
BREXIT

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
και Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)

(Συμφωνία)  

18 Φεβρουαρίου 2021

ΚΕΒΕ 



Προσωρινή εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι  
28 Φεβρουαρίου 2021 μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή 
μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

Εγκύκλιος ΕΕ-«Κ»(170) και συμπληρωματική της 

Τι αλλάζει;

Κατά την εισαγωγή

▪ ακολουθούνται οι τελωνειακές διαδικασίες

▪ επιβάλλεται ΦΠΑ με βάση τον εκάστοτε συντελεστή

▪ γίνεται έλεγχος από τις διάφορες υπηρεσίες ανάλογα 
με το προϊόν (Υγειονομικές, Κτηνιατρικές, Τμήμα 
Επιθεώρησης Εργασίας κ.λ.π.)

Εφαρμογή της Συμφωνίας



Προτιμησιακή μεταχείριση - Μηδενισμός εισαγωγικών 

δασμών

Δεν επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί από το 

ένα μέρος της Συμφωνίας σε όλα τα 

εμπορεύματα καταγωγής του άλλου μέρους

Η προτιμησιακή μεταχείριση ζητείται:

▪ κατά το χρόνο τελωνισμού ή

▪ εκ των υστέρων εντός τριών ετών από την 

ημερομηνία τελωνισμού  



Προϋποθέσεις παραχώρησης προτιμησιακής μεταχείρισης

▪ το προϊόν να είναι καταγόμενο

▪ βεβαίωση καταγωγής από τον εξαγωγέα

- για μια αποστολή 

- για πολλαπλές αποστολές                                      

πανομοιότυπων προϊόντων

Εξαγωγέας είναι πρόσωπο που εδρεύει στο ένα μέρος 

και εξάγει ή παράγει τα καταγόμενα εμπορεύματα και 

εκδίδει βεβαίωση καταγωγής 

▪ γνώση του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι 

καταγόμενο

Ο εισαγωγέας πρέπει να έχει στην κατοχή του  στοιχεία 

που επιβεβαιώνουν την καταγωγή



Βεβαίωση καταγωγής 

▪ συντάσσεται από τον εξαγωγέα μόνο για καταγόμενα

προϊόντα, δηλαδή όσα πληρούν το σχετικό κανόνα 

καταγωγής (παράρτημα Orig. 2 της Συμφωνίας)

▪ από εξαγωγέα στην ΕΕ για εμπορεύματα καταγωγής 

ΕΕ και από εξαγωγέα στο ΗΒ για εμπορεύματα 

καταγωγής ΗΒ

▪ σε οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο περιγράφονται με 

ακρίβεια τα εμπορεύματα, πρωτότυπο ή αντίγραφο

- τιμολόγιο

- άλλο εμπορικό έγγραφο

- σε χαρτί το οποίο φέρει τα στοιχεία του εξαγωγέα

- σε έγγραφο μεταφοράς



…βεβαίωση καταγωγής

▪ Εξαγωγές από την ΕΕ προς το ΗΒ

- εμπορεύματα αξίας κάτω των 6.000 ευρώ από 

οποιονδήποτε εξαγωγέα

- εμπορεύματα από 6.000 και άνω από εγγεγραμμένο 

εξαγωγέα στο σύστημα REX

▪ Εξαγωγές από το ΗΒ προς την ΕΕ

- για εμπορεύματα οποιασδήποτε αξίας χρειάζεται

αριθμός EORI του ΗΒ

Έλεγχος της ισχύος του EORI μπορεί να γίνει στην 

ιστοσελίδα:

https://www.gov.uk/check-eori-number

https://www.gov.uk/check-eori-number


…βεβαίωση καταγωγής

▪ έχει συγκεκριμένο λεκτικό (παράρτημα Orig. 4 της 

Συμφωνίας)

▪ ισχύει για 12 μήνες 

▪ πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο που γίνεται το 

αίτημα για προτιμησιακή μεταχείριση



…βεβαίωση καταγωγής

Περιλαμβάνει:

▪ σαφή προσδιορισμό της καταγωγής, δηλαδή ΕΕ 

(EU) ή ΗΒ (GB, UK) όχι και τα δύο (EU/ UK)

▪ τον αριθμό αναφοράς του εξαγωγέα

- αριθμός REX (Registered Exporter) για εξαγωγέα 

στην ΕΕ, για αξίες από 6.000 ευρώ και άνω

- αριθμός EORI για εξαγωγέα στο ΗΒ για κάθε αξία

▪ το όνομα του εξαγωγέα

▪ τόπο και ημερομηνία



Βεβαίωση καταγωγής για πολλαπλές αποστολές  

▪ για πανομοιότυπα προϊόντα

▪ εισαγωγή εντός περιόδου που ορίζεται στη βεβαίωση 

καταγωγής

▪ η περίοδος δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες



Εγγεγραμμένοι εξαγωγείς

▪ υποβολή στο Αρχιτελωνείο πρωτότυπης αίτησης για 

παραχώρηση άδειας εγγεγραμμένου εξαγωγέα  

▪ Σύνδεσμος για εμφάνιση της αίτησης

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/5CE8C8E578F52E8

FC2258153004036DA/$file/170526g_01ChrM_entipo%20ΚΜ.pdf?OpenEle

ment

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/5CE8C8E578F52E8FC2258153004036DA/$file/170526g_01ChrM_entipo%20ΚΜ.pdf?OpenElement


Μικρές αποστολές  

0% εισαγωγικός δασμός σε καταγόμενα προϊόντα χωρίς την 
υποχρέωση παρουσίασης αποδεικτικού καταγωγής

▪ σε μικροδέματα που αποστέλλονται στην Κύπρο

- από ένα ιδιώτη σε άλλο ιδιώτη και

- που προορίζονται για χρήση από τον ίδιο ή την 
οικογένεια του και

- είναι αξίας μέχρι 500 ευρώ και

- δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα  

▪ σε προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών 
αποσκευών ταξιδιώτη, αξίας μέχρι 1200 ευρώ

Οι διαδικτυακές αγορές δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω 
πρόνοιες.

Διεξάγονται έλεγχοι ως προς την καταγωγή



Προσωπικά είδη

Εισαγωγή από ταχυμεταφορείς:

▪ Καταγόμενα

- από ένα ιδιώτη σε άλλο ιδιώτη, αξίας μέχρι 500 ευρώ:

0% δασμός χωρίς αποδεικτικό καταγωγή - καταβολή ΦΠΑ για  
είδη αξίας 17,09 ευρώ και άνω. 

Νοείται ότι ισχύουν οι πρόνοιες των απαλλαγών για μικρές 
αποστολές (έως 150 ευρώ πραγματική αξία) 

- άνω των 500 ευρώ:

0% δασμός με αποδεικτικό  καταγωγής και καταβολή ΦΠΑ

▪ Μη καταγόμενα

- καταβολή αναλογούντος εισαγωγικού δασμού και ΦΠΑ ανά  
είδος

- είδη πραγματικής αξίας έως 700 ευρώ, δυνατότητα χρήσης 
κατ΄ αποκοπή δασμού 2,5%



Δήλωση προμηθευτή

Ένας εξαγωγέας συχνά εκδίδει βεβαίωση καταγωγής με 

βάση μια δήλωση προμηθευτή.

Η βεβαίωση καταγωγής μπορεί να εκδοθεί χωρίς τη 

δήλωση προμηθευτή για μια μεταβατική περίοδο έως τις 

31/12/2021, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την 1/1/2022 

ο εξαγωγέας θα έχει στην κατοχή του τη δήλωση 

προμηθευτή.   



Κανόνες καταγωγής

▪ παρατίθενται στο παράρτημα Orig. 2 της Συμφωνίας

▪ ξεχωριστός κανόνας για κάθε είδος

▪ απαραίτητη προϋπόθεση για τη βεβαίωση καταγωγής 

είναι να πληρούται ο σχετικός κανόνας



…κανόνες καταγωγής

Είδη κανόνων καταγωγής:

▪ εξ ολοκλήρου παραγόμενο π.χ. κρέας (κεφ. 02), 

λαχανικά (κεφ. 07) 

▪ αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη π.χ. τσάντες 

(κλάση 4202), πλαστικά κουτιά (κλάση 3923)

▪ διαδικασία παραγωγής π.χ. υφάσματα (κλάσεις 6001-

6006)

▪ μέγιστο ποσοστό μη καταγόμενων υλών π.χ. είδη 

ζαχαροπλαστικής (κλάση 1704)

▪ άλλες ειδικές απαιτήσεις



…κανόνες καταγωγής

Διαδικασία για να διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν σας είναι 

καταγόμενο:

▪ καθορισμός του προϊόντος

▪ δασμολογική κατάταξη του

▪ εντοπισμός του σχετικού κανόνα καταγωγής

▪ πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε

- καταγόμενες EU περιλαμβανομένης και της  

σώρευσης

- μη καταγόμενες (τρίτων χωρών)



…κανόνες καταγωγής

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Access2Markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

ROSA (Rules of Origin Self Assessment)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-

markets/en/content/rules-origin-access2markets

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-access2markets


Διμερής σώρευση καταγωγής

Ένα προϊόν καταγωγής του μέρους Α θεωρείται 

καταγόμενο στο άλλο μέρος Β όταν χρησιμοποιείται ως 

υλικό για την παραγωγή άλλου προϊόντος στο μέρος Β, 

με την προϋπόθεση ότι υφίσταται επεξεργασία πέραν 

των ανεπαρκών εργασιών. 



…διμερής σώρευση καταγωγής

Παραδείγματα ανεπαρκών εργασιών (άρθρο Orig. 7): 

▪ εργασίες διατήρησης όπως ξήρανση, κατάψυξη,   

φύλαξη σε άλμη για εξασφάλιση της καλής  

κατάστασης κατά τη μεταφορά 

▪ σιδέρωμα

▪ πλύσιμο, καθάρισμα

▪ κοσκίνισμα, διαλογή

▪ απλή συνένωση μερών ή αποσυναρμολόγηση

▪ απλή τοποθέτηση σε δοχεία κ.λ.π.



Χρήσιμες ιστοσελίδες

Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο Tariff

http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-
web/#!/taric/measure/mcc/search

Δασμολόγιο Ηνωμένου Βασιλείου

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections

Χρήσιμες ερωτήσεις/απαντήσεις – κατάλογος αρμοδίων 
αρχών ελέγχου

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/1FB04
5750A63DC2CC225863900280873/$file/brexit_faq_website%
2031_12_2020.pdf

http://tariff-prod.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-web/#!/taric/measure/mcc/search
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/1FB045750A63DC2CC225863900280873/$file/brexit_faq_website%2031_12_2020.pdf


Παροχή Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (ΔΔΠ)

και Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής (ΔΠΚ)

Για ΔΔΠ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον 
πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/FB4B13257D2327EBC22583
BC0039A979?opendocument

Για ΔΠΚ αποστολή επιστολής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
στο Αρχιτελωνείο 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/FB4B13257D2327EBC22583BC0039A979?opendocument



