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 Εγκύκλιος ΕΕ-«∆ΠΟ»(2) 9 Αυγούστου 2004  
 
 
Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων 
 
 

∆ασµολογικές Ποσοστώσεις 
 
Για σκοπούς ορθής διαχείρισης των δασµολογικών ποσοστώσεων, σας 
επισηµαίνονται τα πιο κάτω: 
 
Καθοριστικής σηµασίας για την ικανοποίηση αιτήµατος για δασµολογική ποσόστωση 
είναι: 
 
 Η ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση των εµπορευµάτων σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. 

 
 Η περίοδος ισχύος των ποσοστώσεων. 

 
 Το υπόλοιπο της ποσότητας προς κατανοµή κατά το χρόνο αποδοχής της 
διασάφησης. 

 
Κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο της διασάφησης µέσω του συστήµατος θα πρέπει 
πριν την δια χειρός αποδοχή της διασάφησης να εξασφαλιστεί ότι έχουν δηλωθεί 
ορθά: 
 
 Ο αύξων (order number) αριθµός της ποσόστωσης στη θέση 39. 

 
 Ο κωδικός προτιµησιακού προσδιορισµού στη θέση 36 (πχ.320 αν πρόκειται για 
τελωνισµό µε δασµολογική προτίµηση µε δασµολογική ποσόστωση). 

 
 Η µονάδα ποσόστωσης (πχ. 4 για τόνους) και η ποσότητα (µε προσοχή στο 
σηµείο υποδιαστολής) στη καρτέλα συµπληρωµατικών δεδοµένων (panel 2b). 

 
 Η περιγραφή του εµπορεύµατος, ότι συνάδει µε τα δηλωθέντα κωδικό TARIC. 

 
Πρόσθετα θα πρέπει να ελέγχεται από τη βάση δεδοµένων των ποσοστώσεων µέσω 
του διαδικτύου η κατάσταση των ποσοστώσεων.  ∆ηλαδή αν υπάρχει υπόλοιπο προς 
κατανοµή. Αν η ποσόστωση στη κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως κρίσιµη τότε για 
να γίνει αποδεκτή η διασάφηση θα πρέπει να κατατεθεί χρηµατική παρακαταθήκη 
προς κάλυψη της διαφοράς µεταξύ συντελεστή ποσόστωσης και συντελεστή δασµού 
τρίτων χωρών.  Στη περίπτωση είσπραξης µε χρηµατική παρακαταθήκη θα πρέπει να 
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γίνεται σχετική αναφορά στην οθόνη µε αριθµό 4 στο πεδίο 44.6 για ελεύθερη γραφή 
(messages) µε παράλληλη ενηµέρωση το Τοµέα ∆ασµολογίου. 
 
Στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση του αιτήµατος προϋποθέτει τη προσκόµιση 
εγγράφου (πχ. πιστοποιητικού προέλευσης) θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
προσκόµιση και η εγκυρότητα του, πριν την αποδοχή της διασάφησης. 
 
Όσον αφορά τον έλεγχο των διασαφήσεων που περιλαµβάνουν αίτηµα για 
ποσόστωση θα πρέπει να εξακριβώνεται η ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν 
και να καταχωρούνται άµεσα τα αποτελέσµατα του φυσικού ελέγχου. Έχει 
παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση στην καταχώρηση των αποτελεσµάτων ελέγχου 
που δυσχεραίνει την οµαλή λειτουργία του συστήµατος των δασµολογικών 
ποσοστώσεων. Αναλυτικότερα όταν ληφθεί απάντηση για ικανοποίηση αιτήµατος 
ποσόστωσης και η διασάφηση δεν βρίσκεται στο στάδιο 40, δηλαδή δεν έχουν 
καταχωρηθεί τα στοιχεία για την αποδέσµευση της τότε δεν γίνεται τελικός 
διακανονισµός του αιτήµατος της ποσόστωσης.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
παραµένει η διασάφηση σε εκκρεµότητα και να µην µπορεί να διευθετηθεί το 
σύστηµα. 
 
Πρόσθετα αν κατά το φυσικό έλεγχο επισηµανθούν διαφορές είτε στη ποσότητα είτε 
στην κατάταξη είτε στον δηλωθέντα αύξοντα αριθµό θα πρέπει άµεσα να 
ενηµερώνεται ο Τοµέας ∆ασµολογίου για να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές 
ενέργειες. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι οι δασµολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά πιο 
πάνω αφορούν τις ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση πραγµατοποιείται µε τη 
συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρµόδιων τελωνειακών αρχών των 
κρατών µελών. 
 
Η επεξεργασία των αιτηµάτων από µέρους της Επιτροπής γίνεται µε βάση τη 
χρονολογική σειρά παραλαβής των αιτηµάτων µε γνώµονα την ηµεροµηνία αποδοχής 
των διασαφήσεων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.  ∆ηλαδή η διαχείριση 
πραγµατοποιείται µε βάση την αρχή της προτεραιότητας (First Come First Served).   
 
Υπάρχουν ποσοστώσεις των οποίων η διαχείριση πραγµατοποιείται µε το σύστηµα 
προκατανοµής της ποσότητας από την Κοινότητα µέσω των αδειών εισαγωγής.  
Αρµόδια αρχή για την υποβολή αιτηµάτων προς την Κοινότητα για έγκριση και στη 
συνέχεια για έκδοση των αδειών είναι το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού.  Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στη 
προσκόµιση της άδειας εισαγωγής και στη βεβαίωση της ποσότητας που εισαγάγεται 
η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό 
(θέση17). Πιστοποιηµένο αντίγραφο της άδειας εισαγωγής θα πρέπει να 
αποστέλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού.  
 
Στις περιπτώσεις που παρέχεται στο πιστοποιητικό, στη θέση 19, ποσοστό ανοχής 
τότε επιτρέπεται εισαγωγή µέχρι το όριο της ανοχής, όµως για την ποσότητα αυτή θα 
πρέπει να εισπράττεται κανονικός συντελεστής δασµού και όχι µειωµένος  όπως 
αναφέρεται στην ποσόστωση.  Οι ποσοστώσεις αυτές έχουν αύξοντα αριθµό 094χχχ, 
δηλαδή το τρίτο ψηφίο είναι 4. 
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Για τυχόν επιπρόσθετες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον Τοµέα 
∆ασµολογίου του Αρχιτελωνείου.    
 
 
 

 
                                                                            (Α. Νεοφυτίδου) 

   για Αν. ∆ιευθυντή 
       Τµήµατος Τελωνείων 
 
 
Κοιν.   :  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 50347, 3603 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. 
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