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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3544 της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών 
τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 25(111) του 2001 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΕΠΕΙΔΗ μέσα στα πλαίσια των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Προοίμιο. 

Τελωνείων είναι η ενθάρρυνση διάφορων χωρών για σύναψη διμερών συμφω
νιών, που αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιγξη της μεταξύ τους συνεργα
σίας για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παραδοσιακά το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου είχε στενή 
συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με το Τμήμα Τελωνείων 
του Ισραήλ. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η συμφωνία θα είναι προς αμοιβαίο όφελος και θα βοηθήσει 
την περαιτέρω συνεργασία σε τελωνειακά θέματα. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την υπ. Αρ. 50.260 και 
ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 1999 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενέ
κρινε το κείμενο της Συμφωνίας και έχει προχωρήσει στη συνομολόγηση και 
υπογραφή της Συμφωνίας με την Κυβέρνηση του Ισραήλ. 

(1943) 
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Σιινοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση. 
Πίνακας, 
Μέρος Ι, 
Μέρος II, 
Μέρος III. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα 
ακόλουθα: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους 
του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2001. 

2. Στον παρόντα Νόμο— 
«Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυ

πριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για 
Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων που υπο
γράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 29 Μαρτίου 2000. 
3.—(1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία της οποίας το κείμε

νο εκτίθεται στην Ελληνική στο Μέρος Ι του Πίνακα, στην Εβραϊκή στο Μέ
ρος II του Πίνακα και στην Αγγλική στο Μέρος III του Πίνακα. 

(2) Σε περίπτωση αντίθεσης, μεταξύ του κειμένου στην Ελληνική και του 
κειμένου στην Εβραϊκή, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική. 
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Π :ΐ Ν Α Κ Α Σ 

Μ Ε Ρ Ο Σ I 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

ΠΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
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Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του 
Ισραήλ, που από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Μέρη". 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας 
επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά συμφέροντα των 
αντίστοιχων χωρών τους, ως επίσης και τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου, 
βιομηχανίας και γεωργίας, 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της διασφάλισης του επακριβούς 
υπολογισμού των τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις 
Τελωνειακές Διοικήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, 

Πεπεισμένες ότι η δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων μπορεί να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους 
Διοικήσεων, 

Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα διεθνή νομικά κείμενα που προνοούν την παροχή 
αμοιβαίας βοήθειας σε τελωνειακά θέματα όπως είναι η Σύσταση του Συμβουλίου 
Τελωνειακής Συνεργασίας (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων) για Αμοιβαία 
Διοικητική Συνδρομή της 5ηςιΔεκεμβρίου 1953, 

Έχοντας επίσης υπόψη τις Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώθηκαν και από τα δύο 
Μέρη και οι οποίες περιέχουν απαγορεύσεις, περιορισμούς και ειδικά μέτρα 
ελέγχου συγκεκριμένων αγαθών, 

D Εχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: 

(Ι) "Τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται ή 
επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών αναφορικά με την 
εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφόρτωση, διαμετακόμιση, αποθήκευση και κυκλοφορία 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένων νομικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν 
απαγορεύσεις, περιορισμούς και άλλους παρόμοιους ελέγχους στη διακίνηση 
ελεγχομένων ειδών διαμέσου συνόρων. 

(2) "Τελωνειακές Διοικήσεις" σημαίνει για μεν την Κυπριακή Δημοκρατία το 
Τμήμα Τελωνείων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 
Υπουργείου Οικονομικών για δε το Κράτος του Ισραήλ το Τμήμα Τελωνείων 
και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών. 

(3) "Παράβαση" σημαίνει κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των 
τελωνειακών νόμων. 

(4) "Πληροφορία" σημαίνει οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα, αναφορές, 
πιστοποιημένα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, ή άλλες κοινοποιήσεις, 
μηχανογραφημένες ή μη. 
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(5) "Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση που ζητά 
συνδρομή. 

(6) "Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση από 
την οποία ζητείται συνδρομή. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Έκταση συνδρομής 

1. Τα Μέρη συμφωνούν να αλληλοβοηθούνται μέσω των Τελωνειακών τους 
Διοικήσεων για να αποτρέπουν, διερευνούν, καταστέλλουν και διώκουν 
οποιαδήποτε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 

2. Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία αυτή, περιλαμβάνει επίσης, 
κατόπιν αίτησης, την παροχή πληροφοριών για διασφάλιση του επακριβούς 
υπολογισμού τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις 
Τελωνειακές Διοικήσεις κατάντη ν εισαγωγή και εξαγωγή, και της ορθής εφαρμογής 
των τελωνειακών νόμων. 

3. Η αμοιβαία συνδρομή, όπως προνοείται στις παραγράφους 1 και 2, θα παρέχεται 
για χρήση σε όλες τις διαδικασίες δικαστικές, διοικητικές ή διερευνητικές. 

4. Οποιαδήποτε αίτηση για τη σύλληψη προσώπων, είσπραξη ή αναγκαστική 
είσπραξη τελωνειακών δασμών, άλλων φόρων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή 
και εξαγωγή, χρηματικών ποινών ή άλλων χρημάτων εξαιρείται από τέτοια 
συνδρομή. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Υποχρέωση Σεβασμού της Εμπιστευτικότητας 

1. Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται μέσα στα 
πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανόμενης της 
χρησιμοποίησης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. 

2. Αιτήσεις ερευνών, πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που 
λαμβάνονται από κάθε Μέρος θα θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τυγχάνουν στη 
λαμβάνουσα χώρα της ίδιας προστασίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα και το 
επίσημο απόρρητο, όπως ισχύει στη χώρα αυτή για το ίδιο είδος εγγράφων, 
πληροφοριών, ή άλλων τέτοιων κοινοποιήσεων που λαμβάνονται στη δική της 
επικράτεια. 
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AP0PO4 

Τύπος και Ουσία των Αιτήσεων 

1. Αιτήσεις· μ»: βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται γρα7:τώς. Έγγραφα 
αναγκαία για την εκτέλεση τέτοιων αιτήσεων πρέπει να τις συνοδεύουν. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το επιβάλλει επείγουσα κατάσταση, μπορούν να 
γίνονται δεκτές προφορικές αιτήσεις, που πρέπει όμως να επιβεβαιώνονται γραπτώς 
αμέσως. 

2. Αιτήσεις με βάση την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

(α) 

(β) 
(γ) 
(δ) 

(ε) 

(στ) 

την αρχή που υποβάλλει την αίτηση, 
τη φύση των διαδικασιών, 
το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, 
τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ενδιαφερομένων μερών που 
εμπλέκονται στη διαδικασία, αν είναι γνωστά. 
σύντομη περιγραφή του εξεταζόμενου θέματος και τα νομικά σημεία 
που περιλαμβάνει, και 
τη σχέση μεταξύ της συνδρομής που ζητείται και του θέματος που 
σχετίζεται μ'αυτή. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Μέσα Επικοινωνίας 

1. Η συνδρομή θα παρέχεται με απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένων 
των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων ή αξιωματούχων που ορίζονται από 
αυτούς. 

2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών μπορούν να διευθετήσουν όπως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες Διερευνήσεων επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους. 

3. Σε περίπτωση που η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση δεν είναι η αρμόδια αρχή 
για να ανταποκριθεί στην αίτηση, θα πρέπει μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
είτε να αποστείλει αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή που θα ενεργήσει με 
βάση την αίτηση μέσα στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, είτε να 
συμβουλεύσει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για την κατάλληλη διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τέτοια αίτηση. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Εκτέλεση Αιτήσεων 

1. Για την εκτέλεση των αιτήσεων εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του Καλ,ούμενου 
Μέρους. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα λαμβάνει καθ:-: διοικητικό ή 
δικαστικό μέτρο αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης. 

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης τηςΤελωνειακής 
Διοίκησης του άλλου Μέρους, να διεξάγει κάθε αναγκαία διερεύνηση, 
περιλαμβανομένης της ανάκρισης και λήψης καταθέσεων από πρόσωπα ύποπτα για 
διάπραξη παράβασης καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες και μάρτυρες. 

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής 
Διοίκησης του άλλου Μέρους, να αναλαμβάνει μεταξύ άλλων επαληθεύσεις, 
επιθεωρήσεις και έρευνες γεγονότων που σχετίζονται με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. 

4. Σε περίπτωση αίτησης οποιαδήποτε Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να εισηγηθεί 
όπως ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία, οπότε η αίτηση θα εκτελείται στο 
μέτρο του δυνατού με βάση τους νόμους του Καλούμενου Μέρους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. 

5. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, αν το ζητήσει, θα ειδοποιείται για το χρόνο 
και τόπο της ενέργειας που θα γίνει σε ανταπόκριση της αίτησης, έτσι ώστε η 
ενέργεια αυτή να μπορεί να συντονίζεται. 

6. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να τύχει ανταπόκρισης, η Αιτούσα 
Τελωνειακή Διοίκηση θα ειδοποιείται αμέσως για το γεγονός αυτό καθώς και για 
τους λόγους. 

7. Οι αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης που είναι 
εξουσιοδοτημένοι να διερευνούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν 
να ζητήσουν από την Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση να εξετάσει σχετικά 
βιβλία, αρχεία και άλλα έγγραφα ή μηχανογραφημένα στοιχεία και να προμηθεύσει 
αντίγραφα αυτών ή να παράσχει κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την 
παράβαση. 

8. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της 
Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, δε θα χρησιμοποιεί μαρτυρία ή πλ,ηροφορία 
που αποκτήθηκε με βάση αυτή τη Συμφωνία για κανένα άλλο σκοπό εκτός από 
εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Έρευνες, Φάκελοι, Έγγραφα και Μάρτυρες 

Ι. Κατόπιν ειδικής αίτησης θα παρέχονται κατάλληλα επικυρωμένα ή πιστοποιμένα 
αντίγραφα φακέλων, εγγράφων ή άλλο υλικό. 
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2. Φάκελοι, έγγραφα και άλλο υλικό που έχουν διαβιβασθεί θα επιστρέφονται το 
συντομότερο.. Τα δικαιώματα του Καλούμενου Μέρους ή τρίτων μερών που 
σχετίζονται με αυτά παραμένουν ανεπηρέαστα. 

3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της 
Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της, 
αν οι υπάλληλοι αυτοί συγκατατίθενται προς τούτο, να παρουσιασθούν ενώπιον 
δικαστηρίων ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων 
στην επικράτεια του άλλου Μέρους και επίσης να παρουσιάσουν αποδεκτή 
μαρτυρία σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στην επικράτεια του άλλου 
Μέρους. 

4. Με τη συναίνεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης αξιωματούχοι της 
Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τους 
αξιωματούχους της πρώτης στην επικράτεια του Καλούμενου Μέρους αναφορικά με 
έρευνες ή καταγγελίες για τελωνειακή παράβαση που ενδιαφέρει την Αιτούσα 
Τελωνειακή Διοίκηση και να εξετάζουν το σχετικό υλικό. 

ΑΡΘΡΟ 8 

'Εξοδα 

Ι .Όι Τελωνειακές Διοικήσεις παραιτούνται από κάθε αξίωση για καταβολή εξόδων 
στα οποία υποβλήθηκαν για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας με εξαίρεση τα 
έξοδα και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων καθώς και για τα έξοδα 
μεταφραστών, μη Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία θα καλύπτονται από την Αιτούσα 
Διοίκηση. 

2. Αν για την εκτέλεση της αίτησης απαιτούνται σημαντικά και ασυνήθιστα έξοδα, 
οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα διαβουλεύονται για να καθορίσουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εκτελεσθεί η αίτηση, όπως 
επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ειδικές Περιπτώσεις Συνδρομής 

1. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα παρέχει στην 
Αιτούμενη Τελωνειακή Διοίκηση τις ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) εάν αγαθά, τα οποία εξήχθησαν από την Τελωνειακή Επικράτεια του 
Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εισαχθεί στην Τελωνειακή 
Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, 

(β) εάν αγαθά, τα οποία εισήχθησαν στην Τελωνειακή Επικράτεια του 
Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εξαχθεί από την Τελωνειακή 
Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, 

(γ) την τελωνειακή διαδικασία, αν υπάρχει, κάτω από την οποία τέθηκαν 
τα αγαθά. 
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2. Η Τελωνκιακ-ή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής 
Διοίκησης του άλλου Μέρους, οφείλει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και 
δυνατοτήτων της να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με: 

(α) ' μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιούνται 
στη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του Αιτούντος 
Μέρους, 

(β) αγαθά που προσδιορίζονται από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση 
ότι αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένου λαθρεμπορίου στην 
Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτουμένου Μέρους, 

(γ) συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά ή ύποπτα για τη 
διάπραξη μιας παράβασης, σε ειδικές περιπτώσεις "και μέσα στα 
πλαίσια της αρμοδιότητας, των εξουσιών και δυνατοτήτων της 
Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης. 

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν η μια 
στην άλλη κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με δραστηριότητες που μπορεί 
να έχουν ως αποτέλεσμα τη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του άλλου 
Μέρους. Σε σοβαρές περιπτώσεις που δυνατό να συνεπάγονται σημαντική ζημιά 
στην οικονομία, δημόσια υγεία; δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό 
συμφέρον του άλλου Μέρους, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να 
ζητούνται. 

4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν γραπτή 
τεκμηρίωση αναφορικά με τη μεταφορά και φόρτωση αγαθών που να δείχνει την 
αξία, διάθεση και προορισμό των αγαθών αυτών. 

5. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση, τηρουμένων των νόμων 
και κανονισμών που ισχύουν στην επικράτεια της, θα γνωστοποιεί στα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια της ή θα φροντίζει ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν σε αυτά οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που 
λήφθηκε από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Αρχαιότητες, Πολιτιστικοί και Καλλιτεχνικοί θησαυροί 

Ι- Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν 
αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων, 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα που εμπλέκονται σε 
τέτοιες δραστηριότητες. 

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής 
Διοίκησης του άλλου Μέρους, θα παρακολουθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο 
τις διακινήσεις ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Αρθρου ως 
επίσης τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Ναρκωτικά Φάρμακα και Μ'υχότροπες Ουσίες 

1. Οι Τκλωνκισκές Διοικήσεις και των δύο Μερών, μέσα στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων και μέσων που διαθέτουν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, 
θα βοηθούν η μια την άλλη στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών 
φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών που χρησιμοποιούνται στην 
παράνομη κατασκευή τους, όπως απαριθμούνται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν 
κυρωθεί και από τα δύο Μέρη. 

2. Η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε 
διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών 
φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή προσώπων ή μεταφορικών μέσων αναμεμειγμένων 
σε τέτοια παράνομη διακίνηση που μπορεί να ενδιαφέρει το άλλο Μέρος. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Συνεργασία στην Εκπαίδευση 

1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών συμφωνούν όπο)ς, μετά από 
διαβουλεύσεις παρέχουν μεταξύ τους συνδρομή στην εκπαίδευση το)ν τελωνειακών 
τους λειτουργών. 

2. Για τον σκοπό αυτό η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, μέσα στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα δέχεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στα 
σεμινάρια που οργανώνονται για τους δικούς του λειτουργούς τελωνειακούς 
λειτουργούς της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους με σκοπό τη βελτίωση 
του επαγγελματικού τους επιπέδου και εμπλουτισμό της πρακτικής τους 
εκπαίδευσης. 

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις_των .Μερών^θα^ανταλλάσσουν, πληροφορίες και, θα. 
κοινοποιούν μεταξύ τους τις εμπειρίες τους σε νέες μεθόδους και μέσα για την 
πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων και θα παρέχουν 
κάθε είδος τεχνικής βοήθειας με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών 
και τεχνικών γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με τελωνειακούς κανόνες και 
διαδικασίες. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Εξαιρέσεις από τη συνδρομή 

1 Σε καμιά περίπτωση οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύονται 
έτσι ώστε να επιβάλλουν στο Καλούμενο Μέρος την υποχρέωση να συμμορφώνεται 
σε αίτημα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, 
όταν το Καλούμενο Μέρος είναι της γνώμης ότι η συμμόρφωση προς τέτοιο αίτημα 
«<* παραβίαζε τις συνταγματικές του διατάξεις, την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη 
,δημόσια πολιτική ή άλλο ουσιαστικό εθνικό συμφέρον ή θα περιελάμβανε την 
παραβίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή θα ήταν 
αντίθετο με τις εθνικές του νομικές διατάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αίτηση για 
^ Ρ ο χ ή συνδρομής μπορεί να απορριφθεί ή η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί 
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εφόσον διασφαλισθεί η τήρηση ορισμένων'όρων και προϋποθέσεων που δυνατόν να 
θέσει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 

2. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να αναβάλει την παροχή συνδρομής 
με το αιτιολογικό ότι θα επηρεάσει συνεχιζόμενη διερεύνηση,, δίωξη.ή διαδικασία. 
Σε τέτοια περίπτωση η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα διαβουλευθεί με την 
Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για να καθορίσουν κατά πόσον η συνδρομή μπορεί' 
να "δοθεί κάτω από τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις τις οποίες μπορεί να θέσει η 
Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 

3. Οπου,η παροχή συνδρομής απορρίπτεται ή αναβάλλεται, ·■ θα αναφέρονται οι 
λόγοι της απόρριψης ή της αναβολής. : ', 

ΑΡΘΡΟ 14 

Εφαρμογή συμφωνά με την Εσωτερική Νομοθεσία 

:;. Ολες οι ενέργειες με βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται από το κάθε 
Μέρος σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. '"■ : "■ 

ΑΡΘΡΟ 15 

Υλοποίηση της Συμφωνίας ' 

Το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του 
Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Τμήμα Τελωνείων και 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" του Υπουργείου Οικονομικών του Κράτους του 
Ισραήλ μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με σκοπό το χειρισμό θεμάτων που» 
προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία *α θα εκδίδουν, 
διοικητικές οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα προσπαθούν 
με κοινή συμφωνία να επιλύουν προβλήματα ή αμφιβολίες που προκύπτουν από την 
ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής. 

'ν;:;.- V'v;-\'r\ . Ά Ρ Θ Ρ Ο Ν :..'. L:.-.-:"■:--'
: 

Εφαρμογή 

Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στις Τελωνειακές Επικράτειες των δύο 
Μερών όπως καθορίζονται από τις εθνικές νομικές τους διατάξεις. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

Έναρξη ισχύος και τερματισμός 

1. Η Συμφωνία αυτή θα αρχίσει vu ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία 
κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο με ανταλλαγή 
διπλωματικών διακοινώσεων ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της και ότι έχουν 
εκπληρωθεί όλες οι αναγκαίες εθνικές συνταγματικές και/ή νομικές προϋποθέσεις 
για την έναρξη ισχύος της. 

2. Υπάρχει πρόθεση όπως η Συμφωνία αυτή έχει απεριόριστη διάρκεια αλλά 
οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να την τερματίσει ανά πάσα στιγμή μέσω της 
διπλωματικής οδού. Ο τερματισμός θα ισχύει 3 μήνες μετά τη διακοίνωση 
καταγγελίας στο άλλο Μέρος. Διαδικασίες που εκκρεμούν κατά το χρόνο της λήξης 
θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. 

3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα συναντώνται με σκοπό την 
ανασκόπηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής και για να επιλύουν άλλα 
πρακτικά ζητήματα της μεταξύ αυτών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κατόπιν 
αιτήματος της-μιας από αυτΕς ή στο τέλος πέντε, χρόνων από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της, εκτός αν γνωστοποιήσουν γραπτώς η μια στην άλλη ότι η 
ανασκόπηση δεν είναι αναγκαία. 

ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ οι υποφαινόμενοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, έχουν 
υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. 

Έγινε στην Ιερουσαλήμ στις . . . 2 ? . . ^.9cf^.?.H... .4.0QO. 
η οποία αντιστοιχεί με την 22α του μηνός Adar II, του έτους 5,760 στην ελληνική, 
εβραϊκή και αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε 
περίπτωση διαφωνίας-τστην ερμηνεία,^αυπερ^σχι&ειτο^γγλικό κείμενο.-. -,. r- -̂  . 

Π Α ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ 
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ΜΕ Ρ Ο Σ I I I 

AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL 

REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN 

THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS 
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The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the State of Israel 
hereinafter referred to as the "Parties"; 

Considering that offences against customs laws are prejudicial to the economic, fiscal and 
commercial interests of their respective countries, as well as to the legitimate interests of 
trade, industry and agriculture; 

Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties and other 
taxes collected by the Customs Administrations on importation and exportation of goods; 

Convinced that action against customs offences can be made more effective by co-operation 
between their Customs Administrations; 

Having regard to the existing international instruments governing the provision of mutual 
assistance in customs matters, such as the Recommendation of the Customs Co-operation 
Council (World Customs Organisation) on Mutual Administrative Assistance of December 
5,1953; 

Having regard also to international conventions, ratified by both Parties, containing 
prohibitions, restrictions, and special measures of control in respect of specific goods; 

Have agreed as follows: 

ARTICLE 1 

Definitions 

For the purposes of the present Agreement: 

(1) "Customs laws" shall mean such laws and regulations applied or enforced by the 
Customs Administrations of both Parties concerning the importation, exportation, 
transhipment, transit, storage, and circulation of goods, including legal and 
administrative provisions, relating to prohibitions, restrictions and other similar controls 
on the movement of controlled items across frontiers. 

(2) "Customs Administrations" shall mean, in the Republic of Cyprus, the Department of 
Customs and Excise and the VAT Service of the Ministry of Finance and, in the State of 
Israel, the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance. 

(3) "Offence" shall mean any breach or attempted breach of customs laws. 

(4) "Information" shall mean any data, documents, reports, certified or authenticated copies 
thereof, or other communications, whether computerised or not. 

(5) "Requesting Customs Administration" shall mean the Customs Administration which 
requests assistance. 
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(6) "Requested Customs Administration" shall mean the Customs Administration from 
which assistance is requested. 

ARTICLE 2 

Scope of Assistance 

1. The Parties agree to assist each other through their Customs Administrations to prevent, 
investigate, repress, and prosecute any offence, in accordance with the provisions of the 
present Agreement. 

2. Assistance as provided in this Agreement shall also include, upon request, the providing 
of information apt to ensure the accurate assessment of customs duties and other taxes 
collected by the Customs Administrations on importation and exportation and the proper 
application of customs laws. 

3. Mutual assistance as provided^ in paragraphs 1 and 2 shall be provided for use in all 
proceedings, whether judicial, administrative, or investigative. 

4. Any request for the arrest of persons or the collection or forced collection of customs 
duties, other taxes collected on importation and exportation, fines or other moneys shall be 
excluded from such assistance. 

ARTICLE 3 

Obligation to Observe Confidentiality 

1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual 
assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including 
the use in judicial or administrative proceedings. 

2. Inquiries, information, documents and other communications received by either Party 
shall be treated as confidential and shall be afforded in the receiving country the same 
protection in respect of confidentiality and official secrecy as applies in that country to the 
same kind of documents, information, or other such communications obtained in its own 
territory. 

ARTICLE 4 

Form and Substance of Requests for Assistance 

1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents 
necessary for the execution of such requests shall accompany them. In exceptional cases 
where the exigency of the situation requires, oral requests may also be accepted, but they 
shall be promptly confirmed in writing. 
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2. Requests pursuant to paragraph I shall include the following information: 

(a) the authority making the request; 

(b) the nature of the proceedings; 

(c) the object of and the reason for the request; 

(d) the names and addresses of the parties concerned in the proceedings, if known; 

(e) a brief description of the matter under consideration and the legal elements involved; 
and 

(f) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates. 

ARTICLE 5 

Channel of Communication 
1. Assistance shall be carried out by direct communication between the Heads of the 
respective Customs Administrations or by officials designated by them. 

2. The Customs Administrations of the Parties may arrange for their Investigation Services 
to be in direct communication with each other. 

3. In case the Requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply 
with a request, it shall, after appropriate consultation, either promptly transmit the request to 
the appropriate agency, which shall act upon the request according to its powers under the 
law, or advise the Requesting Customs Administration of the appropriate procedure to be 
followed regarding such a request 

ARTICLE 6 

Execution of Requests 
1. The law of the Requested Party shall be applicable in the execution of requests. The 
Requested Customs Administration shall endeavour to seek any administrative or judicial 
measure necessary to carry out the request. 

2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs 
Administration of the other Party, conduct any necessary investigation, including the 
questioning of and the taking of statements from persons suspected of having committed an 
offence, as well as of experts and witnesses. 

3. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs 
Administration of the other Party, undertake, inter alia, verifications, inspections, and fact
finding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement. 
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4. In case of a request either Customs Administration may suggest that a certain procedure 
be followed in which case the request shall be complied with to the extent possible under the 
laws of the Requested Party in accordance with paragraph 1. 

5. The Requesting Customs Administration shall, if it so requests, be advised of the time 
and place of action to be taken in response to the request so that such action may be co
ordinated. 

6. In the event that the request cannot be complied with, the Requesting Customs 
Administration shall be promptly notified of that fact and the reasons thereof. 

7. The officials of the Requesting Customs Administration authorised to investigate 
offences against customs laws, may ask that the Requested Customs Administration examine 
relevant books, registers, and other documents or data-media and supply copies thereof, or 
provide any other information relating to the offence. 

8. The Requesting Customs Administration shall not use evidence or information obtained 
under this Agreement for purposes^other than those stated in the request without the prior 
consent of the Requested Customs Administration. 

ARTICLE 7 

Investigations, Files, Documents and Witnesses 

1. Upon specific request, appropriately authenticated or duly certified copies of files, 
documents, or other materials shall be provided. 

2. Files, documents, and other materials, which have been transmitted, shall be returned at 
the earliest opportunity; the rights of the Requested Party or of third parties relating thereto 
shall remain unaffected. 

3. The Customs Administration of one Party shall, upon the request of the Customs 
Administration of the other Party, authorise its employees, if such employees consent to do 
so, to appear before a court or tribunal as experts or witnesses, in the territory of the other 
Party in the matter of a customs offence and also to present admissible evidence in judicial or 
administrative proceedings in the territory of the other Party. 

4. With the agreement of the Requested Customs Administration, officials of the 
Requesting Customs Administration may consult with officials of the Requested Customs 
Administration, in the territory of the Requested Party, in connection with inquiries into, or 
the reporting of, a customs offence of concern to the Requesting Customs Administration 
and to review relevant material. 
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ARTICLE 8 

Costs 

1. The Customs Administrations shall waive all claims for the reimbursement of costs 
incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to 
experts and to witnesses, as well as of the cost of translators and interpreters, other than 
government employees, which shall be borne by the Requesting Administration. 

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the 
request, the Customs Administrations of the Parties shall consult to determine the terms and 
conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs 
shall be bome. 

ARTICLE 9 

Special Instances of Assistance 

1. On request, the Requested Customs Administration shall provide the Requesting 
Customs Administration with the following information: 

(a) whether goods exported from the Customs Territory of the Requesting Party have 
been lawfully imported into the Customs Territory of the Requested Party; 

(b) whether goods imported into the Customs Territory of the Requesting Party have been 
lawfully exported from the Customs Territory of the Requested Party; 

(c) the customs procedure, if any, under which the goods have been placed. 

2. The Customs Administration of one Party, upon the request of the Customs 
Administration of the other Party, shall, to the extent of its competence, powers and ability, 
provide information regarding: 

(a) means of transport suspected of being used in the commission of offences within the 
Customs Territory of the Requesting Party; 

(b) goods designated by the Requesting Customs Administration as the object of an 
extensive clandestine trade in the Customs Territory of the Requesting Party; 

(c) in special cases and within the competence, powers, and ability of the Requested 
Customs Administration, particular persons known to be, or suspected of being, 
engaged in the commission of an offence. 

3. The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, furnish each other with 
all available information regarding activities, which may result in the commission of 
offences within the territory of the other Party. In serious cases, which could involve 
substantial damage to the economy, public health, public security, or any other vital interest 
of the other Party, such information shall be supplied irrespective of a request being made. 
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4 The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, provide documentation 
relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, disposition, and 
destination of those goods. 

5 Upon request, the Requested Customs Administration shall, subject to the laws and 
regulations in force in its territory, notify the persons concerned residing in its territory, or 
have them notified by the competent authorities, of any action or decision made by the 
Requesting Customs Administration concerning any matter falling within the scope of this 
Agreement. 

ARTICLE 10 

Antiquities and Cultural and Artistic Treasures 

1. The Customs Administration of either Party, on its own initiative, or upon request shall 
provide to the Customs Administration of the other Party, any available information on 
activities involving the smuggling of antiquities and artistic and cultural treasures, or on 
persons who are involved in such activities. 

2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs 
Administration of the other Party, monitor for a specified time period the movement of the 
items mentioned in paragraph 1 of this Article, as well as persons involved and the means of 
transport used. 

ARTICLE 11 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

1. The Customs Administrations of both Parties, within their competence and means, and 
according to their national legislation, will assist each other in the prevention of illicit 
trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and in substances used in their illicit 
manufacture as enumerated in international conventions ratified by both Parties. 

2. The Customs Administration of either Party shall, on its own initiative of upon request, 
provide to the Customs Administration of the other Party, any available information 
concerning the illegal trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances, or on persons, 
or means of transport involved in such illegal trafficking which may be of interest to the 
other Party. 

ARTICLE 12 

Co-operation in Training 

1. The Customs Administrations of the Parties may, after consultation, provide each other 
assistance in the training of their customs officers. 

2. To this end, the Customs Administration of either Party, within its limitations, will accept 
into its training programmes or into seminars organised for its own officers, customs officers 
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of the Customs Administration of the other Party, for the purpose of improving their 
professional standard and enriching their practical training. 

3. The Customs Administrations of the Parties shall exchange information and 
communicate to each other their experiences in new methods and means for the prevention, 
investigation and suppression of customs offences and provide to each other any form of 
technical assistance with the exchange of professional, scientific, and technical knowledge 
and expertise, in relation to customs rules and procedures. 

ARTICLE 13 

Exemptions from Assistance 

1. In no case shall the provisions of the present Agreement be construed so as to impose on 
the Requested Party the obligation to comply with a request or take any action pursuant to 
this Agreement where the Requested Party is of the opinion that compliance with such a 
request would infringe upon unconstitutional provisions, sovereignty, security, public 
policy, or other substantive national interest or would involve a violation of industrial, 
commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal 
provisions. In such cases, assistance can be refused or compliance may be made subject to 
the satisfaction of certain conditions or requirements imposed by the Requested Customs 
Administration. 

2. Assistance may be postponed by the Requested Customs Administration on the grounds 
that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution, or proceeding. In such a 
case, the Requested Customs Administration shall consult with the Requesting Customs 
Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as 
the Requested Customs Administration may require. 

3. Where assistance is denied or postponed, the reasons for the denial or postponement shall 
be given. 

ARTICLE 14 

Implementations in Accordance with Domestic Law 

All actions under the present Agreement by either Party will be performed in accordance 
with its domestic law. 

ARTICLE 15 

Implementation of the Agreement 
The Department of Customs and Excise and the Value Added Tax Service of the 

Ministry of Finance of the Republic of Cyprus and the Department of Customs and Value 
Added Tax of the Ministry of Finance of the State of Israel may communicate directly for the 
purpose of dealing with matters arising out of the present Agreement and, after consultation, 
shall issue any administrative directives for the implementation of the present Agreement, 
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and shall endeavour by mutual accord to resolve problems or doubts arising from the 
interpretation or application of this Agreement. 

ARTICLE 16 

Application 

■-..·■ This Agreement shall be applicable to the Customs Territories of both Parties as defined in 
their national legal provisions. 

ARTICLE 17 

Entry into Force and Termination 

I;--;··This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date on which the 
Parties notify one another, by an exchange of diplomatic notes, that they have accepted its 
terms and that all necessary national constitutional and/or legal requirements for its entry 
into force have been fulfilled. 

?2. This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Party may terminate it 
• at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect 
4 three months from the date of the notification of denunciation to the other Party. Ongoing 

proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the 
provisions of this Agreement. 

r 3. The Customs Administrations of the Parties shall meet in order to review the 
) implementation of this Agreement and to resolve other practical matters of co-operation and 
interaction between them upon the request of one of them or at the end of five years from 
jthe date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no review is 
necessary. 

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement. 

Done in . j£fc^aj£4i .on ^i.^te-.toOOO, which corresponds to the 22nd day of the 
month Adar II, in the year 5,760, in the Greek, Hebrew, and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall 
prevail. 

..OMXA; 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF CYPRUS 

FOR THE GOVEj 
STATE 0F ISRMEi) 


