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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) του 2003
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο-

(α)

«Κανονισμός 2913/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου
1992 περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως
τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2700/2000/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου άρθρα 42, 76 (EE
L 302 της 19.10.1992, σ. 1),

(β)

«Κανονισμός 2454/93/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993
για

τον

καθορισμό

ορισμένων

διατάξεων

εφαρμογής

του

Κανονισμού 2913/1992/ΕΚ του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε μέχρι και
τον Κανονισμό 993/2001/ΕΚ της 4ης Μαΐου 2001 (EE L 253 της
11.10.1993, σ. 1),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνείων και Φόρων

τίτλος.

Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2003 και θα

82 του 1967
57 του 1969

διαβάζεται μαζί με τους περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως

4 του 1971

Νόμους του 1967 έως (Αρ. 2) του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως

45 του 1973

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

12 του 1977

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι

104 του 1987
98 του 1989
5 του 1991
77(Ι) του 1998

του 1967 μέχρι (Αρ. 3) του 2003.
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14(Ι) του 1999
49(Ι) του 2001
78(Ι) του 2002.
...του 2003
...του 2003.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην

του άρθρου 2

κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων:

του βασικού
νόμου.

«<εθνική διαμετακόμιση> σημαίνει μεταφορά εντός της ∆ημοκρατίας
εμπορευμάτων επί των οποίων οφείλονται δασμοί και φόροι·
<εμπορεύματα υπό εθνική διαμετακόμιση> σημαίνει εμπορεύματα για τα
οποία έχει επιτραπεί εθνική διαμετακόμιση·
<τελωνείο αναχώρησης> σημαίνει το τελωνείο το οποίο έχει την
αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου αναχώρησης·

<τελωνειακό

καθεστώς>

σημαίνει

την

εσωτερική

κατανάλωση,

τη

διαμετακόμιση, την τελωνειακή αποταμίευση, την τελειοποίηση προς
επανεξαγωγή, την προσωρινή εισαγωγή, τη μεταποίηση υπό τελωνειακό
έλεγχο, τη τελειοποίηση προς επανεισαγωγή και την εξαγωγή·
<τελωνείο προορισμού> σημαίνει το τελωνείο το οποίο έχει την
αρμοδιότητα ελέγχου του τόπου προορισμού.».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται από το

του άρθρου 24

ακόλουθο νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.
«∆ιασάφηση

24.-(1) Ο εισαγωγέας οιωνδήποτε εμπορευμάτων οφείλει να

εισαγωγής.

καταθέσει στον αρμόδιο λειτουργό διασάφηση εισαγωγής σε
προκαθορισμένο από τον ∆ιευθυντή τύπο και τρόπο και η
οποία θα περιέχει τέτοια στοιχεία τα οποία ο ∆ιευθυντής
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Στην

διασάφηση

εισαγωγής

πρέπει

να

επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα
για την εφαρμογή των διατάξεων των τελωνειακών νόμων.
(2) Η διασάφηση εισαγωγής που κατατίθεται σύμφωνα
με το πιο πάνω εδάφιο γίνεται αμέσως αποδεκτή νοουμένου
ότι τα εμπορεύματα τα οποία αφορά προσκομίζονται σε
τελωνειακή αποθήκη:
Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε (α)

Κυπριακά νωπά ψάρια (περιλαμβανομένων και
των

οστρακοειδών

και

μαλακοστράκων)

που

μεταφέρονται με κυπριακά πλοία ּ◌ ή

(β)

αποσκευές επιβατών.

(3) Η διασάφηση που κατατίθεται δυνάμει του παρόντος
άρθρου δυνατό να αφορά εμπορεύματα που διασαφίζονται για
τα ακόλουθα τελωνειακά καθεστώτα -

(α)

Για εσωτερική κατανάλωση εφόσον δύνανται να
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου για το σκοπό αυτό ּ◌ ή

(β)

για τελωνειακή αποταμίευση ּ◌ ή

(γ)

για διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση ּ◌ ή

(δ)

για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ּ◌ ή

(ε)

για

προσωρινή

εισαγωγή

με

σκοπό

την

επανεξαγωγή στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες
θα επιτρέψει ο ∆ιευθυντής:
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Νοείται ότι ο ∆ιευθυντής δύναται -

(i)

να μην επιτρέψει την κατάθεση διασάφησης, σε
προθεσμία που καθορίζεται κατά την

κρίση

του ανάλογα με την περίσταση. Η διασάφηση αυτή
θα γίνεται αποδεκτή εφ’ όσον τα εμπορεύματα
στα

οποία

αναφέρεται

εισάγονται

και

προσκομίζονται σε τελωνειακή αποθήκη πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας αυτής·
(ii) να μην επιτρέψει την κατάθεση της διασάφησης
για αποταμίευση εμπορευμάτων, οποιασδήποτε
κατηγορίας ή κλάσης ειδικά καθοριζομένης από το
∆ιευθυντή.
(4) Στην περίπτωση εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε
δασμό εισαγωγής, εάν η διασάφηση που κατατίθεται όπως
αναφέρεται πιο πάνω είναι ανακριβής σε κάποιο στοιχείο της, ο
εισαγωγέας οφείλει όπως μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την
κατάθεση της διασάφησης ή μέσα σε μεγαλύτερη προθεσμία
όπως ο ∆ιευθυντής καθορίζει κατά περίπτωση, να καταθέσει
στον αρμόδιο λειτουργό πλήρη και ακριβή έκθεση για τα
εμπορεύματα, εάν δε ο εισαγωγέας συμμορφωθεί και ο
∆ιευθυντής ικανοποιηθεί ότι η ανακρίβεια έγινε από αμέλεια και
εκτός από στατιστικούς σκοπούς είναι επουσιώδης, τότε
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στον
παρόντα Νόμο ή σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη που έγινε
δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται
σε δήμευση ούτε ο εισαγωγέας τους σε χρηματική ποινή.».
Τροποποίηση

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου νέου

του βασικού

άρθρου 24Α αμέσως μετά το άρθρο 24-

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 24Α.
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«Αρχική και

24Α-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, ο

συμπληρωματι-

∆ιευθυντής

κή διασάφηση.

δύναται,

σε

δεόντως

αιτιολογημένες

περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση του εισαγωγέα,
να αποδεκτεί διασάφηση στην οποία-

(α)

∆εν

περιλαμβάνονται

ορισμένα

στοιχεία

που

πρέπει να περιλαμβάνονταιֹ

(β)

δεν επισυνάπτονται σε αυτή ορισμένα από τα
έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24.

Η απλουστευμένη αυτή διασάφηση συνίσταται στην
προσκόμιση

αρχικής

διασάφησης

με

μεταγενέστερη

προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης τηρούμενων
των διατάξεων του εδαφίου (3).
(2) Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση
έγκρισης εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας και
οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής
καθορίζονται με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
(3) Ο εισαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στον
αρμόδιο λειτουργό συμπληρωματική διασάφηση, μέσα
στην προθεσμία που καθορίζει ο ∆ιευθυντής, εκτός εάν ο
∆ιευθυντής κρίνει διαφορετικά.
(4) Οι συμπληρωματικές διασαφήσεις θεωρούνται ότι
αποτελούν μαζί με τις απλουστευμένες διασαφήσεις που
αναφέρει το εδάφιο (1), ενιαία και αδιαίρετη πράξη και
ισχύουν

από

την

ημερομηνία

απλουστευμένων διασαφήσεων.

αποδοχής

των
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(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο
αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το

του βασικού

ακόλουθο νέο άρθρο:

νόμου με
αντικατάσταση
του άρθρου 25.
«Αποδοχή

25-(1) Τηρουμένων των διατάξων του άρθρου 24, ο

ελλιπούς

αρμόδιος λειτουργός δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες

διασάφησης
εισαγωγής.

περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση του εισαγωγέα,
ν’ αποδεχθεί διασάφηση στην οποία-

(α)

∆εν

περιλαμβάνονται

ορισμένα

στοιχεία

που

πρέπει να περιλαμβάνονται ή,

(β)

δεν επισυνάπτονται σε αυτή ορισμένα από τα
έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24:
Νοείται

αποδεκτή

ότι,

καμιά

εφόσον

δεν

τέτοια

διασάφηση

περιέχει

τα

γίνεται

στοιχεία

που

απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των
εμπορευμάτων.
(2) Όταν η διασάφηση γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με
το

εδάφιο

ο

(1),

εισαγωγέας

οφείλει,

εντός

της

προθεσμίας που καθορίζει ο ∆ιευθυντής:

(α)

Είτε

να

συμπληρώσει

απαραίτητα

στοιχεία

τη
ή

διασάφηση

να

με τα

προσκομίσει

τα
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δικαιολογητικά που λείπουν, ή
εφόσον το επιτρέπει ο αρμόδιος λειτουργός, να

(β)

αντικαταστήσει την υπό αναφορά διασάφηση με
άλλη διασάφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 24.

(3)

Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση

έγκρισης εφαρμογής της ελλιπούς διασάφησης και οι
πρακτικοί τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής
καθορίζονται με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που
δημοσιεύεται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

∆ημοκρατίας.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει χωρίς εύλογη
αίτια οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου,

είναι

ένοχο

αδικήματος

και

υπόκειται

σε

χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις διακόσιες
λίρες (£200).».
Τροποποίηση

6.

του βασικού

νέων άρθρων 25Α και 25Β μετά το άρθρο 25 αυτού:

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 25Α και
25Β.

Για σκοπούς συμπλήρωσης της διασάφησης

«Εξέταση

25Α-(1)

εμπορευμάτων

εισαγωγής αναφορικά με εμπορεύματα που ευρίσκονται

και λήψη
δειγμάτων με

σε τελωνειακές αποθήκες, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται

σκοπό τη

σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μετά από

συμπλήρωση

γραπτή αίτηση του εισαγωγέα να επιτρέπει την εξέταση

διασάφησης

των εμπορευμάτων και τη λήψη δειγμάτων.

εισαγωγής.
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(2) Η αίτηση του εισαγωγέα υποβάλλεται σύμφωνα με
τον τύπο και τρόπο και περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία που
καθορίζει ο ∆ιευθυντής.

(3)

Οποιαδήποτε

εξέταση

ή

λήψη

δειγμάτων

πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο του Τελωνείου και
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο
∆ιευθυντής,
περίπτωση.

λαμβάνοντας
Η

εξέταση

υπόψη
και

την

συγκεκριμένη

λήψη

δειγμάτων

πραγματοποιούνται με ευθύνη του ενδιαφερομένου ο
οποίος επιβαρύνεται με τα πιθανά έξοδα ανάλυσης.».
∆ιόρθωση και

25Β.-(1) Εφόσον τα εμπορεύματα έχουν δηλωθεί για

ακύρωση της

επιτόπια κατανάλωση, ο εισαγωγέας δύναται μετά από

διασάφησης.

αίτηση του να διορθώνει ένα ή περισσότερα στοιχεία στην
διασάφηση η οποία έγινε αποδεκτή εάν -

(α)

Για τα εν λόγω εμπορεύματα δεν έχει χορηγηθεί
άδεια παραλαβής ּ◌

(β)

ο εισαγωγέας δεν έχει πληροφορηθεί από τον
αρμόδιο λειτουργό ότι προτίθεται να εξετάσει τα
εμπορεύματα ּ◌ και

(γ)

ο αρμόδιος λειτουργός δεν έχει διαπιστώσει ότι
τα

πιο

πάνω

δηλωθέντα

στοιχεία

στην

διασάφηση είναι λανθασμένα ή ανακριβή.
(2) Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να επιτρέψει ή να
απαιτήσει όπως η διόρθωση που επιτρέπεται από το
εδάφιο (1) πραγματοποιείται με την κατάθεση νέας
διασάφησης που αντικαθιστά την αρχική διασάφηση.
Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία αποδοχής της νέας
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διασάφησης, λογίζεται η ημερομηνία αποδοχής της
αρχικής διασάφησης:
Νοείται ότι, η διόρθωση δεν μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να αφορά η διασάφηση εμπορεύματα άλλα
από εκείνα τα οποία αφορούσε αρχικά.
(3) Ακύρωση της διασάφησης που έχει ήδη γίνει
αποδεκτή επιτρέπεται μετά από αίτηση του εισαγωγέα και
πριν

από

την

έκδοση

άδειας

παραλαβής

των

εμπορευμάτων εφόσον ο εισαγωγέας ικανοποιεί τον
∆ιευθυντή ότι τα εμπορεύματα διασαφίστηκαν κατά λάθος
για το τελωνειακό καθεστώς που αντιστοιχεί στην
διασάφηση ή ότι λόγω
υπαγωγή

του

ειδικών

εμπορεύματος

περιστάσεων, η
στο

τελωνειακό

καθεστώς για το οποίο διασαφήθηκε δεν αιτιολογείται
πλέον.
(4) Ο ∆ιευθυντής δύναται με γνωστοποίηση που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας
να ρυθμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα
ισχύουν κατά περίπτωση ανάλογα με το τελωνειακό
καθεστώς αναφορικά με την ακύρωση της διασάφησης
που έχει γίνει αποδεκτή.
(5) Η ακύρωση της διασάφησης δεν επηρεάζει την
εφαρμογή

απαγορευτικών

διατάξεων

οποιουδήποτε

νομοθετήματος που βρίσκεται σε ισχύ.».
Τροποποίηση

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 31

προσθήκη μετά από τη λέξη «επανεισάγονται» (τέταρτη γραμμή), των

του βασικού
νόμου.

λέξεων «εντός τριών ετών».
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8. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 32
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στην αρχή αυτού μετά τον αριθμό «32» του
αριθμού«(1)» ως εδαφίου (1)ֹ

(β)

με την προσθήκη μετά τη λέξη «∆ημοκρατία» (τέταρτη
γραμμή), των λέξεων «εντός τριών ετών»ֹ

(γ)

με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν παρέχεται για-

(α)

Τα εμπορεύματα που εξάγονται εκτός του εδάφους
της ∆ημοκρατίας στο πλαίσιο του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εκτός εάν τα εν
λόγω

εμπορεύματα

βρίσκονται

ακόμα

στην

κατάσταση που εξήχθησανֹ και

(β)

τα παράγωγα προϊόντα που αρχικά εξήχθησαν ή
επανεξήχθησαν

από

τη

∆ημοκρατία

υπό

το

καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
Τροποποίηση

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου

του άρθρου 34

άρθρου 34Α μετά το άρθρο 34:

του βασικού
νόμου.

Ε

. Ε

.

Π

α

ρ

. Ι ( I ) ,

ρ 11 . 3 7 4 2 ,

Α

2 5 / 7 / 2 0 0 31 0 9 ( I ) / 2

«Εθνική

34Α-(1) Ο ∆ιευθυντής δύναται να επιτρέψει εντός της

διαμετακόμιση.

∆ημοκρατίας την μεταφορά εμπορευμάτων για τα οποία
δεν έχουν καταβληθεί οι νενομισμένοι δασμοί και φόροι,
με την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί γι’ αυτά
διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης και υπό τους όρους
που κατά την κρίση του θα κριθούν αναγκαίοι. ∆ύναται
ακόμη να καθορίσει χρονικά περιθώρια για τη λήξη της
εθνικής διαμετακόμισης:
Νοείται ότι, δεν απαιτείται διασάφηση εθνικής
διαμετακόμισης για εμπορεύματα τα οποία Έχουν εισαχθεί ταχυδρομικώς και η εθνική

(α)

διαμετακόμιση

αναλαμβάνεται

από

την

ταχυδρομική υπηρεσίαֹ
∆ιακινούνται με δελτία TIR ή ATA CARNET.

(β)

(2) Ο ∆ιευθυντής δύναται να καθορίσει τα έντυπα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασάφηση
εθνικής διαμετακόμισης, καθώς και τα στοιχεία που αυτή
πρέπει να περιέχει.

(3)

Για να επιτραπεί η εθνική διαμετακόμιση, ο

∆ιευθυντής

μπορεί

να

ζητήσει

την

κατάθεση

ικανοποιητικής εγγύησης. ∆ύναται επίσης να επιθέσει
σφραγίδες επί των εμπορευμάτων ή της συσκευασίας
αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώριση της
ταυτότητάς τους στο τόπο παραλαβής τους.

Η

διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης συνοδεύει τα υπό
εθνική διαμετακόμιση εμπορεύματα κατά την μεταφορά
τους.
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Στην περίπτωση που η διασάφηση εθνικής

διαμετακόμισης αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα για
μεταφορά από μια τελωνειακή αποθήκη σε άλλη,
ενημερώνεται σχετικά το δηλωτικό εισαγωγής.
(5) Λάθη ή παραλείψεις που εντοπίζονται σε
διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης τυγχάνουν χειρισμού
ανάλογου με αυτόν που αφορά τις διασαφήσεις
εισαγωγής και εξαγωγής.
(6) Η εθνική διαμετακόμιση θεωρείται ότι έληξε όταν
τα υπό εθνική διαμετακόμιση εμπορεύματα και η
διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης παρουσιαστούν στο
Τελωνείο προορισμού. Το Τελωνείο προορισμού οφείλει
να ενημερώσει το Τελωνείο αποστολής για την άφιξη
των εμπορευμάτων. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να
γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που
κατατίθεται η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης.

(7)

Η εθνική διαμετακόμιση εκκαθαρίζεται όταν ο

∆ιευθυντής, με βάση τη σύγκριση των στοιχείων που
διατίθενται στο Τελωνείο αναχώρησης και των στοιχείων
που διατίθενται στο Τελωνείο προορισμού, είναι σε θέση
να ορίσει ότι η εθνική διαμετακόμιση έχει λήξει με το
ορθό τρόπο.

(8)

Η

κατατεθείσα

εγγύηση

επιστρέφεται

ή

αποδεσμεύεται όταν ο ∆ιευθυντής διαπιστώσει ότι η
εθνική

διαμετακόμιση

εκκαθαρίστηκε

και

ότι

διακανονίστηκε οποιαδήποτε διαφορά προέκυψε:
Νοείται ότι, εάν η διασάφηση εθνικής διαμετακόμισης
γίνεται με διαδικασίες πληροφορικής, οι διατάξεις του
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εδαφίου (4) του άρθρου 30 για τη διασάφηση τυγχάνουν
ανάλογης εφαρμογής.».
Τροποποίηση

10. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το πιο κάτω νέο

του άρθρου 36

άρθρο 36:

του βασικού
νόμου.
«Εξουσία

36.-(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις

Υπουργικού

του

Συμβουλίου να
παρέχει

παρόντος

οποιουδήποτε

άλλου

Νόμου,

το

του

το

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμά
οποίο

ατέλεια.

ή

δημοσιεύεται

στην Επίσημη Εφημερίδα της

∆ημοκρατίας να παρέχει ατέλεια από τελωνειακούς
δασμούς σε ειδικά καθορισμένα εμπορεύματα που
εισάγονται στη ∆ημοκρατία:
Νοείται ότι, το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του
παρόντος εδαφίου δύναται να επιβάλλει σε σχέση με
ατέλεια

που

προνοείται

από

αυτό,

όρους,

συμπεριλαμβανομένων και όρων που θα εκπληρωθούν
μετά την εισαγωγή των εμπορευμάτων.

(2)

Η

συμπερίληψη

οποιουδήποτε

είδους

εμπορευμάτων σε διάταγμα που θα εκδοθεί δυνάμει του
εδαφίου (1) δε θα ερμηνεύεται ότι επιτρέπει την εισαγωγή
τέτοιων εμπορευμάτων κατά παράβαση οποιασδήποτε
απαγορευτικής διάταξης ή περιορισμού που βρίσκεται
κατά καιρούς σε ισχύ σχετικά με το είδος αυτό δυνάμει
οποιουδήποτε νομοθετήματος.».
Τροποποίηση

11. Το άρθρο 41 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 41
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
μετά τη λέξη “εξαγωγής” (δεύτερη γραμμή), της φράσης
“και λοιπά έγγραφα” ּ◌
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με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης
“λογίζεται προσηκόντως γενομένη” (πρώτη γραμμή), με
την φράση “γίνεται αποδεκτή” ּ◌

(γ)

με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (2), της
ακόλουθης επιφύλαξης:
“Νοείται ότι, εάν η διασάφηση διενεργείται με
διαδικασίες πληροφορικής, οι διατάξεις του εδαφίου (4)
του άρθρου 30, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.”ֹ

(δ)

με την προσθήκη στο εδάφιο (3) μετά τη λέξη “δεόντως”
(τρίτη γραμμή), της φράσης “και γίνει αποδεκτή”.

Τροποποίηση

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων

του βασικού

νέων άρθρων:

νόμου με την
προσθήκη νέων
άρθρων 41Α,
41Β και 41Γ.
«Αποδοχή

41Α-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41, ο

ελλιπούς

αρμόδιος λειτουργός δύναται σε δεόντως αιτιολογημένες

διασάφησης
εξαγωγής.

περιπτώσεις, και μετά από γραπτή αίτηση του ειξαγωγέα,
ν’ αποδεχθεί διασάφηση στην οποία-

(α)

∆εν

περιλαμβάνονται

ορισμένα

στοιχεία

που

πρέπει να περιλαμβάνονταιֹ ή
(β)

δεν επισυνάπτονται στη διασάφηση αυτή ορισμένα
από τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται
όπως προβλέπεται από το εδάφιο (1) του άρθρου
41:

Νοείται ότι, καμία τέτοια διασάφηση γίνεται αποδεκτή
εφόσον

τα

εμπορεύματα

τα

οποία

αφορά

δεν
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προσκομίζoνται σε τελωνειακή αποθήκη.

(2)

Όταν η διασάφηση γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με

το εδάφιο

(1), ο

προθεσμίας

που

εξαγωγέας οφείλει,
καθορίζει

ο

εντός

∆ιευθυντής,

της

είτε

να

συμπληρώσει τη διασάφηση με τα απαραίτητα στοιχεία ή
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν ή εφόσον
το επιτρέπει ο αρμόδιος λειτουργός, να αντικαταστήσει
την υπό αναφορά διασάφηση με άλλη διασάφηση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.
(3) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης
εφαρμογής της ελλιπούς διασάφησης και οι πρακτικοί
τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής καθορίζονται με
γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο
αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).
Απλουστευμένη

41Β-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41, ο

διασάφηση.

∆ιευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του
εξαγωγέα που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
την χορήγηση της άδειας, να επιτρέπει την κατάθεση
διασάφησης εξαγωγής υπό απλουστευμένη μορφή, όταν
τα

εμπορεύματα

απλουστευμένη
προσκόμιση

προσκομίζονται
αυτή

αρχικής

διασάφηση
διασάφησης

στο

Τελωνείο.

συνίσταται
με

Η

στην

μεταγενέστερη

προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης τηρούμενων
των διατάξεων του εδαφίου (3):
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Νοείται ότι, η αρχική διασάφηση πρέπει να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την
διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων.
(2) Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση
έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών
και οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας των διαδικασιών
αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας:
Νοείται ότι, η πιο πάνω έγκριση μπορεί να
περιορίζεται σε ορισμένα εμπορεύματα, να εκδίδεται
ανάλογα με τις περιστάσεις ή να έχει διαρκή χαρακτήρα
και να είναι πάντοτε ανακλητή.
(3) Ο εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στον
αρμόδιο λειτουργό συμπληρωματική διασάφηση, μέσα
στην προθεσμία που καθορίζει ο ∆ιευθυντής εκτός εάν ο
∆ιευθυντής κρίνει διαφορετικά.
(4) Οι συμπληρωματικές διασαφήσεις θεωρούνται ότι
αποτελούν μαζί με τις απλουστευμένες διασαφήσεις που
αναφέρει το εδάφιο (1), ενιαία και αδιαίρετη πράξη και
ισχύουν

από

την

ημερομηνία

αποδοχής

των

απλουστευμένων διασαφήσεων.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο
αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην
υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).
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∆ιόρθωση και

41Γ.-(1) Ο εξαγωγέας δύναται μετά από αίτησή του να

ακύρωση της

διορθώνει ένα ή περισσότερα στοιχεία στη διασάφηση η

διασάφησης
εξαγωγής.

οποία έγινε αποδεκτή εάν ∆εν έχει χορηγηθεί άδεια μετακίνησης των

(α)

εμπορευμάτων

που

αναφέρονται

στην

διασάφηση από τις τελωνειακές αποθήκες ή τους
χώρους που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα
Τελωνείων ּ◌
ο εξαγωγέας δεν έχει πληροφορηθεί από τον

(β)

αρμόδιο λειτουργό ότι προτίθεται να εξετάσει τα
εμπορεύματα ּ◌ και
δεν έχει διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων

(γ)

στοιχείων.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1),
στοιχεία

της

διασάφησης

εξαγωγής

δυνατόν

διορθωθούν με αίτηση του εξαγωγέα και μετά

να
την

χορήγηση άδειας μετακίνησης των εμπορευμάτων στις
περιπτώσεις όπου η διόρθωση αναφέρεται σε στοιχείο το
οποίο μπορεί να επαληθευθεί από τον αρμόδιο λειτουργό
χωρίς εξέταση των εμπορευμάτων.

(3) Η διόρθωση της διασάφησης που αναφέρεται
στα εδάφια (1) και (2) μπορεί, μετά από έγκριση του
αρμόδιου λειτουργού, να γίνεται είτε στο σώμα της
διασάφησης είτε με κατάθεση νέας διασάφησης που
αντικαθιστά την αρχική διασάφηση:
Νοείται ότι, η διόρθωση δεν μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα να αφορά η διασάφηση εμπορεύματα άλλα
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από εκείνα τα οποία αφορούσε αρχικά.
(4) Ακύρωση της διασάφησης που έχει ήδη γίνει
αποδεκτή δυνατόν να επιτρέπεται, μετά από αίτηση του
εξαγωγέα εφόσον ο εξαγωγέας -

(α)

Αποδεικνύει ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν
απομακρυνθεί

από

το

έδαφος

της

∆ημοκρατίας ּ◌

(β)

προσκομίζει στον αρμόδιο λειτουργό όλα τα
αντίτυπα της διασάφησης εξαγωγής καθώς και
όλα τα άλλα έγγραφα που του παραδόθηκαν
μετά την αποδοχή της διασάφησης ּ◌ και

(γ)

εκπληρώνει

άλλες

υποχρεώσεις

που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
(5) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει τεθεί από
τον ∆ιευθυντή, όρος για εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός της
∆ημοκρατίας μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την
κατάθεση της διασάφησης, η μη τήρηση της προθεσμίας
αυτής συνεπάγεται την ακύρωση της σχετικής διασάφησης,
εκτός αν δοθεί παράταση από το Τμήμα Τελωνείων.
(6) Η ακύρωση της διασάφησης δεν επηρεάζει την
εφαρμογή των απαγορευτικών διατάξεων οποιουδήποτε
νομοθετήματος που τελεί σε ισχύ στη ∆ημοκρατία.».
Τροποποίηση

13. Το εδάφιο (4) του άρθρου 42 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως

του άρθρου 42

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Mε την προσθήκη μετά την παράγραφο (δ) του εδαφίου
(4), της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):
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109(I)/2003

προϊόντα

πού

τελειοποίησης

προκύπτουν
στα

πλαίσια

από
του

καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ּ◌»˙
και

(β)

με την προσθήκη μετά από το εδάφιο (4), του ακόλουθου
νέου εδαφίου (5):
«(5) Ο ∆ιευθυντής δύναται με γνωστοποιήσεις που
δημοσιεύονται

στην

Επίσημη

Εφημερίδα

της

∆ημοκρατίας, να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες αναφορικά
με την εξαγωγή εμπορευμάτων».
Έναρξη

της

14.

ισχύος

του

ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η

παρόντος
Νόμου.

23.01.141.2003

Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 12 τίθενται σε εφαρμογή σε

οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

