
                                              

                         
 
 
 

Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2014 
 
  
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: Μέτρο Εισαγωγών-Εξαγωγών, ∆ασμολογικές Ποσοστώσεις 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό δελτίο του Κυπριακού Οργανισμού 
Αγροτικών Πληρωμών το οποίο αναφέρεται στις δασμολογικές ποσοστώσεις 
εισαγωγής για ορισμένα γεωργικά προϊόντα σε ετήσια βάση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΜΟΙ 

 

O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών επιθυμεί να ενημερώσει τους 
εμπορευόμενους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα σε ετήσια βάση.  Οι εισαγωγείς επωφελούνται μηδενικούς ή και 
μειωμένους δασμούς στους πιο κάτω τομείς γεωργικών προϊόντων:  
 

- Κρέας Πουλερικών 

- Βόειο Κρέας 

- Οπωροκηπευτικά (Μανιτάρια, 

Σκόρδα)  

- Ελαιόλαδο 

- Σιτηρά 

- Γαλακτοκομικά 

- Ζάχαρη 

- Ρύζι 

- Χοίρειο 

- Αιγοπρόβειο

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Για συμμετοχή στις δασμολογικές ποσοστώσεις, οι αιτητές οφείλουν να υποβάλλουν στον 
ΚΟΑΠ αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ασχοληθεί με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων με τρίτες 
χώρες (σε συγκεκριμένα προϊόντα) για δύο συνεχόμενα δωδεκάμηνα τα οποία προηγούνται 
άμεσα της αίτησή τους. Για παράδειγμα, οι αιτητές πιστοποιητικού εισαγωγής αποδεικνύουν, 
κατά την υποβολή της πρώτης αίτησής τους, ότι εισήγαγαν ή/και εξήγαγαν γεωργικά προϊόντα 
για κάθε δωδεκάμηνο ξεχωριστά. 
 
Η εμπορική δραστηριότητα με τρίτες χώρες αποδεικνύεται αποκλειστικά: 
-είτε με την προσκόμιση του τελωνειακού εγγράφου εισαγωγής (διασάφηση-Theseas) στο οποίο 
ο αιτητής αναφέρεται ως παραλήπτης, 
-είτε με την προσκόμιση του τελωνειακού εγγράφου εξαγωγής. 
Και τα δύο έγγραφα οφείλουν να είναι χαρτοσημασμένα και σφραγισμένα από τις τελωνειακές 
αρχές.  
 
Σημαντικές σημειώσεις: 
-Οι αιτητές οφείλουν να επικοινωνούν με το Τμήμα Τελωνείων για να εξασφαλίσουν/ 
επιβεβαιώσουν τον οκταψήφιο κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας (Σ.Ο.) ο οποίος θα 
αναγράφεται στην αίτησή τους για την έκδοση Εισαγωγής. 
-Εκτελωνιστές ή αντιπρόσωποι δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά 
εισαγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικά έντυπα και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στους Λειτουργούς:  
- Άννα Παπαλεοντίου, apapaleontiou@capo.gov.cy, τηλ. 22 557723 
- Ξένια Πατσαλοσαββή, xpatsalosavvi@capo.gov.cy, τηλ. 22 557709 
- Μαρία Γεωργίου, mgeorgiou@capo.gov.cy, τηλ. 22 557690 
 
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφόρηση (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ φαξ) 
για το θέμα των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων να 
επικοινωνήσουν με τους πιο πάνω Λειτουργούς για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. 
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