηνλ θπβηζµφ ηνπο θαη 
ζα θαηαβάιιεηαη ην 40% ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο 
πνπ αλαινγεί γηα θπβηζµφ πέξαλ ησλ 2000 θπβ. 
εθαηνζηψλ εθφζνλ είλαη βελδηλνθίλεηα θαη πέξαλ ησλ 
2500 θπβ. εθαηνζηψλ εθφζνλ είλαη πεηξειαηνθίλεηα.  

  

  Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, 
πξνθεηµέλνπ γηα ηα πην πάλσ αλαθεξφµελα 
µεραλνθίλεηα νδηθά νρήµαηα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ηνπο ηφζν απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην απηφ φζν θαη απφ ην/ηε ζχδπγν θαη ηα παηδηά 
ηνπο.  

  

  Σα Μέιε ηνπ Αλσηάηνπ ∆ηθαζηεξίνπ πνπ είραλ 
δηθαίσµα αδαζµνιφγεηνπ νρήµαηνο, µε βάζε ην 
εδάθην 14 ηεο θιάζεο 01 ηνπ Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ 
Νφµνπ 18/92, πνπ απνρψξεζαλ πξηλ ηηο 17.7.92 θαη 
δελ άζθεζαλ ην δηθαίσµά ηνπο απηφ µέρξη ηε 
δεµνζίεπζε ηνπ Νφµνπ 65(Η)/92 ζα δηθαηνχληαη λα ην 
αζθήζνπλ γηα µηα θνξά µεηά ηελ εµεξνµελία απηή 
ρσξίο πεξηνξηζµφ αλαθνξηθά µε ηνλ θπβηζµφ ηνπ 
νρήµαηνο.  

  

 08 Μεραλνθίλεηα νδηθά νρήµαηα µέρξη 2000 θπβηθά 
εθαηνζηά, εθφζνλ είλαη βελδηλνθίλεηα θαη µέρξη 2500 
θπβηθά εθαηνζηά, εθφζνλ είλαη πεηξειαηνθίλεηα πνπ 
εηζάγνληαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ πξφζσπα ηα 
νπνία, αθνχ ππεξέηεζαλ γηα ζπλερέο δηάζηεµα ελφο 
ηνπιάρηζην ρξφλνπ, ζην αμίσµα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
∆εµνθξαηίαο, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, ηνπ Γεληθνχ 
Δηζαγγειέα ηεο ∆εµνθξαηίαο, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Αλσηάηνπ ∆ηθαζηεξίνπ ηεο ∆εµνθξαηίαο, ηνπ 
Τπνπξγνχ ή ηνπ Τθππνπξγνχ, απνρσξνχλ µεηά ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ 1978 θαη απφ πξφζσπα ηα νπνία, 
αθνχ ππεξέηεζαλ γηα ζπλερέο δηάζηεµα ελφο 
ηνπιάρηζην ρξφλνπ ζην αμίσµα ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 
Δθπξνζψπνπ, απνρσξνχλ µεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2002, λννπµέλνπ φηη ζηα πξφζσπα απηά δε 
ρνξεγείηαη αδαζµνιφγεην ή ππεξεζηαθφ απηνθίλεην 
µε βάζε άιιε δηάηαμε ή δηεπζέηεζε:  

  

  Ννείηαη φηη ην πην πάλσ δηθαίσµα αζθείηαη απφ ηνπο 
δηθαηνχρνπο αμησµαηνχρνπο εληφο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ πέληε εηψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηεο 
απνρψξεζήο ηνπο απφ ην αμίσµά ηνπο.  ε 
πεξίπησζε δε, αλάιεςεο απφ απηνχο άιινπ 
θξαηηθνχ αμηψµαηνο γηα ην νπνίν ηνπο παξαρσξείηαη 
ππεξεζηαθφ απηνθίλεην, ην δηθαίσµα απηφ ζα 
αζθείηαη έλα ρξφλν µεηά ηελ απνρψξεζε απφ ην 

  



αμίσµα απηφ ζε πεξίπησζε πνπ ε απνρψξεζε 
πξαγµαηνπνηείηαη µεηά ηε ιήμε ηεο 
πξναλαθεξφµελεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ.  Ζ ηζρχο 
ηεο επηθχιαμεο απηήο άξρεηαη ηελ 10ε Μαΐνπ 2002.  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη δηθαηνχρνη θξαηηθνί 
αμησµαηνχρνη πνπ έρνπλ ήδε απνρσξήζεη απφ ην 
αμίσµά ηνπο θαη δελ έρνπλ αζθήζεη ην δηθαίσµά ηνπο 
απηφ, ζα δηθαηνχληαη λα ην αζθήζνπλ εληφο πέληε 
εηψλ απφ ηε 10ε Μαΐνπ 2002.  

  

  Ννείηαη αθφµε πεξαηηέξσ φηη ε πην πάλσ απαιιαγή 
ηζρχεη γηα έλα θαη µφλν φρεµα γηα θάζε πξφζσπν θαη 
δελ εμππαθνχεηαη ε αηειήο αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ηα 
νρήµαηα απηά ππεξβαίλνπλ ηνλ θπβηζµφ πνπ 
θαζνξίζηεθε πην πάλσ, ν θφξνο θαηαλάισζεο ζα 
ππνινγίδεηαη µε βάζε ην ζπληειεζηή ηεο θαηεγνξίαο 
ζηελ νπνία εµπίπηνπλ µε βάζε ηνλ θπβηζµφ ηνπο θαη 
ζα θαηαβάιιεηαη ην 40% ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο 
πνπ αλαινγεί γηα θπβηζµφ πέξαλ ησλ 2000 θπβ. 
εθαηνζηψλ εθφζνλ είλαη βελδηλνθίλεηα θαη πέξαλ ησλ 
2500 θπβ. εθαηνζηψλ εθφζνλ είλαη πεηξειαηνθίλεηα.  

  

  Αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε, 
πξνθεηµέλνπ γηα ηα πην πάλσ αλαθεξφµελα 
µεραλνθίλεηα νδηθά νρήµαηα, επηηξέπεηαη ε ρξήζε 
ηνπο ηφζν απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην απηφ φζν θαη απφ ην/ηε ζχδπγν θαη ηα παηδηά 
ηνπο.  

  

  Πξφζσπα πνπ είραλ δηθαίσµα αδαζµνιφγεηνπ 
νρήµαηνο, µε βάζε ην εδάθην 16 ηεο θιάζεο 01 ηνπ 
Σέηαξηνπ Πίλαθα ηνπ Νφµνπ 18/92, πνπ 
απνρψξεζαλ πξηλ ηηο 17.7.92 θαη δελ άζθεζαλ ην 
δηθαίσµά ηνπο απηφ µέρξη ηε δεµνζίεπζε ηνπ Νφµνπ 
65(Η)/92 ζα δηθαηνχληαη λα ην αζθήζνπλ γηα µηα θνξά 
µεηά ηελ εµεξνµελία απηή ρσξίο πεξηνξηζµφ 
αλαθνξηθά µε ηνλ θπβηζµφ ηνπ νρήµαηνο.  

  

 09 (α) πζθεπέο θαη άιια αληηθείµελα πνπ 
ρξεζηµνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο απφ 
ηπθινχο.  Μέξε ησλ ελ ιφγσ εηδψλ.  

(β) Μνπζηθά φξγαλα, µαγλεηφθσλα, ξαδηφθσλα, 
ξαδηνµαγλεηφθσλα, γξαθνµεραλέο (ειιεληθέο 
θαη αγγιηθέο ή δηπιψλ ζπζηεµάησλ) θαη 
ππνινγηζηηθέο µεραλέο µε θσλή, γηα ρξήζε απφ 
ηπθινχο:  

Ννείηαη φηη έλα ηέηνην πξφζσπν µπνξεί λα θαηέρεη 
µφλν έλα απφ θάζε έλα απφ ηα αληηθείµελα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (β).  

  

 10 Μεραλήµαηα, ζπζθεπέο, εξγαιεία, εμνπιηζµφο, µέξε 
θαη εμαξηήµαηα γηα ρξήζε ζηελ αλέιθπζε θαη 
δηάζσζε ηνπ πινίνπ "Εελνβία" θαη ησλ 
εµπνξεπµάησλ πνπ βξίζθνληαη ζ’ απηφ.  

  

 11 Οπνηαδήπνηε αγαζά ζε ινγηθέο πνζφηεηεο πνπ 
εηζάγνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ή γηα ηε ρξήζε ησλ 
µειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ ∆ηεπζπληή θαη ηνπ 
Βνεζνχ ∆ηεπζπληή ηνπ Βξεηαληθνχ πµβνπιίνπ:  

Ννείηαη φηη ηφζν ν ∆ηεπζπληήο φζν θαη ν Βνεζφο 
∆ηεπζπληήο ηνπ Βξεηαληθνχ πµβνπιίνπ µπνξνχλ, 

  



αλά πάζα ζηηγµή, λα θαηέρνπλ έλα µφλν φρεµα πνπ 
εηζήρζεθε µε αηέιεηα.  

 12 Α. Σα πην θάησ είδε πνπ εηζάγνληαη γηα εµεξήζηα 
εθεµεξίδα µέινπο ηνπ πλδέζµνπ Δθδνηψλ 
Δθεµεξίδσλ Κχπξνπ:  

  

  (α) Σξία θνξεηά µαγλεηφθσλα γηα 
δεµνζηνγξαθηθέο δηαζθέςεηο θαη 
ζπλεληεχμεηο  

(β) ∆χν ξαδηνµαγλεηφθσλα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή 
εθπνµπψλ  

(γ) ∆χν ηειενπηηθέο ζπζθεπέο θαη δχν ζπζθεπέο 
βηληενγξάθεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη θαηαγξαθή ηειενπηηθψλ δειηίσλ 
εηδήζεσλ  

(δ) ∆χν ζπζθεπέο αζπξµάηνπ γηα επηθνηλσλία 
µεηαμχ ζχληαμεο θαη δεµνζηνγξάθσλ  

(ε) Μηα θνξεηή θσηνγξαθηθή µεραλή γηα ρξήζε 
απφ ηνπο θσηνξεπφξηεξο  

(ζη) Έλα απηνθίλεην "βαλ" ή έλα απηνθίλεην ησλ 
δαζµνινγηθψλ θιάζεσλ 8703 21-23, 
8703 31-32 µέρξη θαη 2000 θπβ. 
εθαηνζηά, γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο εθεµεξίδαο, µε εμαίξεζε ηα 
νρήµαηα παληφο εδάθνπο.  

  

  Β. Σα πην θάησ είδε πνπ εηζάγνληαη γηα εβδνµαδηαία 
εθεµεξίδα ή πεξηνδηθφ έληππνπ 
εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνµέλνπ, µέινπο ηνπ 
πλδέζµνπ Δθδνηψλ Δθεµεξίδσλ Κχπξνπ:  

(α) Έλα θνξεηφ µαγλεηφθσλν γηα 
δεµνζηνγξαθηθέο δηαζθέςεηο θαη 
ζπλεληεχμεηο  

(β) Έλα ξαδηνµαγλεηφθσλν γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή 
εθπνµπψλ  

(γ) Μηα ηειενπηηθή ζπζθεπή θαη µηα ζπζθεπή 
βηληενγξάθεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
θαη θαηαγξαθή ηειενπηηθψλ δειηίσλ 
εηδήζεσλ  

(δ) Μηα θνξεηή θσηνγξαθηθή µεραλή γηα ρξήζε 
απφ ηνπο θσηνξεπφξηεξο:  

  

  Ννείηαη φηη θάζε εθεµεξίδα ή πεξηνδηθφ έληππνπ 
εηδεζενγξαθηθνχ πεξηερνµέλνπ δηθαηνχηαη ηελ αηειή 
αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ εηζήρζεθε 
µε αηέιεηα πξνγελέζηεξα µφλν θαηφπηλ δηάζεζεο ηνπ 
πξψηνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηνθηλήηνπ, εάλ ε 
δηάζεζε έγηλε µέζα ζε πέληε ρξφληα απφ ηνλ 
ηεισληζµφ, µφλν αλ απηή νθείιεηαη ζε βιάβε ηεο 
νπνίαο ε δηφξζσζε, φπσο ζα ήζειε πεηζζεί ν 
∆ηεπζπληήο, ήηαλ νηθνλνµηθά αζχµθνξε.  

  

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη εµεξήζηεο ή εβδνµαδηαίεο 
εθεµεξίδεο ή πεξηνδηθά έληππνπ εηδεζενγξαθηθνχ 
πεξηερνµέλνπ πνπ δελ είλαη µέιε ηνπ πλδέζµνπ 
Δθδνηψλ Δθεµεξίδσλ Κχπξνπ, ζα ηπγράλνπλ ησλ 
ηδίσλ απαιιαγψλ πνπ ηπγράλνπλ νη αληίζηνηρεο 
εθεµεξίδεο ή πεξηνδηθά µέιε ηνπ πην πάλσ 

  



πλδέζµνπ, µφλν µεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ 
∆ηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ φηη 
απηά εθδίδνληαη ζχµθσλα µε ηελ εθάζηνηε ζε ηζρχ 
πεξί Σχπνπ Ννµνζεζία.  

  Ννείηαη αθφµε πεξαηηέξσ φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά 
ηελ νπνία νπνηαδήπνηε εθεµεξίδα ή πεξηνδηθφ 
ζηαµαηήζεη λα εθδίδεηαη γηα ζπλερή πεξίνδν δχν 
µελψλ, ζα θαηαβάιιεηαη επζχο αµέζσο ν 
εηζαγσγηθφο δαζµφο θαη θφξνο θαηαλάισζεο ν 
νπνίνο αλαινγεί ζηα είδε πνπ εηζήρζεζαλ αηειψο 
φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, εθηφο απφ ηα 
αλαιψζηµα είδε ηα νπνία ρξεζηµνπνηήζεθαλ θαηά 
ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ εθεµεξίδσλ ή πεξηνδηθψλ.  

  

 13 Μεραλήµαηα, ζπζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζµφο 
(πεξηιαµβαλνµέλσλ δίζθσλ θαη µαγλεηνηαηληψλ), 
µέξε, εμαξηήµαηα θαη πιηθά,   

  

  εθηφο ησλ επίπισλ, ησλ εηδψλ αλαιψζηµεο θχζεο 
φπσο γηα παξάδεηγµα θαχζηµα, γξαθηθή χιε θιπ., 
ησλ νρεµάησλ πιελ ησλ νρεµάησλ ηχπνπ "βαλ", ηα 
νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζµψλ, 
θαη ηα νπνία εηζάγνληαη γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ 
ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ζηαζµνχο πνπ 
ηδξχνληαη, εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχµθσλα 
µε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Ραδηνθσληθψλ ηαζµψλ 
Νφµνπ θαη ηνπ πεξί Σειενπηηθψλ ηαζµψλ Νφµνπ:  

  

  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθιεζεί ε άδεηα 
ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ ζηαζµνχ µε βάζε ηηο 
πξφλνηεο ησλ Νφµσλ 120 ηνπ 1990 θαη 29(Η) ηνπ 
1992, αληίζηνηρα ή ζε πεξίπησζε πνπ ξαδηνθσληθφο 
ή ηειενπηηθφο ζηαζµφο παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν γηα πεξίνδν πέξαλ ησλ ηξηψλ 
µελψλ, ζα θαηαβάιιεηαη αµέζσο ζε εθαξµνγή ηνπ 
θαλνληζµνχ 12 ησλ παξφλησλ θαλνληζµψλ, ν 
εηζαγσγηθφο δαζµφο, ν θφξνο θαηαλάισζεο πνπ 
αλαινγνχλ ζηα πην πάλσ είδε πνπ εηζήρζεζαλ 
αηειψο µε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ θαλνληζµνχ απηνχ.  

  

 14 Δπηβαηηθά νρήµαηα πνπ µπνξνχλ λα µεηαθέξνπλ 
έληεθα µέρξη δψδεθα πξφζσπα, πεξηιαµβαλνµέλνπ 
ηνπ νδεγνχ, ηα νπνία εηζάγνληαη γηα ρξήζε απφ 
πνιίηε ηεο ∆εµνθξαηίαο ν νπνίνο έρεη ηέζζεξα ή 
πεξηζζφηεξα ηέθλα φπσο νξίδνληαη ζηνλ πεξί 
Παξνρήο Δπηδφµαηνο Σέθλνπ Νφµν ηνπ 2002 (Νφµνο 
167(Η) ηνπ 2002) θαη δελ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί ε 
εηδηθή ρνξεγία γηα ηελ αγνξά νρήµαηνο.  

  

  Ννείηαη φηη ηα πην πάλσ νρήµαηα ζα είλαη γηα 
απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν. 

 

  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ νρεµάησλ ζα εθαξµφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζµνχ 12 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζµψλ.  

  

  Ννείηαη αθφµε πεξαηηέξσ φηη ε πην πάλσ απαιιαγή 
ηζρχεη γηα έλα µφλν φρεµα θαη δελ εμππαθνχεηαη ε 
αηειήο αληηθαηάζηαζή ηνπ.  

  

 15 Σα πην θάησ είδε πνπ εηζάγνληαη γηα θσθά πξφζσπα 
ή πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ βαξηά βαξεθνΐα γηα 
απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ απηά γηα αλαπιήξσζε ηεο 

  



αλαπεξίαο ηνπο ή ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα 
εθπαίδεπζε, επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή 
απνθαηάζηαζε:  

  (α) Αηνµηθέο ζπζθεπέο θαη νµαδηθά ζπζηήµαηα γηα 
δηεπθφιπλζε ηεο αθνήο,  

  

  (β) εηδηθέο ζπζθεπέο γηα αθξναζηηθή εμάζθεζε θαη 
ινγνζεξαπεία,  

  

  (γ) εηδηθέο ζπζθεπέο θαη ζπζηήµαηα γηα ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία,  

  

  (δ) εηδηθέο ζπζθεπέο γηα νπηηθή εηδνπνίεζε ή 
ζεµαηνδφηεζε.  

  

  Ννείηαη φηη ε απαιιαγή παξαρσξείηαη µφλν µε ηελ 
πξνζθφµηζε ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 
ππνγξαµµέλνπ απφ ην ∆ηεπζπληή ηεο ρνιήο Κσθψλ 
Παηδηψλ.  

  

Α  Δκπνξεχκαηα ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
θάζε έλα απφ ηα αθφινπζα εδάθηα πνπ πξννξίδνληαη 
γηα ρξήζε φπσο θαζνξίδεηαη πην θάησ: 

 

 01 Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, κε εμαίξεζε ηηο 
κνηνζηθιέηεο, ηα νπνία εγγξάθνληαη απφ ηε αξκφδηα 
αξρή εγγξαθήο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ 
Γεκνθξαηία σο αγσληζηηθά, γηα ζθνπνχο ζπκκεηνρήο 
ζε «αγψλεο ηαρχηεηαο» ή «ξάιιη», ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί 
Μεραλνθίλεησλ Ορεκάησλ θαη Σξνραίαο Κίλεζεο 
Ννκνζεζίαο. 

Ννείηαη φηη, ε πην πάλσ απαιιαγή, ε νπνία 
δηαζθαιίδεηαη κε αλάινγε ρξεκαηηθή παξαθαηαζήθε 
ή εγγχεζε, παξέρεηαη ππφ ηνλ φξν φηη εληφο πεξίνδν 
ηξηψλ (3) κελψλ ή εχινγν ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 
ζεσξείηαη δηθαηνινγεκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 
Σκήκαηνο απφ ηελ εκέξα πνπ ην φρεκα ηίζεηαη ζε 
ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε κε απαιιαγή, ζα 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ νρήκαηνο σο 
«αγσληζηηθνχ» απφ ηελ αξκφδηα αξρή εγγξαθήο 
νρεκάησλ ζηε Γεκνθξαηία. 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο εγγξαθήο 
αγσληζηηθψλ νρεκάησλ ζε θπζηθά πξφζσπα, ε 
απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφλν φρεκα γηα θάζε 
θπζηθφ πξφζσπν, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, ν αξηζκφο ησλ παξαρσξνχκελσλ κε 
απαιιαγή αγσληζηηθψλ νρεκάησλ θαζνξίδεηαη κε 
αηηηνινγεκέλε ζχζηαζε ηνπ Γηεπζπληή Σκήκαηνο 
Σεισλείσλ θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ. 

Ννείηαη αθφκε πεξαηηέξσ φηη, 

(η) ζε πεξίπησζε δηάζεζεο ησλ αγσληζηηθψλ 
νρεκάησλ ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
θαλνληζκνχ 12 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θαη  

(ηη) ε αηειήο αληηθαηάζηαζε νρήκαηνο πνπ έρεη ηεζεί 
ζε αλάισζε κε βάζε ην παξφλ εδάθην, επηηξέπεηαη 
κφλνλ εθφζνλ ην φρεκα δηεπζεηεζεί ηεισλεηαθά. 

  

 


