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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα
που δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας
και τσιγάρα και καπνός για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση
Το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει το κοινό και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι η
μεταβατική περίοδος για την εξάντληση των παλαιών αποθεμάτων τσιγάρων και καπνού για
στριφτά τσιγάρα που έχουν κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 20 Μαΐου 2019 και δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό
κωδικό επιπέδου μονάδας συσκευασίας και χαρακτηριστικό ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 37(1) του Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2018/574 και στο
άρθρο 9(1) της Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2018/576 αντίστοιχα,
λήγει στις 20/5/2020.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 9 των περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του
Καπνίσματος) Κανονισμών του 2017 (Κ.Δ.Π. 84/2017), στις 20/5/2020 λήγει και η περίοδος
διάθεσης στην αγορά τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό
άρωμα/γεύση όπως η μινθόλη.
Με βάση τα πιο πάνω, γίνεται αντιληπτό ότι τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα που
δεν φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και χαρακτηριστικό ασφαλείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας και τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση,
μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατίθενται στην αγορά μέχρι τις
19/5/2020. Εφόσον μπορούν να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία, μέχρι την ημερομηνία
αυτή μπορούν και να επιστραφούν στους κατασκευαστές/προμηθευτές εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για καταστροφή, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών.
Διευκρινίζεται ότι τα υπό διαμετακόμιση εμπορεύματα δεν εμπίπτουν στις
νομοθεσίες.

πιο πάνω

Από τις 20/5/2020, τα προαναφερθέντα καπνικά προϊόντα, θα πρέπει να αποσυρθούν από την
αγορά και να καταστραφούν υπό τελωνειακή επίβλεψη. Το ίδιο ισχύει και για τα εμπορεύματα
που βρίσκονται σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, φορολογικές αποθήκες ή άλλες
αποθήκες.
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