
εµείσζε: Η παξνχζα Κ∆Π δεµνζηεχηεθε ζην Παξάξηεµα ΙΙΙ(Ι) ηεο Δπίζεµεο Δθεµεξίδαο ηεο ∆εµνθξαηίαο Αξ. 3849  
ζηηο 30/4/2004 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Κ∆Π 365/2009 (Δ.Δ. 4394, 6.11.2009) θαη ΚΓΠ 253/2013 (Δ.Δ. 
4696, 12.7.2013). ην πην θάησ θείκελν έρεη ελζσκαησζεί θαη ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνηεηηθήο Κ∆Π 
γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ αλαγλψζηε. Η ελνπνίεζε απηή δελ έρεη επίζεµν ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ 

ην Σµήµα Σεισλείσλ δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο.  

Κ.∆.Π. 376/2004  

Ο ΠΕΡΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΟΤ ΚΩ∆ΙΚΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  

ΚΑΙ  

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2004  

  

Κανονιζµοί δσνάµει ηοσ άρθροσ 73(1) ηοσ περί Σελφνειακού Κώδικα Νόµοσ ηοσ 2004 και ηοσ 
άρθροσ 31 ηοσ περί Φόρφν Καηανάλφζης Νόµοσ ηοσ 2004  

  

Πξννίµην.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ελαξµφληζεο µε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 
µε ηίηιν –   

«Οδεγία 83/183/ΔΟΚ ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 28εο Μαξηίνπ 1983 ζρεηηθά µε 
ηηο θνξνινγηθέο αηέιεηεο πνπ εθαξµφδνληαη ζηηο νξηζηηθέο εηζαγσγέο, απφ 
θξάηνο µέινο, πξνζσπηθψλ εηδψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο» (EE L 105 ηεο 
23.4.1983, ζ.64) φπσο ηξνπνπνηήζεθε µέρξη θαη ηελ Οδεγία 89/604/ΔΟΚ 
ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 23εο Ννεµβξίνπ 1989 (EE L 348 ηεο 29.11.1989, 
ζ.28),  

…………………….94(Ι).ηνπ 2004.  

91(Ι) ηνπ 2004.  

Σν Τπνπξγηθφ πµβνχιην αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη 
δπλάµεη ηνπ άξζξνπ 73 (1) ηνπ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφµνπ ηνπ 2004 
θαη ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ πεξί Φφξνπ Καηαλάισζεο Νφµνπ ηνπ 2004 εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζµνχο.  

  ΜΕΡΟ Ι – ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ  

πλνπηηθφο ηίηινο.  1. Οη παξφληεο Καλνληζµνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Φφξσλ 
Καηαλάισζεο (Φνξνινγηθέο Απαιιαγέο πνπ Δθαξµφδνληαη ζηηο 
Δηζαγσγέο απφ Κξάηνο Μέινο Πξνζσπηθψλ Δηδψλ πνπ Αλήθνπλ ζε 
Ιδηψηεο) Καλνληζµνί ηνπ 2004.   

Δξµελεία  2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζµνχο, εθηφο αλ απφ ην θείµελν πξνθχπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα –  

  «γαµήιηα δψξα» ζεµαίλεη νπνηαδήπνηε δψξα πνπ εζηµηθά δίλνληαη µε ηελ 
επθαηξία γάµνπ εθηφο απφ θαπλφ ή πξντφληα απηνχ θαη νηλνπλεπµαηψδε 
πνηά·  

  «δηάζεζε» ή νπνηαδήπνηε γξαµµαηηθή παξαιιαγή ηεο ιέμεο ζεµαίλεη ην 
δαλεηζµφ, ηελ εθµίζζσζε, ηνλ ελερπξηαζµφ, ηελ µεηαβίβαζε µε ή ρσξίο 
αληηπαξνρή ή ηελ παξαρψξεζε µε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν·  

  «εηζαγσγή» ζεµαίλεη θάζε είζνδν ζηε ∆εµνθξαηία εµπνξεπµάησλ 
πξνεξρφµελσλ απφ άιια θξάηε µέιε·  



  «µεραλνθίλεην φρεµα ηδησηηθήο ρξήζεο» ζεµαίλεη θάζε νδηθφ φρεµα µε 
θηλεηήξα, ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ελδερνµέλσο θαη ηνπ νρήµαηνο πνπ 
ξπµνπιθείηαη απφ απηφ, ην νπνίν δελ είλαη δεµφζηαο ρξήζεο·         

  «Νφµνο» ζεµαίλεη ηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Νφµν· 

«νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα» είλαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαγσγνχ, 
ηνπ εµπφξνπ ή ηνπ παξέρνληνο ππεξεζίεο πεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο, ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειεπζέξσλ επαγγειµάησλ ή ησλ εμνµνηνπµέλσλ 
πξνο απηά.  Ωο νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη επίζεο ε 
εθµεηάιιεπζε ελζψµαηνπ ή άπινπ αγαζνχ, µε ζθνπφ ηελ άληιεζε εζφδσλ 
µε δηαξθή ραξαθηήξα· 

  «νηθνζθεπή» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ 
Καλνληζµφ 3(1)·  

  «νηλνπλεπµαηψδε πνηά» ζεµαίλεη ηα πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηηο 
θιάζεηο 2203 µέρξη 2208 ηεο ζπλδπαζµέλεο νλνµαηνινγίαο·  

  «πξνζσπηθά είδε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ 
Καλνληζµφ 3(1)·  

  «πξνζσπηθνί δεζµνί» ζεµαίλεη ηνπο νηθνγελεηαθνχο δεζµνχο 
(ζχδπγνο/παηδηά ή ζε πεξίπησζε αλχπαληξνπ πξνζψπνπ 
γνλείο/ζπγγελείο) ή θνηλσληθνχο δεζµνχο·  

  «ζπλήζεο θαηνηθία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηνλ 
Καλνληζµφ 6·  

«ηεισλεηαθή λνµνζεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 
απφ ην Νφµν·  

  «θνξεηά φξγαλα µεραληθψλ ή ειεπζέξσλ ηερλψλ» ζεµαίλεη ειαθξά 
εξγαιεία θαη φξγαλα πνπ είλαη θνξεηά θαηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ε 
ρξεζηµνπνίεζή ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην 
ζπγθεθξηµέλν ρψξν·  

  «θφξνο θαηαλάισζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ 
ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµν·  

  «θνξνινγηθή απαιιαγή ή απαιιαγή» ζεµαίλεη ηελ απαιιαγή απφ θφξνπο 
θαηαλάισζεο·  

«ρξεζηδάλεην» ζεµαίλεη ηελ παξαρψξεζε αληηθεηµέλνπ πξνο ρξήζε γηα 
θαζνξηζµέλν ρξφλν ή ζθνπφ µε ή ρσξίο νηθνλνµηθή αληηπαξνρή.  

       (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζµνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηελ ηεισλεηαθή 
λνµνζεζία, ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο Νφµν θαη, 
ηνπο Καλνληζµνχο θαη ∆ηαηάγµαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάµεη απηνχ.  

       (3) Οη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ δελ εµπνδίδνπλ ηελ 
εθαξµνγή ησλ απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζµψλ εηζαγσγήο πνπ νξίδνληαη 
απφ άιιεο δηαηάμεηο ή πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ιφγνπο δεµφζηαο εζηθήο ή 
ηάμεο, δεµφζηαο αζθάιεηαο, δεµφζηαο πγείαο ή πγηεηλήο, γηα θηεληαηξηθέο ή 
θπηνπαζνινγηθέο πξνυπνζέζεηο ή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνλνµηψλ 
επξεζηηερλίαο, εµπνξηθψλ ζεµάησλ θαη δηθαησµάησλ πλεπµαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο.  



Πεδίν εθαξµνγήο.  3. Σεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζµνχ 13, «πξνζσπηθά είδε» 
ζεσξνχληαη ηα είδε πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ησλ 
ελδηαθεξνµέλσλ ή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη 
πεξηιαµβάλνπλ:  

  (α) ηελ νηθνζθεπή δειαδή ηα πξνζσπηθά αληηθείµελα, ηνλ νηθηαθφ 
ξνπρηζµφ θαη ηα είδε επίπισζεο ή εμνπιηζµνχ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε ησλ ελδηαθεξνµέλσλ ή γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο· 

(β) ηα πνδήιαηα θαη µνηνζηθιέηεο, ηα απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεσο 
θαη ηα νρήµαηα πνπ ξπµνπιθνχληαη απφ απηά ηα ηξνρφζπηηα, ηα 
ζθάθε αλαςπρήο θαη ηα ηδησηηθά αεξνπιάλα·   

  (γ) ηηο νηθηαθέο πξνµήζεηεο πνπ πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ζπλήζεηο 
νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, ηα νηθφζηηα ή ηππεπφµελα δψα·  

   Ννείηαη φηη, ηα πξνζσπηθά είδε δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ µε ην είδνο 
ή ηελ πνζφηεηά ηνπο νπνηνδήπνηε εµπνξηθφ ελδηαθέξνλ νχηε λα 
πξννξίδνληαη γηα νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. Απνηεινχλ πάλησο 
πξνζσπηθά είδε θαη ηα θνξεηά φξγαλα µεραληθψλ ή ειεπζέξσλ ηερλψλ 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέιµαηνο ηνπ 
ελδηαθεξνµέλνπ.  

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο.  4.-(1) Σα πξνζσπηθά είδε πνπ εηζάγνληαη ζηε ∆εµνθξαηία πξέπεη λα 
έρνπλ απνθηεζεί ζχµθσλα µε ηνπο γεληθνχο φξνπο θνξνινγίαο πνπ 
ηζρχνπλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θξάηνπο µέινπο θαη λα µελ ηπγράλνπλ 
ιφγσ εμαγσγήο νπνηαζδήπνηε απαιιαγήο θαη επηζηξνθήο νπνησλδήπνηε 
θφξσλ θαηαλάισζεο.  

       (2) Θεσξνχληαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (1) ηα πξνζσπηθά είδε ηα νπνία -   

  (α) απνθηήζεθαλ ζηα πιαίζηα δηπισµαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ 
ζρέζεσλ·  

  (β) πξννξίδνληαη γηα δηεζλείο νξγαληζµνχο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο 
δηεζλείο νξγαληζµνί απφ ηηο αξρέο ηεο ∆εµνθξαηίαο θαζψο θαη 
γηα ηα µέιε ησλ νξγαληζµψλ απηψλ, εληφο ησλ νξίσλ θαη ππφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο ζπµβάζεηο πεξί 
ηδξχζεσο ησλ νξγαληζµψλ απηψλ ή απφ ηηο ζπµθσλίεο πεξί ηεο 
έδξαο ηνπο·  

  (γ) πξννξίδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή ρξήζε ησλ µειψλ ησλ ελφπισλ 
δπλάµεσλ νπνηνπδήπνηε απφ ηα Κξάηε Μέιε πνπ ζπµµεηέρνπλ 
ζην Βνξεηναηιαληηθφ χµθσλν εθηφο απφ ην ίδην Κξάηνο Μέινο 
ηνπ πξννξηζµνχ, ή ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ηηο 
ζπλνδεχεη.  

(3) Σα πξνζσπηθά είδε πξέπεη λα βξίζθνληαλ ζηελ θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ 
ελδηαθεξφµελνπ πξηλ απφ ηε µεηαθνξά ηεο θαηνηθίαο ή ηε δεµηνπξγία 
δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί µεραλνθηλήησλ 
νρεµάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, µνηνζηθιεηψλ, ηξνρφζπηησλ θαη θηλεηψλ 
ζπηηηψλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ, απαηηείηαη φπσο 
απηά ρξεζηµνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ελδηαθεξφµελν ζηνλ ηφπν ηεο 
πξνεγνχµελεο ζπλήζνπο  θαηνηθίαο ηνπ, επί έμη (6) ηνπιάρηζηνλ µήλεο 
πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία µεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία 
ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.   



            (4) Όηαλ πξφθεηηαη γηα απαιιαγή γηα µεραλνθίλεηα νρήµαηα 
ηδησηηθήο ρξήζεο, γηα µνηνζηθιέηεο, γηα ηξνρφζπηηα θαη θηλεηά ζπίηηα, γηα 
ζθάθε αλαςπρήο θαη γηα ηδησηηθά αεξνζθάθε, απαηηείηαη φπσο 
πξνζθνµίδνληαη θαη νη ζρεηηθέο απνδείμεηο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 
ζπλχπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ (1) µέρξη (3).  Γηα ηα 
ππφινηπα είδε, ε πξνζθφµηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ απαηηείηαη µφλν 
ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζνβαξέο ππφλνηεο θαηαζηξαηήγεζεο.  

Πξνζεζµία γηα παξνρή 
απαιιαγήο.  

5.-(1) Η απαιιαγή πνπ παξέρεηαη µε βάζε ηνλ Καλνληζµφ 13, παξέρεηαη 
µφλν ζε πξφζσπα πνπ είραλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζε θξάηνο µέινο 
ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) ζπλερείο µήλεο.  

       (2) Η απαιιαγή πνπ παξέρεηαη µε βάζε ηνλ Καλνληζµφ 13,  
παξέρεηαη γηα ηα πξνζσπηθά είδε πνπ ηεισλίδνληαη εθάπαμ ή ηµεµαηηθά 
εληφο ησλ πξνζεζµηψλ πνπ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα ζηνπο Καλνληζµνχο 
13(2), 17(β), 21(2) θαη 23(1) ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ.  

Καλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ πνχ έρεη 
ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ έλα 
πξφζσπν.  

6.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, έλα πξφζσπν 
ζεσξείηαη φηη έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ρψξα φπνπ ζπλήζσο 
δηαµέλεη γηα πεξίνδν ή γηα ζχλνιν πεξηφδσλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ νγδφληα 
πέληε (185) εµεξψλ ζε πεξίνδν δψδεθα (12) µελψλ·  

  (i) ιφγσ επαγγειµαηηθψλ ηνπ δεζµψλ· θαη  

  (ii) ιφγσ πξνζσπηθψλ ηνπ δεζµψλ:  

   Ννείηαη φηη, ε θνίηεζε ζε παλεπηζηήµην ή άιιε ζρνιή δε ζπλεπάγεηαη φηη 
ην πξφζσπν έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ρψξα απηή.   

       (2) ηελ πεξίπησζε πξνζψπνπ ρσξίο επαγγειµαηηθνχο δεζµνχο ε 
παξάγξαθνο (1) εθαξµφδεηαη µε ηελ παξάιεηςε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (i) 
λννπµέλνπ φηη νη πξνζσπηθνί ηνπ δεζµνί ππνδειψλνπλ ζηελφ ζχλδεζµν 
µε ηελ ελ ιφγσ ρψξα.  

       (3)  Όηαλ έλα πξφζσπν έρεη ηνπο επαγγειµαηηθνχο ηνπ δεζµνχο ζε 
έλα θξάηνο µέινο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ δεζµνχο ζε άιιν θξάηνο 
µέινο, ζεσξείηαη φηη έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζην δεχηεξν θξάηνο 
λννπµέλνπ φηη:  

  (α) είηε ε παξαµνλή ηνπ ζην πξψην θξάηνο νθείιεηαη ζηε δηεμαγσγή 
ελφο έξγνπ θαζνξηζµέλεο δηάξθεηαο·  

  (β) είηε επηζηξέθεη ηαθηηθά ζην θξάηνο φπνπ έρεη ηνπο πξνζσπηθνχο 
ηνπ δεζµνχο.  

Δπηθπιάμεηο.  7.  Παξέρεηαη απαιιαγή θαηά ηελ εηζαγσγή αιφγσλ ηππαζίαο, 
µεραλνθηλήησλ νρεµάησλ ηδησηηθήο ρξήζεο, µνηνζηθιεηψλ, ηξνρφζπηησλ 
θαη θηλεηψλ ζπηηηψλ ζθαθψλ αλαςπρήο θαη ηδησηηθψλ αεξνζθαθψλ µφλν 
θαηά ηε µεηαθνξά ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο ελφο ηδηψηε ζηε ∆εµνθξαηία.  



Πεξηνξηζµνί ζηε δηάζεζε.  8.-(1) Σα εηζαγφκελα κε απαιιαγή ηδησηηθήο ρξήζεο κεραλνθίλεηα 
νρήκαηα, κνηνζπθιέηεο, ηα ηξνρφζπηηα, ηα θηλεηά ζπίηηα, ηα 
ζθάθε αλαςπρήο θαη ηα ηδησηηθά αεξνζθάθε δελ επηηξέπεηαη λα 
κεηαβηβαζηνχλ, λα εθκηζζσζνχλ νχηε λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν ρξεζηδαλείνπ γηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία απνδνρήο ηεο δηαζάθεζεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζε 
αλάισζε, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θξίλνληαη 
δηθαηνινγεκέλεο απφ ην Γηεπζπληή. 

 Σξνπνπνίεζε κε ηελ 

 ΚΓΠ 253/2013-12.07.2013 

(2) Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ θξίλνληαη 
δηθαηνινγεκέλεο απφ ην Γηεπζπληή, ε δηάζεζε ησλ εηδψλ πνπ 
αλαθέξνληαη, ε νπνία δηελεξγείηαη πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ (1), ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ 
θφξσλ θαηαλάισζεο πνπ αλαινγνχλ ζηα είδε απηά ζχκθσλα κε 
ην ζπληειεζηή ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ πεξί Φφξσλ Καηαλάισζεο 
Νφκνπ πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηάζεζεο: 

Ννείηαη φηη, φηαλ ε ελ ιφγσ δηάζεζε δηελεξγείηαη κεηά ηελ πάξνδν 
ηεο δσδεθάκελεο πξνζεζκίαο, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή 
θφξσλ θαηαλάισζεο. 

πµπιεξσµαηηθνί θαλφλεο  9.  Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ -  

  (α) νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε πξφζσπν πνπ είρε ηε ζπλήζε θαηνηθία 
ηνπ ζε θξάηνο µέινο θαη πνπ ζθνπεχεη λα µεηαθέξεη ηε ζπλήζε 
θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία εθιαµβάλεηαη σο αλαθνξά ζε 
πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζµνχ 6(1), 
(2) ή (3), αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε θαη πνπ ζθνπεχεη λα 
µεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.  

  (β) Η εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν απνθηά ζπλήζε 
θαηνηθία ζηε ∆εµνθξαηία είλαη ε εµεξνµελία πνπ, αθνχ έρεη 
εγθαηαιείςεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
µέινο, βξίζθεηαη ζηε ∆εµνθξαηία µε πξφζεζε ηελ εθπιήξσζε 
ηνπ ζθνπνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α).  

Βάξνο απφδεημεο.  10. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ε παξνρή 
απαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλδξνµή νξηζµέλσλ πξνυπνζέζεσλ, ε 
απφδεημε ηεο ζπλδξνµήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απηψλ  πξνο ηηο 
ηεισλεηαθέο αξρέο βαξχλεη ηνλ ελδηαθεξφµελν µε νπνηνδήπνηε ηξφπν 
θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο.  

∆ήισζε απαιιαγήο.  11.-(1)  Καλέλα πξφζσπν δε δηθαηνχηαη απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ θαηαλάισζεο ζε ζρέζε µε νπνηαδήπνηε αγαζά δπλάµεη 
νπνηνπδήπνηε Μέξνπο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ εθηφο αλ ηα αγαζά 
δειψλνληαη γηα απαιιαγή ζην ηεισλείν.  

     (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ, ε έθθξαζε 
«δειψλνληαη γηα απαιιαγή» αλαθέξεηαη ζηε πξάμε µε ηελ νπνία έλα 
πξφζσπν αηηείηαη απαιιαγή θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αγαζψλ ζηε 
∆εµνθξαηία εληφο ηεο πξνζεζµίαο θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη 
απφ ην ∆ηεπζπληή.  

Τινπνίεζε πξφζεζεο.  12. Όηαλ παξαρσξείηαη απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ 
θαηαλάισζεο δπλάµεη νπνηνπδήπνηε Μέξνπο ησλ παξφλησλ Καλνληζµψλ 
ππφ ηνλ φξν ζπγθεθξηµέλεο πξφζεζεο θάπνηνπ πξνζψπνπ ζε ζρέζε µε 
ηελ απφθηεζε ζπλήζνπο θαηνηθίαο ζηε ∆εµνθξαηία ή ηε ρξήζε ησλ 
αγαζψλ γηα ηα νπνία παξαρσξείηαη ε απαιιαγή, είλαη φξνο ηεο 



απαιιαγήο φηη ζα πινπνηεζεί ηέηνηα πξφζεζε.  

  ΜΕΡΟ ΙΙ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΑΣΕΛΕΙΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ  

Παξνρή απαιιαγήο.  13.-(1) Σεξνπµέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζµψλ 3 έσο 12, παξέρεηαη 
θνξνινγηθή απαιιαγή γηα πξνζσπηθά είδε πνπ εηζάγνληαη απφ ηδηψηε ν 
νπνίνο µεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ απφ θξάηνο µέινο ζηε 
∆εµνθξαηία.  

       (2) Η απαιιαγή παξέρεηαη γηα ηα πξνζσπηθά είδε πνπ εηζάγνληαη 
ζηε ∆εµνθξαηία πξηλ παξέιζεη ε δσδεθάµελε πξνζεζµία πνπ αλαθέξεηαη 
ζηνλ Καλνληζµφ 5 πνπ αξρίδεη ηελ εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία ν 
ελδηαθεξφµελνο µεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.  

  

 
 
Δγγχεζε γηα εηζαγσγή 
πξνζσπηθψλ εηδψλ. 

     (3) Η απαιιαγή ηεο παξαγξάθνπ (1) πεξηνξίδεηαη ζε έλα 
µεραλνθίλεην φρεµα ηδησηηθήο ρξήζεο αλά ελδηαθεξφµελν λννπµέλνπ φηη 
απηφο είλαη θάηνρνο θαλνληθήο άδεηαο νδεγνχ.  

14.-(1) Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζµνχ 13(2), ε 
απαιιαγή δχλαηαη λα παξαζρεζεί γηα ηα πξνζσπηθά είδε, πνπ εηζάγνληαη 
ζηε ∆εµνθξαηία πξηλ ν ελδηαθεξφµελνο µεηαθέξεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ 
ζηε ∆εµνθξαηία, εθφζνλ απηφο αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηε µεηαθέξεη 
πξάγµαηη ζε πξνζεζµία έμη (6) µελψλ.  Η αλάιεςε απηήο ηεο 
ππνρξέσζεο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνρή εγγχεζεο, ην είδνο θαη ην 
πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ν ∆ηεπζπληήο. 

       (2) Όηαλ εθαξµφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε 
πξνζεζµία ηνπ Καλνληζµνχ 4(3) ππνινγίδεηαη απφ ηελ εµεξνµελία 
εηζαγσγήο ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ ζηε ∆εµνθξαηία.  

Δμνπζία ∆ηεπζπληή.  15.-(1)   Όηαλ, ιφγσ επαγγειµαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ν 
ελδηαθεξφµελνο εγθαηαιείςεη ην θξάηνο µέινο φπνπ είρε ηε ζπλήζε 
θαηνηθία ηνπ ρσξίο ηαπηφρξνλα λα µεηαθέξεη ηελ θαηνηθία απηή ζηε 
∆εµνθξαηία, αιιά µε ηελ πξφζεζε λα ηε µεηαθέξεη αξγφηεξα, ν 
∆ηεπζπληήο δχλαηαη λα παξάζρεη απαιιαγή γηα ηα πξνζσπηθά είδε πνπ ν 
ελδηαθεξφµελνο µεηαθέξεη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε ∆εµνθξαηία.  

       (2) Η απαιιαγή γηα ηα πξνζσπηθά είδε ηεο παξαγξάθνπ (1) 
παξέρεηαη µε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζµνχ 4 παξάγξαθνη 3 µέρξη 4, 
θαη ησλ Καλνληζµψλ 5 θαη 13, ππφ ηνλ φξν φηη -  

  (α) νη πξνζεζµίεο ηνπ Καλνληζµνχ 4 θαη ηνπ Καλνληζµνχ 13(2) 
ππνινγίδνληαη απφ ηελ εµεξνµελία εηζαγσγήο ησλ πξνζσπηθψλ 
εηδψλ ζηε ∆εµνθξαηία·  

  (β) ε πξνζεζµία ηνπ Καλνληζµνχ 8(1) ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία ν ελδηαθεξφµελνο πξάγµαηη 
µεηέθεξε ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.  



       (3) Η παξνρή απαιιαγήο εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ αλάιεςε, εθ 
µέξνπο ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ, ηεο ππνρξέσζεο λα µεηαθέξεη  πξάγµαηη ηε 
ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία µέζα ζε πξνζεζµία πνπ θαζνξίδεη ν 
∆ηεπζπληήο αλάινγα µε ηελ πεξίπησζε. Ο ∆ηεπζπληήο µπνξεί λα απαηηήζεη 
λα ζπλνδεχεηαη ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο απηήο απφ παξνρή 
εγγχεζεο, ην είδνο θαη ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ν ίδηνο.  

  Ειζαγφγή Προζφπικών Ειδών λόγφ Επίπλφζης ή Εγκαηάλειυης 
ηης ∆εσηερεύοσζας Καηοικίας  

Οηθνζθεπή πνπ πξννξίδεηαη γηα 
ηελ επίπισζε δεπηεξεχνπζαο 
θαηνηθίαο.  

16.-(1)  Με ηελ επηθχιαμε ησλ Καλνληζµψλ 3 έσο 12, παξέρεηαη 
θνξνινγηθή απαιιαγή γηα ηελ νηθνζθεπή πνπ µεηαθέξεη ηδηψηεο ν νπνίνο 
έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζε θξάηνο µέινο, πξνθεηµέλνπ λα ρξεζηµεχζεη 
γηα ηελ επίπισζε δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε 
∆εµνθξαηία.  

       (2) Η θνξνινγηθή απαιιαγή παξέρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 
εηζαγσγήο εηδψλ ιφγσ εγθαηάιεηςεο ηεο ήδε ππάξρνπζαο δεπηεξεχνπζαο 
θαηνηθίαο, είηε ζηνλ ηφπν ηεο ζπλήζνπο θαηνηθίαο είηε γηα λέα 
δεπηεξεχνπζα θαηνηθία εθφζνλ ν ελδηαθεξφµελνο είρε πξάγµαηη ζηελ 
θαηνρή θαη ρξήζε ηνπ ηα πην πάλσ είδε πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο δεχηεξεο 
θαηνηθίαο.  

Πεξηνξηζµνί.  17.  Η απαιιαγή πεξηνξίδεηαη ζηελ νηθνζθεπή ε νπνία -  

  (α) αληαπνθξίλεηαη, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα, ζηελ θαλνληθή 
επίπισζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο·  

  

 
 
Όξνη ζρεηηθά µε ηελ θνηλφηεηα ή 
µίζζσζε θαηνηθίαο 

(β) µεηαθέξεηαη µέζα ζε δσδεθάµελε πξνζεζµία πνπ αθνινπζεί ηελ 
εµεξνµελία εγθαηάιεηςεο ηεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο.  

18.  Η απαιιαγή ρνξεγείηαη µφλν ζηα πξφζσπα ηα νπνία –  

(α) είλαη θχξηνη ηεο ελ ιφγσ δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο ή ηελ έρνπλ 
µηζζψζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα δψδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ µελψλ·  

(β) αλαιαµβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα µελ εθµηζζψζνπλ ηε 
δεπηεξεχνπζα απηή θαηνηθία ζε ηξίηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απνπζίαο ηνπο ή ηεο απνπζίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

  Ειζαγφγή Ειδών λόγφ Γάµοσ  

Δίδε πνπ εηζάγνληαη µε ηελ 
επθαηξία γάµνπ.  

19.-(1) Με ηελ επηθχιαμε ησλ Καλνληζµψλ 3 µέρξη 12 παξέρεηαη 
θνξνινγηθή απαιιαγή γηα ηα πξνζσπηθά είδε ηδηψηε ηα νπνία απέθηεζε ή 
είρε ηε ρξήζε θαη ν νπνίνο ιφγσ γάµνπ ζθνπεχεη λα µεηαθέξεη ηε ζπλήζε 
θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.  

       (2) Με ηελ επηθχιαμε ησλ Καλνληζµψλ 3 µέρξη 12, παξέρεηαη 
θνξνινγηθή απαιιαγή γηα ηα ζπλήζε γαµήιηα δψξα πνπ δίδνληαη ζε 
πξφζσπν πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ (1) απφ 
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζε θξάηνο µέινο άιιν απφ 
ην θξάηνο µέινο εηζαγσγήο.  Η αμία θάζε δψξνπ γηα ην νπνίν παξέρεηαη 
απαιιαγή δελ µπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο εμαθφζηεο ιίξεο (Λ.Κ.600).  

     (3) ηνλ παξφληα Καλνληζµφ, ηα «πξνζσπηθά είδε» πεξηνξίδνληαη 
ζηα νηθηαθά ζθεχε θαη ηα πξνηθψα, εθηφο απφ θαπλφ ή πξντφληα θαπλνχ 
θαη νηλνπλεπµαηψδε πνηά.  



Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή 
ηνπ Καλνληζµνχ 19..  

20.  Η απαιιαγή ηνπ Καλνληζµνχ 19 παξέρεηαη µφλν ζηα πξφζσπα ηα 
νπνία -   

(α) είραλ ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπο ζε θξάηνο µέινο ηνπιάρηζηνλ ηνπο 
ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) ζπλερείο µήλεο·  

  (β) πξνζθνµίδνπλ απφδεημε ηεο ηειεηήο ηνπ γάµνπ ηνπο ή ηεο έλαξμεο 
ησλ θαηά λφµν απαηηνχµελσλ γηα ηε ηέιεζε ηνπ δηαδηθαζηψλ.  

Πξνζεζµία γηα ηελ απαιιαγή.  21.-(1)  Η απαιιαγή παξέρεηαη µφλν γηα ηα εµπνξεχµαηα πνπ εηζάγνληαη 
ζηε ∆εµνθξαηία-  

  (α) ην λσξίηεξν δχν (2) µήλεο πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφµελε 
εµεξνµελία ηνπ ελ ιφγσ γάµνπ ππφ ηνλ φξν φηη παξέρεηαη 
θαηάιιειε εγγχεζε ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην ∆ηεπζπληή·  

  (β)  ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) µήλεο µεηά ηελ εµεξνµελία ηνπ γάµνπ.  

       (2) Η εηζαγσγή ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζµφ 19 
δχλαηαη λα πξαγµαηνπνηεζεί µέζα ζηηο πξνζεζµίεο ηεο παξαγξάθνπ (1):  

        Ννείηαη φηη, εάλ ν ελδηαθεξφµελνο δελ πξνζθνµίζεη ζηνηρεία πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηέιεζε ηνπ γάµνπ ηνπ εληφο ηεο πξνζεζµίαο ηεζζάξσλ 
(4) µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία πνπ πξνβιεπφηαλ ε ηέιεζε ηνπ, νη θφξνη 
θαηαλάισζεο νθείινληαη απφ ηελ εµεξνµελία εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ζηε 
∆εµνθξαηία.  

  Ειζαγφγή Προζφπικών Ειδών Εκλιπόνηος ποσ                         
Αποκηήθηκαν µε Κληρονοµική ∆ιαδοτή  

Πξνζσπηθά είδε πνπ απνθηψληαη 
ζηα πιαίζηα θιεξνλνµηθήο 
δηαδνρήο.  

22.-(1)  Καηά παξέθθιηζε ηνπ Καλνληζµνχ 4 (1) µέρξη (4), ηνπ Καλνληζµνχ 
7 θαη ηνπ Καλνληζµνχ 8, αιιά µε ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ησλ 
Καλνληζµψλ 4 θαη 5(2), παξέρεηαη θνξνινγηθή απαιιαγή ζε ηδηψηε ν 
νπνίνο έρεη ηε ζπλήζε θαηνηθία ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία θαη ν νπνίνο απνθηά 
µε θιεξνλνµηθή δηαδνρή ηελ θπξηφηεηα ή ηελ επηθαξπία πξνζσπηθψλ 
εηδψλ εθιηπφληνο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιν θξάηνο µέινο.  

     (2) Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ (1), µε ηνλ φξν «πξνζσπηθά 
είδε» λννχληαη ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζµφ 3 θαη απνηεινχλ 
ηελ θιεξνλνµηά ηνπ εθιηπφληνο. 

Υξνληθά πεξηζψξηα εηζαγσγήο 
ησλ θιεξνδνηεµάησλ.  

23.-(1) Η απαιιαγή ηνπ Καλνληζµνχ 22 παξέρεηαη µφλν γηα ηα πξνζσπηθά 
είδε πνπ εηζάγνληαη ζηε ∆εµνθξαηία µέζα ζε πξνζεζµία δχν (2) ρξφλσλ, 
εθηφο αλ επηηξέςεη δηαθνξεηηθά ν ∆ηεπζπληήο, απφ ηελ εµεξνµελία θαηά 
ηελ νπνία ηα είδε πεξηέξρνληαη ζην λφµηµν θιεξνλφµν (νξηζηηθή ξχζµηζε 
ηεο δηαδνρήο).  

       (2) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, ν λφµηµνο θιεξνλφµνο 
πξνζθνµίδεη απνδείμεηο απφ ζπµβνιαηνγξάθν ή άιιεο αξµφδηεο αξρέο ηνπ 
θξάηνπο µέινπο εμαγσγήο ζηνλ αξµφδην ηεισλεηαθφ ιεηηνπξγφ γηα ηα 
θιεξνλνµηθά ηνπ δηθαηψµαηα επί ησλ πξνζσπηθψλ εηδψλ.  

Έθηαζε απαιιαγήο.  24.-(1) Οη δηαηάμεηο ησλ Καλνληζµψλ 22 θαη 23 εθαξµφδνληαη θαη’ 
αλαινγία θαη γηα ηα πξνζσπηθά είδε ηα νπνία πεξηέξρνληαη ιφγσ δηαζήθεο 
ζε δηθαηνχρν ζψµα.  

       (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ, «δηθαηνχρν ζψµα» 
ζεµαίλεη πξφζσπν πνπ αζθεί µε θεξδνζθνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη έρεη 
ηελ έδξα ηνπ ζηε ∆εµνθξαηία.  



ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

25. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχληαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο ν 
Γηεπζπληήο, γηα ζθνπνχο απαιιαγήο απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο, 
δχλαηαη λα θαζνξίζεη επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εθηφο απφ απηέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ 4(1). 

26. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 4, δελ παξέρνληαη 
απαιιαγέο απφ θφξνπο θαηαλάισζεο πνπ λα είλαη ιηγφηεξν επλντθέο απφ 
απηέο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηηο εηζαγσγέο απφ ηδηψηεο, πξνζσπηθψλ εηδψλ 
πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ. 

 

 


