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Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2014 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του 

κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά 
προϊόντα 

 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας συναποστέλλουμε αυτεπεξήγητη επιστολή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (συνοδευόμενη 
από την σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς επίσης και από 
σχετικό έντυπο αίτησης) για δικές σας ενέργειες. 
 
Για ο,τιδήποτε τυχόν χρειαστείτε (π.χ. διευκρινήσεις, περαιτέρω πληροφόρηση, 
επεξηγήσεις κλπ) παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε με την κα. Αρίστη 
Αριστοτέλους, αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου, στο τηλέφωνο 22-867229. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
ΒΒ/ΕΚ 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 
 

   

ΥΕΕΒΤ:  4.2.10.2.25  

Τηλ: + 357 22 867229  

Φαξ: + 357 22 304924  

e-mail: aaristotelous@mcit.gov.cy 10 Οκτωβρίου 2014 
   

   

Γενικό Γραμματέα,  
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) 
 

Αξιότιμε Κύριε, 
 

Θέμα: Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού 
δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα 

 

 Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να επισυνάψω για 

ενημέρωση σας Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα 

της ΕΕ, με την οποία ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς, ότι μπορούν να 

υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για 

παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων (quota) που θα ισχύουν 

από την 1η Ιουλίου 2015. 
 

 Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην 

Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχετε 

αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και 

ποσοστώσεων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε γραπτώς το αργότερο μέχρι 

τις 10.12.2014 στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται. Για σκοπούς 

καλύτερου συντονισμού παρακαλούμε όπως τυχόν αντιρρήσεις σας μας 

κοινοποιηθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aaristotelous@mcit.gov.cy . 
 

 O αναλυτικός κατάλογος των δασμών του κοινού δασμολογίου για τους 

οποίους ζητείται παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων έχει 

καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου (www.mcit.gov.cy/ts) στην 

κατηγορία Ανακοινώσεις. 
 

Με εκτίμηση,  

 

 
(Αρίστη Αριστοτέλους) 
για Γενικό Διευθυντή 



V

(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση στους οικονομικούς φορείς — Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών 
του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα

(2014/C 352/07)

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται ότι η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις σύμφωνα με τις διοικητικές ρυθμίσεις που προβλέπονται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (2011/C 363/02) (1) για 
τον γύρο του Ιουλίου 2015.

Ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία ζητείται δασμολογική αναστολή είναι τώρα διαθέσιμος στον θεματικό ιστότοπο 
(Europa) της Επιτροπής για την τελωνειακή ένωση (2).

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται επίσης ότι οι αντιρρήσεις για τις νέες αιτήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή, μέσω 
των εθνικών διοικήσεων, το αργότερο στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημερομηνία της δεύτερης προγραμματισμένης συνεδρίασης 
της ομάδας δασμολογικής οικονομίας.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους φορείς να συμβουλεύονται τον κατάλογο τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με 
την κατάσταση των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναστολής των αυτόνομων δασμών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο 
Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm

(1) ΕΕ C 363 της 13.12.2011, σ. 6.
(2) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el

C 352/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.10.2014

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/suspensions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=el


ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) 

 

Μέρος I 

Αίτηση αριθ.:  

Κωδικός ΣΟ:  

Περιγραφή των εμπορευμάτων:  

Αριθ. καταχώρισης:  

         Επί του παρόντος τα εμπορεύματα παράγονται στην Ένωση ή στην Τουρκία και είναι διαθέσιμα 
στην αγορά.  

         Επί του παρόντος υπάρχουν διαθέσιμα ισοδύναμα προϊόντα ή προϊόντα υποκατάστασης στο 
εσωτερικό της Ένωσης ή στην Τουρκία.  

Επεξηγηματικά σχόλια (διαφορές, γιατί και πώς αυτά τα προϊόντα μπορούν να αντικαταστήσουν 
το προϊόν το οποίο αφορά η αίτηση):  

Πρέπει να επισυναφθούν δελτία τεχνικών στοιχείων που να αποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά 
και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος.  

       Άλλα:  

Προτεινόμενος συμβιβασμός (επεξηγηματικά σχόλια):  

Μεταφορά σε δασμολογική ποσόστωση:  

Προτεινόμενος όγκος της ποσόστωσης:  

Μερική δασμολογική αναστολή:  

Προτεινόμενος δασμολογικός συντελεστής:  

Άλλες προτάσεις:  

Παρατηρήσεις:  

Εταιρεία η οποία επί του παρόντος παράγει όμοιο ή ισοδύναμο προϊόν ή προϊόν 
υποκατάστασης εντός της ΕΕ ή στην Τουρκία 

Ονομασία της εταιρείας:  

Αρμόδιο πρόσωπο:  

∆ιεύθυνση:  

Τηλ.:  

Φαξ:  

E-mail:  

Εμπορική ονομασία προϊόντος:  

Μέρος II 

Παραγωγική ικανότητα (διαθέσιμο για την αγορά· για παράδειγμα, που δεν δεσμεύεται στο εσωτερικό 
της εταιρείας ή που δεν δεσμεύεται από συμβάσεις):  

Επί του παρόντος:  

Εντός των προσεχών 6 μηνών: 
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