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 Αποχώρηση ΗΒ από ΕΕ στις 31/01/2020

 Μεταβατική περίοδος έως τις 31/12/2020

 Διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών

(FTA- Free Trade Agreement)



 Ενδοενωσιακή μετακίνηση

 Απόδειξη ενωσιακού χαρακτήρα (έγγραφο T2L, οχήματα -

πιστοποιητικό έγγραφής, πινακίδες κυκλοφορίας)

 Απόδειξη έναρξης διακίνησης (έγγραφο μεταφοράς)

 Χωρίς καταβολή δασμών και ΦΠΑ

Διακίνηση εμπορευμάτων από/προς το ΗΒ η οποία θα 

ξεκινήσει πριν την 31/12/2020 και θα ολοκληρωθεί μετέπειτα.



Από την 1/1/2021 και μετά τα εμπορεύματα καταγωγής Ηνωμένου 

Βασιλείου (ΗΒ) δεν θα θεωρούνται ενωσιακά.

 Εισαγωγή – Εξαγωγή

 Τελωνειακές διαδικασίες και έλεγχοι

 Εισαγωγικοί δασμοί & Φ.Π.Α.

 Δασμολογική κατάταξη

 Έλεγχοι για σκοπούς ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος

 Από την 1/1/2021 όλες οι άδειες ή αποφάσεις που έχουν χορηγηθεί 

από το ΗΒ παύουν να ισχύουν



 Ηλεκτρονικές διασαφήσεις εισαγωγής/εξαγωγής

 Εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο – EORI (Economic Operators 

Registration Identification)

 Εξουσιοδότηση τελωνειακού πράκτορα

 Έγγραφα (τιμολόγιο, κιβωτιολόγιο, φορτωτική, άδειες) 

 Έλεγχοι (εγγράφων, φυσικοί έλεγχοι, δειγματοληψία)

** Εξαγωγές – Επικοινωνία με συνεργάτες στο ΗΒ για ιδιαίτερες   

προϋποθέσεις (π.χ. έγγραφα/άδειες που πρέπει να συνοδεύουν το 

εμπόρευμα)



 Άδειες εισαγωγής/ εξαγωγής – Έλεγχος από αρμόδιες αρχές

Επικοινωνία με αρμόδιες αρχές ελέγχου, π.χ.

➢ Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

➢ Υγειονομικές Υπηρεσίες 

➢ Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

➢ Τμήμα Γεωργίας

➢ Τμήμα Περιβάλλοντος

➢ Υπουργείο Εμπορίου

Τελωνείο      Παράδοση εμπορευμάτων μόνο αφού 

ολοκληρώσει η αρμόδια αρχή τους ελέγχους 



 Γενικός συντελεστής εισαγωγικού δασμού

➢ κατ’ αξία – ποσοστό % επί της τελωνειακής αξίας (αξία CIF cost+ 

insurance + freight  - κόστος αγοράς + μεταφοράς+ ασφάλισης)

➢ ειδικοί δασμοί  - επί συγκεκριμένης ποσότητας

Παράδειγμα: Κρασιά αφρώδη 32€/εκατόλιτρο

 Ανεξάρτητα από την επίτευξη Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών 

- Καταβολή ΦΠΑ 

Φορολογητέα αξία (τελωνειακή αξία + εισαγωγικό δασμό)



 Προτιμησιακή Μεταχείριση

 Μηδενικοί ή μειωμένοι δασμοί 

 Καταγόμενα εμπορεύματα ΗΒ

Δεν σημαίνει ότι όλα τα εμπορεύματα που θα εισάγονται από το ΗΒ θα

θεωρούνται καταγόμενα.

Η καταγωγή των εμπορευμάτων καθορίζεται με συγκεκριμένους

κανόνες καταγωγής, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται κατά την

παραγωγή ή την κατασκευή τους.

Κανόνες καταγωγής – Πρωτόκολλο Συμφωνίας



 Αποδεικτικά καταγωγής – θα καθορίζονται στη συμφωνία (π.χ. 

EUR.1, βεβαίωση καταγωγής, δήλωση τιμολογίου)

 Τελευταίες συμφωνίες (Ιαπωνίας, Καναδά) – βεβαίωση καταγωγής 

από εξαγωγέα

 ΔΠΚ – Δεσμευτική Πληροφορία Καταγωγής (ΒΟΙ – Binding Origin 

Information)



 Δηλώσεις προμηθευτή - δικαιολογητικά έγγραφα για την έκδοση 

αποδεικτικών καταγωγής από άλλα ΚΜ

Από την 1/1/2021 και μετά:

➢ Δηλώσεις προμηθευτή που έχουν συνταχθεί από προμηθευτές του ΗΒ 

πριν τις 31/12/2020, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για έκδοση 

ή σύνταξη αποδεικτικών καταγωγής.

➢ Δηλώσεις προμηθευτή που έχουν συνταχθεί από προμηθευτές άλλων 

ΚΜ, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για έκδοση αποδεικτικών 

καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι για την απόκτηση καταγωγής δεν 

λήφθηκε υπόψη περιεχόμενο ΗΒ.



 Κανόνες Μη Προτιμησιακής Καταγωγής – Ενωσιακό Τελωνειακό

Κώδικα - Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική δ/νση

φορολογίας - DG TAXUD)

 Πιστοποιητικό Μη Προτιμησιακής Καταγωγής

 Έκδοση από Εμπορικό Επιμελητήριο

 Χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθορισμό της ετικέτας των

εμπορευμάτων (made in) καθώς και για την εφαρμογή μέτρων

εμπορικής πολιτικής.



 Διασαφήσεις εισαγωγής – 10 ψηφία

 Διασαφήσεις εξαγωγής – 8 ψηφία

Βάση για:

➢ καθορισμό των εισαγωγικών δασμών και άλλων επιβαρύνσεων

➢ εφαρμογή άλλων νομικών προνοιών (απαγορεύσεις & περιορισμοί, 
άδειες εισαγωγής/εξαγωγής κλπ.)

 Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ – BTI Binding Tariff 
Information) 

 Από την 1/1/2021 όσες ΔΔΠ εκδόθηκαν από το ΗΒ παύουν να ισχύουν

 TARIC – Ηλεκτρονικό Σύστημα Δασμολογίου

 http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-web/#!/home

http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-web/#!/home


 Τελωνειακή αποταμίευση

 Προσωρινή εισαγωγή

 Ειδικός προορισμός

 Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή (Inward Processing)

Απαιτείται:

➢ Άδεια υπαγωγής στο καθεστώς

➢ Εγγύηση



 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

 Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη – Αριάδνη

 Αίτηση Τελωνείο

 Πρόσβαση στα συστήματα

 Εξουσιοδότηση τελωνειακού πράκτορα ή άλλου 

αντιπροσώπου για την υποβολή της αίτησης (δεν ισχύει 

για όλες τις αποφάσεις)



 Εναρμονισμένα προϊόντα – ενεργειακά, αλκοολούχα, καπνικά –

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης

 Διακίνηση προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω του 

συστήματος EMCS (Excise Movement and Control System) –

Τερματίζεται από 1/1/2021

 Από 1/1/2021- Διασαφήσεις εισαγωγής / εξαγωγής

 Διακινήσεις προϊόντων που ξεκίνησαν πριν τις 31/12/2020 και 

θα ολοκληρωθούν μετά - Ενδοενωσιακή διακίνηση 



UK website

https://www.gov.uk/transition

EC EUROPA

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-

partnership_en

EC EUROPA - Readiness notices

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-

partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Τμήμα Τελωνείων – BREXIT – Q&A

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

https://www.gov.uk/transition
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
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument


Ερωτήσεις – Απορίες

Έφη Νικολάου 22601664

Ειρήνη Παπαντωνίου 22601665

Email brexitinfo@customs.mof.gov.cy


