
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. 441/2004 

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

 

∆ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 54(3) και 56(1) 
 

                            
94(I) του 2004. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει 
των άρθρων 54(3) και 56(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου 2004, 
εκδίδει το ακόλουθο ∆ιάταγµα. 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί Προσωρινής Εισαγωγής 
(Γενικές ∆ιατάξεις) ∆ιάταγµα του 2004.  

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

 «άδεια» σηµαίνει την άδεια υπαγωγής στο καθεστώς της προσωρινής  
εισαγωγής· 

 «εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο δυνάµει 
της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νοµοθεσίας.

 «καθεστώς» σηµαίνει το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής· 

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

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

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

Άδεια υπαγωγής 
στο καθεστώς. 

3.-(1)  Αίτηση για άδεια για υπαγωγή στο καθεστώς, υποβάλλεται στα αρµόδια 
τελωνεία τα ποία είναι τα τελωνεία Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου: 

      Νοείται ότι, ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να καθορίσει τις περιπτώσεις για τις 
οποίες η άδεια υπαγωγής στο καθεστώς παραχωρείται από το ∆ιευθυντή, 
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της άδειας. 

      (2) Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη άδεια 
του ∆ιευθυντή, η υποβολή διασάφησης, γραπτής ή µε τη χρήση συστηµάτων 
πληροφορικής, ισοδυναµεί µε αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς, η δε αποδοχή 
της διασάφησης ισοδυναµεί µε άδεια. 

      (3) Τηρουµένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (1) και (2), ο 
∆ιευθυντής δύναται να καθορίσει µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπαγωγή 
στο καθεστώς δεν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (2) αλλά 
µε την υποβολή και αποδοχή εγγράφου, σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις που καθορίζει ο ∆ιευθυντής. 
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Εγγύηση. 4.-(1)  Για τη χορήγηση άδειας υπαγωγής εµπορευµάτων στο καθεστώς, 
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης το είδος της οποίας καθορίζεται από τον 
∆ιευθυντή, που να εξασφαλίζει την καταβολή της τελωνειακής οφειλής ή της 
άλλης τελωνειακής οφειλής που ενδέχεται να γεννηθεί για τα εµπορεύµατα 
αυτά. 

      (2)  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να καθορίσει περιπτώσεις υπαγωγής 
στο καθεστώς για τις οποίες δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. 

Υποχρεώσεις 
δικαιούχου 
προσώπου. 

5. Το πρόσωπο που χρησιµοποιεί ή για λογαριασµό του οποίου 
χρησιµοποιούνται τα εµπορεύµατα που υπάγονται στο καθεστώς, οφείλει -  

 (α) εφ’ όσον το απαιτήσει ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, να 
προσκοµίσει τα εµπορεύµατα για εξέταση· 

 (β) να επιτρέψει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό όπως επιθέσει στα 
εµπορεύµατα τις αναγκαίες σφραγίδες ή άλλα διακριτικά σήµατα 
της ταυτότητάς τους, εκτός εάν έτσι προκαλείται οποιαδήποτε 
βλάβη στα εµπορεύµατα· 

 (γ) να τηρεί βιβλία, καταστάσεις ή λογιστικές  καταχωρήσεις σχετικά µε 
τα εµπορεύµατα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία, κατά την 
κρίση του ∆ιευθυντή, διευκολύνουν τον έλεγχο και την εποπτεία του 
καθεστώτος. 

 (δ) να παρέχει στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό οποιεσδήποτε 
πληροφορίες εύλογα απαιτήσει και να παρουσιάσει σ’ αυτόν τα 
βιβλία, τις καταστάσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο 
σχετικά µε τα εµπορεύµατα. 

Λήξη του 

καθεστώτος. 

6.-(1) Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής λήγει όταν επανεξαχθούν τα 
εµπορεύµατα ή λάβουν νέο τελωνειακό προορισµό. 

      (2) Οι προθεσµίες λήξης του καθεστώτος δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις 
προθεσµίες που καθορίζονται στο Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και στις 
∆ιατάξεις Εφαρµογής του Τελωνειακού Κώδικα: 

      Νοείται ότι, εάν εξαιρετικές περιστάσεις το δικαιολογούν, ο ∆ιευθυντής 
δύναται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, να παρατείνει σε εύλογα όρια 
τις προθεσµίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1), προκειµένου να 
επιτευχθεί ο σκοπός της προσωρινής εισαγωγής. 

Έκδοση 
Γνωστοποίησης. 

7.  Ο ∆ιευθυντής δύναται µε Γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να καθορίσει περαιτέρω λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή του παρόντος ∆ιατάγµατος. 

 


