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1. Εισαγωγή 
Σκοπός του παρόντος συνοπτικού οδηγού είναι να δώσει χρήσιµες πληροφορίες στους 
προσωρινούς επισκέπτες από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για τη 
νοµοθεσία η οποία ισχύει και τις διαδικασίες που εφαρµόζονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
κατά την προσωρινή είσοδο ιδιωτικών οχηµάτων, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους. 

2. Νοµοθεσία 
Σύµφωνα µε το Κοινοτικό κεκτηµένο για τα οχήµατα που µεταφέρονται στη ∆ηµοκρατία από 
πρόσωπο εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος-µέλος, εφαρµόζεται η Οδηγία 83/182/ΕΟΚ η οποία 
ενσωµατώθηκε στη Κυπριακή νοµοθεσία και έχουν εκδοθεί «οι περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Φορολογικές ατέλειες που εφαρµόζονται στις προσωρινές εισαγωγές ορισµένων 
µεταφορικών µέσων που εισάγονται από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
Κανονισµοί του 2004». 

Σύµφωνα µε αυτούς τους Κανονισµούς παρέχεται φορολογική ατέλεια, δηλαδή απαλλαγή 
από φόρους κατανάλωσης, κατά την προσωρινή είσοδο στη ∆ηµοκρατία από άλλο κράτος-
µέλος για τα ακόλουθα µεταφορικά µέσα: 

− µηχανοκίνητα οχήµατα⋅ 

− µοτοσικλέτες µε κυβισµό µηχανής πάνω από 600 κυβικά εκατοστά. 

3. Γενικά 
Εάν µεταφερθεί µηχανοκίνητο όχηµα ή µοτοσικλέτα µε κυβισµό µηχανής πάνω από 100 
κυβικά εκατοστά από άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε σκοπό να 
χρησιµοποιηθεί προσωρινά για διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι µήνες το χρόνο, το 
πρόσωπο που το µεταφέρει δεν καταβάλει οποιονδήποτε φόρο κατανάλωσης ή ΦΠΑ, 
νοουµένου ότι το όχηµα έχει αποκτηθεί σύµφωνα µε τους γενικούς όρους φορολογίας που 
ισχύουν στο άλλο κράτος-µέλος. 

Ένα όχηµα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί σύµφωνα µε τους γενικούς όρους φορολογίας, όταν 
φέρει πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόµησης (δηλαδή το πιστοποιητικό εγγραφής 
του οχήµατος) κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους-µέλους. 

Η πιο πάνω ατέλεια καλύπτει και τα συνήθη ανταλλακτικά και εξαρτήµατα που εισάγονται 
µαζί. 

4. Προϋποθέσεις προσωρινής εισόδου οχηµάτων για ιδιωτική χρήση 
Επισκέπτης από άλλο κράτος-µέλος µπορεί να µεταφέρει στην Κύπρο το ιδιωτικό του όχηµα 
ή τη µοτοσικλέτα του χωρίς την καταβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, εφόσον συντρέχουν 
οι εξής προϋποθέσεις: 

− είναι ο ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτηµένος γραπτώς από τον ιδιοκτήτη του οχήµατος⋅ 

− έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος-µέλος⋅ 

− σκοπεύει να χρησιµοποιεί το όχηµα ή τη µοτοσικλέτα για ιδιωτική χρήση µόνο και για 
χρονικό διάστηµα που να µην υπερβαίνει τους έξι µήνες συνεχείς ή όχι το χρόνο⋅ 

− το όχηµα έχει αποκτηθεί µε τους γενικούς όρους φορολογίας του άλλου κράτους-µέλους. 

 «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 
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προσωπικών δεσµών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσµοί µεταξύ αυτού του 
ατόµου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.  

5. ∆ιαδικασία κατά την είσοδο του οχήµατος 
Κατά την µεταφορά του οχήµατος από άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., αυτό µπορεί να 
παραληφθεί από το λιµάνι ή το αεροδρόµιο αµέσως χωρίς καµιά τελωνειακή διαδικασία, 
νοουµένου ότι φέρει πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόµησης οχήµατος κανονικής 
σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους-µέλους.  

Πρέπει όµως να δηλωθεί στον πλησιέστερο Τελωνειακό Σταθµό µέσα σε 24 ώρες από την 
άφιξή του στον πρώτο τόπο προορισµού. Αν µεσολαβεί αργία ή Σαββατοκύριακο, η δήλωση 
πρέπει να γίνει την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκπνοή της προθεσµίας των 24 ωρών. 
Η δήλωση γίνεται στο τελωνειακό έντυπο Τελ.104Ο, αντίγραφο του οποίου θα δοθεί από το 
Τελωνείο στο κάτοχο του οχήµατος. Η µέγιστη περίοδος παραµονής του οχήµατος για 
ιδιωτική χρήση στην Κύπρο είναι έξι µήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάµηνο.  

6. Ειδικές περιπτώσεις 
Κατ’  εξαίρεση µπορεί να παραχωρηθεί το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του οχήµατος 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⋅ 

− σε πρόσωπα που έρχονται να εργαστούν στη ∆ηµοκρατία µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήµιο Κύπρου ή σε ιδιωτικό ίδρυµα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανεγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, 
οπότε το όχηµα θα παραχωρηθεί για χρήση για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση⋅ 

− σε πρόσωπα που έρχονται στη ∆ηµοκρατία για να εργαστούν προσωρινά ως 
ανταποκριτές ξένου τύπου⋅ 

− σε εξ Ελλάδος αξιωµατικούς που µετατίθενται στη ∆ηµοκρατία για να υπηρετήσουν στην 
ΕΛ∆ΥΚ ή στην Εθνική Φρουρά, οπότε το όχηµα θα παραχωρηθεί για διάστηµα δυο 
χρόνων⋅ 

− σε πρόσωπα που έρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου µε την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, ηµικρατικό οργανισµό, 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ξένη αρχαιολογική αποστολή, οπότε το όχηµα θα 
παραχωρηθεί για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση⋅ 

− σε Κύπριους διπλωµάτες και υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που επιστρέφουν 
προσωρινά στην Κύπρο για εκτέλεση υπηρεσίας, οπότε το όχηµα θα παραχωρηθεί για 
διάστηµα µέχρι πέντε χρόνων⋅ 

− σε άτοµο το οποίο θα µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από άλλο κράτος-µέλος στην 
Κύπρο και σκοπεύει να διεκδικήσει το όχηµα του µε απαλλαγή. Σε τέτοια περίπτωση, για 
να µη το στερηθεί µέχρι να υποβάλει αίτησή για παραχώρηση της απαλλαγής και 
εγκριθεί, το όχηµα µπορεί να παραχωρηθεί για προσωρινή χρήση µέχρι ένα µήνα. 

7. Όροι που πρέπει να τηρούνται µετά την είσοδο του οχήµατος στην Κύπρο 
Ενόσω παραµένει το όχηµα στην Κύπρο:  

− δεν επιτρέπεται να γίνει αντικείµενο δανείου, να πωληθεί, ενεχυριαστή, µισθωθεί ή 
διατεθεί µε οποιοδήποτε τρόπο.  
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− θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. 

8. Οδήγηση του οχήµατος στην Κύπρο 
Για να επιτραπεί η οδήγηση του οχήµατος στην Κύπρο, πρέπει: 

− Να υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και εν ισχύει άδεια κυκλοφορίας του 
οχήµατος άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. 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 ηµέρες παραµονής στην Κύπρο 
και ο διευθυντής παραχωρήσει περαιτέρω παράταση της προσωρινής εισόδου του 
οχήµατος, αν ο κάτοχος του ανήκει στην ειδικές περιπτώσεις  που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.  

− Ο οδηγός να κατέχει έγκυρη άδεια οδήγησης της χώρας του ή διεθνή.  

− Το όχηµα να είναι ασφαλισµένο από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη και 
διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν υπάρχει διεθνές πιστοποιητικό 
ασφάλισης µηχανοκινήτων οχηµάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχηµα 
φέρει αριθµούς εγγραφής χώρας-µέλους της Πολυµερούς Συµφωνίας Εγγύησης. Όλα τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. έχουν υπογράψει την πολυµερή συµφωνία εγγύησης. 

9. Τερµατισµός της περιόδου προσωρινής χρήσης 
Πριν τη λήξη της εξάµηνης περιόδου, ή τυχόν µεγαλύτερης περιόδου που θα έχει 
παραχωρηθεί εάν ο κάτοχος του εµπίπτει στις ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει το όχηµα :  

− να µεταφερθεί εκτός Κύπρου⋅ ή  

− να τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης· ή  

− να καταστραφεί υπό τελωνειακή επίβλεψη ·ή  

− να εγκαταλειφθεί στο Τελωνείο ·ή  

− να τελωνισθεί, είτε µε καταβολή του φόρου κατανάλωσης είτε µε απαλλαγή.  

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να παρουσιαστεί στον αρµόδιο λειτουργό του 
Τελωνείου το όχηµα µαζί µε το έντυπο Τελ.104Ο για την συµπλήρωση των αναγκαίων 
διατυπώσεων. 

10. Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποταθούν γραπτώς στο 
Τµήµα Τελωνείων 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

mailto:nicosia@customs.mof.gov.cy
http://www.mof.gov.cy/ce
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