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1. Εισαγωγή 
Σκοπός του παρόντος συνοπτικού οδηγού είναι να δώσει χρήσιµες πληροφορίες στους 
προσωρινούς επισκέπτες από χώρες µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες) για τη 
νοµοθεσία που ισχύει και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία για 
την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οχηµάτων, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

Η προσωρινή εισαγωγή είναι µια διεθνής πρακτική µε βάση την οποία είναι δυνατή η 
εισαγωγή σε µια χώρα ενός αντικειµένου µε συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς την πληρωµή 
δασµών και φόρων για ορισµένο χρονικό διάστηµα και η επανεξαγωγή του στην ίδια 
κατάσταση όπως είχε εισαχθεί. 

2. Νοµικές Πρόνοιες 
2.1. Ολική ή µερική απαλλαγή από εισαγωγικό δασµό 
Τα άρθρα 137 µέχρις 144 του Καν. (ΕΟΚ) αρ. 2913/92 (Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας) και 
τα άρθρα 553 µέχρι 584 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 (∆ιατάξεις Εφαρµογής του Κοινοτικού 
Τελωνειακού Κώδικα), όπως έχουν µεταγενέστερα τροποποιηθεί, προνοούν για ολική ή 
µερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασµούς κατά την προσωρινή εισαγωγή ορισµένων 
εµπορευµάτων από τρίτες χώρες.  

2.2. Aπαλλαγή από τον Φ.Π.Α. 
Σύµφωνα µε τον περί Φ.Π.Α Νόµου 95(1) του 2000 µέχρι 2004, εισαγόµενα αγαθά που 
απαλλάσσονται από την καταβολή δασµών µε βάση την τελωνειακή ή άλλη  νοµοθεσία 
απαλλάσσονται και από τον Φ.Π.Α. Επίσης σύµφωνα µε το νόµο αυτό, παραδόσεις (και 
εισαγωγές) αγαθών που προορίζονται να υπαχθούν στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 
υπόκεινται στον µηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. 

2.3. Απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης 
Ο περί Φόρων κατανάλωσης Νόµος του 2004 προνοεί ότι εµπορεύµατα που εισάγονται 
προσωρινά στην Κύπρο και απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασµούς απαλλάσσονται και 
από φόρους κατανάλωσης. 

3. Ορισµοί  
Καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 
Είναι το οικονοµικό τελωνειακό καθεστώς µε βάση το οποίο ορισµένα µη κοινοτικά 
εµπορεύµατα δύνανται να εισαχθούν προσωρινά χωρίς την καταβολή των οφειλοµένων 
εισαγωγικών δασµών, για συγκεκριµένο σκοπό και για ορισµένο χρονικό διάστηµα µε 
προοπτική να επανεξαχθούν χωρίς να υποστούν οποιαδήποτε µεταποίηση, εξαιρουµένης 
της φυσιολογικής φθοράς τους λόγω χρήσης. 

Εισαγωγικοί δασµοί είναι 
− οι δασµοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάµου αποτελέσµατος που 

καταβάλλονται κατά την εισαγωγή των εµπορευµάτων⋅  

− oι επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που θεσπίζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρµόζονται σε ορισµένα εµπορεύµατα που 
προκύπτουν από τη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 

Όχηµα σηµαίνει 
− είτε µηχανοκίνητο όχηµα⋅ 
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− είτε µηχανοκίνητο δίκυκλο και τρίκυκλο⋅ 

− είτε τροχόσπιτο ή ρυµουλκούµενο όχηµα. 

Πρόσωπο σηµαίνει 
− είτε φυσικό πρόσωπο⋅ 

− είτε νοµικό πρόσωπο⋅ 

− είτε ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα αλλά δεν είναι νοµικό 
πρόσωπο. 

Πρόσωπο εγκατεστηµένο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
Είναι το φυσικό πρόσωπο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται εκτός της Ε.Ε. ή νοµικό 
πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται εκτός της Ε.Ε. 

Συνήθης κατοικία 
Είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτοµο διαµένει συνήθως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 
185 ηµερών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάµηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελµατικών 
δεσµών ή, στην περίπτωση ατόµου χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών 
δεσµών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσµοί µεταξύ αυτού του ατόµου και του 
τόπου στον οποίο κατοικεί. H φοίτηση σε Πανεπιστήµιο ή άλλη Σχολή σε µια χώρα δεν 
σηµαίνει ότι ο φοιτητής έχει συνήθη κατοικία στη χώρα αυτή. 

4. Προϋποθέσεις προσωρινής εισαγωγής και διατυπώσεις 
Κατά την εισαγωγή του οχήµατος ο εισαγωγέας µπορεί να το παραλάβει χωρίς την πληρωµή 
δασµών ή φόρων, εφόσον αποδείξει στον αρµόδιο λειτουργό του Τµήµατος Τελωνείων ότι:  

(i) είναι ο ιδιοκτήτης του οχήµατος ή ότι είναι εξουσιοδοτηµένος γραπτώς από τον 
ιδιοκτήτη, εφόσον και ο ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο εγκατεστηµένο εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης⋅ 

(ii) η συνήθης κατοικία του βρίσκεται εκτός της Ε.Ε.⋅ 

(iii) σκοπεύει να παραµείνει προσωρινά στην Κύπρο, δηλαδή για διάστηµα όχι 
µεγαλύτερο από έξι µήνες⋅ 

(v) το όχηµα είναι ταξινοµηµένο (δηλ. εγγεγραµµένο) εκτός της Ε.Ε. στο όνοµα 
προσώπου εγκατεστηµένου εκτός της Ε.Ε. ή αν δεν είναι εγγεγραµµένο ανήκει σε 
πρόσωπο εγκατεστηµένο εκτός Ε.Ε. 

Το όχηµα παραλαµβάνεται µε το έντυπο Τελ.104Ο για µέγιστη περίοδο µέχρι έξι µηνών, 
ανάλογα µε την περίπτωση. Με τη λήξη της προθεσµίας των έξι µηνών, γεννάται αµέσως 
τελωνειακή οφειλή και οι αναλογούντες δασµοί και φόροι καθίστανται άµεσα απαιτητοί, εκτός 
εάν εν τω µεταξύ το όχηµα επανεξαχθεί ή τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής 
αποταµίευσης. 

5. Ειδικές περιπτώσεις 
Κατ΄ εξαίρεση το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής µπορεί να  παραχωρηθεί για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών: 

− σε φοιτητές σε αναγνωρισµένο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, οπότε θα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί το όχηµα καθ΄ όλη τη διάρκεια παραµονής τους στη Κύπρο µε 
αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών τους⋅ 

 



 3

− σε άτοµα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης διάρκειας, οπότε το 
όχηµα θα  παραχωρηθεί µε το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της παραµονής τους στη Κύπρο για να το χρησιµοποιούν αποκλειστικά για την 
εκπλήρωση της αποστολής τους. 

Άτοµα επιφορτισµένα µε αποστολή καθορισµένης διάρκειας θεωρούνται :  

(α) τα άτοµα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και έρχονται   
προσωρινά στην ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήµιο Κύπρου ή σε ιδιωτικό ίδρυµα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού⋅ 

(β) τα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και έρχονται 
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου µε την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, ηµικρατικό οργανισµό, νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, διεθνή οργανισµό ή σε εγκατεστηµένο στην 
∆ηµοκρατία Κρατικό Οργανισµό του εξωτερικού, ινστιτούτο ή  αρχαιολογική 
αποστολή του εξωτερικού, νοουµένου ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν ιδιαίτερα 
εξειδικευµένη εργασία προσωρινής µορφής,  

(γ) τα άτοµα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και εργάζονται   
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία σαν ανταποκριτές τύπου του εξωτερικού ή 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του εξωτερικού για την κάλυψη 
συγκεκριµένων γεγονότων⋅ 

− άτοµα που έχουν  µεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους από τρίτη χώρα στην Κύπρο και 
σκοπεύουν να διεκδικήσουν το όχηµα µε απαλλαγή. Σε τέτοια περίπτωση, για να µη το 
στερηθούν µέχρι να υποβάλουν την αίτησή  για την παραχώρηση της απαλλαγής και να 
εγκριθούν, το όχηµα µπορεί να  παραχωρηθεί για προσωρινή χρήση µέχρις ένα µήνα. 

6. Όροι που πρέπει να τηρούνται µετά την εισαγωγή του οχήµατος 
Όχηµα το οποίο εισάγεται µε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής θα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά από τον εισαγωγέα για ιδιωτική του χρήση. ∆εν επιτρέπεται να γίνει αντικείµενο 
δανείου, να πωληθεί, ενεχυριασθεί, µισθωθεί, παραχωρηθεί, ανταλλαγεί, ή διατεθεί άλλως 
πως χωρίς την άδεια του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων. 

7. Εξαρτήµατα και ανταλλακτικά οχήµατος 
Εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά οχήµατος που παραχωρούνται µε καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής πρέπει να ενσωµατωθούν στο όχηµα που εισήχθη προσωρινά και να 
επανεξαχθούν µε αυτό. 

8. Εγγραφή, οδήγηση και ασφάλεια οχήµατος 
Για να κυκλοφορήσει στην Κύπρο το όχηµα που έχει εισαχθεί προσωρινά, πρέπει να διαθέτει 
έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και εν ισχύει άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας. Εάν λήξει η 
ξένη άδεια κυκλοφορίας µηχανοκίνητου οχήµατος κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην 
Κύπρο, ο κάτοχος του πρέπει να καταβάλει στο Τµήµα Οδικών Μεταφορών τα ανάλογα τέλη 
κυκλοφορίας. Το ίδιο ισχύει και όταν ο επισκέπτης συµπληρώσει 365 µέρες παραµονής στην 
Κύπρο και ο ∆ιευθυντής παραχωρήσει περαιτέρω παράταση της προσωρινής εισαγωγής του 
οχήµατος, αν ο κάτοχος του ανήκει στις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. 
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Ο εισαγωγέας πρέπει να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης της χώρας του, ή διεθνή, για 
να µπορεί να οδηγεί στην Κύπρο. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη του 
οχήµατος από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη και διεξάγει ασφαλιστικές 
εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν το όχηµα διαθέτει διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης 
µηχανοκινήτων οχηµάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχηµα φέρει αριθµούς 
εγγραφής χώρας–µέλους της Πολυµερούς Συµφωνίας Εγγύησης. Οι τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει την πολυµερή συµφωνία εγγύησης είναι οι ακόλουθες: Ελβετία, Κροατία, 
Ισλανδία και Νορβηγία. 

9. Τερµατισµός της προσωρινής εισαγωγής  
Η προσωρινή εισαγωγή τερµατίζεται, όταν το όχηµά :  

− επανεξαχθεί⋅ 

− τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης⋅ 

− καταστραφεί υπό τελωνειακή επίβλεψη⋅ 

− εγκαταλειφθεί στο Τελωνείο⋅ 

− τεθεί σε ανάλωση, είτε µε καταβολή των αναλογούντων δασµών και φόρων, είτε µε 
απαλλαγή.  

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να παρουσιάζεται στον αρµόδιο τελωνειακό 
λειτουργό το όχηµά µαζί µε το έντυπο προσωρινής εισαγωγής Τελ.104Ο για τη συµπλήρωση 
των αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων.  

Εφιστάται η προσοχή στον εισαγωγέα να τακτοποιήσει τελωνειακά το όχηµά του, πριν 
από τη λήξη της περιόδου προσωρινής εισαγωγής, καθ΄ ότι την ηµέρα που λήγει η 
προσωρινή εισαγωγή γεννάται η τελωνειακή οφειλή. 

10. Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποταθούν γραπτώς στη 
διεύθυνση:  

∆ιευθύντρια 
Τµήµα Τελωνείων 
TK 24539, 1330 Λευκωσία. 
 
Αρ. φαξ:22407516 
 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Προφορικά µπορεί κανείς να επικοινωνήσει µε τον Τοµέα Προσωρινών Εισαγωγών στα 
τηλέφωνα 22407526, 22407591, 22407525 ή 22407538 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
του τµήµατος: www.mof.gov.cy/ce
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