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16 Νοεμβρίου, 2022 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ "SYSTEM TO SYSTEM"  
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται να υποβάλλουν 
διατυπώσεις που σχετίζονται με την είσοδο και εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο στα 

νέα τελωνειακά συστήματα με τρόπο «System to System», θα πρέπει να συμπληρώσουν 
σχετικό έντυπο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy . Η εν λόγω διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου 

για την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ενωσιακού 

Τελωνειακού Κώδικα ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2016.  

Να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων στοχεύει στην 
προσαρμογή των υφιστάμενων τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό 

περιβάλλον, χωρίς χαρτί.  

Επισυνάπτεται αυτούσια η Ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων σχετικά με την υποβολή 

των διατυπώσεων.   

Σχετικοί σύνδεσμοι αναφορικά με την Εφαρμογή Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για την Ανάπτυξη 
νέων τελωνειακών συστημάτων:  

 

- Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2151 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2019 για την 

εκπόνηση  του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των 

ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα: 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EL  

 

- Annex 2 MASP-C Rev. 2019 v1.1 Consolidated Project Fiches 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_annex2_en.pdf 

 

- Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1026 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τις 

τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών 

συστημάτων με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποθήκευση αυτών των 

πληροφοριών στο πλαίσιο του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα: 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en 

 

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ  

Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων  

Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου  
Τηλέφωνο: 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy  
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16 November 2022 

SUBMISSION OF CUSTOMS FORMALITIES TO THE NEW SYSTEMS IN THE 

CUSTOMS DEPARTMENT - DECLARATION BY ECONOMIC OPERATORS 

ESTABLISHING A "SYSTEM TO SYSTEM" INTERFACE  

 
We would like to inform you that economic operators who intend to submit formalities related 

to the entry and import of goods into Cyprus in the new customs systems in a "System to 

System" manner, should fill in a relevant form and send it to the email address 

helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy. This process takes place within the framework of the national 

plan for the installation of electronic systems required for the implementation of the Union Customs 

Code, which entered into force on 1 May 2016. 

 

It should be noted that the development and deployment of electronic systems aims to adapt existing 

customs formalities and procedures to a completely paperless electronic environment. 

 

Please find attached the announcement of the Customs Department for the submission of 

the formalities. 

 

Relevant links regarding the implementation of a Union Customs Code for the development of new 

customs systems:  

 

- Commission Implementing Decision (EU) 2019/2151 of 13 December 2019 establishing the work 

program relating to the development and deployment of the electronic systems provided for in 

the Union Customs Code: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2151&from=EN 

 

- Annex 2 MASP-C Rev. 2019 v1.1 Consolidated Project Fiches 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2019-12/2019_masp_annex2_en.pdf 

 

- Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1026 of 21 June 2019 on technical 

arrangements for developing, maintaining and employing electronic systems for the exchange of 

information and for the storage of such information under the Union Customs Code: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1026&from=en 

 

Yours faithfully, 

Stalo Demosthenous 

Senior Officer 

Department of European Affairs and Programs 

Coordinator of Enterprise Europe Network Cyprus 

Tel: Nr: 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy 
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Αγαπητοί συνεργάτες, 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος Τελωνείων στις 7 Φεβρουαρίου 2022 και της 
διαδικτυακής ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2022 για την 
ανάπτυξη των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, καλούνται οι οικονομικοί φορείς που προτίθενται 
να υποβάλλουν στα νέα τελωνειακά συστήματα όλες ή κάποιες από τις πιο κάτω διατυπώσεις με 
τρόπο «System to System», να συμπληρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο παρόν έντυπο 
και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy  
 
Οι πιο κάτω διατυπώσεις σχετίζονται με την είσοδο και εισαγωγή εμπορευμάτων στην Κύπρο: 
 
Διασαφήσεις/Γνωστοποιήσεις/Εθνικές Δηλώσεις που απορρέουν από την Ενωσιακή και Εθνική 

Νομοθεσία 

G2 Γνωστοποίηση άφιξης μεταφορικού μέσου (άρθρο 133 του ΕΤΚ)  

G3 Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο (άρθρο 5(33) και 139 του ΕΤΚ)  

G4 Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 5(17) και 145 του ΕΤΚ) 
 
Απλουστευμένη μορφή της πιο πάνω δήλωσης θα υποβάλλεται για ενωσιακό φορτίο 
για το οποίο δεν απαιτείται διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 

 

G3+G4 Συνδυασμός μηνυμάτων για την υποβολή δύο διατυπώσεων: Προσκόμιση των 
εμπορευμάτων στο τελωνείο και διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης 

 

G5 Γνωστοποίηση άφιξης στην περίπτωση διακίνησης εμπορευμάτων που βρίσκονται σε 
καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης (άρθρο 148 παρ.5 (β) και (γ) του ΕΤΚ) 

 

H1 
 

Διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ειδικό καθεστώς - ειδικές χρήσεις 
- διασάφηση για ειδικό προορισμό. 
(για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία: άρθρο 5(12), 162 και 201 του ΕΤΚ, 
 για τον ειδικό προορισμό: άρθρο 5(12), 162, 210 και 254 του ΕΤΚ) 

 

H2 Ειδικό καθεστώς - αποθήκευση - διασάφηση για τελωνειακή αποταμίευση 
(άρθρο 5(12), 162, 210 και 250 του ΕΤΚ) 

 

H3 Ειδικό καθεστώς - ειδικές χρήσεις - διασάφηση για προσωρινή εισαγωγή  
(άρθρο 5(12), 162, 210 και 250 του ΕΤΚ)  

 

H4 Ειδικό καθεστώς - τελειοποίηση - διασάφηση για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή  
(άρθρο 5(12), 162, 210 και 256 του ΕΤΚ) 

 

H5 Διασάφηση για την είσοδο εμπορευμάτων στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με 
εδάφη υπό ειδικό φορολογικό καθεστώς  
(άρθρο 1(3) του ΕΤΚ) 

 

H6 Τελωνειακή διασάφηση σε ταχυδρομικές αποστολές για θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία 
(άρθρο 5(12), 162 και 201 του ΕΤΚ) 

 

H7 Τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά αποστολή 
υπαγόμενη σε απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 23 
παράγραφος 1 ή το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009  
(άρθρο 5(12), 162 και 201 του ΕΤΚ) 

 

I1 Απλουστευμένη διασάφηση εισαγωγής  
(άρθρο  5(12) και 166 του ΕΤΚ) 

 

I2 Προσκόμιση εμπορευμάτων στο τελωνείο σε περίπτωση εγγραφής στις λογιστικές 
καταχωρίσεις του διασαφιστή ή στο πλαίσιο τελωνειακών διασαφήσεων που 
υποβάλλονται πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή  
(άρθρο 5(33), 171 και 182 του ΕΤΚ) 

 

ND1* Εθνική Δήλωση για ενωσιακά εμπορεύματα που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης   

ND2* Εθνική Δήλωση για ενωσιακά μεταφορικά μέσα  

ND3* Εθνική αίτηση για βεβαίωση του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων  

ND4* Εθνική Δήλωση για την φυσική παραλαβή φορτίου σε αποθήκη προσωρινής 
εναπόθεσης 

 

ΝD5* Εθνική Δήλωση για την απομαδοποίηση φορτίου σε αποθήκη προσωρινής 
εναπόθεσης  

 

 

  *Εθνικές Δηλώσεις  

mailto:helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy


 

Οι τρόποι υποβολής των εν λόγω τελωνειακών διατυπώσεων στο σύστημα του Τμήματος 
Τελωνείων αναλύονται πιο κάτω: 

1.   User to System (manual entry) 
 
Παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα (ως χρήστη του συστήματος) 
να εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις χωρίς κόστος ανάπτυξης εκ μέρους του. Πρακτικά, 
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εισέρχεται στο νέο σύστημα (αφού ολοκληρώσει εκ των 
προτέρων τη διαδικασία χορήγησης πρόσβασης) και να υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση 
αλλά και να διαχειρίζεται συγκεκριμένα μηνύματα και κοινοποιήσεις, κατευθείαν από το 
σύστημα. 

 
2.   System to System 
 
Παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα (ως χρήστη του συστήματος) 
να εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις μέσω απευθείας διασύνδεσης με το σύστημά του 
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα δημοσιευθούν για κάθε είδος διατύπωσης. 
Σε αυτή την περίπτωση το κόστος υλοποίησης της διασύνδεσης θα το επωμιστεί ο οικονομικός 
φορέας.  
 

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού και υποστήριξης, καλείστε όπως δηλώσετε την 
πρόθεσή σας για ανάπτυξη διασύνδεσης “SYSTEM to SYSTEM” για την υποβολή των 
διατυπώσεων που αναφέρονται στον πίνακα, όλων ή μερικών από αυτές, συμπληρώνοντας τα 

ακόλουθα στοιχεία και σημειώνοντας ☑  στην τρίτη στήλη του πιο πάνω πίνακα, δίπλα από κάθε 

διατύπωση: 

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 

Όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου: ..…………………………………………………………….                                                                                
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: …………………………………………………………………………….                                                                                                      
Τηλέφωνο/α επικοινωνίας: …………………………………………………………………………….        
                                                                                                   

Ιδιότητα οικονομικού φορέα: 

☐   Εισαγωγέας/Παραλήπτης 

☐   Τελωνειακός Πράκτορας 

☐ Κάτοχος άδειας λειτουργίας αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης / τελωνειακής αποταμίευσης 

/ φορολογικής αποθήκης 

☐   Πάροχος υπηρεσιών ΙΤ 

☐   Ναυτιλιακός Πράκτορας 

☐   Αερομεταφορέας 

☐   Διαμεταφορέας 

☐   Πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 

☐   Πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών 

☐   Άλλη (παρακαλώ συμπληρώστε): …………………………………………………………………… 

 

Σκοπεύω να αναπτύξω διασύνδεση “SYSTEM to SYSTEM” ως ακολούθως: 

Άμεσα  ☐    

Σταδιακά   ☐    

 
Τομέας Ηλεκτρονικών Τελωνείων 
Τμήμα Τελωνείων 
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