ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 21 Μαϊου 2020
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Γενικό Γραμματέα
Περίγραμμα Τελωνειακών Διαδικασιών για διευκολύνσεις σε
Εταιρείες

Κυρία/Κύριε,
Στα πλαίσια των διεκδικήσεων του ΚΕΒΕ σε ότι αφορά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής
κοινότητας με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού, το Επιμελητήριο κατόπιν πρωτοβουλίας του με αποδέκτη το Τμήμα Τελωνείων,
κατέστησε δυνατή την κωδικοποίηση τελωνειακών διευκολύνσεων προς τις επιχειρήσεις:
1. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία έχει ποσά για τα οποία αναμένει επιστροφή από το Τμήμα
Φορολογίας, ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να εγκρίνει μεταφορά ποσού από το Τμήμα
Φορολογίας στο Τελωνείο, για να εξοφληθούν πληρωτέα ποσά για ΦΠΑ εισαγωγής.
2. Για μεταποιητικές βιομηχανίες, μπορεί να γίνει χρήση του καθεστώτος τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή με αναστολή του εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ. Το ίδιο καθεστώς επιτρέπει
την πληρωμή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για όσες ποσότητες
θα παραχθούν και θα διατεθούν στην Κυπριακή αγορά. Δεν χρειάζεται εκ των προτέρων
έγκριση από το Αρχιτελωνείο. Το θέμα της εγγύησης μπορεί να εξεταστεί κατά περίπτωση
μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. όταν η άδεια αφορά μόνο
ένα ΚΜ, η εγγύηση μπορεί να καλύπτει μόνο το ποσό του εισαγωγικού δασμού, κ.α.).
3. Χρήση καθεστώτος Τελωνειακής Αποταμίευσης.
Αν χρησιμοποιηθεί μια ήδη εγκεκριμένη Δημόσια Αποθήκη Αποταμίευσης δεν χρειάζεται
έγκριση και συνεπώς δεν χρειάζεται εγγύηση από τον εισαγωγέα.
4. Χρήση απλουστευμένης διασάφησης για μεμονωμένη περίπτωση, χωρίς εκ των προτέρων
έγκριση από το Αρχιτελωνείο. Το θέμα της εγγύησης μπορεί να εξεταστεί κατά περίπτωση
μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. όταν η εγγύηση αφορά μόνο
ένα ΚΜ, μπορεί να καλύπτει μόνο το ποσό του εισαγωγικού δασμού, κ.α.).
5. Υποβολή αίτησης για χρήση απλουστευμένων διαδικασιών. Το θέμα της εγγύησης μπορεί
να εξεταστεί κατά περίπτωση μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ.
όταν η εγγύηση αφορά μόνο ένα ΚΜ, μπορεί να καλύπτει μόνο το ποσό του εισαγωγικού
δασμού, κ.α.).
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-26. Υποβολή αίτησης για αναβολή πληρωμής, έναντι εγγύησης που θα καλύπτει τις οφειλές
μέχρι την εξόφληση τους. Υπάρχει διοικητικό τέλος ύφους 0.07%.
7. Υποβολή αίτησης για άλλες διευκολύνσεις πληρωμής, με την επιφύλαξη εγγύησης, η οποία
μπορεί να εξεταστεί κατά περίπτωση μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται από τη
νομοθεσία (π.χ. όταν η άδεια αφορά μόνο ένα ΚΜ, η εγγύηση μπορεί να καλύπτει μόνο το
ποσό του εισαγωγικού δασμού, κ.α.). Σε αυτή την επιλογή μπορεί να τεθεί θέμα τόκων.
8. Αίτηση για ΑΕΟ (Authorised Economic Operator) με δυνατότητα εξασφάλισης των
παρεχόμενων ωφελειών (απλουστεύσεις, λιγότερες εγγυήσεις, λιγότεροι έλεγχοι, κ.α.).
9. Μπορεί να εξεταστεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας, ο συντελεστής ΦΠΑ για τις
πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται από μεταποιητικές βιομηχανίες (π.χ. φαρμακευτικές).
Σας προτρέπουμε και σας ενθαρρύνουμε όπως αξιοποιήσετε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τις
πιο πάνω διευκολύνσεις οι οποίες στόχο έχουν να συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών
επιπτώσεων στις επιχειρήσεις σας που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας.
Για εξασφάλιση των πιο πάνω τελωνειακών διευκολύνσεων που θα σας βοηθήσουν στην
επανεκκίνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας, παρακαλείστε όπως επικοινωνείτε
με τον προϊστάμενο του Τμήματος Τελωνείων της επαρχίας σας.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/MK.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

