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Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων, 
 

Συµπληρωµατικοί δασµοί στους τοµείς του κρέατος πουλερικών 
των αυγών και της αυγοαλβουµίνης – Βασικός Κανονισµός 1484/95 

 
Με βάση τον πιο πάνω Κανονισµό η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που 
υπάγονται στους τοµείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών και της αυγοαλβουµίνης 
από συγκεκριµένες χώρες εκτός των εισαγωγών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο 
δασµολογικών ποσοστώσεων, υπόκειται σε επιβολή συµπληρωµατικών δασµών. 

Οι συµπληρωµατικοί δασµοί καθορίζονται µε βάση την τιµή εισαγωγής CIF/100 kg σε 
συσχετισµό µε τις τιµές αναφοράς.  Οι τιµές αναφοράς ανά κωδικό επισυνάπτονται 
(Παράρτηµα 1)

Πρόσθετα. η τιµή των εµπορευµάτων, CIF/100 kg συγκρίνεται κατά την εισαγωγή µε την 
αντιπροσωπευτική τιµή όπως αυτή καθορίζεται από την Κοινότητα, µε κανονισµό  ανά 
οµάδα προϊόντων και χώρα προέλευσης  σε τακτά χρονικά διαστήµατα Ο εκάστοτε 
εκδιδόµενος κανονισµός αποτελεί τροποποίηση του Παραρτήµατος Ι του βασικού 
κανονισµού (ΕΚ) 1484/95. 

Οι κωδικοί Taric και οι χώρες προέλευσης που συνδέονται µε συµπληρωµατικούς 
δασµούς µε βάση τον ισχύοντα τροποποιητικό  κανονισµό (ΕΚ)263/2005 είναι οι πιο 
κάτω: 

Κωδ. Σ.Ο.  Χώρες Προέλευσης

0207 12 90 Βραζιλία - Αργεντινή 

0207 14 10 Βραζιλία – Ταϊλάνδη – 
 Αργεντινή – Χιλή 

0207 14 70 Βραζιλία 

0207 25 10 Βραζιλία 

0207 27 10 Βραζιλία – Χιλή 

1602 32 11 Βραζιλία – Αργεντινή. 

 

∆ιεύθυνση: Γωνία M. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου, 1096 Λευκωσία Ταχ. διεύθυνση: Αρχιτελωνείο, 1440 Λευκωσία 
Ηλεκτρ. διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce 
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Για τον υπολογισµό των συµπληρωµατικών δασµών µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ)1484/95 
λαµβάνονται υπόψη: 

▪ Η τιµή ενεργοποίησης (trigger price) που είναι το όριο που καθορίζεται από την 
Κοινότητα προς ενεργοποίηση των πρόσθετων δασµών.  Αν η αξία εισαγωγής CIF ανά 
100 kg είναι πιο ψηλή ή όχι πέραν του 10% πιο κάτω από την τιµή ενεργοποίησης δεν 
εισπράττονται συµπληρωµατικοί δασµοί αλλά διασφαλίζονται µε εγγύηση προς 
αποδέσµευση σε µεταγενέστερο χρόνο (εντός της οριζόµενης προθεσµίας) εφόσον 
αποδειχθεί η ορθότητα της τιµής εισαγωγής. Οι τιµές ενεργοποίησης εµφαίνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ)1484/95. 

▪ Η αντιπροσωπευτική τιµή (representative price) ανά 100 kg που είναι η τιµή η 
οποία ορίζεται µε Κανονισµό από την Κοινότητα και ανανεώνεται κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

▪  Οι τιµές αναφοράς (reference prices)  οι οποίες αρχίζουν από  την τιµή 
ενεργοποίησης µειωµένη κατά 10%. Είναι δηλαδή οι τιµές βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι συµπληρωµατικοί δασµοί. 

Εφαρµογή: 

Η τιµή των εµπορευµάτων CIF/100 kg συγκρίνεται κατά την εισαγωγή µε την 
αντιπροσωπευτική τιµή όπως αυτή ορίζεται από την Κοινότητα µε κανονισµό.  Αν η τιµή 
εισαγωγής CIF/100 kg είναι ανώτερη της αντιπροσωπευτικής τότε συστήνεται 
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται και πάλι από τον κανονισµό προς εξακρίβωση 
της ορθότητας της τιµής εισαγωγής. Ο ισχύων κανονισµός, αναφορικά µε τις 
αντιπροσωπευτικές τιµές και τις εγγυήσεις  (ΕΚ) 263/2005 επισυνάπτεται (Παράρτηµα 2) 
.  

Στην προκειµένη περίπτωση ο εισαγωγέας κατά το χρόνο υποβολής της διασάφησης για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, για να γίνει προκαταρκτικά αποδεκτή η τιµή εισαγωγής, 
θα πρέπει να παρουσιάσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 

▪ τη σύµβαση αγοράς ή άλλο ισάξιο έγγραφο 

▪ το ασφαλιστικό συµβόλαιο 

▪ το τιµολόγιο 

▪ το πιστοποιητικό προέλευσης 

▪ τη σύµβαση µεταφοράς 

▪ τη φορτωτική, σε περίπτωση θαλάσσιας µεταφοράς 

Προς απόδειξη της ορθότητας της τιµής εισαγωγής παρέχεται στους εισαγωγείς χρονικό 
διάστηµα ενός µηνός από τη διάθεση των εµπορευµάτων, εντός ορίου 6 µηνών από τη 
θέση των εµπορευµάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία µε δυνατότητα παράτασης για άλλους 
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τρεις µήνες, να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε τη διάθεση των 
εµπορευµάτων (επαλήθευση της αξίας εισαγωγής CIF σε σύγκριση µε την τιµή πώλησης. 

Η µη τήρηση των προθεσµιών  αυτών  έχει ως συνέπεια την απώλεια της εγγύησης. 

Η εγγύηση αποδεσµεύεται στο βαθµό που προσκοµίζονται ικανοποιητικές αποδείξεις 
σχετικά µε τους όρους διάθεσης που επιβεβαιώνουν την αξία εισαγωγής, άλλως 
καταπίπτει. 

 

Παράδειγµα

Εισαγωγή  εµπορευµάτων του κωδικού 0207 12 90 00 από Βραζιλία: 

Αντιπροσωπευτική τιµή: €81,1 / 100 kg 

Εγγύηση: €11 / 100 kg 

Τιµές Αναφοράς: 

α) If the import price is higher or equal to €118.08/100 kg the applicable duty is €0 /100 
kg 

β) If the import price is higher or equal to €78.72/100 kg the applicable duty is 
€35.424/100 kg – 30.00  of the C.I.F. value. 

γ) If the import price is higher or equal to €52.48/100 kg the applicable duty is 
€51.168/100 kg – 50.00 of the C.I.F. value. 

δ) If the import price is higher or equal to €32.80/100 kg the applicable duty is 
€61.664/100 kg – 70.00 of the C.I.F. value. 

ε) If the import price is higher or equal to €0/100 kg the applicable duty is €68.224/100 kg 
– 90.00 of the C.I.F. value. 

Περίπτωση (α) 

Αν η τιµή CIF ανά 100 kg είναι €120 δηλαδή εµπίπτει στην (α) κατηγορία των τιµών 
αναφοράς, τότε η εισαγωγή δεν υπόκειται σε συµπληρωµατικούς δασµούς.  ∆εδοµένου 
όµως ότι η τιµή εισαγωγής είναι ψηλότερη της αντιπροσωπευτικής τιµής, συστήνεται 
εγγύηση προς εξασφάλιση των συµπληρωµατικών αυτών δασµών µέχρι προσκόµισης 
αποδεικτικών στοιχείων για την τιµή διάθεσης των εµπορευµάτων εντός της 
καθοριζόµενης προθεσµίας.  Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται από τον Κανονισµό. 
(€11/100 Kg) 

Περίπτωση (β)

Αν η τιµή εισαγωγής CIF ανά 100 kg είναι €84 ανά 100 kg δηλαδή εµπίπτει στη (β) 
κατηγορία των τιµών αναφοράς εισπράττεται συµπληρωµατικός δασµός €35.424 ανά 100 
kg  µείον το 30% της τιµής εισαγωγής. 
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Πρόσθετα, επειδή η τιµή εισαγωγής είναι ανώτερη της αντιπροσωπευτικής, συστήνεται 
εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον ισχύοντα κανονισµό (€11/100 Kg), 
µέχρι προσκόµισης εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας αποδεικτικών στοιχείων για τη 
διάθεση των εµπορευµάτων, προς εξασφάλιση της ορθότητας της τιµής εισαγωγής. 

Περίπτωση (γ)

Αν η τιµή εισαγωγής είναι €70 ανά 100 kg, δηλαδή πιο κάτω από την αντιπροσωπευτική 
τιµή, εµπίπτει στην κατηγορία (γ) του πίνακα των τιµών αναφοράς.  Τότε θα καταβληθεί 
συµπληρωµατικός δασµός €51.168 ανά 100 kg µείον το 50% επί της τιµής εισαγωγής.  
∆εν εισπράττεται στην προκειµένη περίπτωση εγγύηση. 

Νοείται ότι όταν η τιµή εισαγωγής είναι ίση µε την αντιπροσωπευτική τιµή εισπράττονται 
οι συµπληρωµατικοί δασµοί που αντιστοιχούν στην τιµή αυτή µε βάση τις τιµές αναφοράς 
και δεν απαιτείται εγγύηση.  

Για  το θέµα της εγγύησης  θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες από τον Τοµέα Αξιών. 

Ενοποιηµένο  κείµενο του Καν. (ΕΚ) 1484/95 επισυνάπτεται. (Παράρτηµα 3). 

 

 
 (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. 
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 : 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. 
 
 
 
ΑΝ/τπ 
(050321t06) 
 


