ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΕΒΕ για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν
από 1η Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο: Τι θα αλλάξει και τι
πρέπει να γνωρίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις
Κύριοι,
Η μεταβατική περίοδος σε σχέση με το Brexit λήγει σε ένα μήνα!
Γνωρίζετε τι θα αλλάξει σε σχέση με τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν το Ηνωμένο
Βασίλειο;
Πόσο καλά ενημερωμένοι είστε;
Νέες διαδικασίες θα διέπουν από 1η Ιανουαρίου 2021 το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο!
Οι αλλαγές αυτές σας αφορούν άμεσα!
Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, σας βοηθά έμπρακτα να
γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν στο άμεσο μέλλον και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες,
μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων αυτού του μοναδικού και στοχευμένου
διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου
2020 σαν αποτέλεσμα της λήξης της μεταβατικής περιόδου από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.
Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.
Οι ώρες διεξαγωγής είναι 10:00 – 12:00.

Το σεμινάριο θα περιέχει γενική πληροφόρηση για τις τελωνειακές διαδικασίες που εφαρμόζονται για
εμπορεύματα που εισάγονται από και εξάγονται σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (Free Trade Agreement) μέχρι το τέλος
της μεταβατικής περιόδου, θα διοργανωθεί νέο σεμινάριο αναφορικά με τις πρόνοιες της συμφωνίας.
Θέματα που θα καλύψει το σεμινάριο:
- Διακίνηση εμπορευμάτων από/προς το ΗΒ η οποία θα ξεκινήσει πριν το τέλος της μεταβατικής
περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί μετά τη λήξη της.
- Τελωνειακές διαδικασίες και έλεγχοι.
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Έλεγχοι για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος.
TARIC
Φόροι κατανάλωσης.
Αποδεικτικά καταγωγής που εκδίδει η Κύπρος για εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου
με προορισμό τρίτες χώρες.
Γενική ενημέρωση για τελωνειακές αποφάσεις.
Γενική ενημέρωση για καθεστώτα αναστολής.

Τα θέματα θα παρουσιάσουν αρμόδιοι τελωνειακοί λειτουργοί οι οποίοι θα είναι επίσης στη
διάθεση σας να απαντήσουν τα οποιαδήποτε ερωτήματα και απορίες έχετε παρέχοντας τις
αναγκαίες διευκρινήσεις.
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται μόνο σε €30 συν ΦΠΑ το άτομο για κάλυψη των
βασικών εξόδων διοργάνωσης.
Για καλύτερη διοργάνωση του σεμιναρίου, όσοι έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα και απορίες
σχετικά με τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, παρακαλούνται όπως τα αποστείλουν εκ των
προτέρων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις ipapantoniou@customs.mof.gov.cy και
enicolaou@customs.mof.gov.cy στο Τμήμα Τελωνείων έτσι που να μελετηθούν και δοθούν οι ανάλογες
απαντήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης για ένα τόσο σημαντικό θέμα και σας
προτρέπουμε όπως συμμετάσχετε.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως πατήσουν εδώ για δήλωση της συμμετοχής τους το
αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Με εκτίμηση,
Λεωνίδας Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
/ΓΒ

Τρόποι Πληρωμής
1.
Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ
2.
Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0194-12-006537
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 121-01-013924-01
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700
IBAN NO.: CY25005001210001210101392401
BIC: BCYPCY2N
BIC: HEBACY2N
3.
Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039
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