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ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Εκστρατεία της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Φορολογία και
την Τελωνειακή Ένωση σε σχέση με το Brexit

Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Φορολογία και
την Τελωνειακή Ένωση έχει εγκαινιάσει εκστρατεία ενημέρωσης των επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη
δυνατή προετοιμασία τους για το ενδεχόμενο ενός άτακτου Brexit.
Στόχος είναι η παρότρυνση των επιχειρήσεων και κυρίως των ΜμΕ να εξετάσουν κατά πόσον θα είναι έτοιμες
να συνεχίσουν να εμπορεύονται με το ΗΒ και να απευθυνθούν στις αρμόδιες εθνικές αρχές για τις περαιτέρω
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Η εκστρατεία δεν αφορά συγκεκριμένο τομέα οικονομικής
δραστηριότητας αλλά απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται με το ΗΒ.
Η εκστρατεία μεταξύ άλλων καλύπτει:
 dedicated webpages in 24 languages on TAXUD Europa – ειδικές ιστοσελίδες σε 24 γλώσσες
 “Trader checklist” and “Brexit Customs Guide for Businesses” both in 24 languages – «Λίστα ελέγχου»
για εμπορευόμενους και «Τελωνειακός Επιχειρηματικός Οδηγός σε σχέση με το Brexit». Και τα δύο σε
24 γλώσσες.
 press release in 24 languages + lines to take for the press + announcement in the midday Press-Briefing
- ανακοινωθέν σε 24 γλώσσες
 newsflash to all e-mail contacts – εισαγωγικό σημείωμα
 social media campaign, including paid promotion in 24 languages on Google, Twitter and LinkedIn –
εκστρατεία μέσω κοινωνικών δικτύων
 Video on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mLwdwtjlcZg – σχετικό βίντεο στο Youtube
Το ΚΕΒΕ και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του,
θεωρούν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πολύ χρήσιμες και υποβοηθητικές και σας προτρέπουμε
όπως ενεργοποιήσετε τους πιο πάνω συνδέσμους για να έχετε την ανάλογη πρόσβαση.
Με την ευκαιρία αυτή σας πληροφορούμε επίσης πως η Βρετανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ειδική
ενημερωτική ιστοσελίδα σε σχέση με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε
πατώντας το σύνδεσμο information website.

Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
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