
Σεµείσζε: Η παξνύζα Κ∆Π δεµνζηεύηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Επίζεµεο Εθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3849  
ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηελ Κ∆Π 25/2010 (Ε.Ε. 4407, 29.1.2010). Σην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί 
θαη ην θείκελν ηεο ελ ιόγσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ηνπ αλαγλώζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη 
επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνύηνπ ην Τµήµα Τεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζύλε γηα ηπρόλ ιάζε ή 

παξαιείςεηο. 

Κ.∆.Π. 378/2004  

Ο ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004   

ΚΑΙ   

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  

  

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

  

Πξννίµην.  Γηα ηνπο ζθνπνύο ελαξµόληζεο µε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Κνηλόηεηαο µε ηίηιν 
-  

  
«Οδεγία 78/1035/ΕΟΚ ηνπ Σπµβνπιίνπ ηεο 19

εο

 ∆εθεµβξίνπ 1978 πεξί ησλ 
θνξνινγηθώλ αηειεηώλ ησλ ρνξεγνπµέλσλ θαηά ηελ εηζαγσγή εµπνξεπµάησλ ππό 
µνξθή µηθξνδεµάησλ µε εµπνξηθνύ ραξαθηήξα πξνειεύζεσο ηξίησλ ρσξώλ» (EE 
L 366 ηεο 28.12.1978, ζ. 34) όπσο ηξνπνπνηήζεθε µέρξη θαη ηελ Οδεγία 

85/576/ΕΟΚ ηνπ Σπµβνπιίνπ ηεο 20
εο

 ∆εθεµβξίνπ 1985 (EE L 372 ηεο 31.12.1985, 
ζ. 30),  

                      
94(I). ηνπ 2004.  

91(I). ηνπ 2004.  

Τν Υπνπξγηθό Σπµβνύιην αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάµεη ηνπ 
άξζξνπ 73(1) ηνπ πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα Νόµνπ ηνπ 2004 θαη ηνπ άξζξνπ 31 
ηνπ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόµνπ ηνπ 2004, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο 
Καλνληζµνύο.  

  ΜΕΡΟ Ι – ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ  

Σπλνπηηθόο ηίηινο.  1. Οη παξόληεο Καλνληζµνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο 
(Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ Φνξεγνύληαη θαηά ηελ Εηζαγσγή Εµπνξεπµάησλ 
ππό µνξθή Μηθξνδεµάησλ Με Εµπνξηθνύ Φαξαθηήξα Πξνειεύζεσο Τξίησλ 
Φσξώλ) Καλνληζµνί ηνπ 2004.  

Εξµελεία.  2.-(1) Σηνπο παξόληεο Καλνληζµνύο, εθηόο αλ από ην θείµελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα -  

  «απαιιαγή» έρεη ηελ έλλνηα ηεο απαιιαγήο από ην θόξν πξνζηηζέκελεο αμίαο 
όπσο απηόο νξίδεηαη ζηνλ πεξί Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκν θαη από ηνπο 
θόξνπο θαηαλάισζεο όπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόµνֹ  

  «µηθξνδέµαηα µε εµπνξηθνύ ραξαθηήξα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν 
απηό από ηνλ Καλνληζµό 4(1) ֹ  

  «Νόµνο» ζεµαίλεη ηνλ εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί Τεισλεηαθνύ Κώδηθα Νόµνֹ  

  «ηεισλεηαθή λνµνζεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ην 



Νόµν.  



       (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζηνπο παξόληεο 
Καλνληζµνύο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή λνµνζεζία, 
ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί Φόξσλ Καηαλάισζεο Νόµν θαη ζηνπο Καλνληζµνύο 
θαη ∆ηαηάγµαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάµεη απηνύ.  



  ΜΕΡΟ ΙΙ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ  

Φνξνινγηθή απαιιαγή 
θαηά ηελ εηζαγσγή 
εµπνξεπµάησλ µε 
εµπνξηθνύ ραξαθηήξα.  

3. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζµώλ 4 θαη 5, παξέρεηαη 
θνξνινγηθή απαιιαγή θαηά ηελ εηζαγσγή εµπνξεπµάησλ ππό µνξθή 
µηθξνδεµάησλ µε εµπνξηθνύ ραξαθηήξα ηα νπνία απνζηέιινληαη ζε ηδηώηε ζηε 
∆εµνθξαηία από ηδηώηε ηξίηεο ρώξαο.  

Πεξηνξηζµνί ζηελ παξνρή 
απαιιαγήο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηνλ 
Καλνληζµό 3.  

4.-(1) Καηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζµνύ 3, λννύληαη σο «µηθξνδέµαηα µε εµπνξηθνύ 
ραξαθηήξα» ηα δέµαηα ηα νπνία ηαπηόρξνλα -  

  (i) είλαη επθαηξηαθνύ ραξαθηήξαֹ  

  (ii) πεξηέρνπλ εµπνξεύµαηα ηα νπνία πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 
πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ρξήζε ησλ παξαιεπηώλ, ηα εµπνξεύµαηα δε 
απηά δελ δύλαληαη λα ππνδειώζνπλ σο εθ ηεο θύζεσο ή ηεο πνζόηεηάο 
ηνπο, εµπνξηθνύο ζθνπνύοֹ  

  (iii) απνηεινύληαη από εµπνξεύµαηα ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ είλαη 
αλώηεξε ησλ είθνζη έμη ιηξώλ (ΛΚ26) ֹ  

  (iv) απνζηέιινληαη από ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε ρσξίο θαλελόο είδνπο 
πιεξσµή.  

       (2) Η απαιιαγή ηνπ Καλνληζµνύ 3 παξαρσξείηαη ζηα πην θάησ εµπνξεύµαηα 
µόλν γηα ηηο πην θάησ πνζόηεηεο:  

  (α) πξντόληα θαπλνύ:  

  - 50 ηζηγάξα ή  

  - 25 ζηγαξίινο (πνύξα µεγίζηνπ βάξνπο 3 γξ. ην ηεµάρην) ή  

  - 10 πνύξα ή  

  - 50 γξ. θαπλνύ γηα θάπληζµα.  

  (β) αιθνόιεο θαη αιθννινύρα πνηά:  

  - απεζηαγµέλα πνηά θαη άιια νηλνπλεπµαηώδε πνηά, πνπ έρνπλ αιθννιηθό ηίηιν 
πάλσ από 22% vol ֹ  Αηζπιηθή αιθνόιε µε µεηνπζησµέλε 80% vol θαη πεξηζζόηεξν: 
1 θηάιε µέρξη 1 ιίηξν ή   

  - απεζηαγµέλα πνηά θαη νηλνπλεπµαηώδε πνηά απεξηηίθ µε βάζε ην 
θξαζί ή ηελ αιθνόιε, ηάθηα, ζαθέ ή νµνεηδή πνηά πνπ έρνπλ 
αιθννιηθό ηίηιν 22% vol ή ιηγόηεξνֹ θξαζηά αθξώδε, θξαζηά ιηθέξ: 
1 θηάιε µέρξη 1 ιίηξν ή  

  - θνηλά θξαζηά µε αθξώδε: 2 ιίηξα.  

  (γ) αξώµαηα: 50 γξ. ή  

θνιόληεο: 0.25 ιίηξνπ (ή 8 νπγγίεο)  

  (δ) θαθέο: 500 γξ. ή   

εθρπιίζµαηα θαη απνζηάγµαηα θαθέ 200 γξ.  



  (ε) ηέηνλ: 100 γξ. ή  

εθρπιίζµαηα θαη απνζηάγµαηα ηεΐνπ 40 γξ.  

Απνθιείζεηο από ηελ 
απαιιαγή.  

5. Τα εµπνξεύµαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζµό 4, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε 
µηθξνδέµαηα µε εµπνξηθνύ ραξαθηήξα ζε πνζόηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ εθείλεο 
πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηνλ ελ ιόγσ Καλνληζµό, απνθιείνληαη εμ νινθιήξνπ από ηελ 
παξνρή απαιιαγήο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


