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Όλο το προσωπικό του Τµήµατος Τελωνείων,  
 
Προσωρινή είσοδος µεταφορικών µέσων  από άλλο κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία 

 
 
Πληροφορείσθε ότι από την 1η Μαΐου 2004, η διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την 
προσωρινή είσοδο µεταφορικών µέσων από άλλο Κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία καθώς και 
οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση φορολογικής ατέλειας κατά την διάρκεια της 
παραµονής τους στην Κύπρο, έχει ως εξής: 
 
 
    Γενικά 

Σύµφωνα µε τους περί Φόρων κατανάλωσης (Φορολογικές ατέλειες που εφαρµόζονται 
στις προσωρινές εισαγωγές ορισµένων µεταφορικών µέσων που εισάγονται από άλλα 
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισµούς του 2004, παρέχεται φορολογική 
ατέλεια δηλαδή απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης κατά την προσωρινή είσοδο από 
κράτος µέλος στη ∆ηµοκρατία των ακόλουθων µεταφορικών µέσων που υπόκεινται σε 
φόρο κατανάλωσης. 

• Μηχανοκινήτων οχηµάτων 

• Μοτοσυκλετών µε κυβισµό µηχανής πάνω από 100 κυβ. εκατοστά. 

Η ατέλεια καλύπτει και τα συνήθη ανταλλακτικά και εξαρτήµατα που εισάγονται µαζί. 

Κατά την είσοδο τους στην Κύπρο τα µεταφορικά µέσα πρέπει να δηλώνονται στο 
πλησιέστερο Τελωνείο εντός 24 ωρών από την ηµεροµηνία άφιξής τους.  Αν µεσολαβεί 
αργία, η δήλωση θα γίνεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα από την εκπνοή της προθεσµίας 
των 24 ωρών. 

Η δήλωση αυτή θα γίνεται στο υπηρεσιακό έντυπο Τελ.104.  Το πρωτότυπο έντυπο θα 
αποστέλλεται στο Αρχιτελωνείο, το πρώτο αντίγραφο παραδίδεται στο πρόσωπο που 
υποβάλλει την δήλωση και το δεύτερο αντίγραφο παραµένει στο Τελωνείο όπου 
υποβάλλεται η δήλωση. 

    Προϋποθέσεις για την παροχή της ατέλειας 

Τα µεταφορικά µέσα που µεταφέρονται από άλλα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν 
αποκτηθεί ή εισαχθεί σύµφωνα µε τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην 
εσωτερική αγορά ενός κράτους µέλους και να µην τυγχάνουν λόγω εξαγωγής 
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οποιασδήποτε απαλλαγής ή επιστροφής του φόρου κύκλου εργασιών ή οποιουδήποτε 
φόρου κατανάλωσης. 

Προκειµένου για επιβατικά οχήµατα ο όρος αυτός θεωρείται ότι πληρούται όταν το όχηµα 
είναι εφοδιασµένο µε πινακίδα αριθµού κυκλοφορίας κανονικής σειράς του κράτους 
µέλους εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας, µε την εξαίρεση κάθε προσωρινής πινακίδας. 
Όταν πρόκειται για επιβατικά οχήµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε 
κράτος µέλος, στο οποίο η χορήγηση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας κανονικής 
σειράς δεν εξαρτάται από την τήρηση των γενικών όρων φορολογίας της εσωτερικής 
αγοράς, οι χρήστες πρέπει να αποδεικνύουν µε οποιονδήποτε τρόπο ότι έχουν 
καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Η πιο πάνω προϋπόθεση θεωρείται ότι πληρούται όσον αφορά τα µεταφορικά µέσα τα 
οποία: 

• αποκτώνται στα πλαίσια διπλωµατικών ή προξενικών σχέσεων⋅ 

• προορίζονται για διεθνείς οργανισµούς που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από τις 
αρχές της ∆ηµοκρατίας⋅ 

• αποκτώνται στα πλαίσια των παραχωρήσεων που προβλέπονται από τη Συνθήκη 
του Βορειοατλαντικού Συµφώνου⋅ 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται ότι η παροχή ατέλειας εξαρτάται από τη 
συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, η απόδειξη της συνδροµής των προϋποθέσεων 
αυτών προς τις τελωνειακές αρχές, βαρύνει τον ενδιαφερόµενο. 

Προσωρινή είσοδος ορισµένων µεταφορικών µέσων για ιδιωτική χρήση 

Παρέχεται φορολογική ατέλεια κατά την προσωρινή είσοδο επιβατικών οχηµάτων και 
µοτοσυκλετών, όταν το πρόσωπο που τα µεταφέρει: 

(α) έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος µέλος⋅ 

(β) χρησιµοποιεί αυτά τα µεταφορικά µέσα για ιδιωτική του χρήση. 

Η µέγιστη περίοδος παραµονής των µεταφορικών µέσων για ιδιωτική χρήση στη 
∆ηµοκρατία είναι έξι µήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάµηνο. 

Ο ∆ιευθυντής όµως δύναται, µετά από αίτηση του εισαγωγέα, να παρατείνει σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις την προσωρινή χρήση του µεταφορικού µέσου για εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, φορολογική ατέλεια χορηγείται κατά την προσωρινή είσοδο 
επιβατικών οχηµάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) κατά τη χρησιµοποίηση από φοιτητή ενός επιβατικού οχήµατος, η άδεια 
κυκλοφορίας του οποίου έχει εκδοθεί στο κράτος µέλος της συνήθους κατοικίας του, 
στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας στο οποίο ο φοιτητής διαµένει αποκλειστικά και µόνο 
για τις σπουδές του.  Η ατέλεια παραχωρείται για όλη τη διάρκεια των σπουδών του 
φοιτητή⋅ 

(β) κατά τη χρησιµοποίηση ενός επιβατικού οχήµατος από πρόσωπο επιφορτισµένο µε 
την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης διάρκειας.  Η ατέλεια παραχωρείται για όλη 
τη διάρκεια της παραµονής του προσώπου αυτού στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό 
σκοπό την εκτέλεση της αποστολής του⋅ 

(γ) κατά τη χρησιµοποίηση ενός επιβατικού οχήµατος από πρόσωπο το οποίο 
προτίθεται να µεταφέρει τη συνήθη κατοικία του από άλλο κράτος µέλος στη 
∆ηµοκρατία, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία που προνοεί για τις φορολογικές 
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ατέλειες που εφαρµόζονται στις οριστικές εισαγωγές από κράτος µέλος 
προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.  Η ατέλεια παραχωρείται µέχρις ότου 
το επιβατικό όχηµα τεθεί σε ανάλωση µε απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης µε 
βάση τους προαναφερόµενους Κανονισµούς. 

Για τους σκοπούς παραχώρησης της πιο πάνω ατέλειας: 

«Φοιτητής» σηµαίνει πρόσωπο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται σε άλλο κράτος 
µέλος και έρχεται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε αποκλειστικό σκοπό την φοίτηση σε 
αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτικά 
αξιολογηµένο πιστοποιηµένο Κλάδο σπουδών, όπως τούτο βεβαιώνεται από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

«Πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης διάρκειας» 
θεωρούνται: 

(i) πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος και έρχονται 
για να εργασθούν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ως διδακτικό πρόσωπο στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου ή σε Ιδιωτικό Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης που είναι 
αναγνωρισµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ή σε ιδρύµατα που 
λειτουργούν στην ∆ηµοκρατία µε βάση διµερείς µορφωτικές συµφωνίες.  Το 
δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για 
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ηµεροµηνία 
έναρξης της εργασίας και εφόσον διαρκεί η σύµβαση. 

(ii) Πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος και έρχονται 
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία µε σκοπό να εργασθούν προσωρινά σε εκτέλεση 
σύµβασης ορισµένου χρόνου µε την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, µε Ηµικρατικό 
Οργανισµό, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή σε 
εγκατεστηµένους στη ∆ηµοκρατία ξένους Κρατικούς Οργανισµούς και Ινστιτούτα 
και σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές, νοουµένου ότι τα πρόσωπα αυτά 
προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευµένη εργασία προσωρινής µορφής. 
Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για 
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται για όσο διαρκεί η σύµβαση. 

(iii) Πρόσωπα που  έχουν την συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος και 
εργάζονται προσωρινά στη ∆ηµοκρατία σαν ανταποκριτές ξένου τύπου ή ξένων 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών για την κάλυψη συγκεκριµένων 
γεγονότων. 

(iv) Ελλαδίτες αξιωµατικοί που µετατίθενται στη ∆ηµοκρατία για χρονικό διάστηµα 
συνήθως µέχρι δύο χρόνων για να υπηρετήσουν στην Ελληνική ∆ύναµη Κύπρου ή 
στην Εθνική Φρουρά. 
Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για 
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε δύο χρόνια. 

(v) Πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος και έρχονται 
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία αποκλειστικά και µόνο για µετεκπαίδευση ή ειδίκευση 
σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή νοσοκοµεία. Το δικαίωµα προσωρινής 
χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου 
κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της µετεκπαίδευσης ή 
ειδίκευσης. 

Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για            
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της 
µετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. 
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(vi) Κύπριοι διπλωµατικοί προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου 
Εξωτερικών, καθώς και οι εξοµοιούµενοι µε αυτούς υπάλληλοι, που επιστρέφουν 
προσωρινά στη ∆ηµοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας. 

Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για 
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται µέχρι πέντε χρόνια από την 
ηµεροµηνία άφιξης των δικαιούχων προσώπων στη ∆ηµοκρατία και µε την 
προϋπόθεση ότι τα παραπάνω πρόσωπα εξακολουθούν να παραµένουν 
προσωρινά στη  ∆ηµοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας. 

(vii) Πρόσωπα που έχουν την συνήθη κατοικία τους στη ∆ηµοκρατία και σπουδάζουν 
στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές, µετεκπαιδευόµενοι σε σχολές εξωτερικού 
ή εκπαιδευόµενοι σε νοσοκοµεία του εξωτερικού, εφόσον παραµένουν για 
σπουδές ή ειδίκευση εκτός της ∆ηµοκρατίας κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του 
έτους σπουδών ή ειδίκευσης. 

Το δικαίωµα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήµατος χωρίς απαίτηση για     
καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρεις µήνες συνεχείς ή όχι ανά 
ηµερολογιακό έτος. 

Σηµειώνεται ότι και στις πιο πάνω περιπτώσεις, η προσωρινή χρήση του οχήµατος (και 
συνεπώς η έκδοση του εντύπου Τελ 104 ) θα παραχωρείται αρχικά για µέγιστη περίοδο 
έξι µηνών,εκτός από την περίπτωση προσώπου το οποίο µεταφέρει τη συνήθη κατοικία 
του στη ∆ηµοκρατία. Στην Περίπτωση αυτή θα παραχωρείται αρχικά προσωρινή χρήση 
γιά διάστηµα ενός µηνός.Στη συνέχεια οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποτείνονται 
στο Αρχιτελωνείο για παράταση. 

Ο ∆ιευθυντής όµως δύναται να θεωρήσει και άλλα πρόσωπα που δεν αναφέρονται πιο 
πάνω ως άτοµα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής καθορισµένης διάρκειας. 

Τα µεταφορικά µέσα που εισέρχονται προσωρινά στην Κύπρο µε βάση τα πιο πάνω, 
δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείµενο διάθεσης ή µίσθωσης στη ∆ηµοκρατία ή 
δανεισµού σε άτοµο που έχει τη συνήθη κατοικία του στην Κύπρο. 

Για τους σκοπούς εφαρµογής των ανωτέρω,«συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον 
οποίο ένα άτοµο διαµένει συνήθως, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 185 ηµερών, 
συνεχών ή όχι ανά δωδεκάµηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελµατικών δεσµών ή, 
στην περίπτωση ατόµου χωρίς επαγγελµατικούς δεσµούς, λόγω προσωπικών δεσµών 
από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσµοί µεταξύ αυτού του ατόµου και του τόπου 
στον οποίο κατοικεί. 

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 διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή 
περισσότερα κράτη µέλη, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του 
δεσµών, µε την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό.  Ο τελευταίος 
αυτός όρος δεν απαιτείται για πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση αποστολής 
καθορισµένης διάρκειας τα οποία διαµένουν σε ένα κράτος µέλος για την εκτέλεση της 
αποστολής τους. 

Σηµειώνεται ότι η φοίτηση σε Πανεπιστήµιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται τη 
µεταφορά της συνήθους κατοικίας. 

Προσωρινή είσοδος επιβατικών οχηµάτων για επαγγελµατική χρήση 

Παρέχεται φορολογική ατέλεια κατά την προσωρινή εισαγωγή επιβατικού οχήµατος σε 
περίπτωση επαγγελµατικής χρήσης, όταν το πρόσωπο που το µεταφέρει:  
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(α) έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος µέλος⋅ 

(β)  χρησιµοποιεί το όχηµα για επαγγελµατική χρήση. 

Η µέγιστη περίοδος παραµονής του οχήµατος στη ∆ηµοκρατία είναι -  

(α) επτά µήνες, συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάµηνο στην περίπτωση των εµπορικών 
αντιπροσώπων⋅ 

(β)  έξη µήνες ανά δωδεκάµηνο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Ο ∆ιευθυντής όµως, δύναται, µετά από αίτηση του εισαγωγέα, να παρατείνει σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις την προσωρινή χρήση του µεταφορικού µέσου για εύλογο 
χρονικό διάστηµα. 

Τα επιβατικά οχήµατα που µεταφέρονται προσωρινά σύµφωνα µε τα πιο πάνω, δεν 
επιτρέπεται ενόσω παραµένουν στη ∆ηµοκρατία: 

(α) να αποτελούν αντικείµενο µισθώσεως ή χρησιδανείου ούτε να µεταβιβάζονται σε 
τρίτους⋅ 

(β)  να χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας για την εκτέλεση 
µεταφορών προσώπων µε κόµιστρο ή άλλα υλικά οφέλη, ούτε για βιοµηχανικές 
και εµπορικές µεταφορές εµπορευµάτων µε ή χωρίς κόµιστρο. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε τη συνήθη 
κατοικία του προσώπου που εισάγει το επιβατικό όχηµα για επαγγελµατική χρήση, η 
προσωρινή εισαγωγή του µπορεί να υπόκειται στην καταβολή εγγύησης.  Όταν ο 
χρήστης του οχήµατος αποδείξει ότι έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος µέλος, 
η εγγύηση επιστρέφεται µέσα σε διάστηµα δύο µηνών από την προσκόµιση της 
απόδειξης αυτής. 

 

 

             Ζέτα Αιµιλιανίδου 
                ∆ιευθύντρια 
          Τµήµατος Τελωνείων 

          

 

Κρ.Χρ/ΑΘ 
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