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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)  

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2021 

 
Τo Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2021 έχει 
εγκρίνει το νομοσχέδιο με τίτλο και «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021» και έχει  εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων το προτεινόμενο νομοσχέδιο για ψήφιση του σε 
Νόμο και να επιφέρει τροποποιήσεις της επιλογής του κατά το στάδιο επεξεργασίας 
του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άνευ εκ νέου εμπλοκής του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 
 
2. Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τον οποίο θεσπίστηκε ο ενωσιακός 
τελωνειακός κώδικας καθώς και τους συμπληρωματικούς αυτού Κανονισμούς. 

 
3. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται επίσης η καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Δημοκρατίας με την τροποποίηση διατάξεων και προσθήκη νέων διατάξεων στα 
πλαίσια της επιβολής του Νόμου, όπως είναι οι διατάξεις που αφορούν την αύξηση 
των ποινών και τον τρόπο εκτέλεσης των αποφάσεων του Τμήματος Τελωνείων στα 
πλαίσια της είσπραξης οφειλόμενων δασμών, φόρων και άλλων ποσών. 
 
4. Επιπρόσθετα, προβλέπεται διαδικασία για δήμευση και κατάσχεση ποσών σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και για εγγραφή εμπράγματου βάρους σε 
ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλόμενους δασμούς και φόρους καθώς και η τοποθέτηση 
δημευθέντων εμπορευμάτων σε τελωνειακό μουσείο και, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να γίνεται διάθεση 
δημευθέντων εμπορευμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
  
5. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα υλοποιηθούν με την ψήφιση από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Τελωνειακού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021». Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει ήδη 
νομοτεχνικά ελεγχθεί από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και επισυνάπτεται 
στο Παράρτημα μαζί με αντίγραφο της υπογεγραμμένης, από το Γενικό Εισαγγελέα, 
Αιτιολογικής Έκθεσης και αντίγραφο του συμπληρωμένου Ερωτηματολογίου 
Ανάλυσης Αντικτύπου που συνοδεύει κάθε προτεινόμενη νομοθεσία.  
 

------------------------------------- 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                                             ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 
9 Απριλίου 2021 


