Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου, 2017
Προς Όλα τα Μέλη
Κυρίες / Κύριοι,
Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων δασμών του κοινού
δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας επισυνάπτουμε αυτούσια την 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 2018.
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 ενημερώσετε γραπτώς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
Βιομηχανίας και Τουρισμού το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο τυποποιημένο
έντυπο που σας επισυνάπτεται. Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού παρακαλούμε όπως
τυχόν
αντιρρήσεις
σας,
κοινοποιηθούν
και
ηλεκτρονικά
στην
διεύθυνση aaristotelous@mcit.gov.cy.
Ο 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.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς επίσης και οποιεσδήποτε διευκρινήσεις για το πιο
πάνω θέμα παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κα Αρίστη Αριστοτέλους τηλ.
22867229 και email: aaristotelous@mcit.gov.cy.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Πρωτοπαπάς,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση προς τους οικονομικούς φορείς — Νέος γύρος αιτήσεων αναστολής των αυτόνομων
δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα
(2017/C 361/05)
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 2018.
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 12 Δεκεμβρίου 2017, 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=en

