
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. 439/2004 

 

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

 (ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 94(I) ΤΟΥ 2004) 
 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου  56(1) 
 

                            
94(Ι) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει 
του άρθρου 56(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου του 2004, εκδίδει το 
ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός 

Τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί  Προσωρινής Εισαγωγής 
Ιδιωτικών Οχηµάτων (Ειδικές Περιπτώσεις)  ∆ιάταγµα του 2004. 

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

 «επιβατικό όχηµα» σηµαίνει κάθε οδικό όχηµα, συµπεριλαµβανοµένου, 
ενδεχοµένως και του οχήµατος που ρυµουλκείται από αυτό, το οποίο δεν είναι 
όχηµα δηµόσιας χρήσης· 

 «επαγγελµατική χρήση» ενός µεταφορικού µέσου είναι η χρησιµοποίησή του για 
την άµεση άσκηση αµειβόµενης δραστηριότητας ή δραστηριότητας που έχει 
κερδοσκοπικό σκοπό· 

 «ιδιωτική χρήση» ενός µεταφορικού µέσου είναι κάθε χρήση εκτός από την 
επαγγελµατική· 

 «Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 
του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για τη θέσπιση του κοινοτικού 
καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (EE L 105 της 23.4.1983, σ.1) όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι και τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1671/2000 του Συµβουλίου 
της 20ης Ιουλίου 2000 (EE L 193 της 29.7.2000, σ.11).

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

 «όχηµα δηµόσιας χρήσης» σηµαίνει κάθε οδικό όχηµα το οποίο, σύµφωνα µε 
τον τύπο κατασκευής του και τον εξοπλισµό του, είναι κατάλληλο και 
προορίζεται για µεταφορές µε ή χωρίς κόµιστρο: 

 − περισσότερων των εννέα (9) ατόµων, στα οποία περιλαµβάνεται και 
ο οδηγός, 

 − εµπορευµάτων 

 καθώς και κάθε άλλο οδικό όχηµα ειδικής χρήσεως εκτός από την καθ’ αυτό 
µεταφορά. 
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 «πρόσωπο επιφορτισµένο µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης διάρκειας» 
περιλαµβάνει τις κατηγορίες των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 
3· 

 «συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτοµο διαµένει συνήθως, 
δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ηµέρες συνεχείς ή όχι, ανά 
δωδεκάµηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελµατικών δεσµών ή σε περίπτωση 
ατόµου χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών από τους 
οποίους προκύπτουν στενοί δεσµοί µεταξύ αυτού του ατόµου και του τόπου 
στον οποίο κατοικεί: 

          Νοείται ότι, η συνήθης κατοικία ατόµου του οποίου οι επαγγελµατικοί 
δεσµοί βρίσκονται σε τόπο άλλο από τον τόπο των προσωπικών του δεσµών 
και το οποίο για το λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαµένει διαδοχικά σε 
διαφόρους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες χώρες, θεωρείται ότι 
βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσµών µε την προϋπόθεση ότι 
επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό.  Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται 
όταν το άτοµο διαµένει σε µια χώρα για την εκτέλεση αποστολής µε 
καθορισµένη διάρκεια.  

           Νοείται περαιτέρω ότι,  φοίτηση σε πανεπιστήµιο ή άλλη σχολή δεν 
συνεπάγεται µεταφορά συνήθους κατοικίας. 

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

 «φοιτητής» σηµαίνει πρόσωπο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται σε 
τρίτη χώρα και έρχεται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό σκοπό τη 
φοίτηση σε αναγνωρισµένο ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά 
αξιολογηµένο / πιστοποιηµένο κλάδο σπουδών, όπως τούτο βεβαιώνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

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

Πεδίο εφαρµογής. 3. -(1) Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 562 των ∆ιατάξεων 
Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα παραχωρείται το καθεστώς της 
προσωρινής εισαγωγής για επιβατικά οχήµατα που προορίζονται για ιδιωτική 
χρήση - 

 (α) που χρησιµοποιούνται από φοιτητές, καθ’ όλη τη διάρκεια παραµονής 
τους στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό σκοπό την πραγµατοποίηση των 
σπουδών τους·  

 (β) που χρησιµοποιούνται από πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση 
αποστολής καθορισµένης διάρκειας, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραµονής τους στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό σκοπό την 
εκπλήρωση της αποστολής τους, όπως -  

    (2) Για τους σκοπούς εφαρµογής της υπό-υποπαραγράφου (β) της 
υποπαραγράφου (1), πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής 
καθορισµένης διάρκειας θεωρούνται:  

 (α) πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και 
έρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου ή σε Ιδιωτικό Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
που είναι αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού·  
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 (β) πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και 
έρχονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν µε 
σύµβαση ορισµένου χρόνου µε την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, µε 
Ηµικρατικό Οργανισµό, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς ή σε εγκατεστηµένους στη ∆ηµοκρατία Κρατικούς 
Οργανισµούς του εξωτερικού και ινστιτούτα και αρχαιολογικές 
αποστολές του εξωτερικού:  

         Νοείται ότι, τα πρόσωπα  που αναφέρονται στην υπό-
υποπαράγραφο (β) προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευµένη εργασία 
προσωρινής µορφής·  

 (γ)   Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και 
εργάζονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία σαν ανταποκριτές τύπου του 
εξωτερικού ή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών του εξωτερικού 
για την κάλυψη συγκεκριµένων γεγονότων.  

      (3) O ∆ιευθυντής δύναται να θεωρήσει και άλλα πρόσωπα που δεν 
αναφέρονται στις υπό-υποπαραγράφους (α) µέχρι (γ) της υποπαραγράφου (2) 
ως πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης 
διάρκειας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υπό-υποπαραγράφου (β) της 
υποπαραγράφου (1). 

      (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), παραχωρείται το καθεστώς 
της προσωρινής εισαγωγής κατά την εισαγωγή ενός επιβατικού οχήµατος από 
πρόσωπο που προτίθεται να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από τρίτη χώρα 
στη ∆ηµοκρατία, µε βάση τους εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακών ∆ασµών και 
Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εµπορευµάτων) 
Κανονισµούς και τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.  Το καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής παραχωρείται µέχρις ότου το επιβατικό όχηµα τελωνισθεί µε 
απαλλαγή µε βάση τους προαναφερόµενους Κανονισµούς. 

Έκδοση 
Γνωστοποίησης. 

4. Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει περαιτέρω λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή των διατάξεων  της παραγράφου 3. 

 


