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Eγκύκλιος Ε.Ε. – “Τ” - (34) 7 Ιουλίου 2005 
 
 
 
Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων, 
 
 
 

Συµπληρωµατικοί δασµοί στους τοµείς του κρέατος 
πουλερικών, των αυγών και της αυγοαλβουµίνης –  

Βασικός Κανονισµός 1484/95 
 
 

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου ΕΕ – “Τ” (24) ηµερ. 5 Απριλίου 2005 η οποία αναφέρεται 
στο πιο πάνω θέµα διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

1. Η προβλεπόµενη από το άρθρο 3 του πιο πάνω κανονισµού σύσταση εγγύησης 
δύναται να έχει την µορφή χρηµατικής παρακαταθήκης ή τραπεζικής εγγυητικής 
επιστολής. 

2. Οι εγγυήσεις που θα συστήνονται για τον σκοπό αυτό θα τυγχάνουν χειρισµού από 
την κατάθεση µέχρι και την τελική διευθέτηση τους σε τοπικό επίπεδο, όπου θα 
τηρούνται σχετικά αρχεία για την παρακολούθησή τους σύµφωνα µε την ήδη 
ακολουθούµενη διαδικασία χειρισµού χρηµατικών παρακαταθηκών και τραπεζικών 
εγγυητικών επιστολών. 

Κατά τον χειρισµό των υποθέσεων αυτών και για σκοπούς οµοιόµορφης µεταχείρισης 
των εισαγωγέων καλείστε να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες: 

Α. Κατά την είσπραξη της χρηµατικής παρακαταθήκης ή κατάθεσης της τραπεζικής 
εγγυητικής επιστολής να εφιστάται γραπτώς η προσοχή του εισαγωγέα στις 
πρόνοιες του άρθρου 3 του πιο πάνω κανονισµού που αφορούν:  

(α) την προσκόµιση δικαιολογητικών εγγράφων προς επιβεβαίωση της ορθότητας 
των τιµών, 

(β) τις προβλεπόµενες προθεσµίες, η µη τήρηση των οποίων συνεπάγεται την 
απώλεια της συσταθείσας εγγύησης, 

(γ) τις περαιτέρω επιπτώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι όροι του πιο 
πάνω άρθρου δεν έχουν τηρηθεί. 

Β. Μετά την διερεύνηση και εφόσον η οφειλή που είχε καταβληθεί κριθεί ορθή η 
εγγύηση αποδεσµεύεται, διαφορετικά, η εγγύηση καταπίπτει για να πληρωθούν οι 
συµπληρωµατικοί δασµοί.  Και στις δύο περιπτώσεις ο εισαγωγέας ενηµερώνεται 
ανάλογα. 

Γ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πρόσθετη απαίτηση, αυτή θα διεκδικείται µε 
σχετικό σηµείωµα απαίτησης. 
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Οι πιο πάνω οδηγίες µπορούν να τυγχάνουν εφαρµογής για όλες τις περιπτώσεις που 
απαιτείται σύσταση εγγύησης κατά την εισαγωγή συγκεκριµένων εµπορευµάτων, όπως 
στην περίπτωση της ζάχαρης [Καν. (ΕΚ) 1423/95], πάντα κάτω από τους όρους που 
προβλέπει ο αντίστοιχος Κανονισµός.  

  
 
 (Χρ. Χατζηχριστοδούλου) 
  για ∆ιευθύντρια 
 Τµήµατος Τελωνείων 
 
Κοιν. : Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

         :  Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λευκωσίας 
            Ταχ. Θυρίδα 21455, 1509 Λευκωσία. 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού 
            Ταχ. Θυρίδα 55699, 3781 Λεµεσός. 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αµµοχώστου 
            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λάρνακας 
            Ταχ. Θυρίδα 40287, 6302 Λάρνακα. 

          : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πάφου 
            Ταχ. Θυρίδα 60082, 8100 Πάφος. 

          : Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου 
            Ταχ. Θυρίδα 21657, 1511 Λευκωσία. 

          : Σύνδεσµο Γενικών Αποθηκών Αποταµίευσης και Αποθηκών ∆ιαµετακοµίσεως 
Εµπορευµάτων 

            Ταχ. Θυρίδα 56242, 3305 Λεµεσός. 

          : Παγκύπριο Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων 
            Ταχ. Θυρίδα 53124, 3300 Λεµεσός. 

          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λευκωσίας 
            Ταχ. Θυρίδα 26834, 1648 Λευκωσία. 

          : Σύνδεσµο Τελωνειακών Πρακτόρων Λάρνακας και Αµµοχώστου 
            Ταχ. Θυρίδα 40017, 6300 Λάρνακα. 

          : Σύνδεσµο Ναυτικών Πρακτόρων 
            Ταχ. Θυρίδα 50529, 3606  Λεµεσός 
 
 : Κυρίους Α. ΜΙΝΤΙΚΚΙS FARM LTD. 
  Ταχ. Θυρ. 23881, 1687 – Λευκωσία. 
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