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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 

        
Λευκωσία, 02 Οκτωβρίου 2019  

 
 
ΠΡΟΣ:    Όλα τα Μέλη  
 
ΑΠΟ:     Λεωνίδα Πασχαλίδη, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικές ημερίδες για τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά 

το Brexit: Τι θα αλλάξει και τι πρέπει να γνωρίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις 

 
Κύριοι, 
  
Το Brexit πλησιάζει! 
Γνωρίζετε τι θα αλλάξει; 
Πόσο καλά ενημερωμένοι είστε; 
Νέες διαδικασίες θα διέπουν από 1η Νοεμβρίου το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο! 
Με άλλα λόγια το Brexit σας αφορά άμεσα! 
 
Το ΚΕΒΕ συνεχίζοντας την ενημερωτική εκστρατεία για το Brexit σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις 
αλλαγές που θα επέλθουν και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε 
συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων σειράς ενημερωτικών ημερίδων με θέμα τις  τελωνειακές διαδικασίες 
που θα ισχύουν μετά το Brexit  σαν αποτέλεσμα της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ.  
 

 Οι ημερίδες θα διοργανωθούν ως εξής:
 

 - 21/10/2019  ΕΒΕ Λεμεσού (Αίθουσα εκδηλώσεων) 

 - 22/10/2019  ΕΒΕ Λάρνακας (Αίθουσα εκδηλώσεων) 

 - 23/10/2019  ΚΕΒΕ  (1ος όροφος) 
 

Οι ώρες διεξαγωγής είναι 15:00 – 17:00  
 
 
Μεταξύ άλλων τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: 
 
- Είσοδος/Έξοδος των εμπορευμάτων στο και από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης  
- Εφαρμογή τελωνειακών διαδικασιών – υπαγωγή σε τελωνειακά καθεστώτα  
- Κανόνες καταγωγής 
- Πώς θα τύχουν χειρισμού άδειες που έχουν εκδοθεί / χορηγηθεί από το ΗΒ; 
- Πώς θα τύχουν χειρισμού άδειες που έχουν εκδοθεί / χορηγηθεί από τα 27 ΚΜ; 
- Πως θα τύχει χειρισμού η μεταφορά εμπορευμάτων που ξεκίνησε πριν την ημερομηνία 

αποχώρησης και ολοκληρώνεται σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατά την ημερομηνία 
αποχώρησης ή και μετέπειτα; 

- Πως θα τύχουν χειρισμού επανεισαγόμενα εμπορεύματα; 
- Πως θα τύχουν χειρισμού εξαγωγές και επανεξαγωγές; 
- Φόροι Κατανάλωσης 
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
- Ενδοενωσιακές συναλλαγές 
- Ταξιδιώτες 
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Τα θέματα θα παρουσιάσουν αρμόδιοι τελωνειακοί λειτουργοί ενώ το δικαίωμα συμμετοχής 
ανέρχεται μόνο σε €50 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) το άτομο για κάλυψη των βασικών 
εξόδων διοργάνωσης. Σε περίπτωση συμμετοχής και δεύτερου ατόμου από την ίδια 
επιχείρηση το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι €45 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) το άτομο, ενώ 
για συμμετοχή πέραν των δύο ατόμων ανά επιχείρηση το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι €40 
(περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) το άτομο. 
 

Για καλύτερη διοργάνωση των ημερίδων παρακαλώ όπως μας υποβάλετε εκ των προτέρων, 
συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θα αποστείλουμε στο Τμήμα Τελωνείων για να τα μελετήσουν και 
να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις κατά τη διάρκεια των ημερίδων. 
 
Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης για ένα τόσο σημαντικό θέμα και σας 
προτρέπουμε όπως συμμετάσχετε. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση (υποδεικνύοντας 
την ημερομηνία/ες που θα συμμετάσχουν) και την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ,  Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και 
Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.    
 

 
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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Δήλωση Συμμετοχής 

 
 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στην Ενημερωτική Ημερίδα που 
διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:  
 

 

«ΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT: ΤΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ  
ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.:         Φαξ.: 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.:          Τ.Κ.: 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

     Λεμεσός,    21/10/2019     (ΕΒΕ Λεμεσού)  

     Λάρνακα,    22/10/2019     (ΕΒΕ Λάρνακας)  

     Λευκωσία,    23/10/2019     (ΚΕΒΕ 1ος Όροφος)  

 

 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:                          
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………    

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να 

χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό χρόνο.☐ 

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο από τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς 
το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του 
δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, 
περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. 
Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………………   Υπογραφή: ………………………………………………………….. 
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