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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2020 
 

ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:  Brexit: Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης καθώς πλησιάζει το τέλος της 

μεταβατικής περιόδου 

 

Κύριοι, 
 

Καθώς πλησιάζει το τέλος του χρόνου που θα σημάνει και το τέλος της μεταβατικής περιόδου 
σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σας 
παραθέτουμε πιο κάτω τις ακόλουθες εξαιρετικά χρήσιμες πηγές πληροφόρησης: 
 

Σχετικές ιστοσελίδες της κυβέρνησης του ΗΒ 
 

 https://www.gov.uk/transition  
 
https://www.gov.uk/guidance/eu-business-exporting-to-the-uk 
 
https://www.gov.uk/eubusiness 
 

Σχετικές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en 
 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en 
 
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en 
 

Σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Τελωνείων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/Customs.nsf/All/EB69A756307FA310C22583350031735B?O
penDocument 
 

Επισυνάπτεται επίσης έγγραφο του Τμήματος Τελωνείων με σχετικές ερωταπαντήσεις. 
 

  Η πιο πάνω πληροφόρηση εντάσσεται στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης που σας παρέχουμε 
αναφορικά με το Brexit, την οποία θα συνεχίσουμε ιδιαίτερα αν υπάρξει συμφωνία που θα διέπει 
τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ, ενημερώνοντας σας για όλες τις εξελίξεις έτσι που να 
μπορέσετε να προετοιμαστείτε κατάλληλα και να διασφαλίσετε την ομαλότερη δυνατή μετάβαση 
σας στο νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1/1/2021 και μετά. 
 

 

Με εκτίμηση, 
 
 

Λεωνίδας Πασχαλίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 
/ΓΒ 
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BREXIT  

 
1. Πού βρισκόμαστε; 

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις 31 
Ιανουαρίου 2020. 

Σύμφωνα με τη συμφωνία αποχώρησης, είναι πλέον επισήμως τρίτη χώρα για την ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει πλέον στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Ωστόσο, η ΕΕ και το ΗΒ συμφώνησαν από κοινού σε μία μεταβατική περίοδο, η οποία 
θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Επί του παρόντος, η ΕΕ και το ΗΒ βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για 
την επίτευξη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (Free Trade Agreement). 

 

2. Τι ισχύει κατά τη μεταβατική περίοδο; 

Κατά τη μεταβατική περίοδο το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο ΗΒ. 

Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις τελωνειακές διαδικασίες ή στις επιβαρύνσεις. 

 

3. Τι ισχύει εάν η διακίνηση των εμπορευμάτων ξεκινήσει από το Ηνωμένο 
Βασίλειο πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020 (λήξη μεταβατικής περιόδου) και 
ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μετέπειτα; 

 
H διακίνηση εμπορευμάτων η οποία έχει ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) πριν 

από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, και ολοκληρώνεται μετά από αυτήν, 

αντιμετωπίζεται ως ενδοενωσιακή διακίνηση. Ο ενωσιακός χαρακτήρας των εν λόγω 

εμπορευμάτων, καθώς και το γεγονός ότι η διακίνηση ξεκίνησε πριν από τη λήξη της 

μεταβατικής περιόδου, πρέπει να αποδεικνύονται για κάθε διακίνηση. Η απόδειξη της 

έναρξης της διακίνησης παρέχεται μέσω εγγράφου μεταφοράς που αφορά τα 

εμπορεύματα. 

 

Για τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι τελωνειακές διαδικασίες θα μπορούν να 

ολοκληρωθούν χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και Φ.Π.Α.  

 

4. Τι θα ισχύει για όσα εμπορεύματα εξαχθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά; 

 
4.1 Εισαγωγικοί δασμοί και Φ.Π.Α.: 

Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (Free Trade Agreement), 

θα ισχύουν οι πρόνοιες της συμφωνίας, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα οι δασμοί να 

μειωθούν ή να καταργηθούν για συγκεκριμένα εμπορεύματα. 

 

Σε περίπτωση ΜΗ επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, τα εμπορεύματα θα 

υπόκεινται στον γενικό συντελεστή δασμού που ισχύει για οποιαδήποτε τρίτη χώρα, 

σύμφωνα με το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_el


 

Υπάρχουν δύο είδη εισαγωγικών δασμών: 

 

α) κατ΄ αξία (ad valorem), που επιβάλλονται με ποσοστό % επί της τελωνειακής αξίας, 

η οποία περιλαμβάνει το κόστος αγοράς συν το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης (αξία 

CIF – Cost, Insurance, Freight) 

 

β) ειδικοί δασμοί, που επιβάλλονται επί συγκεκριμένης ποσότητας. 

 
Ανεξάρτητα από την επίτευξη ή όχι συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, οι εισαγωγές 

εμπορευμάτων από το ΗΒ θα υπόκεινται στις πρόνοιες του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, δηλαδή κατά την εισαγωγή θα καταβάλλεται Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον 

συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε εμπόρευμα. 

 

Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται επί της φορολογητέας αξίας η οποία αποτελείται από το 

άθροισμα της τελωνειακής αξίας και του εισαγωγικού δασμού.  

 

4.2 Τελωνειακές διαδικασίες: 

Θα απαιτείται η υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής/εξαγωγής καθώς και 

η προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων τελωνισμού (τιμολόγιο, κιβωτολόγιο, 

φορτωτική, ειδικές εγκρίσεις κ.λπ.). 

 

Τα εμπορεύματα θα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους για σκοπούς επαλήθευσης 

των δηλώσεων π.χ. τελωνειακής αξίας, δασμολογικής κατάταξης, ποσότητας 

εμπορευμάτων, εγκυρότητας εγγράφων κ.λ.π 

 

 

5. Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν από οικονομικούς φορείς οι οποίοι 
πραγματοποιούν ενδοενωσιακές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ώστε να είναι έτοιμοι για την εφαρμογή των τελωνειακών διαδικασιών 
από την 1η Ιανουαρίου 2021; 

 

Για την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων απαιτείται η καταχώριση στο τελωνειακό 

μητρώο και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων με τη χορήγηση αριθμού  ΕORI 

(Economic Operators Registration and Identification). 

 

Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος δίδεται από τις τελωνειακές 

αρχές ενός κράτους μέλους, σε οικονομικούς φορείς ή άλλα πρόσωπα για 

τελωνειακούς σκοπούς, με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ.  

 

Αριθμό ΕORI θα πρέπει να αποκτήσουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι επί του παρόντος 

πραγματοποιούν αποκλειστικά και μόνο ενδοενωσιακές συναλλαγές και δεν 

συμμετείχαν σε εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες και πιθανόν να μην τους έχει 

αποδοθεί αριθμός EORI. 

 



Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και διαθέτουν αριθμό EORI του 

ΗΒ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από την ημερομηνία αποχώρησης, ο αριθμός 

EORI ΗΒ δεν θα ισχύει. Συνεπώς, προκειμένου να μπορούν να δραστηριοποιούνται 

στα 27 κράτη μέλη, θα πρέπει να εγγραφούν σε ένα κράτος μέλος και να αποκτήσουν 

νέο αριθμό EORI. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης του αριθμού EORI μπορείτε 
να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: 

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/all/4A1393A5A01E5EEA4225784
D002BD521?opendocument 

 

6. Τελωνειακή αξία εισαγομένων εμπορευμάτων: 

 
Η δήλωση της τελωνειακής αξίας είναι απαραίτητη για την επιβολή των εισαγωγικών 

δασμών και άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων. 

Η τελωνειακή αξία περιλαμβάνει το κόστος αγοράς συν το κόστος μεταφοράς και 

ασφάλισης (αξία CIF – Cost, Insurance, Freight). 

Περισσότερες πληροφορίες για την τελωνειακή αξία των εισαγόμενων προϊόντων 

μπορείτε να βρείτε  στην ιστοσελίδα το Τμήματος Τελωνείων στον πιο κάτω 

σύνδεσμο:  

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/86F1262557827D5EC2257283

0053B693?OpenDocument 

 

7. Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων: 

 
Ο κωδικός κατάταξης των εμπορευμάτων δηλώνεται στις τελωνειακές διασαφήσεις 

εισαγωγής/εξαγωγής. 

Στις περιπτώσεις εξαγωγών η κατάταξη γίνεται στα 8 ψηφία (Κωδικός Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας). 

Στις περιπτώσεις εισαγωγών η κατάταξη γίνεται στα 10 ψηφία (κωδικός TARIC). 

Η δασμολογική κατάταξη αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό των εισαγωγικών 

δασμών και άλλων επιβαρύνσεων αλλά και για την εφαρμογή πολλών άλλων νομικών 

προνοιών, όπως απαγορεύσεις & περιορισμούς, προσκόμιση αδειών 

εισαγωγής/εξαγωγής κλπ. Η Κύπρος ως κράτος μέλος ακολουθεί το Κοινό Εξωτερικό 

Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δασμολογική κατάταξη, μπορείτε να βρείτε στον πιο 

κάτω σύνδεσμο:  

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/9ECB03BB843D8379C22572A

B00357DDD?OpenDocument 
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Για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων σας, συστήνεται όπως 

συμβουλευτείτε τον τελωνειακό πράκτορα με τον οποίο συνεργάζεστε. 

Περαιτέρω ενημερώνεστε ότι το Τμήμα Τελωνείων παρέχει Δεσμευτικές Δασμολογικές 

Πληροφορίες (ΔΔΠ) για τη δασμολογική κατάταξη των προϊόντων εφόσον υποβληθεί 

σχετική αίτηση. Οι αποφάσεις ΔΔΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την 

εισαγωγή προϊόντων από το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Όσες ΔΔΠ έχουν εκδωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο παύουν να ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΔΔΠ, μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:  

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/E702F475334463CAC2257F9D

0029BA20?OpenDocument 

 
 

8. Έλεγχοι για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος: 

 
Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προβλέπει ότι τα εμπορεύματα που 
εισάγονται στην ΕΕ, διαμετακομίζονται ή εξάγονται εκτός ΕΕ πρέπει να 
συμμορφώνονται με μια σειρά κανόνων για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.  

 
Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των εμπορευμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ ή 
εγκαταλείπουν την ΕΕ με όλους αυτούς τους κανόνες αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων 
εθνικών αρχών.  

 
Όσα εμπορεύματα εισαχθούν στην ΕΕ από το ΗΒ ή εξαχθούν από την ΕΕ προς το ΗΒ 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα θα υπόκεινται σε αυτούς τους κανόνες.  

 
Οι έλεγχοι της συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες μπορεί να περιλαμβάνουν 
ελέγχους εγγράφων όσον αφορά τις άδειες εξαγωγής/εξαγωγής για ορισμένα 
εμπορεύματα, καθώς και φυσικούς ελέγχους στα εμπορεύματα, και προϋποθέτουν 
στενή συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
ορθή εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.  

  
Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (Free Trade 
Agreement), θα εφαρμοστούν οι απαιτήσεις και οι διαδικασίες  όπως θα καθορίζονται 
στη συμφωνία. 
 
Σε περίπτωση ΜΗ επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, θα εφαρμόζονται οι 
έλεγχοι που διενεργούνται για οποιαδήποτε άλλη «τρίτη» χώρα.  

 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το τελωνείο παραδίδει τα εμπορεύματα μόνο αφού η 
αρμόδια αρχή ολοκληρώσει εντελώς τους ελέγχους της και ενημερώσει σχετικά το 
τελωνείο μέσω των προβλεπομένων διαδικασιών (π.χ. άδειες, εγκρίσεις κ.λπ.).  
 
Συστήνεται όπως επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω ενημέρωση. 

 
 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/E702F475334463CAC2257F9D0029BA20?OpenDocument
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9. Καταγωγή εμπορευμάτων - Προτιμησιακή Δασμολογική Μεταχείριση  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά τα εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΗΒ) δεν θα θεωρούνται ενωσιακά. 
 
Η καταγωγή των εμπορευμάτων καθορίζεται με συγκεκριμένους κανόνες καταγωγής, 
οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή ή την κατασκευή τους. 
 
Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, πιθανόν να 
παραχωρείται στα εμπορεύματα προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, δηλαδή θα 
καταβάλλονται μηδενικοί ή μειωμένοι εισαγωγικοί δασμοί, στα εμπορεύματα που 
κατάγονται από το ΗΒ όταν αυτά θα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα εμπορεύματα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αυτά θα 
εισάγονται στο ΗΒ.  

 
Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες καταγωγής για κάθε προϊόν θα καθορίζονται σε 
πρωτόκολλο το οποίο θα περιλαμβάνεται στην εν λόγω συμφωνία. 

 
Η παραχώρηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης σε ένα εμπόρευμα θα 
εξαρτάται από την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές αποδεικτικού καταγωγής, 
όπως αυτό θα καθορίζεται στη συμφωνία (π.χ. EUR.1, βεβαίωση καταγωγής, δήλωση 
τιμολογίου). 
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