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Σαιπεηιζμόρ από Αναπληπωηή Γιεςθςνηή Ρμήμαηορ Ρελωνείων 

 

Ζ εηήζηα έθζεζε ηνπ 2014 έρεη ζπληαρζεί  κε ηξφπν πνπ λα αληαλαθιά ην 

ζηξαηεγηθφ  ζρέδην ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ πνπ ηζρχεη γηα ηελ πεξίνδν 

2014-2016. Πηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ απηνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη 

δηακνξθσζεί γηα λα παξέρεη ζην Ρκήκα ηε δπλαηφηεηα λα εμειίζζεηαη θαη λα 

αλαβαζκίδεηαη, θχξηνο άμνλαο ηνπ παξακέλεη ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

φθεινο ηεο Θχπξνπ σο ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Θαηά ην 2014 παξά ηε ζπλέρηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηε κείσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ππήξμε αχμεζε 

ζηα ζπλνιηθά έζνδα ζε πνζνζηφ 4.6% ζε ζχγθξηζε κε ην 2013. Ρα έζνδα ζπλίζηαληαη  θπξίσο ζε 

εηζπξάμεηο απφ εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θφξνπο θαηαλάισζεο θαη ΦΞΑ. 

Κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο ηνλ πνιίηε, ην Ρκήκα εξγάδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ρσξίο ραξηί θαη ζπγρξφλσο αλαπηχζζεη θαη αλαβαζκίδεη ηα ειεθηξνληθά ηνπ 

ζπζηήκαηα. Αλακέλνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Δλσζηαθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα ηελ 1ε Καΐνπ ην 

2016, ην Ρκήκα ζπκκεηείρε ελεξγά θαηά ην 2014 ζηηο πιείζηεο ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ έρνπλ 

δηνξγαλσζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζηφρν ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Ρεξψληαο ζηαζεξή θαη δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο θαη 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαζψο θαη νξγαληζκνχο, αιιά θαη κε εκπινπηηζκέλε επηκφξθσζε θαη 

ελεκέξσζε ζε λέεο κνξθέο απάηεο θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ειέγρνπ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε θηλδχλνπ, ην Ρκήκα δηελήξγεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηαζρέζεσλ δηαθφξσλ 

εκπνξεπκάησλ πεξηιακβαλνκέλσλ λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, θαπληθψλ, 

αιθννινχρσλ θαζψο θαη εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

Δίλαη δεδνκέλν φηη κε ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ θαζψο θαη ησλ άιισλ δξάζεσλ πνπ αλαιχνληαη 

ζηελ έθζεζε, επηηπγράλεηαη ηφζν ν θνξνεηζπξαθηηθφο φζν θαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηνπ Ρκήκαηνο, 

ελψ αλαβαζκίδεηαη ε εηθφλα ηνπ σο ελφο ζπλερψο εμειηζζφκελνπ θαη ελεξγνχ νξγαληζκνχ, φπνπ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, κε ςειφ αίζζεκα επζχλεο θαη επαγγεικαηηζκνχ, δειψλεη έηνηκν θαη 

επέιηθην κπξνζηά ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ γίγλεζζαη. 

 

 

                                                                                     

  Γεκήηξηνο Σαηδεθσζηήο  

                                                                                   Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο  

    Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ 
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ΡΚΖΚΑ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 

1. ΝΟΑΚΑ 

 
Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκφο, ν νπνίνο βειηηψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ζε 

ζπλερή βάζε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

ΑΞΝΠΡΝΙΖ 

 Ππλεηζθνξά ζηα δεκφζηα έζνδα κε ηελ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δαζκψλ, θφξσλ θαη 

άιισλ ηειψλ, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Ξξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη αζθάιεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο. 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ρξήζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα επίηεπμε πςειήο 

πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ. 

2. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΝΚΖ-ΠΡΔΙΔΣΩΠΖ  

Θαηά ην επηζθνπνχκελν έηνο, Αλ. Γηεπζπληήο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ ήηαλ ν θνο Γεκήηξηνο 

Σαηδεθσζηήο. 

Ρν Ρκήκα είλαη νξγαλσκέλν ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Απνηειείηαη απφ ην Αξρηηεισλείν 

θαη ηα Δπαξρηαθά Ρεισλεία Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνχ, Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ. Ρν ηεισλείν ηεο Ξάθνπ 

ιεηηνπξγεί σο ππνκνλάδα ηνπ ηεισλείνπ Ιεκεζνχ. Πηειερψλεηαη απφ ηεισλεηαθφ, γξακκαηεηαθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη ινγηζηηθφ πξνζσπηθφ θαζψο επίζεο θαη κε αξηζκφ εξγαηψλ. Νη εγθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ήηαλ δειαδή 395, 11 ιηγφηεξεο απφ ην 2013.  

Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηειερσλφηαλ ζπλνιηθά κε 306 ηεισλεηαθνχο 

ππαιιήινπο, κε πνζνζηφ κείσζεο 7,3% (24 ιηγφηεξνη) ζε ζρέζε κε ην 2013, απμάλνληαο ην 

πνζνζηφ ησλ θελψλ ζέζεσλ ζε 22,5% (ζχλνιν 89) επί ησλ εγθεθξηκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίνακαρ 1: Διοικηηική δομή ηος Σμήμαηορ Σελωνείων καηά ηο 2014 

Βαθμόρ 

Δγκεκπιμένερ 

θέζειρ 

Πςμπληπωμένερ 

θέζειρ 

Θενέρ 

θέζειρ 

Δπιζηημονική Ξςπαμίδα 

Γηεπζπληήο  
1 1 - 

Ξξψηνη Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί 
4 1 3 

Αλψηεξνη Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί 
12 2 10 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί Α’ 
40 30 10 

Ρεισλεηαθνί Ιεηηνπξγνί 
187 161 26 

 Ρεσνική Ξςπαμίδα 

Ρειψλεο  
13 6 7 

Βνεζνί Ρειψλεο 
26 17 9 

Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 1εο ηάμεο 
24 2 22 

Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ 
30 30 0 

Βνεζνί Ρεισλείσλ 
58 56 2 

ΠΛΝΙΝ 395 306 89 

 

Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαλνκήο ηνπ ηεισλεηαθνχ πξνζσπηθνχ ζην Αξρηηεισλείν θαη ζηα επαξρηαθά 

ηεισλεία: 

Πίνακαρ 2: Καηάζηαζη Πποζωπικού ηος Σμήμαηορ Σελωνείων ανά επαπσία 

Ξποζωπικό Γπαθεία Ρμήμαηορ Ρελωνείων Πύνολο 

Απσιηελωνείο Ιεςκωζίαρ Ιεμεζού Ιάπνακαρ Ξάθος Αποζπάζειρ 

Ρεισλεηαθφ Ξξνζσπηθφ  
86 41 97 60 17 5 306 

Δμεηαζηέο ηεισλείσλ κε 

ζπκβφιαην ανξίζηνπ 
ρξφλνπ* 

0 
3 1 1 - - 5 

Βνεζνί ηεισλεηαθνχ 
(σξνκίζζην πξνζσπηθφ)* 

- 
11 14 8 - - 33 

Πύνολο 86 55 112 69 17 5 344 

* Πην Ρκήκα ππεξεηνχλ 5 Δμεηαζηέο Ρεισλείσλ Ανξίζηνπ Σξφλνπ θαζψο επίζεο θαη 33 άηνκα 

σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ, σο βνεζνί ηεισλεηαθνχ. 

3. ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ 

Πην Αξρηηεισλείν ιεηηνχξγεζαλ δηάθνξνη ηνκείο κε θχξην ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, ηε 

βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ηελ αιιαγή θαη εθζπγρξνληζκφ 
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εθεί φπνπ ην Ρκήκα θξίλεη φηη απαηηείηαη ή φπνπ νη ζπλζήθεο ην επηβάιινπλ, ηε ζπλερή επηκφξθσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ επαξρηαθψλ ηεισλείσλ. 

Ρα επαξρηαθά ηεισλεία ιεηηνχξγεζαλ ζε φιεο ηηο πφιεηο, κε ζηφρν λα επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ, κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ηνπο απνζηέιινληαη. 

Πην πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ Ρκήκαηνο 

(Αξρηηεισλείν) κε ηηο δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ην 2012, (ζειίδεο 6-12). 

Ξίλαθαο 3: Νξγαλσηηθή δνκή Αξρηηεισλείνπ 
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4. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΡΑ ΡΝ 2014 

Ρν Πηξαηεγηθφ Πρέδην ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ έρεη ζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηνπ Πηξαηεγηθνχ 

Πρεδηαζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ ελψ ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πεξηγξάθεηαη σο 

πην θάησ: 

1. δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο βειηίσζεο ηεο επηθνηλσλίαο ελδνηκεκαηηθά θαη κε 

ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, 

2. πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ ιαζξεκπνξίνπ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο 

αλάιπζεο θηλδχλνπ, ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ απνκηκήζεσλ ζηα ζεκεία εηζφδνπ εμφδνπ θαη ζηα 

ζεκεία δηέιεπζεο, 

3. αχμεζε ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά κέζσ απμεκέλσλ απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ηεο είζπξαμεο ησλ 

νθεηιψλ, είζπξαμε εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, θφξσλ θαηαλάισζεο, ΦΞΑ θαη ηεο πξάζηλεο θνξνινγίαο, 

4. ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ δηεζλείο θαη 

θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο θαη, 

5. ζπλερή επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο απφδνζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Ππγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πην πάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ην 

Ρκήκα αλέπηπμε πινχζηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε νπνία εληάζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο 

ηνκείο: 

4.1 ΛΝΚΝΘΔΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ  

Ζ λνκνζεηηθή εξγαζία ε νπνία έρεη γίλεη γηα ην 2014 θαιχπηεη ηφζν ηελ εζληθή  ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία φζν θαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ζηηο πιείζηεο ζπλαληήζεηο πνπ 

δηνξγάλσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ζηφρν ηελ αλαγθαία πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζην λέν Δλσζηαθφ Ρεισλεηαθφ 

Θψδηθα ν νπνίνο αλακέλεηαη λα εθαξκνζζεί ηελ 1ε Καΐνπ 2016. 

Ν Δλσζηαθφο Ρεισλεηαθφο Θψδηθαο (Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 952/2013) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 9εο Νθησβξίνπ 2013, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 

Δθζπγρξνληζκέλνπ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (Θαλ. (ΔΔ) αξηζ. 450/2008) πξνθεηκέλνπ λα ζπλάδεη κε ηελ 

Ππλζήθε ηεο Ιηζζαβφλαο, ε νπνία εηζήγαγε λέεο εμνπζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζηζηψληαο 

αλαγθαία ηε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηνλ Θψδηθα απηφ.  

Ν ελ ιφγσ Θψδηθαο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1 Λνεκβξίνπ 2013 (κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα 

πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηελ 1 Καΐνπ 2016), θαηαξγψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ Δθζπγρξνληζκέλν 

Ρεισλεηαθφ Θψδηθα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εηνηκαζία ησλ εθηειεζηηθψλ θαη θαη’ 
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εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ (Implementing and Delegαted Acts ), ζηα πιαίζηα ηεο Ππλζήθεο ηεο 

Ιηζζαβφλαο.  

Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, νη δχν λνκνζεηηθέο πξάμεηο απεηέιεζαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη 

δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ ΔΔ, κε ηελ εκπινθή εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. 

Νη ζπδεηήζεηο ησλ πην πάλσ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ απνηέιεζαλ θαη ηελ αθεηεξία ζχληαμεο, ππφ 

κνξθή θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεο, εγγξάθνπ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηα κεραλνγξαθεκέλα 

ζπζηήκαηα, ην νπνίν αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηελ 1.5.2016. 

Ζ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηεο ηζρχνπζαο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο πξνέθπςε απφ ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πιεξνθνξηθήο απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φπσο επίζεο θαη ε 

πεξηπινθφηεηα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε ηεισλεηαθή 

λνκνζεζία είλαη απαξαίηεην λα αληηθαηνπηξίδεη απηέο ηηο αιιαγέο. 

Πε ζρέζε κε ηελ εζληθή ηεισλεηαθή λνκνζεζία ζεκεηψζεθαλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο, ελψ 

εθδφζεθε αξηζκφο Θαλνληζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ξξάμεσλ σο αθνινχζσο : 

4.1.1 Ν πεπί Φόπων Θαηανάλωζηρ Λόμορ απ. 91(Η)/2004 

Θαηά ην έηνο 2014 ν πεξί Φφξσλ Θαηαλάισζεο Λφκνο αξ. 91 (Η) ηνπ 2004 ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Λφκν, 43(Η)/2014 (Δ.Δ. αξ. 4438, 4.4.2014) ν νπνίνο αθνξά ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρέηαξηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ηνπ ελ ιφγσ Λφκνπ ζρεηηθά κε ην ζπληειεζηή θφξνπ θαηαλάισζεο ησλ 

ηεηξάηξνρσλ νρεκάησλ κε εκθάληζε κνηνζηθιέηαο θαη παξφκνησλ νρεκάησλ πνπ εγγξάθνληαη γηα 

ζθνπνχο θπθινθνξίαο ζε δεκφζηνπο δξφκνπο. 

Δπηπξφζζεηα, θαηά ην έηνο 2014 δεκνζηεχζεθαλ νη αθφινπζεο Θαλνληζηηθέο Γηνηθεηηθέο Ξξάμεηο, 

σο δεπηεξνγελήο Ρεισλεηαθή θαη πεξί Φφξσλ Θαηαλάισζεο Λνκνζεζία: 

4.1.2 Θανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Ρελωνειακού Θώδικα 

Λόμο απ. 94 (Η) ηος 2004  

 Θ.Γ.Ξ. 44/2014 – (E.E. αξ. ΔΔ 4747, 7.2.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειψλ ππεξσξίαο. Γηάηαγκα ηνπ 2008 (Θ.Γ.Ξ. 311/2008)- (θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 45/2013) 

4.1.3 Θανονιζμοί, Γιαηάγμαηα και Γνωζηοποιήζειρ με βάζη ηον πεπί Φόπων Θαηανάλωζηρ 

Λόμο απ. 91 (Η)  ηος 2004 : 

 Θ.Γ.Ξ. 188/2014 – (E.E. αξ. 4470, 4.4.2014) - Απνκεηψζεηο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ- 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην Κέξνο Γ ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Φφξσλ Θαηαλάισζεο 

Λφκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ αηέιεηαο ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ εηζήρζεζαλ γηα ρξήζε απφ 

κέιε ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ κε βάζε ηελ ειηθία, ηα δηαλπζέληα 

ρηιηφκεηξα θιπ. (θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 59/2013)  
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 ΘΓΞ 189/2014 - (E.E. αξ. 4470, 4.4.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ Ρεισλεηαθή Αμία 

κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ (θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 60/2013)  

Ζ ελ ιφγσ Γλσζηνπνίεζε αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θνηλνηηθνχ Ρεισλεηαθνχ 

Θψδηθα- Θαλ. 2913/92 ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο 

κεηαρεηξηζκέλσλ κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ. 

 

Πηηο ελ ιφγσ ΘΓΞ πξνζηίζεληαη απνκεηψζεηο γηα ηα νρήκαηα ηεο παξαγξάθνπ (Θ) ηνπ Κέξνπο Γ 

(Ινηπά) ηνπ 4νπ Ξαξαξηήκαηνο ηνπ πεξί Φφξσλ Θαηαλάισζεο Λφκνπ, φπσο, κεηαμχ άιισλ γηα 

ηεηξάηξνρεο κνηνζπθιέηεο νη νπνίεο εγγξάθνληαη γηα ζθνπνχο θπθινθνξίαο ζηνπο δεκφζηνπο 

δξφκνπο θαη γηα νρήκαηα ηχπνπ Buggy πνπ είλαη εθνδηαζκέλα κε κεραλή κνηνζπθιέηαο. 

 Θ.Γ.Ξ. 190/2014 – (E.E. αξ. 4470, 4.4.2014) - Απνκεηψζεηο κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ- 

Γλσζηνπνίεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ θφξσλ θαηαλάισζεο γηα εγγεγξακκέλα ή ηαμηλνκεκέλα 

ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο ηεο Δ.Δ. ή ζε ηξίηεο ρψξεο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία έρνπλ 

ηεισληζηεί θάησ απφ άιιε δαζκνινγηθή θιάζε θαη ιφγσ κεηαηξνπψλ πνπ επέξρνληαη ζε 

απηά, εκπίπηνπλ ζηε δαζκνινγηθή θιάζε 8703  (θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 61/2013).  

 Θ.Γ.Ξ. 263/2014 – (E.E. αξ. 4783, 30.5.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηνπο Όξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηα θαηαζθεπήο κπχξαο εθηφο θαζεζηψηνο αλαζηνιήο ζε κηθξφ 

δπζνπνηείν κε εηήζηα παξαγσγή κπχξαο θάησ απφ 1000 εθαηφιηηξα  

 Θ.Γ.Ξ. 337/2014 – (E.E. αξ. 4797, 11.07.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηηο Απψιεηεο (θχξεο) 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (θαηαξγεί ηελ ΘΓΞ 351/2008) κε ηζρχ απφ ηελ 1/8/2014. 

Κε ηε ζπγθεθξηκέλε Γλσζηνπνίεζε αλαζεσξνχληαη ηα πνζνζηά απσιεηψλ (θχξεο) πνπ 

δπλαηφλ λα γίλνπλ απνδεθηά θαη πνπ νθείινληαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο / εηζφδνπ θαη απνζήθεπζεο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία.  

 Θ.Γ.Ξ. 443/2014 – (E.E. αξ. 4822, 26.9.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ 

επί ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο (ηξνπνπνηεί ηελ ΘΓΞ 

408/2004) 

Κε ηε Γλσζηνπνίεζε απηή πξνζηίζεηαη κία αθφκε κέζνδνο ηρλεζέηεζεο θαη ρξσκαηηζκνχ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, κε ηελ έθρπζε ζηνλ αγσγφ θαηά ηε κεηαθίλεζε ελεξγεηαθψλ 

πξντφλησλ απφ δεμακελή απνζήθεπζεο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ γηα παξάδνζε ζε πινία ή 

βπηηνθφξα κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκνχ θαη ηρλεζέηεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ πνπ γίλνληαη εληφο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ θαη ηεο 

γξεγνξφηεξεο παξάδνζεο απηψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο.   
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 Θ.Γ.Ξ. 487/2014 – (E.E. αξ. 4828, 31.10.2014) - Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ έγθξηζε ζχζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ (ηξνπνπνηεί ηελ ΘΓΞ 

401/2004). 

Κε ηε Γλσζηνπνίεζε απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο ιεηηνπξγίαο εηθνληθψλ 

δεμακελψλ (fictitious tanks) εληφο θνξνινγηθψλ απνζεθψλ, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο παξαιαβήο θαη παξάδνζεο ησλ ίδησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, φηαλ 

απηά δελ πξννξίδνληαη λα απνζεθεπηνχλ ζε δεμακελέο εληφο ηεο θνξνινγηθήο απνζήθεο.  

4.2 ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ 

Θαηά ην έηνο 2014, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €1.048,9 

εκ. παξνπζηάδνληαο πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 4,6% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ 

2013 πνπ ήηαλ €1,002,3 εθ. Πε απφιπηνπο αξηζκνχο, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ 

απμήζεθαλ θαηά €46,6 εθ.  

Ππγθεθξηκέλα, ηα έζνδα απφ Δηζαγσγηθνχο Γαζκνχο, Φφξνπο Θαηαλάισζεο θαη Άιια Έζνδα ηνπ 

Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ απμήζεθαλ θαηά 4,2% (€25,5 εθ. ζε απφιπηνπο αξηζκνχο), θζάλνληαο έηζη 

ηα €637,9 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €612,4 εθ. πνπ ήηαλ ην 2013.  

Δπηπιένλ, ην Ρκήκα έρεη εηζπξάμεη ΦΞΑ θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ χςνπο €411 εθ., 

ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ΦΞΑ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

Ρκήκαηνο Φνξνινγίαο. Πεκεηψλεηαη φηη απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014, ε πεξεζία ΦΞΑ έρεη ελνπνηεζεί 

καδί κε ην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ θαη απνηεινχλ ην Ρκήκα Φνξνινγίαο. 

Πηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζπλεηζθνξά ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΞΑ πνπ είζπξαμε ην Ρκήκα θαηά ηελ είζνδν/εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ 

ζηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο.  

Πίνακαρ 4: ύγκπιζη ζςνολικών εζόδων ηος Σμήμαηορ Σελωνείων για ηην πεπίοδο 2013-2014 

                       Έηορ 

Έμμεζοι Φόποι 

2013 

(€ εκ.) 

2014 

(€ εκ.) 

2013/2014 

(€ εκ.) (%) 

Διζαγωγικοί Γαζμοί 20,5 23,8 +3,3 +16,1 

Φόποι Θαηανάλωζηρ 587,6 609,5 +21,9 +3,7 

Άλλα Έζοδα 4,3 4,6 +0,3 +7,0 

ΠΛΝΙΝ 612,4 637,9 +25,5 +4,2 

 

 

 

 

*Πνζό Φ.Π.Α. πνπ έρεη εηζπξάμεη ην Τκήκα Τειωλείωλ θαηά ηελ εηζαγωγή/είζνδν εκπνξεπκάηωλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 

ζπλνιηθό πνζό Φ.Π.Α.  

Φ.Ξ.Α*  389,9 411 +21,1 +5,4 

ΠΛΝΙΝ 1002,3 1048,9 +46,6 +4,6 
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Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ην 2014 σο πξνο ηελ πεγή ησλ εζφδσλ θαζψο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα 

ηέζζεξα έηε, παξνπζηάδεηαη ζην Ξαπάπηημα Α ηεο παξνχζαο έθζεζεο.  

4.3 ΓΔΛΗΘΝΡΔΟΑ ΚΔΡΟΑ ΔΞΗΒΝΙΖΠ ΡΝ ΛΝΚΝ 

Πηνλ ηνκέα απηφ θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ: 

 ε πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο απάηεο θαη ηεο ζπλαθνχο    

εγθιεκαηηθήο δξάζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο     

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ησλ άιισλ θφξσλ γηα ηνπο νπνίνπο ην    

Ρκήκα έρεη αξκνδηφηεηα θαη, 

 ε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ε 

ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαζψο θαη ε 

παξεκπφδηζε θαη πάηαμε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε    

απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 

Θαηά ηη διάπκεια ηος 2014, ηο Ρμήμα Ρελωνείων μεηαξύ άλλων: 

 Γηεθπεξαίσζε πέξαλ ησλ 116,000 δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο, εμαγσγήο θαη δηακεηαθφκηζεο θαη 

πξνέβεθε ζε έιεγρν (θπζηθφ θαη εγγξάθσλ) 24,000 δηαζαθήζεσλ πεξίπνπ (βι. Ξίλαθεο 8-

10). 

 Γηεθπεξαίσζε γηα ζθνπνχο αλάιπζεο θηλδχλνπ θπξίσο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, 

208,462 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ, 36,839 δηαζαθήζεηο εμαγσγήο θαη 12,613 

ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εμφδνπ (νη αξηζκνί είλαη αλά είδνο εκπνξεχκαηνο). 

 Σεηξίζηεθε ζπλνιηθά 1,544 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηάπξαμε δηαθφξσλ αδηθεκάησλ θαη 

εηζπξάρζεθαλ €0,03 εθ. εηζαγσγηθνί δαζκνί, €0,21 εθ. θφξνη θαηαλάισζεο θαη €0,25 εθ. 

Φ.Ξ.Α. πνπ είραλ απνθεπρζεί, θαζψο επίζεο €0,44 εθ. ζπκβηβαζηηθά πνζά θαη πνζά 

απφδνζεο, €0,23 εθ. ρξεκαηηθέο επηβαξχλζεηο θαη 0,004 εθ. ηφθνη. 

 Σεηξίζηεθε ζπλνιηθά 27 ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ, αλαβνιηθψλ θαη άιισλ 

ζθεπαζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά θαη έγηλαλ ηζάξηζκεο θαηαζρέζεηο. Πε 

9 πεξηπηψζεηο θαηαζρέζεθαλ ζπλνιηθά 148.8 kg θάλλαβε, ζε 10 άιιεο 

πεξηπηψζεηο 21.9 kg θνθαΐλε θαη ζε 4 πεξηπηψζεηο 117.4 kg λέεο 

ςπρφηξνπεο νπζίεο (NPS), νη νπνίεο απνηεινχλ ηε λέα ηάζε θαη απεηιή 

ζην ρψξν ησλ λαξθσηηθψλ ζε παγθφζκηα βάζε. Δπηπξφζζεηα 

θαηαζρέζεθαλ 7038 ράπηα έθζηαζε, 2230 ράπηα θαη 15 ml αλαβνιηθέο 

θαη ζηεξνεηδείο νπζίεο θαζψο θαη έλα αηνκηθφ αιεζηήξη (κχινο) 

θάλλαβεο.  
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 Ξξνέβεθε ζε θαηάζρεζε 8,636,418 ηζηγάξσλ, 940.4 kg θαπλνχ, 400 

πνπξάθηα θαη 2,618 πνχξσλ, είηε ιφγσ παξάλνκεο εηζφδνπ / εηζαγσγήο 

ζηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία είηε θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη 

ζηα εγθεθξηκέλα Πεκεία Γηέιεπζεο ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηα 

θαηερφκελα.  

 Θαηαρψξεζε 15 πνηληθέο δηψμεηο ζην πνηληθφ Γηθαζηήξην θαη γηα 14 

ππνζέζεηο απέζηεηιε ηα γεγνλφηα ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έγεξζε αγσγψλ πξνο είζπξαμε νθεηινκέλσλ πξνο 

ην Ρκήκα πνζψλ ζε δαζκνχο, θφξνπο θαη άιια πνζά. Δλαληίνλ ηνπ 

Ρκήκαηνο έρνπλ θαηαρσξεζεί 18 πξνζθπγέο ζηε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ 

Ππληάγκαηνο θαη έρνπλ ηχρεη ρεηξηζκνχ 1003 ππνζέζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηφζν ηεο θνηλνηηθήο φζν θαη ηεο εζληθήο ηεισλεηαθήο θαη άιιεο λνκνζεζίαο. 

 Ξξνέβεθε ζε θαηαζρέζεηο 71,336 ηεκαρίσλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαβηάδνπλ δηθαηψκαηα 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αθνξνχζαλ 347 ππνζέζεηο. Ρα 27,929 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο εηζαγσγήο, εμαγσγήο, επαλεμαγσγήο, δηακεηαθφκηζεο ή ελαπφζεζήο ηνπο 

ζε ειεχζεξε δψλε ή απνζήθε, 41,415 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ 

ζηελ θππξηαθή αγνξά θαη 1,992 ηεκάρηα θαηαζρέζεθαλ θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηα εγθεθξηκέλα Πεκεία Γηέιεπζεο ιφγσ παξάλνκεο δηαθίλεζεο απφ ηα 

θαηερφκελα. 

 Σεηξίζηεθε 74 ππνζέζεηο αδήισησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ πνπ αθνξνχζαλ πνζά άλσ ησλ 

€10,000 θαη θαηαθξαηήζεθαλ ζπλνιηθά €1,967,298 ελψ εηζπξάρζεθε κέρξη ζήκεξα πνζφ 

πέξαλ ησλ €200,000 σο ζπκβηβαζηηθά πνζά γηα παξάιεηςε δήισζεο (ην πνζφ απηφ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ησλ πην πάλσ ζπκβηβαζηηθψλ πνζψλ). Ξνζφ πέξαλ ησλ €50,000 

ζε δχν ππνζέζεηο παξάιεηςε δήισζεο, κεηαθέξζεθε ζην Ξάγην Ρακείν ηεο Γεκνθξαηίαο, σο 

θεξπρζέληα ζε δήκεπζε. 

 Ξξαγκαηνπνίεζε 325 ινγηζηηθνχο θαη άιινπο εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρνπο ζε ππνζηαηηθά 

εηζαγσγέσλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. Δθδφζεθαλ ζπλνιηθά 469 «Δθ ησλ 

πζηέξσλ βεβαηψζεηο» γηα ηελ είζπξαμε €1,87 εθ. δαζκνθνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

επηβαξχλζεσλ.  

4.4 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηεξηδφκελν ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ 

επίπεδν γηα ηα Ζλεκηπονικά Ρελωνεία θαη γεληθά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο κε 

πιήξε απεμάξηεζε απφ ην ραξηί, πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ππνζηεξίδνπλ ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο φπσο ηα 

αθφινπζα: 
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4.4.1. Πςζηήμαηα ςποβολήρ Γηλωηικών Διζαγωγήρ, Διζαγωγών και Αποθηκών 

Ρελωνειακήρ  Αποηαμίεςζηρ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή δηαζαθήζεσλ ή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζέξρνληαη εληφο ηνπ 

ηεισλεηαθνχ εδάθνπο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη θαζνιηθή (κε 100% 

ειεθηξνληθή ππνβνιή), εθηφο απφ ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηερληθνχο θπξίσο 

ιφγνπο ππάξρεη αλάγθε εηζαγσγήο κε κεραλνγξαθεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. To  2014 ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή έλα λέν βειηησκέλν ζχζηεκα δεισηηθψλ εηζαγσγήο. 

4.4.2. Πςζηήμαηα Γαζμολογίος (TARIC) και Θοινοηικών Ξοζοζηώζεων (QUOTA) σο 

εξγαιεία ππνζηήξημεο ηφζν γηα ην Ρεισλείν φζν θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα ηελ νξζή 

θαη έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο,  κέζσ θαη ηεο εθαξκνγήο θαηά ην 

2014 ησλ ειέγρσλ αμηνπηζηίαο (λέα θνηλνηηθά κέηξα), γηα δηαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ δειψζεσλ δαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη γηα ρνξήγεζε 

πνζνζηψζεσλ. Θαηά ην 2014 ππνβιήζεθαλ 532 αηηήκαηα πνζνζηψζεσλ θαη ηθαλνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηα 528. 

4.4.3. Πύζηημα παπακολούθηζηρ και ελέγσος ενδοκοινοηικήρ διακίνηζηρ 

εναπμονιζμένων πποϊόνηων, πος ηελούν ςπό καθεζηώρ αναζηολήρ ηηρ καηαβολήρ ηων 

ειδικών θόπων καηανάλωζηρ -E.M.C.S (Excise Movement Control System)  

Θαηά ην 2014, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ Ρεισλεηαθψλ Αξρψλ φζνλ 

αθνξά ηελ δηαθίλεζε ησλ ελαξκνληζκέλσλ πξντφλησλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαβάζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Φάζε 3.1 κε ηελ δεκηνπξγία κεηαμχ άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ, 4 λέσλ 

κελπκάησλ επαιήζεπζεο ηεο δηαθίλεζεο MVS (Movement Verification System messages, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα κελχκαηα IE722, IE723, IE724 θαη IE725). Δπηπιένλ αλαβαζκίζηεθε ην 

κεηξψν δεδνκέλσλ Δηδηθψλ Φφξσλ Θαηαλάισζεο, SEED, κε ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ εληφο 

ηεο ίδηαο κέξαο γηα νπνηαδήπνηε θαηαρψξεζε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε θάπνηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ελψ κέρξη πξφηηλνο ε φπνηα θαηαρψξεζε/δηαθνξνπνίεζε ηνπ κεηξψνπ SEED ηίζεην ζε 

ηζρχ ηελ επνκέλε κέξα απφ ηελ αιιαγή.  Θαηά ην 2014 θαηαγξάθεθαλ 6,417 δηαθηλήζεηο απφ 

άιια θξάηε κέιε πξνο ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία, 295 δηαθηλήζεηο απφ ηελ Θππξηαθή 

Γεκνθξαηία πξνο άιια θξάηε κέιε θαη 2,745 δηαθηλήζεηο εληφο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

4.4.4. Πύζηημα Δγγπαθήρ και Αναγνώπιζηρ Νικονομικών Φοπέων (EORI) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ηελ έδξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ 

Θχπξν. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 έρνπλ γίλεη 30,063 εγγξαθέο εθ ησλ νπνίσλ νη 29,707 

βξίζθνληαλ ζε ηζρχ.  

4.4.5. Πύζηημα Δλέγσος Διζαγωγών (I.C.S.) κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή, ζην ηεισλείν εηζφδνπ, 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2014 είραλ θαηαηεζεί ζηα 
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δηάθνξα ηεισλεηαθά γξαθεία ηεο Θχπξνπ 99,835 ζπλνπηηθέο δηαζαθήζεηο εηζφδνπ (ηα νπνία 

αθνξνχζαλ 208,462 είδε εκπνξεπκάησλ). 

4.4.6. Πύζηημα Δλέγσος Δξαγωγών (Δ.C.S.) γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ 

δηαζαθήζεσλ εμαγσγψλ. Ρν ζχζηεκα ηέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή ην 2014 θαη έρνπλ 

θαηαρσξεζεί 23,171 δηαζαθήζεηο εμαγσγψλ. 

4.4.7. Πύζηημα Ξαπακολούθηζηρ ποθέζεων ηος Ρμήμαηορ Ρελωνείων κε ζθνπφ ηελ 

θαηαρψξεζε, αλαδήηεζε, θχιαμε θαη νινθιήξσζε ησλ ππνζέζεσλ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ νθεηιψλ πνπ πξνθχπηνπλ κέρξη θαη ηελ εμφθιεζή ηνπο.  

4.4.8. Πύζηημα παπακολούθηζηρ διακίνηζηρ Σπωμαηιζμένος (αθοπολόγηηος) 

Ξεηπελαίος ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 2014 θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλήζεσλ θαη 

αγνξαπσιεζηψλ ρξσκαηηζκέλνπ πεηξειαίνπ. Ρν 2014 νινθιεξψζεθε ε α’ θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε ησλ κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ παξαιαβψλ θαη παξαδφζεσλ 

ρξσκαηηζκέλνπ (αθνξνιφγεηνπ) πεηξειαίνπ γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο κεηαπσιεηέο θαη 

ηηο εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαλ ζηηο 1200 πεξίπνπ. 

4.4.9. Λέο Πύζηημα Ξινάκων Αναθοπάρ και Ρελωνειακού Κηηπώος ην νπνίν ηέζεθε ζε 

πιήξε εθαξκνγή ην 2014 θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλαδήηεζε 

θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ θαηαρσξνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

4.4.10. Ξολςεηέρ Πηπαηηγικό Πσέδιο (ΚΑSP-Multi Annual Strategic Plan) ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ ηεισλείσλ ζηελ ΔΔ κε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ γίλνληαη ζε ραξηί απφ ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πην απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη πην ζσζηή δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Ρν ΚΑSP 

πεξηέρεη ηα έξγα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν κέρξη ην 2023. Ζ Θχπξνο 

ζπκκεηείρε θαη ην 2014 ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ  Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ην πην πάλσ ζρέδην. 

4.4.11. Ξπόγπαμμα εθαπμογήρ Δνωζιακού Ρελωνειακού Θώδικα -Union Customs Code 

Work Program (UCCWP) ην νπνίν εηνηκάζηεθε ην 2013 απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί κέρξη ην 2020, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα 

ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δλσζηαθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Καΐνπ 2016. Ζ Θχπξνο ζπκκεηείρε θαη ην 2014 ζε αξθεηέο απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.  
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4.4.12. Άλλα Πςζηήμαηα 

Ρν 2014 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην Πχζηεκα γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή άιισλ δειψζεσλ κε 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη άξρηζε ε πινπνίεζε ηεο Θπβεξλεηηθήο 

Απνζήθεο Ξιεξνθνξηψλ (ΘΑΞ). 

4.4.13 Πύζηημα Αςηομαηοποίηζηρ Γπαθείος e-OASIS ην νπνίν εθαξκφζηεθε φπσο θαη ζε 

άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζην Ρκήκα Ρεισλείσλ ηέιε ηνπ 2012 θαη ζθνπφ έρεη ηελ 

θαηαρψξεζε, δεκηνπξγία, αξρεηνζέηεζε, δηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

επηηπγράλνληαο έηζη ζεκαληηθή κείσζε ζηε ρξήζε ραξηηνχ, επηηαρχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο 

ρεηξηζκνχ, αλεχξεζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ γηα γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ Ρκήκαηνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Θαηά ην 2014 παξαιήθζεθαλ 

8,656 έγγξαθα, ελψ ην 2013 παξαιήθζεθαλ 8,361 θαη αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ αηηήκαηα 

θνηλνχ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαθνηλψζεηο θαη εγθπθιίνπο άιισλ πνπξγείσλ. 

4.4.14. Νι ιζηόηοποι ηος Ρμήμαηορ και ηο ενδοδίκηςο «ΑΡΙΑΠ» 

Ν ηζηφηνπνο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ παξακέλεη ην θαηεμνρήλ κέζν πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεκέξσζεο ησλ εξγαζηαθψλ εηαίξσλ θαη ησλ πνιηηψλ γεληθφηεξα θη σο εθ ηνχηνπ ε 

πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ, επηθαηξνπνίεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ, έρεη ηεζεί πάλσ ζε κφληκε 

θαη ζπζηεκαηηθή βάζε. Θαηά ην έηνο 2014 ππήξμε αθφκε πην πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηζηφηνπνπ, ηφζν ηερληθά φζν θαη επηρεηξεζηαθά, έρνπλ εκπινπηηζηεί αξθεηά νη πιείζηεο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε λέν πιηθφ, ζηνρεχνληαο ζηελ έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε, 

απνθεχγνληαο παξάιιεια ρξνλνβφξεο θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο ζηελ αλεχξεζε ησλ 

δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

Πε φ,ηη αθνξά ην ελδνδίθηπν «ΑΡΙΑΠ», ζπλερίζηεθε ν εκπινπηηζκφο ηνπ κε λέα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο.  

 

4.5 ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΖ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖ ΓΗΝΓΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ, θαηά ην έηνο 2014, έρεη πξνρσξήζεη ζε επηθαηξνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

θαηαγεγξακκέλσλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα 

θνηλνπνηνχληαη ζην θνηλφ γηα ελεκέξσζε είηε κέζσ ηεο Θπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Γηφδνπ 

Αζθαιείαο (Αξηάδλε), είηε κέζσ ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί.   

 

4.6 ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ – ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΗ 

Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ αλαθνξηθά κε ηε δηεζλή δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, 

αηφκσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ, δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πξνζηαζία 
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ηνπ πεξηβάιινληνο, ε δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε ηα πξφηππα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Θνηλνηηθή Λνκνζεζία. Ζ παξνπζία ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ ζηα ζχλνξα θάζε ρψξαο κε πξσηαξρηθφ 

ξφιν ηνλ έιεγρν ηεο δηαθίλεζεο αηφκσλ, αγαζψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, επηβεβαηψλεη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παγθφζκηα επεκεξία θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε. 

Πηα πιαίζηα ησλ ζηφρσλ πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ ξφιν ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ, εληάζζεηαη θαη 

ε εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 765/2008, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη νη ηεισλεηαθνί 

έιεγρνη θαηά ηελ εηζαγσγή εκπνξεπκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ, φπσο ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξνρψξεζε ζηελ εθπφλεζε Θαηεςθςνηήπιων Γπαμμών, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ην πξαθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο θνηλήο πξνζέγγηζεο, αλαθνξηθά 

κε ηνπο ειέγρνπο πνπ δηεμάγνπλ νη Ρεισλεηαθέο Αξρέο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ 

πξντφλησλ, φπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Ρεισλείνπ θαη ησλ Αξρψλ 

Δπνπηείαο ηεο Αγνξάο (ΑΔΑ). 

Ρν έξγν ηνπ εληνπηζκνχ ησλ κε αζθαιψλ ή κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ πξηλ απηά ηεζνχλ ζε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ζηεξίδεηαη επίζεο θη απφ ηα πθηζηάκελα Δπξσπατθά δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ, (Πχζηεκα RAPEX Θνηλνηηθφ Πχζηεκα Ραρείαο Αληαιιαγήο Ξιεξνθνξηψλ θαη Γεληθφ 

Πχζηεκα πνζηήξημεο Ξιεξνθνξηψλ ICSMS), ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη 

ηαρεία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα επηθίλδπλα θαηαλαισηηθά πξντφληα. Tα Ππζηήκαηα απηά 

εμαζθαιίδνπλ φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα κε εδψδηκα πξντφληα πνπ απνζχξνληαη 

απφ ηελ αγνξά ή/θαη αλαθαινχληαη νπνπδήπνηε ζηελ Δπξψπε, αληαιιάζζνληαη γξήγνξα κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ιεηηνπξγνί ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ, ηνλ Απξίιην ηνπ 

2014 έρνπλ επηκνξθσζεί ζε εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ιεηηνπξγνχο 

ηεο πεξεζίαο Ρερλνινγίαο ηνπ πνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Ρνπξηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ICSMS.  

Πηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ε εθαξκνγή ησλ Θαηεπζπληεξίσλ Γξακκψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012, 

ζπλδξάκεη ηηο Ρεισλεηαθέο Αξρέο θαη ηηο ΑΔΑ ζην κέγηζην βαζκφ βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ 

ζπλεξγαζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ππνβνεζνχλ ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ. Νη Θαηεπζπληήξηεο 

Γξακκέο έρνπλ αλαξηεζεί  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ γηα άκεζε πξφζβαζε απφ ην 

θνηλφ.  

Νη Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά εληαίν ηξφπν ζε εζληθφ επίπεδν. Κηα 

θνηλή δηαδηθαζία πινπνίεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ είλαη δηαθαλήο θαη 

εληαία ζε φια ηα θξάηε κέιε: 

  Νη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζε εζληθφ επίπεδν ζηα 

θξάηε κέιε, ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε.  
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  Νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίηεπμε λέαο ζπκθσλίαο, βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ησλ Θαηεπζπληήξησλ 

Γξακκψλ, ζα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηα θξάηε κέιε ζηα νπνία δελ 

πθίζηαληαη αθφκε ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 

Ζ νκνηφκνξθε πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Θαηεπζπληήξηεο Γξακκέο έρεη 

κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο κειινληηθέο θνηλέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ αζθάιεηαο θαη 

ζπκκφξθσζεο. 

Ρν εηδηθφ κέξνο ησλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ απνηειείηαη απφ «δειηία πιεξνθνξηψλ» (infosheets) 

γηα επηκέξνπο νκάδεο πξντφλησλ (ζηε παξνχζα θάζε 27) θαζψο θαη απφ «θαηαζηάζεηο ειέγρνπ» 

(check lists) γηα απηέο ηηο κεκνλσκέλεο νκάδεο πξντφλησλ. Ρα δειηία απηά παξέρνπλ ζηνπο 

ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο πιήξε θαη ζθαηξηθή ελεκέξσζε γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ειέγρσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ.  

Πηα πιαίζηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππφ αλαθνξά Θαλνληζκνχ 

φζν θαη ησλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκψλ, απνζηέιινληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θάζε εμάκελν, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ειέγρσλ απηψλ. 

4.7 ΔΙΔΘΔΟΔΠ ΕΩΛΔΠ 

Πηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία ιεηηνπξγνχλ δχν (2) Διεχζεξεο Εψλεο (ΔΕ), πνπ βξίζθνληαη ζηα ιηκάληα 

Ιεκεζνχ θαη Ιάξλαθαο κε εγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηή/επηρεηξεκαηία ηελ Αξρή Ιηκέλσλ Θχπξνπ θαη νη 

νπνίεο έρνπλ νξηζηεί απφ ην Γηεπζπληή Ρεισλείσλ ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ 1ε Καΐνπ 2004, σο Διεχζεξεο Εψλεο «ειέγρνπ ηχπνπ ΗΗ», δεδνκέλεο ηεο 

δνκήο ηνπ ιηκεληθνχ ρψξνπ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δηαθηλνπκέλσλ εκπνξεπκάησλ κε θνηλνηηθφ 

ραξαθηήξα. 

Ζ ζχζηαζε ΔΕ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν πέξαλ απφ ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ηεο σο εξγαιείν 

πξνψζεζεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο, παξέρεη ηα αθφινπζα  θίλεηξα/ ηεισλεηαθά 

πιενλεθηήκαηα-δηεπθνιχλζεηο: 

 αλαζηνιή πιεξσκήο εηζαγσγηθνχ ηεισλεηαθνχ δαζκνχ, ΦΞΑ θαη Φφξσλ Θαηαλάισζεο θαζψο 

θαη κέηξσλ εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ εηζαγσγψλ (π.ρ. άδεηεο εηζαγσγήο) γηα κε 

θνηλνηηθά εκπνξεχκαηα κέρξη απηά λα ηεζνχλ ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη αλάισζε ή λα 

πάξνπλ άιιν απνδεθηφ ηεισλεηαθφ πξννξηζκφ, 

 απνζήθεπζε ησλ ππφ δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκάησλ κέρξη ηελ επαλεμαγσγή ηνπο, 

 απνζήθεπζε θαη ππνβνιή ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ ζε ζπλήζεηο εξγαζίεο κε ζθνπφ 

ηελ ζπληήξεζή ηνπο ή ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ή ηεο εκπνξηθήο ηνπο πνηφηεηαο ή ηελ 

πξνεηνηκαζία γηα δηαλνκή (π.ρ. ζπζθεπαζία, επηθφιιεζε εηηθεηψλ), 

 πξνρξεκαηνδφηεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ κε ηηο εμαγσγηθέο επηζηξνθέο, 

 Απεξηφξηζηε παξακνλή εκπνξεπκάησλ ζηελ ΔΕ. 
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4.8 ΘΔΚΑΡΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

Ρν Ρκήκα έρεη ζπλδξάκεη απνηειεζκαηηθά ζηελ εηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ρξήζεο 

γξαεξίνπ ζηελ Απηνθίλεζε ζηελ Θχπξν. Δπηπξφζζεηα, έρεη ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ κεγάινπ 

ηεξκαηηθνχ γηα εηζαγσγή θαη εμαγσγή θαπζίκσλ ζηελ Βηνκεραληθή Ξεξηνρή Βαζηιηθνχ φπσο επίζεο 

ζηελ επηηπρή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ζηελ ΑΝΕ ηεο 

Θχπξνπ. 

4.9 ΘΑΘΔΠΡΩΡΑ ΡΔΙΔΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ην Ρκήκα ζε κεηαπνηεηηθέο θαη εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ψζηε απηέο λα κπνξέζνπλ λα παξάγνπλ πξντφληα αληαγσληζηηθά ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

θαη λα αληεπεμέιζνπλ ζην δηεζλή εκπνξηθφ αληαγσληζκφ, έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ επηινγήο ησλ θαζεζηψησλ ηειεηνπνίεζεο (ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεμαγσγή, 

ηειεηνπνίεζε πξνο επαλεηζαγσγή, κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν) απφ κεγάιεο 

κεηαπνηεηηθέο/εμαγσγηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κέρξη πξφζθαηα δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε άιια θξάηε 

κέιε ή θαη ζε ηξίηεο ρψξεο.  

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο κνλάδεο γηα ην 2014 ζεσξνχληαη, ε κνλάδα επεμεξγαζίαο ηχπσλ «ιάζπεο» 

αμίαο πέξαλ ησλ €2,5 εθ. εηεζίσο κε ζθνπφ ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ ΑΝΕ γηα ζθνπνχο ζσξάθηζεο θαη 

κφλσζεο γεσηξήζεσλ, ε κνλάδα εηζαγσγήο ζπφξνπ αμίαο €4,5 εθ. εηεζίσο γηα παξαγσγή αιεχξνπ, 

ε κνλάδα αλακείμεσλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηεο νπνίαο ε κηα εθ ησλ δχν αδεηψλ πνπ δφζεθαλ 

αθνξά κεηαπνίεζε ππφ ηεισλεηαθφ έιεγρν (ε πξψηε πνπ δφζεθε απφ ηελ έληαμε ηεο Θχπξνπ ζηελ 

ΔΔ) θαζψο επίζεο θαη δχν εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο δφζεθαλ άδεηεο ηειεηνπνίεζεο πξνο επαλεηζαγσγή, 

νη νπνίεο ελψ εδξεχνπλ ζηελ Θχπξν φπνπ ηεξνχληαη νη ινγηζηηθέο ηνπο θαηαρσξήζεηο, ε δηαδηθαζία 

κεηαπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιια θξάηε κέιε (εκπιέθνληαη είθνζη ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο 

άιισλ θξαηψλ κειψλ), κε ηηο πξψηεο χιεο λα αλέξρεηαη ζηα €205 εθ. εηεζίσο. 

 

4.10 ΑΞΑΙΙΑΓΔΠ  

Αιηήζειρ για μεηαθοπά ζςνήθοςρ καηοικίαρ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014 θαη κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ησλ πνιηηψλ εληφο ηεο ΔΔ, παξαιήθζεθαλ 195 αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε απαιιαγήο 

απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεκνθξαηία 

ζηα πιαίζηα κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπο απφ άιιν θξάηνο κέινο. Απφ 

απηέο έρνπλ εγθξηζεί 161, απνξξίθζεθαλ 6, απνζχξζεθαλ 7, εθθξεκνχλ 17, γηα 3 νρήκαηα 

πιεξψζεθαλ νη νθεηιφκελνη θφξνη, ελψ έλα φρεκα αλαρψξεζε εθηφο Θχπξνπ. 

 

Θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνβιήζεθαλ 23 αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε απαιιαγήο απφ ηνπο 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο, θφξνπο θαηαλάισζεο θαη ΦΞΑ ζε νρήκαηα πνπ εηζήρζεθαλ ζηε Γεκνθξαηία 
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απφ ρψξα εθηφο ηεο ΔΔ ιφγσ κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπο. Απφ απηέο 

εγθξίζεθαλ 21. Δπίζεο, εγθξίζεθαλ 75 αηηήζεηο γηα παξαρψξεζε απαιιαγήο γηα πξνζσπηθά είδε 

(εθηφο νρεκάησλ). 

 

Άδεια διάθεζηρ 

Δθδφζεθαλ 756 άδεηεο δηάζεζεο ζε ζρέζε κε νρήκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ κε απαιιαγή απφ ηνπο 

νθεηιφκελνπο θφξνπο θαηαλάισζεο ή/θαη εηζαγσγηθνχο δαζκνχο ζε Θχπξηνπο επαλαπαηξηδφκελνπο, 

Θχπξηνπο εξγαζζέληεο ζην εμσηεξηθφ θαη αιινδαπνχο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα ζηε Γεκνθξαηία 

ρσξίο λα αζθνχλ επάγγεικα.  

Δθδφζεθαλ επίζεο 140 άδεηεο δηάζεζεο γηα νρήκαηα πνπ παξαρσξήζεθαλ κε απαιιαγή απφ ηνπο 

θφξνπο θαηαλάισζεο ή/θαη ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο ιφγσ κεηαθνξάο ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο 

είηε απφ άιιν ΘΚ είηε απφ ρψξα εθηφο ηεο ΔΔ.  

Νη άδεηεο δηάζεζεο πνπ εθδφζεθαλ νρήκαηα πνπ έηπραλ απαιιαγήο απφ ηνπο εηζαγσγηθνχο δαζκνχο 

θαη ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηψηνο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ 

αλέξρνληαη ζηηο 99. 

 

4.11 ΞΟΝΠΩΟΗΛΖ ΔΗΠΑΓΩΓΖ 

Δθδφζεθαλ 1,244 άδεηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο (969 γηα νρήκαηα, 78 γηα ζθάθε αλαςπρήο, 3 γηα 

επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ, 184 γηα φπια, 1 γηα εμαξηήκαηα θαη 9 γηα δηάθνξα άιια είδε). 

Δπίζεο δηεθπεξαηψζεθαλ 1,277 άδεηεο πξνζσξηλήο εηζαγσγήο (Ρει 104 Α) γηα νρήκαηα ησλ κειψλ 

ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ. 

 

4.12 ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ 

Έλεθα ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηά 2014, παξνπζηάζηεθε κείσζε ζηελ εηζαγσγή 

δεκάησλ κε απνηέιεζκα ηελ αληίζηνηρε κείσζε ζηηο ηεισλεηαθέο εηζπξάμεηο απηνχ ηνπ έηνπο ζε 

ζρέζε κε ην 2013, ζε πνζνζηφ 4.84%. Δληνχηνηο ην Ρκήκα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ πξνεπηινγήο ησλ κηθξνδεκάησλ ζην Θέληξν Γηαινγήο Αιιεινγξαθίαο (ΘεΓΑ). 

4.13 ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ, ΔΠΩΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΗ ΔΜΩΡΔΟΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 

4.13.1. Δπιμόπθωζη πποζωπικού 

Κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Δζληθήο θαη Θνηλνηηθήο Λνκνζεζίαο, ην Ρκήκα 

Ρεισλείσλ έρεη θαζηεξψζεη ηε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγψλ φζν θαη ησλ 

εξγαζηαθψλ εηαίξσλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο 

κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελδνηκεκαηηθψλ θαη άιισλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ή άιινπο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ «Customs 2020» θαη «Fiscalis 2020». Πηα πξνγξάκκαηα απηά θαηά ην 
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2014 ιεηηνπξγνί ζπκκεηείραλ ζε θνηλέο κε άιια θξάηε κέιε επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

εμσηεξηθφ. 

Πηα πην πάλσ πιαίζηα ην Ρκήκα έρεη πηνζεηήζεη ην Έξγν «Ρεισλεηαθφ Ξιαίζην Ηθαλνηήησλ» (EU 

Customs Competency Framework) θαη έρεη δεζκεπηεί λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ. 

Ξξφθεηηαη γηα έξγν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ζηφρν έρεη ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ ζηελ Δ.Δ. θάησ απφ κηα θνηλή άπνςε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξέπεη λα θαηέρνπλ, ηφζν θαηά ηελ παξνχζα θάζε , φζν θαη 

ζην κέιινλ. 

4.13.2. Δζωηεπικέρ και εξωηεπικέρ ζσέζειρ 

Ππλερίζηεθε ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Κέζα ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ιεηηνπξγψλ ζηηο Δπηηξνπέο θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο ΔΔ θαζψο θαη ζε ζπλέδξηα, ην Ρκήκα εθπξνζσπήζεθε απφ αξηζκφ 

ιεηηνπξγψλ. Δπηπξφζζεηα ζπλερίζηεθαλ νη επηζθέςεηο εξγαζίαο θαη ην Ρκήκα Ρεισλείσλ είρε ηελ 

επθαηξία λα θηινμελήζεη ιεηηνπξγνχο άιισλ ηεισλεηαθψλ δηνηθήζεσλ ηνπο νπνίνπο ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ, ελψ ιεηηνπξγνί 

επηζθέθζεθαλ αληίζηνηρεο ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο ζηελ ΔΔ θαη έηπραλ ελεκέξσζεο ζε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηηο Ππκθσλίεο κεηαμχ ηεο Δ.Δ. θαη 

ηξίησλ ρσξψλ φπσο ε Θίλα, νη Ζ.Ξ.Α., νη Βαιθαληθέο θαη νη ππφ έληαμε ρψξεο. Ππλερίδεη επίζεο 

ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο (Θπβεξλεηηθά Ρκήκαηα θαη ηδηψηεο), 

ζπκκεηέρνληαο ζε θνηλά πξνγξάκκαηα θαη παξέρνληαο ηε ζπλδξνκή ηνπ φπνπ ρξεηάδεηαη. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Ρκήκαηνο ζην MEDNET θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Θππξηαθφ Νξγαληζκφ Ξξνψζεζεο Δπελδχζεσλ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο Θχπξνπ  ζηε έθζεζε 

Doing Business κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο Θχπξνπ   ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  

Δπηπξφζζεηα ην Ρκήκα παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη γηα φιεο ηηο εμειίμεηο ζε ζρέζε κε ηνλ 

Ξαγθφζκην Νξγαληζκφ Ρεισλείσλ ελψ πξνρσξεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο φπνπ ππάξρεη πξφηαζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Ρν Ρκήκα Ρεισλείσλ νινθιήξσζε κε επηηπρία ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην έξγν «Ζγεηηθφο Ξαικφο», 

έλα έξγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΘΑΓΓ, ηνπ CIIM θαη θαζνδεγείην απφ ηνπο 

PWC. Πην έξγν θαζνξίζηεθαλ νη ζηξαηεγηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη, νη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο 

θαη νη δείθηεο απνηειεζκάησλ θαη απφδνζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην Πηξαηεγηθφ Πρέδην ηνπ 

Ρκήκαηνο. 
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4.13.3 Ξαγκόζμια Ζμέπα Ρελωνείων – 26 Ηανοςαπίος 2014 

H παγθφζκηα εκέξα ηεισλείσλ γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν θάησ απφ έλα 

ζέκα ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ ΞΝΡ. Γηα ην 2014 ην ζέκα ην νπνίν 

επηιέγεθε απφ ηνλ Νξγαληζκφ ήηαλ «Δπικοινωνία: Aνηαλλαγή 

πληποθοπιών για καλύηεπη ζςνεπγαζία» .Ρν Ρκήκα εηνίκαζε θαη 

δεκνζίεπζε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Ρχπνπ θαζψο θαη αθίζα γηα λα πξνβάιεη 

ην ζέκα.  

 

 

 

4.14 ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΗ ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ ΘΑΗ ΘΔΚΑΡΑ ΔΟΩΞΑΗΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ 

Ν Ρνκέαο ΞΗΞ θαη ΔΔ , πέξαλ απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Δλσζηαθνχ 

Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ, ρνξήγεζε 5 άδεηεο 

απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζε λενζπζηαζείζα εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ ζηε Θππξηαθή 

Γεκνθξαηία θαη ρεηξίζηεθε αηηήζεηο εληαίαο άδεηαο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ κε ζπκκεηέρσλ 

Θξάηνο Κέινο ηε Βνπιγαξία, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
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4.15 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 

Ρν 2014, ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη απινπνίεζεο ησλ ηεισλεηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισληζκνχ, κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

θφζηνπο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Πίνακαρ 5: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΠΛΟΙΩΝ 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Α. ΑΦΗΜΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ επιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΔΚΔΠΝΠ1 ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΔΚΔΠΝΠ2 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2013 3,014 284 3,298 50,662 0 50,662 2,421,347 2,629,174 0 5,371,858 

2014 2,441 220 2,661 37,115 0 37,115 2,275,625 2,986,565 0 5,262,190 

 

 

 

Δπαπσία

/ Έηορ 

Β. ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΞΙΝΗΩΛ 

Απιθμόρ πλοίων Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΔΚΔΠΝΠ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΔΚΔΠΝΠ3 ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2013 2,880 255 3,135 49,901 0 49,901 1,243,378 1,316,600 0 2,559,978 

2014 2,378 220 2,598 37,947 0 37,947 1,264,217 1,884,510 0 3,148,727 

 

(1) Υπό δηακεηαθόκηζε επηβάηεο ζην ιηκάλη Λεκεζνύ γηα ην 2014: 63,299 ελώ γηα ην 2013: 115,406 

(2) Δηακεηαθνκηζηηθό θνξηίν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εηζαγωγέο γηα ην 2014: 311,925ΜΤ ελώ γηα ην γηα ην 

2013: 615,190ΜΤ 

(3) Δηακεηαθνκηζηηθό θνξηίν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμαγωγέο γηα ην 2014: 406,238ΜΤ ελώ γηα ην γηα ην 

2013: 387,231ΜΤ. 

Πίνακαρ 6: ΑΦΙΞΕΙ/ΑΝΑΥΩΡΗΕΙ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Α. ΑΦΗΜΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ1 ΞΑΦΝΠ2 ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2013 24,991 7,006 31,997 2,941,381 1,083,435 4,024,816 13,640 212 13,852 

2014 24,685 6,824 31,509 2,621,285 1,048,887 3,670,172 14,841 222 15,063 

 

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Β. ΑΛΑΣΩΟΖΠΔΗΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΩΛ 

Απιθμόρ Αεποζκαθών Απιθμόρ Δπιβαηών Φοπηίο (Κ/Ρ) 

ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

2013 25,008 7,004 32,012 2,905,168 1,090,147 3,995,315 13,609 157 13,766 

2014 24,677 6,818 31,495 2,626,008 1,048,001 3,674,009 12,994 226 13,220 

(1) Υπό δηακεηαθόκηζε Επηβάηεο ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο γηα ην 2014:79,653 θαη γηα ην 2013: 85,213  

(2)  Υπό δηακεηαθόκηζε Επηβάηεο ζην αεξνδξόκην Πάθνπ γηα ην 2014: 2,669 θαη γηα ην 2013: 9,767  

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε Ιεκεζφο πεξηιακβάλεη ηε Κνλή θαη ην Αθξσηήξη θαη ε Ιάξλαθα πεξηιακβάλεη ην 

Βαζηιηθφ, ην Εχγη θαη ηε Γεθέιεηα. 
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Πίνακαρ 7: Καηάζηαζη εγγεγπαμμένων ζηο ηελωνειακό μηηπώο πποζώπων – πποζώπων 

πος καηέσοςν διάθοπερ άδειερ μέσπι ηο 2014 

Ξεπιγπαθή 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αξ. εγγεγξακκέλσλ ζην ηεισλεηαθφ 
κεηξψν πξνζψπσλ 

21,276 22,914 26,500 27,000 27,925 30,063 

Αξ. αδεηψλ απινπζηεπκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ ζε ηζρχ 

21 23 22 22 22 29 

Αξ. αδεηψλ θαζεζηψησλ 

ηειεηνπνίεζεο (ηειεηνπνίεζε πξνο 
επαλεμαγσγή, κεηαπνίεζε ππφ 
ηεισλεηαθφ έιεγρν, ηειεηνπνίεζε 
πξνο επαλεηζαγσγή) ζε ηζρχ 

29 38 34 39 49 46 

Αξ. αδεηψλ απνζεθψλ ηεισλεηαθήο 

απνηακίεπζεο ζε ηζρχ 
303 238 215 186 163 147 

Αξ. θνξνινγηθψλ απνζεθψλ ζε ηζρχ 61 58 59 60 62 61 

 

Ν ηεισληζκφο εκπνξεπκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εξγαζίεο ησλ ιεηηνπξγψλ ησλ 

Ρεισλείσλ. Tν ζχλνιν ησλ ηεισλεηαθψλ δηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο/εμαγσγήο/δηακεηαθφκηζεο θαη 

ησλ πξντφλησλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2014 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

Πίνακαρ 8: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων και εμποπεςμάηων ειζαγωγήρ 

καηά ηη πεπίοδο 2009-2014  

 

Ξεπιγπαθή 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ εηζαγσγήο 
107,126 107,561 101,448 97,202 91,021 86,974 

Αξ. εηδψλ 177,298 176,374 159,974 146,993 132,744 131,202 

Αξ. Γηαζαθήζεσλ πνπ 
επηιέγεθαλ γηα έιεγρν  
(θπζηθφ ή εγγξάθσλ) 

33,569 31,000 26,687 23,561 22,499 24,219 

 

Πίνακαρ 9: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων εξαγωγήρ για ηην πεπίοδο 2012-2014  

 

 

Δπαπσία/ 

Έηορ 

Γιαζαθήζειρ Δξαγωγήρ 

EUA (με σώπερ ηηρ ΔΕΔΠ) EXA (εκηόρ ΔΔ) ΠΛΝΙΝ 

A+B 
ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

A  

ΙΔΘΩΠΗΑ ΙΔΚΔΠΝΠ ΙΑΟΛΑΘΑ ΞΑΦΝΠ ΠΛΝΙΝ 

B  

2013 89 0 398 0 487 5020 20273 6253 201 31747 32234 

2014 188 644 419 29 1280 5744 8223* 8970 234 23171 24451 

 

* Η κεγάιε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειεθηξνληθνύ Σπζηήκαηνο Ειέγρνπ Εμαγωγώλ, θάζε έληππε δηαζάθεζε πεξηιάκβαλε έλα κόλν είδνο εκπνξεύκαηνο ελώ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο απηνύ ην 2014, θάζε δηαζάθεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο είδε (ζύλνιν: 

18,462 είδε).  
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Πίνακαρ 10: ύνολο ηελωνειακών διαζαθήζεων 

 

 

ΔΡΝΠ 

Γιαζαθήζειρ 

Διζαγωγών Δξαγωγών Γιαμεηακόμιζηρ ΠΛΝΙΝ 

2013 91,021 32,234 5,049 128,304 

2014 86,974 24,451 4,757 116,182 
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2015 

 
Πηεξηδφκελνη ζην Όξακα θαη ζηελ Απνζηνιή, ην Ρκήκα Ρεισλείσλ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ, ζηε 

κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ έηζη ψζηε ην 

πξνζσπηθφ λα θαηαζηεί πην επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ πξνο φθεινο ηνπ Θχπξηνπ πνιίηε αιιά θαη 

ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ γεληθφηεξα. Ρν Ρκήκα, θαινχκελν λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηνπ 

ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ηνλ πνιίηε 

θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπ εηαίξνπο. Πε απηά ηα πιαίζηα, νη βαζηθνί άμνλεο 

δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο αλακέλεηαη λα θηλεζεί ην Ρκήκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

2015, ζπλάδνπλ κε ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο Ρεισλείσλ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Δληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο  ηνκείο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη κείσζε ησλ παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. 

 Βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο θνξνεηζπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ.  

 Δπίηεπμε ζσζηήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ηεισλεηαθφ έιεγρν θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ λφκηκνπ εκπνξίνπ κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ απξφζθνπηε δηαθίλεζε 

επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο θαη ηηο 

ηεισλεηαθέο δηνηθήζεηο άιισλ ρσξψλ. 

 Αλαβάζκηζε θαη ζηφρεπζε ησλ ειέγρσλ ζε ηνκείο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο. 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (εθπαίδεπζε, εμνπιηζκφο θιπ).  

 Δθζπγρξνληζκφο θαη απινπνίεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Ξεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο Ρερλνινγίαο ηεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ εζηηάδνληαο 

ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πνπ αθνξά ζηα «Ζιεθηξνληθά Ρεισλεία. Αλαβάζκηζε 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε λέσλ γηα πξφζζεηε παξαρψξεζε δηεπθνιχλζεσλ ζηνπο 

Νηθνλνκηθνχο Φνξείο θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ζηελ Δπξψπε. 

 Ππλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα κφληκε θαη ζπλερή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 Ππλέρηζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Θνηλνηηθφ Ρεισλεηαθφ Θψδηθα, ηηο δηαηάμεηο εθαξκνγήο απηνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ζέζπηζε 

Θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ λέν Δλσζηαθφ Ρεισλεηαθφ Θψδηθα. 

 Ξξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εξγαζηαθνχο εηαίξνπο, κε ηελ ππνγξαθή Κλεκνλίσλ 

Θαηαλφεζεο. 



27 

Ρκήκα Ρεισλείσλ Δηήζηα Έθζεζε 2014 

 Ξξνψζεζε ζπκθσληψλ Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (Mutual Recognition Agreements – MRAs) 

κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ ζε πξνγξάκκαηα ΑΔΝ (Authorised Economic Operators) 

θαζψο επίζεο θαη ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο (εθ κέξνπο ηνπ Ρκήκαηνο 

Ρεισλείσλ) ησλ MRAs κε Ηαπσλία θαη Ζ.Ξ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. 
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Παπάπηημα Α - Έζοδα Σμήμαηορ Σελωνείων (εκηόρ ηηρ Τπηπεζίαρ Φ.Π.Α.) για ηα έηη 2009- 2013 

ΔΠΝΓΑ ΔΡΝΠ 2009 ΔΡΝΠ 2010 ΔΡΝΠ 2011 ΔΡΝΠ 2012 ΔΡΝΠ 2013 ΔΡΝΠ 2014    
ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΝΗ ΓΑΠΚΝΗ      

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝΗ ΓΑΠΚΝΗ 39.717.758,06 36.349.788,12 31.804.645,24 25.812.035,98 20.467.236,21 23,671,840,20 

ΔΗΠΑΓ. ΓΑΠΚΝΗ ΡΚ. ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΥΛ  

ΞΖΟΔΠΗΥΛ  
111.544,96 105.261,10 116.206,09 118.021,63 100.037,10 92,321,08 

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΝΗ ΓΑΠΚΝΗ ΘΟ. ΞΔΟΗΝΣΥΛ 

ΒΑΠΔΥΛ 
100,81 7.805,88 1.607,18 63,00 0,00 1,458,60 

Α. ΠΛΝΙΝ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΩΛ ΓΑΠΚΩΛ  39.829.403,83 36.462.855,10 31.922.458,51 25.930.120,61 20,567,273,31 23,765,619,88 

ΦΝΟΝΗ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ  

ΞΔΡΟΔΙAIΝΔΗΓΖ  263.383.965,5 308.059.745.72 337.206.678,40 317.157.288,72 340.058.210,34 368,297,249,30 

ΘΑΞΛΝΠ 193.203.960,5
2 

196.948.727,17 218.642.203,18 213.029.403,67 198.520.263,13 195,840,251,99 

ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΖ 16.769.727,70 17.474.104,65 15.292.210,45 16.675.168,57 19.023.519,42 21,126,109,92 

ΕΘΝΠ  10.535.692,30 11.092.984,45 10.894.457,10 10.732.446,66 12.767.934,68 12,229,191,38 

ΠΘΑΦΖ ΑΛΑΤΣΖΠ & ΚΖΣΑΛΔΠ ΡΝΠ  0,00 77,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΞΝΟΑ ΘΑΗ ΞΝΟΑΘΗΑ  2.513.363,14 2.377.981,68 2.556.983,79 2.577.799,02 2.132.606,96 2,278,208,63 

ΔΗΓΖ ΔΛΓΠΖΠ ΑΞΝ ΓΝΛΝΓΔΟΚΑ 175,99 269,95 0,00 0,00 0,00 0.00 

ΔΗΓΖ ΑΞΝ ΘΟΠΡΑΙΙΑ 167.568,58 144.380,00 142.934.60 79.805,60 52.350,69 57,229,60 

ΑΙΙΑ ΔΗΓΖ 245.827,73 281.944,52 475.679,69 206.532,18 179.539,28 293,303,59 

ΝΣΖΚΑΡΑ 50.473.347,70 60.369.343.81 44.423.054,89 27.114.250,88 14.027.527,49 8,417,177,13 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ 10 

ΞΟΝΠΥΞΥΛ 
231,00 8.475,41 2.028,16 0,00 3.599,11 0.00 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΞΝ "ΡΕΗΞ" 33.990.849,42 265.238,89 202.228,80 147.388,81 53.772,73 31,602,32 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΓΗΞΙΝΘΑΚΞΗΛΑ 1.331.763,02 1.146.932,22 548.705,77 

 
141.246,59 73.304,10 55,394,95 

ΚΝΡΝΠΘΙΔΡΡΔΠ 1.074.134,42 656.670,32 575.687,36 

 
312.564,46 181.762,37 257,639,88 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΡΞΝ "VAN" 171.868,35 209.625,91 96.496,61 96.556,26 13.098,42 0.00 

ΞΟΝΠΘ. ΦΝΟΝΠ ΘΑΡΑΛΑΙ. ΠΡΑ 

ΝΣΖΚΑΡΑ 
1.396.676,03 1.229.500,64 1.025.584,01 693.120,59 477.948,89 640,361,69 

Β. ΠΛΝΙΝ ΦΝΟΩΛ ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖΠ  575.259.151,4 600.266.003,00 632.084.932,81 588.963.572,01 587.565.437,61 609,523,720,38 

ΑΙΙΑ ΔΠΝΓΑ   

ΑΓΔΗΔΠ ΑΞΝΘΖΘΥΛ ΑΞΝΡΑΚΗΔΠΖΠ  857.083,34 831.465,35 789.295,18 760.380,11 712.331,50 724,861,75 

ΑΙΙΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠ ΑΓΔΗΔΠ  62.823,11 68.551,03 60.138,91 54.732,63 66.534,28 61,733,92 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΞΔΟΥΟΗΥΛ  2.175.598,64 1.909.406,79 1.543.710,62 1.205.168,55 1.208.137,39 1,167,635,01 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΑ  774,63 953,48 1.013,25 974,70 1.816,02 2,311,26 

ΔΛΝΗΘΗΑ ΑΞΝΘΖΘΥΛ ΘΑΗ 

ΑΞΝΒΑΘΟΥΛ  
151.909,85 132.276,36 122.951,04 140.476,51 137.355,03 89,303,89 

ΔΞΗΒ. ΞΑΛΥ ΠΔ ΘΑΘΠΡΔΟ. ΦΝΟΝΠ  496.976,32 725.260,87 587.125,87 387.675,74 542.096,66 567,823,33 

ΣΟΖΚ. ΞΝΗΛΔΠ ΔΜΥΓΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ  449.224,04 362.069,50 425.927,65 738.685,33 541.748,02 536,448,67 

ΑΙΙΑ ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ, ΝΦΔΗΙΔΠ  589.801,67 426.113,76 432.914,42 412.761,64 426.038,53 409,022,57 

ΓΗΑΦΝΟΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ  500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΔΜΝΓΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ Δ.Δ.  336.885,33 431.496,29 264.601,90 274.297,18 303.769,94 262,149,40 

ΣΝΟHΓΗΑ ΑΞO ΗΓΗΥΡΔΠ  314.260,93 235.679,51 362.107,71 97.150,22 57.430,89 242,608,30 

ΑΙΙΝΗ ΡΝΘΝΗ 201.832,18 223.590,37 421.606,97 119.033,60 259.107,93 559,398,60 

Γ. ΠΛΝΙΝ ΑΙΙΩΛ ΔΠΝΓΩΛ  6.137.170,04 5.346.863,31 5.011.393,52 4.191.336,21 4.256.366,19 4,623,296,70 

Γ. ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ ΔΘΡΝΠ 
Φ.Ξ.Α.(Α+Β+Γ) 

621.225.725,27 642.075.721,41 669.018.784,84 619.085.028,83 612.389.077,11 637.912.636,96 

Δ. ΠΛΝΙΝ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΝ ΦΞΑ 350.692.505,21 404.318.142,77 405.705.520,83 434.762.524,95 389.903.827,84 410.784.601,61 

ΠΡ. ΠΛΝΙΝ ΔΠΝΓΩΛ ΞΝ 

ΔΗΠΞΟΑΜΔ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΔΙΩΛΔΗΩΛ 

ΚΔ ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΝ ΦΞΑ 

 

971.918.230.48 

 

1.046,393,864.18 1,074,724,305.67 1.053,847,553.78 1,002,292,904.95 1,048,697,238.57 
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Ξαπάπηημα Β - Γπαθεία Ρμήμαηορ Ρελωνείων - Πηοισεία Δπικοινωνίαρ 

Απσιηελωνείο 

Γηεχζπλζε: Γσλία Κ. Θαξανιή & Γξ. Απμεληίνπ, Ιεπθσζία  

Ραρ. δηεχζπλζε: Αξρηηεισλείν, 1440 Ιεπθσζία  

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: headquarters@customs.mof.gov.cy  

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: +357 22 601713 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ:  +357 22 302031  

 

 

Ρελωνείο Ιεςκωζίαρ 

Γηεχζπλζε: Αληξέα Θάξπνπ 1, Βηνκερ. Ξεξηνρή Έγθσκεο, 2409 Ιεπθσζία 

Ραρ. δηεχζπλζε: Ρεισλείν  Ιεπθσζίαο, Ραρ. Θπξ. 24539, 1300 Ιεπθσζία 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: nicosia@customs.mof.gov.cy  

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: +357 22 407509 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ:  +357 22 407506 

 

 

Ρελωνείο Ιεμεζού 

Ιηκάλη Ιεκεζνχ  

Ραρ. δηεχζπλζε: Ρεισλείν Ιεκεζνχ, Ραρ. Θπξ. 56054, 3304 Ιεκεζφο 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: limassol@customs.mof.gov.cy  

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο:  +357 25 802401 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 25 306597 

 

 

Ρελωνείο Ιάπνακαρ 

Ιηκάλη Ιάξλαθαο  

Ραρ. δηεχζπλζε: Ρεισλείν Ιάξλαθαο, Ραρ. Θπξ. 40105, 6301 Ιάξλαθα 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: larnaca@customs.mof.gov.cy  

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: +357 24 801407/8 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 24 304356 

 

 

Ρελωνείο Ξάθος 

Γηεχζπλζε: Λεφθπηνπ Ληθνιαΐδε, Ξνιπθαηνηθία Δ, 1νο φξνθνο, 8011 Ξάθνο 

Ραρ. δηεχζπλζε: Ρεισλείν Ξάθνπ, Ραρ. Θπξ. 62198, 8061 Ξάθνο 

Ζιεθηξ. δηεχζπλζε: paphos@customs.mof.gov.cy  

Ρειέθσλν επηθνηλσλίαο: +357 26 804634 

Αξ. ηειενκνηφηππνπ: +357 26 306110 
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