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Φορολογικά Νέα  

Τελωνείο – ΦΠΑ 
 

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ 
ειδών που εισάγονται για την καταπολέμηση των 
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 

 

 

Στις 9 Απριλίου 2020 το Τμήμα Τελωνείων έκδωσε την Εγκύκλιο 

ΕΕ – «Μ» (67) αναφορικά με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που εξουσιοδοτεί τα Κράτη Μέλη να παραχωρούν 
απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ για την 

εισαγωγή ειδών που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση 
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

 
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή είναι 
ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμά και η απαλλαγή εφαρμόζεται 

στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται από τις 30 Ιανουαρίου 
2020 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.   

 
Ενδεικτική λίστα των προϊόντων που είναι δικαιούχα της 
απαλλαγής (με βάση την συνδυασμένη ονοματολογία – taric 

code των προϊόντων αυτών) έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και επισυνάπτεται στην εγκύκλιο του Τελωνείου.  

 
Προϋποθέσεις για την απαλλαγή: 
 

1) Τα εμπορεύματα προορίζονται για μία από τις ακόλουθες 
χρήσεις: 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/Customs.nsf/All/2D98C05751029692C22585460040E364/$file/%CE%9C67.pdf?OpenElement


i) δωρεάν διανομή από τους φορείς και οργανισμούς 

που αναφέρονται στο σημείο (2) πιο κάτω στα άτομα 
που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να 

προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται 
στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-

19. 
 

ii) δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή 

κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 
ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της 

νόσου COVID-19, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν 
στην κυριότητα των φορέων και των οργανισμών που 
αναφέρονται στο (2) πιο κάτω. 

 
2) Τα εμπορεύματα εισάγονται για διάθεση σε ελεύθερη 

κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για 
λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών 
φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που 

διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή από οργανισμούς που 
είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 

μελών ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών. 
 

3) Χορηγείται, επίσης, απαλλαγή από τους εισαγωγικούς 

δασμούς στα εμπορεύματα, όταν αυτά εισάγονται για να 
τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία από μονάδες παροχής 

βοήθειας σε περιπτώσεις καταστροφών ή για λογαριασμό 
τους για την κάλυψη των αναγκών τους κατά το χρονικό 
διάστημα της παροχής βοήθειας στα άτομα που έχουν 

προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο 
COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της 

έξαρσης της νόσου COVID-19. 
 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να 

σας βοηθήσει;  
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και 

να σας συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες σας. 
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Η Deloitte Limited, είναι ο Κυπριακός οίκος μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Η Deloitte 

Limited είναι μεταξύ των μεγαλύτερων οίκων παροχής υπηρεσιών της χώρας, παρέχοντας 
ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με πάνω από 650 

άτομα προσωπικό, στη Λευκωσία και Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας στο www.deloitte.com/cy. 

 
Με ένα παγκόσμιο συνδεδεμένο δίκτυο εταιρειών-μελών σε περισσότερες από 150 χώρες, η Deloitte 

φέρνει δυνατότητες παγκόσμιας κλάσης και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες, 

παρέχοντας τις γνώσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι 

σχεδόν 312.000 επαγγελματίες της Deloitte παγκοσμίως δεσμεύονται να κάνουν τη διαφορά προς 

όφελος των πελατών μας, των ανθρώπων μας και της κοινωνίας. 

 
Η έκδοση αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες μόνο, και καμία από τις Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited, εταιρείες-μέλη της ή εταιρίες που σχετίζονται μ’ αυτές (συλλογικά, το «Deloitte Network») 

μέσω της παρούσας έκδοσης, παρέχει επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Πριν από τη λήψη 

οποιασδήποτε απόφασης ή προτού ενεργήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να 

επηρεάσει τα οικονομικά σας ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο 

επαγγελματία σύμβουλο. Ουδεμία νομική οντότητα στο Δίκτυο της Deloitte θα θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε ζημιά που υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε σ’ αυτή την έκδοση. 

 
Η Deloitte Limited είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής 162812). 
Γραφεία: Λευκωσία, Λεμεσός. 
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Για να μην λαμβάνετε πλέον ηλεκτρονικές ενημερώσεις σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλούμε 

στείλετε email στο cytaxnews@deloitte.com με τη λέξη "Unsubscribe" στο πεδίο του θέματος. 
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