ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΕΒΕ: Ανάλυση της Συμφωνίας Εμπορίου και
Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον
αφορά τα τελωνειακά θέματα με έμφαση στους κανόνες καταγωγής
Κύριοι,
Η Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ βρίσκεται σε εφαρμογή από την 1 η
Ιανουαρίου 2021!
Γνωρίζετε τι έχει αλλάξει σε σχέση με τις τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν το Ηνωμένο
Βασίλειο;
Γνωρίζετε τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της Συμφωνίας;
Πόσο καλά ενημερωμένοι είστε;
Οι αλλαγές αυτές σας αφορούν άμεσα!
Το ΚΕΒΕ και ο Κυπρο-Βρετανικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, διοργανώνουν σε συνεργασία με το Τμήμα
Τελωνείων αυτό το μοναδικό και στοχευμένο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την ανάλυση της Συμφωνίας
Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ όσον αφορά τα τελωνειακά θέματα με έμφαση στους
κανόνες καταγωγής.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα διεξαχθεί
την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021
Οι ώρες διεξαγωγής είναι 10:00 – 12:00

Το σεμινάριο θα καλύψει τα τελωνειακά θέματα που εγείρονται από τη Συμφωνία ως επίσης και τα ζητήματα
που έχουν αναφυεί κατά τον πρώτο μήνα εφαρμογής της Συμφωνίας από τα Τελωνεία.
Τα κυριότερα θέματα που θα καλύψει το σεμινάριο είναι:
- Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή εισαγωγικού δασμού σε εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου
Βασιλείου. Βεβαίωση καταγωγής.
- Εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγγραφή στο σύστημα REX.
- Διμερής σώρευση.
- Μικρές αποστολές.
- Μεταβατικές διατάξεις.
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-2Τα θέματα θα παρουσιάσουν οι αρμόδιοι τελωνειακοί λειτουργοί Ρένα Παπαντωνίου, Έφη
Νικολάου και Μαρία Χατζημάρκου οι οποίοι θα είναι επίσης στη διάθεση σας να απαντήσουν τα
οποιαδήποτε ερωτήματα και απορίες έχετε παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις.
Το δικαίωμα συμμετοχής (για κάλυψη των βασικών εξόδων διοργάνωσης) ανέρχεται σε:
€20 συν ΦΠΑ το άτομο για όσους συμμετείχαν στο προηγούμενο διαδικτυακό σεμινάριο με το Τμήμα
Τελωνείων που διεξήχθη στις 04/12/2020
€30 συν ΦΠΑ το άτομο για όσους θα συμμετάσχουν μόνο στο παρόν σεμινάριο (δηλαδή δεν συμμετείχαν
στο προηγούμενο διαδικτυακό σεμινάριο με το Τμήμα Τελωνείων που διεξήχθη στις 04/12/2020)
Παρακαλώ σημειώστε ότι το κόστος συμμετοχής στο εν λόγω σεμινάριο προπληρώνεται.
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 Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021.
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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