
Σηµείωση: Η παρούσα Κ∆Π δηµοσιεύτηκε στο Παράρτηµα ΙΙΙ(Ι) της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας Αρ. 
3849  στις 30/4/2004. ∆εν αποτελεί νοµικό κείµενο αλλά σκοπό έχει την ενηµέρωσή σας.  

Κ.∆.Π. 435/2004 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ  
(ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 

 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 32(3) 
 

                         
94(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του 
άρθρου 32(3) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, εκδίδει το ακόλουθο 
∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1 Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Τελωνειακού Κώδικα (Τέλη 
για την Αποθήκευση Εµπορευµάτων σε ∆ηµόσιες Προσωρινές Αποθήκες) 
∆ιάταγµα του 2004. 

Ερµηνεία. 2.-(1) Στο παρόν ∆ιάταγµα, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια - 

 «∆ηµόσια προσωρινή αποθήκη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 33 του Νόµου· 

 «Νόµος» σηµαίνει τον εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµο· 

 «τελωνειακή νοµοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από το Νόµο. 

      (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν ∆ιάταγµα έχουν 
την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στην τελωνειακή νοµοθεσία. 

Καταβλητέα τέλη 
σε ∆ηµόσιες 
προσωρινές 
αποθήκες. 

3.  Για τη αποθήκευση εµπορευµάτων σε ∆ηµόσιες προσωρινές αποθήκες 
επιβάλλονται τα ακόλουθα καταβλητέα τέλη: 

 (α)   Για τις πρώτες πέντε (5) ηµέρες της αποθήκευσης ή 
µέρος αυτών: 

 

 (i)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου δεν 
υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 1 σεντ 

 (ii)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου υπερβαίνει 
τα 1000 χιλιόγραµµα: 

20 σεντ 

 (iii)  για εµπορεύµατα µη συσκευασµένα σε δέµατα:  

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: ½ σεντ 

 (β)  Για κάθε µέρα µετά την πέµπτη (5η)  ηµέρα και µέχρι 
τη δέκατη (10η) ηµέρα της αποθήκευσης 
περιλαµβανοµένης: 
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 (i)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου δεν 
υπερβαίνει τα  1000 χιλιόγραµµα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 1 σεντ 

 (ii)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου υπερβαίνει 
τα 1000 χιλιόγραµµα: 

20 σεντ 

 (iii)   για εµπορεύµατα µη συσκευασµένα σε 
δέµατα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα  ή µέρος αυτών: ½ σεντ 

 (γ)  Για κάθε ηµέρα µετά τη δεκάτη (10η) ηµέρα και µέχρι 
την εικοστή (20η) ηµέρα της αποθήκευσης 
περιλαµβανοµένης: 

 

 (i)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου δεν 
υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 2 σεντ 

 (ii)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου υπερβαίνει 
τα 1000 χιλιόγραµµα: 

40 σεντ 

 (iii)   για εµπορεύµατα µη συσκευασµένα σε 
δέµατα:  

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 1 σεντ 

 (δ)  Για κάθε ηµέρα µετά την εικοστή (20η) ηµέρα της 
αποθήκευσης: 

 

 (i)  για κάθε δέµα το βάρος  του οποίου δεν 
υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραµµα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 3 σεντ 

 (ii)  για κάθε δέµα το βάρος του οποίου υπερβαίνει 
τα 1000 χιλιόγραµµα: 

60 σεντ 

 (iii)  για  εµπορεύµατα  µη συσκευασµένα σε 
δέµατα: 

 

 Για κάθε 100 χιλιόγραµµα ή µέρος αυτών: 1½ σεντ 

Καταβλητέα τέλη 
σε περίπτωση 
επανεξαγωγής. 

4.  Για την αποθήκευση εµπορευµάτων προοριζοµένων για επανεξαγωγή εκτός 
του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας από ∆ηµόσια προσωρινή αποθήκη 
καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο της αποταµίευσης, τα 
ακόλουθα τέλη:   

 (α)   Για οποιαδήποτε εµπορεύµατα, εξαιρουµένων των 
εµπορευµατοκιβωτίων τα οποία αποθηκεύονται σε 
στεγασµένη αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης: 

5 σεντ για κάθε 
1000 
χιλιόγραµµα ή 
µέρος αυτών 
για κάθε ηµέρα 
ή µέρος αυτής. 
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 (β)   Για οποιαδήποτε εµπορεύµατα, εξαιρουµένων των 
εµπορευµατοκιβωτίων, τα οποία αποθηκεύονται σε 
ανοικτή µη στεγασµένη αποθήκη προσωρινής 
εναπόθεσης: 

2½ σεντ    για 
κάθε 1000 
χιλιόγραµµα ή 
µέρος αυτών 
για κάθε ηµέρα 
ή µέρος αυτής. 

 (γ)   Για εµπορευµατοκιβώτια: 20 σεντ για 
κάθε 
εµπορευµατοκι
βώτιο, για κάθε 
ηµέρα ή µέρος 
αυτής. 

 5.  Κατά τον υπολογισµό των καταβλητέων τελών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 3 και 4, δεν λαµβάνονται υπόψη η ηµέρα της παράδοσης των 
εµπορευµάτων προς αποθήκευση και η ηµέρα της παραλαβής τους. 

 


