δελτίο ενηµέρωσης

Λίγα λόγια για τον Οργανισµό
Ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών
Πληρωµών (ΚΟΑΠ) ιδρύθηκε µε βάση τον
Κανονισµό (ΕΚ) 1258/99 για τη
χρηµατοδότηση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός
αντικαταστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
1290/2005 του Συµβουλίου.
Στα πλαίσια της προετοιµασίας της
Κύπρου για την ένταξή της στην
Ευρωπαική Ένωση, ψηφίστηκε στις
27 Ιουνίου 2003 από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων ο νόµος 64 ( Ι) / 2003 ο
οποίος έθεσε τα θεσµικά θεµέλια για
την ίδρυση του ΚΟΑΠ ως ανεξάρτητος
∆ηµόσιος Οργανισµός.
Ο ΚΟΑΠ διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά
και Εθνικά κονδύλια που αφορούν το
γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα και
στηρίζει τον αγρότη µε µέτρα
επιδότησης στις Άµεσες Πληρωµές
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
και στις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς.
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Ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών (ΚΟΑΠ) είναι από τις
2 Ιανουαρίου 2009 ο αρµόδιος Οργανισµός για την παραλαβή, διεκπεραίωση,
πληρωµή αιτήσεων Εξαγωγικών Επιστροφών γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων
που έχουν ως βάση τους γεωργικά προϊόντα, έπειτα από µεταφορά της
αρµοδιότητας από το Τµήµα Τελωνείων, του Υπουργείου Οικονοµικών.
Το Μέτρο των Εξαγωγικών Επιστροφών έχει ως αντικείµενό του την παραλαβή
και τον έλεγχο των αιτήσεων καθώς και την έγκριση ή απόρριψη των φακέλων
που κατατίθενται µε σκοπό την εξαγωγική επιστροφή. Η κύρια αποστολή του
Μέτρου, είναι η έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των εξαγωγικών επιστροφών από
κεφάλαια που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού (Ε.Γ.Τ.Π.). Το Μέτρο εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους
Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τα γεωργικά προϊόντα και
εµπορεύµατα κοινοτικής καταγωγής που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος
της Κοινότητας σε Τρίτες Χώρες.
Για την πληρωµή της Εξαγωγικής Επιστροφής ο εµπορευόµενος οφείλει να
υποβάλει γραπτή αίτηση στον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών.
Χορήγηση Εξαγωγικής επιστροφής έχουν τα προϊόντα τα οποία εξάγονται από
χώρα-µέλος της κοινότητας σε τρίτες χώρες ή σε άλλους προορισµούς
(βλέπε ερώτηµα 2 επόµενης σελίδας). Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 οι τοµείς των προϊόντων που είναι επιλέξιµοι για Εξαγωγική
Επιστροφή είναι οι πιο κάτω:

►Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά
►Βόειο κρέας
►Γάλα & γαλακτοκοµικά προϊόντα
►Κρέας πουλερικών
►Ρύζι και θραύσµατα ρυζιού
►Μεταποιηµένα προϊόντα µε βάση τα
σιτηρά και το ρύζι
►Σύνθετες ζωοτροφές µε βάση τα σιτηρά

℡ 22 557 777
 22 317 023
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη

77 77 19 99

►Σιτηρά, άλευρα, πλιγούρια κλπ.
►Χοίρειο κρέας
►Οινικά προϊόντα και κρασί
►Προϊόντα εκτός παραρτήµατος Ι της
Συνθήκης

►Σιρόπια και ορισµένα άλλα προϊόντα
σακχάρων
►Λευκή Ζάχαρη και ακατέργαστη ως έχει

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές καθηµερινά µεταξύ των ωρών 08:00 και 14:00 καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό οι εµπορευόµενοι προτρέπονται να ενηµερώνονται
τόσο από τους λειτουργούς του Μέτρου όσο και από την ιστοσελίδα του Οργανισµού για
τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή καταργήσεις για τον τοµέα που ενδιαφέρονται.

 www.capo.gov.cy





Μέτρο Εξαγωγικών Επιστροφών

Συχνά Ερωτήµατα   Συχνά Ερωτήµατα

1. Τι είναι Εξαγωγική Επιστροφή;
Εξαγωγική Επιστροφή είναι το χρηµατικό ποσό που
καταβάλλεται στους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων
για την εξαγωγή σε χώρες που βρίσκονται εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πότε τα προϊόντα αποκτούν το δικαίωµα Εξαγωγικής
Επιστροφής;
Η ονοµατολογία των επιλέξιµων προϊόντων, καθορίζεται
στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3846/1987
µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Τα προϊόντα αυτά
αποκτούν δικαίωµα Εξαγωγικής Επιστροφής:
(α) Όταν εξαχθούν εκτός των συνόρων της Κοινότητας
µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµέρα αποδοχής της
διασάφησης εξαγωγής.
(β) Όταν παραδοθούν σε έναν από τους πιο κάτω
προορισµούς:
ως εφόδια σε σκάφη που προορίζονται για τη θαλάσσια
ναυσιπλοΐα ή σε αεροσκάφη που εξυπηρετούν διεθνή
δροµολόγια, συµπεριλαµβανοµένων των ενδοκοινοτικών,
 ως εφόδια σε σκάφη µε εξέδρες γεώτρησης
ή εκµετάλλευσης,
 ως εφόδια σε πολεµικά και βοηθητικά σκάφη
που φέρουν τη σηµαία κράτους-µέλους,
 σε διεθνείς οργανισµούς που είναι εγκατεστηµένοι
στην Κοινότητα, ή στις αποθήκες τους που είναι
ειδικευµένες στην ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες
χώρες,
 στις ένοπλες δυνάµεις που σταθµεύουν στο
έδαφος ενός κράτους-µέλους αλλά δεν υπάγονται
στη σηµαία του.
Επίσης, δικαίωµα Εξαγωγικής Επιστροφής έχουν τα
προϊόντα που αναφέρονται εκτός Παραρτήµατος Ι του
Κανονισµού (ΕΚ) 1043/2005.
3 . Ποιο είναι το ύψος της Εξαγωγικής Επιστροφής;
Το ποσοστό της Εξαγωγικής Επιστροφής καθορίζεται µε
βάση τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
κάθε τοµέα προϊόντων και εµπορευµάτων. Επιπρόσθετα,
το ύψος της Εξαγωγικής Επιστροφής εξαρτάται από:
►την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής,
(εκτός εάν το AGREX εκδόθηκε µε προκαθορισµό της
Εξαγωγικής Επιστροφής οπότε τότε ισχύει η ηµεροµηνία
έκδοσης του AGREX),
►τον προορισµό των προϊόντων ή των εµπορευµάτων
(βλ. απάντηση στην ερώτηση 1).
4 . Ποια είναι η ηµεροµηνία αποδοχής;

Είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία γίνεται αποδεκτή η
διασάφηση εξαγωγής από το Τελωνείο. Η ηµεροµηνία
αυτή είναι σηµαντική επειδή το ποσοστό της Εξαγωγικής
Επιστροφής ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις
καταλογιστούν, καθορίζονται µε βάση την εν λόγω
ηµεροµηνία. Εξαίρεση υπάρχει µόνο εάν το ποσοστό
αυτό έχει καθοριστεί εκ των πρότερων µε την έκδοση
πιστοποιητικού εξαγωγής στο οποίο ο αιτητής σηµειώνει
ότι ζητά προκαθορισµό του ποσοστού.
5 . Για να πάρω την Εξαγωγική Επιστροφή πρέπει να
µου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εξαγωγής;
εξαγωγής;
Όχι πάντοτε. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όπου το
πιστοποιητικό εξαγωγής δεν είναι απαραίτητο για να πάρει
κάποιος Εξαγωγική Επιστροφή. Οι εξαιρέσεις αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στην απάντηση 2β πιο πάνω και
όταν η αξία των εµπορευµάτων είναι χαµηλή.

6. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω πριν την
εξαγωγική διαδικασία;
Προτού εξάγετε οποιαδήποτε γεωργικά προϊόντα που
δικαιούνται Eξαγωγική Επιστροφή, πρέπει να ενηµερώσετε
το Τελωνείο της Επαρχίας σας τουλάχιστον 24 ώρες πριν
από την έναρξη των εργασιών φόρτωσης. Για το σκοπό
αυτό θα καταθέσετε στο Τελωνείο το έντυπο προενηµέρωσης που µπορείτε να προµηθευτείτε από τα κατά
τόπους Τελωνεία ή από την ιστοσελίδα του τµήµατος
Τελωνείων (www.mof.gov.cy/mof/customs) .
Σηµαντική Σηµείωση:
Για κάθε µία διασάφηση εξαγωγής απαιτείται και ένα
έντυπο προ-ενηµέρωσης.
7. Ποια είναι τα απαιτούµενα έγγραφα που πρέπει να
υποβάλω για την εξαγωγή;
Στο Τελωνείο:
►Έντυπο προ-ενηµέρωσης (τουλάχιστο 24 ώρες
πριν την έναρξη των εργασιών εκφόρτωσης)
►∆ιασάφηση εξαγωγής
►Πιστοποιητικό εξαγωγής ή πιστοποιητικό
προκαθορισµού AGREX (όπου απαιτείται)
►Πιστοποιητικό ή δήλωση καταγωγής
►∆ελτίο χηµικής ανάλυσης (όπου απαιτείται)
►Κτηνιατρικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό υγείας
Στον ΚΟΑΠ:
►Αίτηση / δήλωση για Εξαγωγική Επιστροφή
►Αντίτυπο Ε του Ε∆Ε (Ενιαίο ∆ιοικητικό Έγγραφο)
►Αντίτυπο ελέγχου Τ5 (όπου απαιτείται)
►Θεωρηµένα αντίγραφα του Ε∆Ε (Αντίτυπο 1)
►Έγγραφο µεταφοράς
►Αποδεικτικό εισαγωγής-διασάφησης στην τρίτη
χώρα (όπου απαιτείται)
►Κατάσταση πληρωµής δικαιούχου
►Τιµολόγιο και κιβωτολόγιο (packing list)
8. Με ποιόν τρόπο καταβάλλεται η Εξαγωγική Επιστροφή;
Η εξαγωγική επιστροφή καταβάλλεται µε εντολή στον
τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου.
9. Πρέπει να τηρώ µητρώο εµπορευµάτων;
Ναι. Για όλα τα προϊόντα ή εµπορεύµατα της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, θα πρέπει να τηρείτε µητρώο για
τουλάχιστον 3 χρόνια µετά το τέλος του ηµερολογιακού
έτους κατά το οποίο έγινε η εξαγωγή τους. Το µητρώο
αυτό πρέπει να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου
για επιθεώρησή του και για εξακρίβωση του ιστορικού των
εµπορευµάτων.
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