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Λίγα λόγια για την εταιρεία μας 

• Ιδρύθηκε & δραστηριοποιείται στο χώρο των Εισαγωγών – Εξαγωγών από το 1975.

• Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθηκών 1900m2 & γραφείων 300m2 από το 1993.

• Το 75 % του τζίρου αφορά απαλλασσόμενες πωλήσεις 

• Είναι η πρώτη φορολογική αποθήκη που ιδρύθηκε στην χώρα.

• Η πρώτη ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής  Αποταμίευσης

• Έχει το μεγαλύτερο κωδικολόγιο 4000 κωδ στο Ο.Π.Σ.Τ.

• Είναι η πρώτη η εταιρεία που επανα-πιστοποιήθηκε με βάση τα νέα πρότυπα του 

ενωσιακού  τελωνειακού κώδικα  952/13

• Είναι πρώτη που έλαβε άδεια απλοποιημένων διαδικασιών εξαγωγής και για 

προϊόντα ΕΦΚ

• Κάτοχος Άδειας Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού πλοίων από το 1987



Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

• Πωλήσεις Εξωτερικού – Εξαγωγές (Τρίτες Χώρες, Εφοδιασμοί, 

τριγωνικές, Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις) 

• Πωλήσεις Εσωτερικού – Εισαγωγές (Χονδρική πώληση ποτών, 

ζύθου κλπ, Εφοδιασμοί Πλοίων, Duty Free Shops, Πρεσβείες)

• Παροχή Υπηρεσιών (Logistics 3PL, τελωνειακού αντιπροσώπου, & 

τελωνειακού συμβούλου)



Top Trading Export Company 2019 – THE GREEK EXPORT BRONZE AWARDS

Top Trading Export Company 2020 – THE GREEK EXPORT SILVER AWARDS 

Top Trading Export Company 2021 – THE GREEK EXPORT SILVER AWARDS









ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 



Εξαγωγή Εμπορευμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

(ΑΡΘΡΟ 5 σημείο 16γ του  ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 952/2013)

• Τι θεωρείται Εξαγωγή

• Οι Εξαγωγές Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ βάσει του άρθρου 24 του 

Ν.2859/2000

• Η πλατφόρμα Access2Market Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις 



Ορισμός του Εξαγωγέα άλλαξε το 2021

Αρ.1(19) Κανονισμός 2015/2446 όπως τροποποιήθηκε από τον 2018/1063

• Πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης και έχει την 

εξουσία να αποφασίσει για τη μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού 

εδάφους της Ένωσης

Έτσι ως εξαγωγέας μπορεί να ενεργεί είτε ο πωλητής των εμπορευμάτων είτε ένα άλλο 

πρόσωπο το οποίο ύστερα από συμφωνία με τον πωλητή αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

διενέργεια των τελωνειακών διατυπώσεων και την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του 

τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.

• Στις  περιπτώσεις παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας 

πωλητή π.χ. Έλληνα σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή Γάλλου και την 

απευθείας εξαγωγή τους προς Τρίτη χώρα  δεν απαιτείται η λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ από τον 

εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος υποκείμενο στο φόρο, πχ Γάλλου 



Συμπλήρωση Εντύπου ΕΔΕ

➢ Στη θέση 2 (ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ)της Διασάφησης Εξαγωγής αναγράφεται ο  ΕΟRΙ του 

εγκατεστημένου στη χώρα μας πωλητή.

➢ Στη θέση 8(ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) της Διασάφησης Εξαγωγής αναγράφονται τα στοιχεία του 

παραλήπτη στην τρίτη χώρα.

➢ Στη θέση 22 της Διασάφησης Εξαγωγής αναγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου, 

που εκδίδει ο εγκατεστημένος στη χώρα μας πωλητής.

➢ Στη θέση 44 (ΜΝΕΙΕΣ) συμπληρώνεται ο κωδικός 1708 «εγκατεστημένος στη χώρα μας 

πωλητής <<ΠΟΛ. 1167» και ο αριθμός  τιμολογίου.

• Στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία που αφορούν στην παράδοση των αγαθών από το 

εγκατεστημένο στη χώρα μας πρόσωπο τα οποία  εξάγει εκτός της Κοινότητας δεν 

επιβάλλεται ΦΠΑ αλλά αναγράφονται, πέραν των άλλων, και τα στοιχεία του 

παραλήπτη των αγαθών στην τρίτη χώρα.



Ειδικότερα …

Εάν όμως :

Ο  εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος αγοραστής Γαλλος των εμπορευμάτων, δεν εκχωρεί το 

δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων και τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής ως εξαγωγέας

σύμφωνα με το άρθρο 1 Παρ 19 καν 2446/15 (πρωην αρ 788 του καν.2454/93) απαιτείται η λήψη 

ΑΦΜ/ΦΠΑ στη χώρα μας, προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξαγωγή.

Η απαλλαγή από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που εξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε και 

η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής αφορά μόνο οριστική 

εξαγωγή αγαθών με κωδικό 10 στη θέση 37 (τελωνειακό καθεστώς) των διασαφήσεων εξαγωγής. 

Η χορήγηση Ειδικού Διπλοτύπου καλύπτει και οριστική εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών που έχουν 

τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με καταβολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων βάσει του άρθρου 24 παρ. 

1ζ του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000 με τη διαδικασία της Δ. 1163/2001 Α Υ.Ο. καθώς και εγχώριων αγαθών 

που έχουν τεθεί σε καθεστώς μεταποίησης με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής βάσει του 

Κεφαλαίου Δ΄της ΠΟΛ.1020/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.



Τελωνειακή Διαδικασία Εξαγωγής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1068393/2016

• Να υπάρχει σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλητή και αγοραστή από την οποία απορρέουν τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών και παράγονται έννομα αποτελέσματα,

• Μεταβίβαση της κυριότητας των εμπορευμάτων δηλ. μεταβίβαση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος ως κύριος αγαθά 

με την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων και

• Μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης κατά τα ειδικότερα συμφωνηθέντα στη 

σύμβαση πώλησης.

• Παράλληλα και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ (άρθρο 24 ν. 2859/2000) '' κώδικας ΦΠΑ'' ) σε συνδυασμό 

με τις αντίστοιχες κανονιστικές πράξεις και εγκυκλίους διαταγές, οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που εξάγονται από 

την Ένωση από τον πωλητή, απαλλάσσονται από τον φόρο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής υποβάλλει 

διασάφηση εξαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στην τελωνειακή νομοθεσία και διαθέτει:

• τιμολόγιο πώλησης το οποίο δηλώνεται επί της διασάφησης εξαγωγής θέση 44 του ΕΔΕ 

• αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (ΙΕ599) 

• αποδεικτικό μεσολαβούσης τράπεζας από το οποίο προκύπτει η καταβολή του αντίτιμου της αξίας του τιμολογίου 

πώλησης.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/5


Τελωνειακή Διαδικασία Εξαγωγής

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί 

• οι προκαταρκτικές ενέργειες για την εμπορική συναλλαγή 

• παραγγελία, καθορισμός των εμπορικών όρων (incoterms) 

• του τιμήματος μεταξύ των δύο μερών, , τα εμπορεύματα πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο εξαγωγής 
για να γίνουν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού 
εδάφους της ΕΕ.

Η τελωνειακή διαδικασία γίνεται για δύο λόγους

• Ο πρώτος είναι η διαπίστωση μη ύπαρξης απαγορεύσεων ή περιορισμών για τα εξαγόμενα εμπορεύματα ή 

αν υπάρχουν, η έγκριση από την αρμόδια αρχή για την εξαγωγή των εμπορευμάτων.

• Ο δεύτερος είναι η παροχή στον εξαγωγέα της βεβαίωσης εξόδου IE599 από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ ως 

δικαιολογητικό απαλλαγής του τιμολογίου από ΦΠΑ ή Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή άλλους φόρους.



Διασάφηση Εξαγωγής

Η διασάφηση εξαγωγής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις για το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο 

(ΕΔΕ)  Τ.2556 /2007 Οδηγίες συμπλήρωσης Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου – Κανονισμός (ΕΚ) 2286/03 και 

υποβάλλεται μέσω του ICISNET στο τελωνείο του τόπου εγκατάστασης του Εξαγωγέα ή του τόπου όπου 

προσκομίζονται τα εμπορεύματα για παραλαβή εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ.

Μετά την υποβολή της διασάφησης λαμβάνεται μήνυμα απελευθέρωσης των εμπορευμάτων μήνυμα ΙΕ529 ή για 

έλεγχο των εγγράφων μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό Ο (οπότε πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή των 

υποστηρικτών εγγράφων, Απόφαση  Α.5016701/2015.  Εγκύκλιος ΔΤΔ Α 5022456/2015 ή φυσικού ελέγχου 

μήνυμα ΙΕ560 με κωδικό 1.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικαστικών θεμάτων και του ενδεχόμενου ελέγχου των εμπορευμάτων εκδίδεται η 

άδεια απελευθέρωσης των εμπορευμάτων  Σ.Ε.Ε για φόρτωση στο μέσο μεταφοράς  για την προσκόμιση στο 

Τελωνείο εξόδου και φόρτωσης στο τελικό μεταφορικό μέσο π.χ πλοίο -αεροπλάνο. και την έξοδο από το 

τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.



Διασάφηση Εξαγωγής

1. Έξοδος των εμπορευμάτων

Όταν η μεταφορά πραγματοποιείται οδικώς, η έξοδος των εμπορευμάτων γίνεται από το τελωνείο των χερσαίων συνόρων , 

αντίστοιχα όταν πραγματοποιείται με πλοίο ή αεροσκάφος στα διεθνή λιμάνια ή στα διεθνή αεροδρόμια, από τα οποία τα 

μέσα μεταφοράς πλοία, αεροσκάφη εξέρχονται μαζί με τα εμπορεύματα από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. (Προσοχή 

αποστολή μηνύματος ΙΕ507 γνωστοποίηση άφιξης εμπορευμάτων). 

Τα εμπορεύματα συνοδεύονται από το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) το οποίο παραδίδεται στο τελωνείο εξόδου για 

την άσκηση ή μη του τελικού ελέγχου με βάση το έλεγχο κινδύνου (risk analysis)  πριν την έξοδο των εμπορευμάτων.

Με την έξοδο των εμπορευμάτων το τελωνείο εξόδου στέλνει μήνυμα εξόδου ΙΕ 518 στο τελωνείο εξαγωγής και έτσι 

ολοκληρώνεται η τελωνειακή διαδικασία εξαγωγής.

Το τελωνείο εξαγωγής εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης της εξαγωγής ΙΕ599 την οποία κοινοποιεί στον Εξαγωγέα και την 

αρμόδια ΔΟΥ για την απαλλαγή από ΦΠΑ ή για τακτοποίηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του Φόρου Κατανάλωσης 

για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε τέτοιους φόρους.



Διασάφηση Εξαγωγής

2. Τελωνείο εξαγωγής και εξόδου στο ίδιο σημείο

Όταν η μεταφορά των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού  εδάφους της ΕΕ πραγματοποιείται με θαλάσσια ή αεροπορικά 

ή σιδηροδρομικά μέσα ή αναλαμβάνεται από ταχυδρομική υπηρεσία, παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της εξαγωγής 

στο τελωνείο εξαγωγής το οποίο ενεργεί ταυτόχρονα και ως τελωνείο εξόδου.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται:

• όταν η έξοδος είναι άμεση χωρίς διέλευση από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος 

• όταν τα εμπορεύματα διέρχονται από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος, αλλά παραλαμβάνονται από το τελωνείο 

εξαγωγής με ενιαία σύμβαση μεταφοράς (ενιαία φορτωτική) αρ. 329 Κανονισμού 2447/15 μέχρι την παράδοσή τους 

στην τρίτη χώρα προορισμού.

Στις περιπτώσεις αυτές η εξαγωγή ολοκληρώνεται και η διασάφηση κλείνει με την παραλαβή των εμπορευμάτων από το 

τελωνείο εξαγωγής το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα και ως τελωνείο εξόδου.



Δυνατότητα υποβολής διασάφησης εξαγωγής σε άλλο Κράτος 
Μέλος της Ε.Ε.

ΠΟΛ.1181 10/8/2015

Εξαγωγείς εγκατεστημένοι στη χώρα μας έχουν τη δυνατότητα υποβολής της διασάφησης εξαγωγής σε τελωνείο άλλου 

Κράτους Μέλους της Ε.Ε εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

➢ τα προς εξαγωγή εμπορεύματα συσκευάζονται σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε ή

➢ φορτώνονται σε τελικό μέσο μεταφοράς σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

Όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο πώλησης προς 

εξαγωγή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» σε συνδυασμό με την αριθ. ΠΟΛ.1262/93 

Α.Υ.Ο και την αριθ. Πρωτ. Δ19Α 5013811 ΕΞ/03.06.2014 Δ.Υ.Ο, η παράδοση των αγαθών που εξάγονται απαλλασεται από 

ΦΠΑ εφοσον προκυπτει από πραγματικά περιστατικά κάθε εξαγωγής  και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

➢ η πραγματοποίηση της συναλλαγής και

➢ η έξοδος των αγαθών από το έδαφος της Ε.Ε, ανεξάρτητα από το Κράτος Μέλος που κατατέθηκε η Διασάφηση 

εξαγωγής. 



Πιστοποιητικά Προτιμησιακής Καταγωγής EUR1

Απόφαση Δ17Γ 5005477 ΕΞ 3.2.2012, αρθ.64 παραγρ.1 Τελωνειακου
Ενωσιακού Κώδικα 952/2013 
To πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 χρησιμοποιείται στις εξαγωγές  
εμπορευμάτων για τη μείωση ή απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών 
στη Χώρα εισαγωγής, εφόσον αυτή έχει εμπορική συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πιστοποιητικό EUR.1 μπορεί να εκδοθεί από οποιονδήποτε 
Εξαγωγέα με δήλωση του επί του τιμολογίου για κάθε αποστολή που 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα που περιέχουν προϊόντα 
καταγωγής η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ 
Κανονισμός 2447/15
Για τις χώρες Σ.Γ.Π. εκδίδεται FORM Α



Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα

Στην  αριθμ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 3.2.2012 αναφέρονται :

• Ο ορισμός, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Εγκεκριμένου 
Εξαγωγέα.

• Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή 
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο 
Εξαγωγέα

• Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου 
Εξαγωγέα»



Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ)-(REX)

• Σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές διατάξεις και του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα κάθε εξαγωγέας που 

εγγράφεται μπορεί να πιστοποιεί ο ίδιος την καταγωγή των εμπορευμάτων στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό 

έγγραφο, εκδίδοντας «Βεβαίωση Καταγωγής», ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγόμενων εμπορευμάτων.

• Η «Βεβαίωση Καταγωγής» φέρει πάντοτε τον αριθμό «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα», εφόσον η αξία των 

καταγόμενων προϊόντων που αποστέλλονται υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.

• Το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) αρχικά εφαρμόστηκε για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων 

(Σ.Γ.Π.) και στη συνέχεια άρχισε να εφαρμόζεται και στο πλαίσιο άλλων Προτιμησιακών Συμφωνιών όπως :

Α. Η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (ΣΟΕΣ) ΕΕ -Καναδά

Β. Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας,

Γ. Η Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 

της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 1176336/1-12-2016 σχετική  Εγκύκλιος Ε. 1032953/2017



Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ)-(REX)

• Δ. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και η 

Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη σύνδεση Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (χώρες ΥΧΕ).

Βάσει του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο., οι Εγγεγραμμένοι Εξαγωγείς 

συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

α) πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων τα οποία πληρούν τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης και 

είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που έχουν καθορισθεί για τα εν λόγω εμπορεύματα,

β) τηρούν τα προβλεπόμενα λογιστικά αρχεία για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων που πληρούν 

τα κριτήρια προτιμησιακής μεταχείρισης. Τα αρχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εξαγόμενα 

εμπορεύματα, τους αντίστοιχους αριθμούς των διασαφήσεων εξαγωγής και τους αριθμούς τιμολογίων ή άλλων 

εμπορικών εγγράφων επί των οποίων έχει συνταχθεί «Βεβαίωση Καταγωγής»



Παθητική Τελειοποίηση – Προσωρινή Εξαγωγή

Όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται προσωρινά εκτός του τελωνειακού 

εδάφους της ΕΕ με σκοπό είτε να μεταποιηθούν είτε να εκτεθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να επανέλθουν 

στο τελωνειακό έδαφος, εφαρμόζονται διατυπώσεις εξαγωγής προκειμένου 

να εξασφαλιστεί ότι η εξαγωγή είναι προσωρινή. 

Σε περίπτωση επανεισαγωγής είτε μεταποιημένων είτε στην ίδια 

κατάσταση, εφαρμόζονται οι δασμοί για την προστιθέμενη αξία ή απαλλαγή 

από δασμούς σε περίπτωση μη μεταποίησης αυτών. 



Επαναεξαγωγή μη Ενωσιακών Εμπορευμάτων 

• Τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που έχουν εισέλθει στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ τίθενται από τη στιγμή της 

εισόδου τους σε τελωνειακή επιτήρηση σε χώρους προσωρινής εναπόθεσης , ή σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης ή 

τίθενται ύστερα από εφαρμογή σχετικής διαδικασίας σε ειδικό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, 

ενεργητικής τελειοποίησης, προσωρινής εισαγωγής.

• Η αποστολή των εμπορευμάτων από τα ως άνω καθεστώτα εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ υπόκειται σε 

εφαρμογή τελωνειακών διατυπώσεων που εξασφαλίζουν την τελωνειακή επιτήρηση μέχρι την έξοδό τους από 

το τελωνειακό έδαφος.

• Οι τελωνειακές διατυπώσεις συνίστανται στην  υποβολή είτε διασάφησης επανεξαγωγής είτε διασάφησης 

διαμετακόμισης (Τ1), εξωτερική κοινοτική διαμετακόμιση.

• Όταν η έξοδος των εμπορευμάτων γίνεται με άμεση μεταφορά με θαλάσσια ή αεροπορικά μέσα μεταφοράς 

από ελεύθερη ζώνη ή προσωρινή εναπόθεση οι  τελωνειακές διατυπώσεις συνίστανται στην υποβολή είτε 

Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου είτε Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής. 



Κεντρικός Εκτελωνισμός

Ο Κεντρικός Εκτελωνισμός (ΚΕ) είναι μία απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής που 

επιτρέπει στον δικαιούχο που έχει εμπορεύματα σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα εκτελωνίζει 

για το τελωνειακό καθεστώς που επιθυμεί με κατάθεση της διασάφησης στο τελωνείο όπου έχει την έδρα  του.

Ο Κ.Ε. εφαρμόζεται από δύο τελωνεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Το τελωνείο υποβολής της διασάφησης (τελωνείο ελέγχου) και το τελωνείο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα 

(τελωνείο προσκόμισης).

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον Κ.Ε. είναι :

• του άρθρου 179 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013), το οποίο καθορίζει τους όρους 

χορήγησης της άδειας Κ.Ε. 

• Ένας εκ των όρων για τη χορήγηση άδειας ΚΕ είναι ο δικαιούχος να έχει λάβει άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού 

Φορέα (ΑΕΟ C) 

• Tων άρθρων 229 – 232 του καν 2015/2447 στα οποία καθορίζονται ο τρόπος διαβούλευσης των τελωνειακών 

αρχών που βρίσκονται στα κράτη μέλη στα οποία θα εφαρμόζεται ο ΚΕ και οι ενέργειες κάθε τελωνείου 

(ελέγχου και προσκόμισης) για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο αιτούμενο καθεστώς και την έκδοση της 

σχετικής άδειας απελευθέρωσης.

• Tου άρθρου 149 του καν. 2015/2446, το οποίο ορίζει τα καθεστώτα για τα οποία μπορεί να χορηγείται άδεια ΚΕ. 



Κεντρικός Εκτελωνισμός

• Τα καθεστώτα αυτά είναι:

α) θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία· 

β) τελωνειακή αποταμίευση· 

γ) προσωρινή εισαγωγή· 

δ) ειδικό προορισμό·

ε) τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

στ) τελειοποίηση προς επανεισαγωγή

ζ) εξαγωγή

η) επανεξαγωγή

Να σημειωθεί ότι ο ΚΕ δεν εφαρμόζεται για τη διαμετακόμιση.

Ο ΚΕ προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία όταν ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα επιτρέπει 

την επικοινωνία του τελωνείου ελέγχου με το τελωνείο προσκόμισης, το οποίο σύμφωνα με το Πολυετές 

Στρατηγικό Σχέδιο Multiannual Strategic Plan (MASP) αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025.



Κεντρικός Εκτελωνισμός Εξαγωγής

Ο ΚΕ εξαγωγής εφαρμόζεται όταν τα εμπορεύματα βρίσκονται σε τελωνείο ενός κράτους μέλους και ο 
εξαγωγέας βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

Στην περίπτωση αυτή ο εξαγωγέας υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Το τελωνείο ελέγχου προβαίνει στις εξής ενέργειες:

α) διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους για την επαλήθευση της τελωνειακής διασάφησης · 

β) διαβιβάζει αμέσως την τελωνειακή διασάφηση ή τη γνωστοποίηση και τα αποτελέσματα της σχετικής 
ανάλυσης κινδύνων στο τελωνείο στο οποίο προσκομίστηκαν τα εμπορεύματα· 

γ) ενημερώνει σχετικά το τελωνείο στο οποίο προσκομίστηκαν τα εμπορεύματα για ένα από τα εξής: 

i) ότι τα εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς εξαγωγης.

ii) ότι απαιτούνται τελωνειακοί έλεγχοι για επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης και για εξέταση των 
εμπορευμάτων.



Κεντρικός Εκτελωνισμός Εξαγωγής

• Το τελωνείο προσκόμισης διενεργεί τον ζητούμενο έλεγχο και ενημερώνει σχετικά το τελωνείο ελέγχου.

• Όταν το τελωνείο ελέγχου δεν ζητά πραγματοποίηση ελέγχων ή όταν ολοκληρωθούν οι ζητηθέντες έλεγχοι 
από το τελωνείο προσκόμισης, εκδίδεται η άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων.

• Κατά την εξαγωγή, το τελωνείο ελέγχου, μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων, 
καθιστά διαθέσιμα τα στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής,  στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου. Το τελωνείο 
εξόδου ενημερώνει το τελωνείο ελέγχου για την έξοδο των εμπορευμάτων και πιστοποιεί την έξοδο των 
εμπορευμάτων στον διασαφιστή αποστέλλοντας το σχετικό μήνυμα (ΙΕ599).



Κεντρικός Εκτελωνισμός Επαναεξαγωγής

Ανάλογες διαδικασίες με την εξαγωγή εφαρμόζονται και για τον ΚΕ 

επανεξαγωγής από ειδικά καθεστώτα τελωνειακής αποταμίευσης, 

Ενεργητικής τελειοποίησης και προσωρινής εξαγωγής.



Απλουστευμένες Διατυπώσεις Εξαγωγής

Τελωνειακές απλουστεύσεις – Απλουστευμένη διασάφηση / Εγγραφή στις 

λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή.



Τελωνειακές Διαδικασίες για ταχυδρομικές Αποστολές από 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Κ.Υ.Α  Απόφαση 1181957/9-12-2016 που κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο Δ.Τ.Δ 1094213/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄44/7-3-2012) φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας στη χώρα 

μας παραμένει έως τις 31.12.2028 η ΕΛΤΑ Α.Ε.

Ορισμός «ταχυδρομικού αντικειμένου» (σημείο 12 του άρθρου 2), είναι  πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, 

βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς 

εμπορική αξία, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης, 

όπως αυτή ισχύει.



Τελωνειακές Διαδικασίες για ταχυδρομικές Αποστολές από 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Καθιερώνονται οι δηλώσεις CN22 και CN23 ως έντυπα για την υπαγωγή εμπορευμάτων αξίας έως 1.000 ευρώ σε 

καθεστώς εξαγωγής και καταργείται αντίστοιχα η υποχρέωση υποβολής ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής για ταχυδρομικές 

αποστολές (μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ ΑΕ)» .

Α. Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους εως 2 KGS

ακολουθείται η εξής διαδικασία /

• Ο εξαγωγέας συμπληρώνει το έντυπο CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στη Τρίτη χώρα. 

• Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας επιθυμεί για συγκεκριμένες αποστολές την απαλλαγή ΦΠΑ κατά την 

κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων ζητείται από τον εξαγωγέα επιπλέον η πλήρης και σωστή 

συμπλήρωση και της τελωνειακής δήλωσης CN23 (μονόφυλλο πράσινο έντυπο). 

• Το έντυπο CN23 φωτοτυπείται σε 2 αντίγραφα . 

✓ Το πρώτο αντίτυπο συνοδεύει το αντικείμενο και

✓ το δεύτερο αντίτυπο κρατείται στο κατάστημα για αρχειοθέτηση και ο πελάτης παραλαμβάνει το πρωτότυπο 

(πράσινο) ως βεβαίωση για την πραγματοποίηση της εξαγωγής.



Τελωνειακές Διαδικασίες για ταχυδρομικές Αποστολές από 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Β. Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ ο εξαγωγέας συμπληρώνει το 

έντυπο CN23 σε δύο αντίτυπα.

Ως προς την κατάταξη του εμπορεύματος (θέση 7 του CN23)  υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του σχετικού 

κωδικού εμπορεύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr και εν συνεχεία, επιλογή: ηλεκτρονικές 

συναλλαγές/TARIC-Διαχείριση Δασμολογίου

Στις περιπτώσεις 

Α. αντικειμένων άνω των 1.000 ευρώ και

Β. αντικειμένων που ανεξαρτήτως αξίας υπόκεινται σε

- Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

- μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις 



Τελωνειακές Διαδικασίες για ταχυδρομικές Αποστολές από 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας 

Τηρούνται οι προβλεπόμενες διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης στο αρμόδιο 

τελωνείο εξαγωγής καθώς και τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23. Επειδή η ταχυδρομική μεταφορά εμπίπτει στις 

διατάξεις περί ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα 

παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 

(άρθρο 329 Καν.2447/15). Το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου. Προκειμένου δε να γίνει η 

οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής και η αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 από το τελωνείο, ο εξαγωγέας 

προσκομίζει στο τελωνείο το ΣΕΕ καθώς και το αντίτυπο του CN23, σφραγισμένο από το ταχυδρομικό κατάστημα.

Έλεγχοι στην έξοδο

Το Γ.Ε.Τ.Α. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συσκευασία και φόρτωση 

των εξερχόμενων αεροπορικώς ή και οδικώς προς τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων.



Τελωνειακές Διαδικασίες για ταχυδρομικές Αποστολές από 
Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Απαλλαγή από ΦΠΑ 

(α) υποβολή τελωνειακής δήλωσης CN23 (στις περιπτώσεις εξαγωγής ταχυδρομικών αντικειμένων κάτω από 1000 
ευρώ).

(β) τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» με 
την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ» και δηλώνεται επί του οικείου 
τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής. 

Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ σε αγοραστή-ιδιώτη 
εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης 
(απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη.

(γ) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε όπως προκύπτει:

i. για εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων με τελωνειακές δηλώσεις CN 23, οι δηλώσεις αυτές σφραγισμένες από 
εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ.,

ii. για εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων με συνήθεις διασαφήσεις εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 
«Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» το οποίο αποστέλλεται από το Τελωνείο εξαγωγής στον εξαγωγέα. 

(δ) τραπεζικό μέσο πληρωμής κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ 1203/2016 Απόφαση ΓΓΔΕ. 

Οι εξαγωγείς τηρούν στο αρχείο τους τα ανωτέρω δικαιολογητικά για 10 χρόνια και τα επιδεικνύουν σε ενδεχόμενο 
έλεγχο από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ



Α.Ε.Ο (Authorized Economic Operator) - Απλουστευμένες Διαδικασίες

Νομοθεσία:  952/2013 Αρ.38

Η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα συνίσταται στα ακόλουθα είδη πιστοποιητικού: 

α) αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα με πιστοποιητικό ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις,

β) αυτό του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα με πιστοποιητικό ως προς την ασφάλεια και την προστασία,

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.Ο 

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα είναι τα εξής: 

α) η απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας και 

των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων 

σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, 

β) η επίδειξη από τον αιτούντα υψηλού επιπέδου ελέγχου των δραστηριοτήτων του και της ροής των 

εμπορευμάτων μέσω ενός συστήματος διαχείρισης εμπορικών και, κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρίσεων, 

το οποίο να επιτρέπει τη διεξαγωγή κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων,

γ) η οικονομική φερεγγυότητα, η οποία τεκμαίρεται εάν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια 

που να του επιτρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, 



Α.Ε.Ο (Authorized Economic Operator) - Απλουστευμένες Διαδικασίες

δ) πρακτικά κριτήρια επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων που σχετίζονται άμεσα με την ασκούμενη 

δραστηριότητα, και 

ε) ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία, τα οποία θεωρείται ότι πληρούνται εάν ο αιτών 

αποδείξει ότι εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της διεθνούς αλυσίδας 

εφοδιασμού, μεταξύ άλλων στους τομείς της υλικής ακεραιότητας και των ελέγχων πρόσβασης, των υλικοτεχνικών 

διαδικασιών και της διαχείρισης συγκεκριμένων ειδών εμπορευμάτων, του προσωπικού και της ταυτοποίησης των 

επιχειρηματικών εταίρων του.

ΟΦΕΛΗ Α.Ε.Ο

Α) Μειωμένοι έλεγχοι

Β) Προτεραιότητα στους ελέγχους 

Γ) Προτεραιότητα στην ανάλυση δειγμάτων

Δ) Μειωμένες εγγυήσεις

Ε) Άμεση επιστροφή ΦΠΑ

ΣΤ)Πρόσβαση σε λήψη απλουστευμένων αδειών από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ



Ενδοκοινοτική Παράδοση προς Κράτη Μέλη ΕΕ

• Ενδοκοινοτική παράδοση αποτελεί η πράξη παράδοσης αγαθών, τα οποία παραδίδονται και 

αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο Κράτος – Μέλος από τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα πωλητή ή 

από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του σε υποκείμενο στο φόρο που έχει την εγκατάσταση του σε 

άλλο Κράτος – Μέλος.

Η παράδοση αυτή απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. (Αρθρο 28 του Νόμου 2859/2000) γιατί φορολογείται στο 

Κράτος – Μέλος του αγοραστή σαν ενδοκοινοτική απόκτηση.

Για την απαλλαγή αυτή πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω  4 προϋποθέσεις:

➢ ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο και να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα V.I.E.S.

➢ ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο και να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα V.I.E.S.

➢ τα αγαθά να μεταφέρονται από το κράτος-μέλος  του πωλητή στο κράτος – μέλος  του αγοραστή

➢ τα αγαθά να είναι κοινοτικά



Ενδοκοινοτική Παράδοση προς Κράτη Μέλη ΕΕ

Ο πωλητής για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που πραγματοποιεί πρέπει:

- να είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα V.I.E.S.

- να επαληθεύει ότι ο αγοραστής είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα V.I.E.S.

- να έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι τα πωληθέντα αγαθά μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα 

στο κράτος- μέλος  του αγοραστή

- να αναγράφει στο τιμολόγιο πώλησης και στο δελτίο αποστολής που εκδίδει τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του 

αγοραστή και τη διάταξη του κώδικα Φ.Π.Α. που απαλλάσσει από Φ.Π.Α. την ενδοκοινοτική παράδοση. 

(αρθρο 28 του Νόμου 2859/2000)

Για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις υποβάλετε κάθε μήνα στο TAXIS  intrastat ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων και ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αντίστοιχα αποκτήσεων.

Α. Η εξασφάλιση πληρωμής του ΦΠΑ

Για την εξασφάλιση της πληρωμής του ΦΠΑ εφαρμόζονται διατάξεις που προβλέπουν την εξασφάλιση 

της καταβολής του ΦΠΑ στο κράτος μέλος προορισμού όπως είναι ο αριθμός ΦΠΑ του παραλήπτη, η 

υποβολή στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωσης ΦΠΑ ενδοκοινοτικής παράδοσης, δήλωσης intrastat

ενδοκοινοτικής παράδοσης, ανακεφαλαιωτικού πίνακα των ενδοκοινοτικών παραδόσεων κλπ.



Ενδοκοινοτική Παράδοση προς Κράτη Μέλη ΕΕ

Β. Η εξασφάλιση πληρωμής του ΕΦΚ

Για τον ΕΦΚ εφαρμόζεται ειδική διαδικασία παρακολούθησης των εμπορευμάτων με υποβολή 

Ηλεκτρονικού  Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ).ΙΕ815

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται από εγκεκριμένο αποστολέα ο οποίος μπορεί να έχει την ιδιότητα του 

Εγκεκριμένου Αποθηκευτή και παραλαμβάνονται από 

• Εγκεκριμένο Αποθηκευτή ή 

• Εγγεγραμμένο Παραλήπτη ή 

• Περιστασιακά Εγκεκριμένου Παραλήπτη. 

Η αποστολή γίνεται με αναστολή καταβολής του ΕΦΚ και ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική 

ενημέρωση μέσω του E.M.C.S του τελωνείου αποστολής από το τελωνείο προορισμού της άφιξης των 

εμπορευμάτων και της καταβολής του ΕΦΚ ή της συνέχισης της αναστολής όταν τα εμπορεύματα στον 

προορισμό τοποθετούνται σε Φορολογική Αποθήκη. Η απαλλαγή χορηγείται με το άρθρο 28 του Νόμου 

2859/2000



Ενδοκοινοτική Παράδοση προς Κράτη Μέλη ΕΕ

Γ. Η διακίνηση προς τμήματα του τελωνειακού εδάφους που δεν εφαρμόζουν τον ΦΠΑ ή τον ΕΦΚ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ορισμένα τμήματα των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο 

τελωνειακό έδαφος, αλλά δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ. Τέτοια τμήματα είναι τα 

Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, τα υπερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας, τα νησιά Αλαντ της Φινλανδίας, 

καθώς και το Άγιο  Όρος.

Όταν αποστέλλονται εμπορεύματα με προορισμό τα τμήματα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν 

τελωνειακές διατυπώσεις τόσο στην αποστολή όσο και στην παραλαβή. Οι διατυπώσεις αυτές συνίστανται 

στην υποβολή διασάφησης εξαγωγής  στην αποστολή και διασάφησης εισαγωγής κατά την παραλαβή. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η αποστολή αυτή δεν θεωρείται ως εξαγωγή και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι 

απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται για το καθεστώς της εξαγωγής.

Όταν τίθεται θέμα παρακολούθησης κατά την μεταφορά εφαρμόζονται διατυπώσεις εσωτερικής 

διαμετακόμισης (Τ2F), ενώ όταν τίθεται θέμα απόδειξης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων 

εκδίδεται αποδεικτικό ενωσιακού χαρακτήρα (T2LF)



Τριγωνική Ενδοκοινοτική Παράδοση

Τριγωνικές είναι οι συναλλαγές όπου συμμετέχουν τρεις (3) υποκείμενοι στο φόρο και παρόλο που υπάρχει 

μία φυσική μετακίνηση αγαθών πραγματοποιούνται (2) τιμολογήσεις.

Για να θεωρηθεί μια τριγωνική συναλλαγή ότι είναι ενδοκοινοτική (απόκτηση με ταυτόχρονη παράδοση)

πρέπει να πληρούνται συσωρευτικά , οι παρακάτω προϋποθέσεις:  

Να έχουν και οι τρείς Α.Φ.Μ.  και να είναι εγγεγραμμένοι στο VIES

1. Να είναι εγκατεστημένοι σε τρία διαφορετικά κράτη –μέλη ,εκ των οποίων μπορεί ο ένας να είναι 

ελληνική επιχείρηση που ενεργεί ταυτόχρονα απόκτηση και παράδοση

2. Να πρόκειται για κοινοτικά προϊόντα

3. Να εκδίδονται τα προβλεπόμενα από το Φορολογικά στοιχεία αναγράφοντας σε αυτά ότι  πρόκειται για 

Τριγωνική Ενδοκοινοτική Παράδοση, στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται ταυτόχρονα τριγωνική 

απόκτηση και ενδοκοινοτική παράδοση.

4. Να περιλαμβάνει τις συναλλαγές αυτές στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου

5. Να υποβάλει τους σχετικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων 

(listing) 



Τριγωνική Ενδοκοινοτική Παράδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που πραγματοποιείται  η συναλλαγή κατόπιν δικής μας εντολής, δεν υποβάλλουμε εμείς

Intrastat αλλά ο Αποστολέας των Εμπορευμάτων και ο παραλήπτης. Εκτός και αν ενεργούμε ως αποστολέας ή 

τελικός παραλήπτης οπότε υποβάλλουμε εμείς δήλωση intrastat αποστολής ή  άφιξης.



Τριγωνικές Συναλλαγές που δεν χαρακτηρίζονται 
Ενδοκοινοτικές 

Τριγωνικές Συναλλαγές ΑΡ.15  Ν2859/00 απόκτησης ή παράδοσης που δεν 

χαρακτηρίζονται ως ενδοκοινοτικές όπως  π.χ

➢ αγορά από άλλο Κράτος Μέλος και πώληση στο  ίδιο κράτος μέλος 

➢ κατευθείαν σε Τρίτη Χώρα (ΑΡ25,13 , ΑΡ15, - Ν2859/00 ΦΠΑ),  

➢ η αγορά-πώληση εμπορευμάτων από Τρίτη χώρα  σε Τρίτη χώρα (ΕΚΤΟΣ 

ΠΕΔΙΟΥ Φ.Π.Α).



Εφοδιασμός Πλοίων 

Τ.1940/03 Α.Υ.Ο.

Ο εφοδιασμός πλοίων είναι μία δραστηριότητα για την οποία προβλέπονται 

απαλλαγές από δασμό και λοιπούς φόρους (ΦΠΑ Αρθρο 27 Νόμου 

2859/2020 )και (ΕΦΚ και δασμό άρθρο 10 Νόμου 438/87 ) 

Για την απόδειξη της παράδοσης των εμπορευμάτων σε πλοίο 

εφαρμόζονται οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής. Θα πρέπει να τονισθεί 

ότι παρόλο που εφαρμόζονται διατυπώσεις εξαγωγής, ο εφοδιασμός 

πλοίων δεν θεωρείται ως εξαγωγή και κατά συνέπεια δεν εφαρμόζονται οι 

απαγορεύσεις και περιορισμοί που προβλέπονται για το καθεστώς της 

εξαγωγής.



Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020

• Οι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (πιο γνωστοί ως Incoterms (International Commercial

terms) είναι κωδικοποιημένοι εμπορικοί όροι που έχει θεσπίσει το Διεθνές

Εμπορικό Επιμελητήριο ( ICC International Chamber of Commerce) και αφορούν τη

διακίνηση εμπορευμάτων.

• Τα Incoterms 2020, πρέπει να καθορίζονται ξεκάθαρα στη σύμβαση πώλησης. Η

επιλογή του διεθνές εμπορικού όρου αποτελεί μέρος της εμπορικής

διαπραγμάτευσης. Ο επιλεγμένος όρος πρέπει να αρμόζει τόσο στα εμπορεύματα

προς μεταφορά όσο στο μεταφορικό μέσο. Για βέλτιστη εφαρμογή των διεθνών

εμπορικών όρων, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης καλούνται να

διευκρινίσουν τον τόπο ή το λιμάνι όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται : π.χ 25 Οδός

Saint Charles, Μπορντώ, Γαλλία FCA 2020



Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020

Τα Incoterms 2020 αναγνωρίζουν ότι οι αγοραστές και οι πωλητές

δεν είναι υποχρεωμένοι να αναθέτουν σε τρίτους τη μεταφορά

των αγαθών αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους οχήματα.

Οι όροι ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:

1. Κατηγορία Ε

2. Κατηγορία F

3. Κατηγορία C

4. Κατηγορία D



Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020

• O όρος EXW: Ex Works / Στο εργοστάσιο

• Ο όρος FAS : Free Alongside Ship / Eλεύθερο παράπλευρα του πλοίου, κατονομαζόμενο

λιμάνι φόρτωσης

• Ο όρος FΟΒ : Free on Board / ελεύθερο επί του πλοίου. (κατονομαζόμενο λιμάνι φόρτωσης).

• USA FOB

• FOB/Σημείο αναχώρησης

• FOB/Σύνορα

• FOB/Σημείο πώλησης

• FOB/προορισμός με εκτελωνισμό

• O όρος FCA : Free Carrier / ελεύθερο στον μεταφορέα κατονομαζόμενος τόπος

• Ο όρος CFR: Cost and Freight / Αξία και ναύλος, κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού.



Διεθνείς Εμπορικοί Όροι Incoterms 2020

• Ο όρος CΙF: Cost Insurance and Freight / Αξία, ασφάλεια και ναύλος, κατονομαζόμενο λιμάνι

προορισμού

• Ο όρος CPT: Carriage Paid To / Mεταφορά πληρωμένη μέχρι, κατονομαζόμενο τόπο

προορισμού

• Ο όρος CΙP: Carriage Paid To / Mεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη

μέχρι...(κατονομαζόμενο τόπο προορισμού)

• Ο όρος DAT (Παραδοτέο στο τερματικό, κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο

προορισμού)

• Ο όρος DAP (Παραδοτέο στον τόπο προορισμού, κατονομαζόμενο τόπο)

• Ο όρος DDP: Delivered Duty Paid / Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος... κατονομαζόμενος
τόπος προορισμού



Single Window (Γ.Γ. ΥΠ. ΕΞ.)

• Ανάπτυξη περιβάλλοντος Ενιαίας Θυρίδας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου» η οποία έχει ενταχθεί το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Ενιαίας Θυρίδας με στόχο τη

διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα:

- παρέχει συνολική πληροφόρηση στον συναλλασσόμενο για όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά/διαδικασίες που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό του εμπορεύματος του.

- επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για

την έκδοση αδειών/ πιστοποιητικών / παροχή εγκρίσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών

τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι προ- τελωνειακές

διαδικασίες. Θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για όλα τα στάδια της διαδικασίας στον

συναλλασσόμενο.



Single Window (Γ.Γ. ΥΠ. ΕΞ.)

- υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων Αρχών και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο 

(κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών, διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, 

αποθηκών, κλπ).

Στόχος είναι ο συναλλασσόμενος να μην είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στις διάφορες συναρμόδιες 

αρχές για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών/ πιστοποιητικών του.

Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για τη διοίκηση και τους οικονομικούς φορείς είναι πολλαπλά, καθώς θα 

μπορεί να βρίσκει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση έγκαιρα, μειώνοντας έτσι τα κόστη συμμόρφωσης με 

τους κανόνες του εμπορίου, τα διοικητικά κόστη αλλά και το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση 

μιας εξαγωγής/εισαγωγής/διαμετακόμισης κλπ. 

Επιπλέον θα ενσωματώσει την διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Καταγωγής από τα επιμελητήρια 

στο έργο της Ενιαίας θυρίδας.



Masp (Multiannual Strategic Plan)

Αφορά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων βάσει της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού

Τελωνειακού Κώδικα.

Κανονισμός 2446/15, 2447/15 και 341/16 και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP)- της Γενικής

Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Union

Customs Code - ETK)

Για την καθιέρωση ενός περιβάλλοντος χωρίς χαρτί, παρέχει ένα σύγχρονο περιβάλλον για τα

τελωνεία και το εμπόριο μέσω της ευρείας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως το ηλεκτρονικό τελωνείο. Ως εκ τούτου, η πλήρης εφαρμογή

του E.T.K. είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναβάθμιση των ήδη υφιστάμενων και την

ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων, έργα τα οποία αποσκοπούν:

• στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, με την

υποχρεωτική ηλεκτρονική διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών και την

τυποποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (οικονομικοί

φορείς, τελωνεία, Ε.Ε.)



Masp (Multiannual Strategic Plan)

• στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσω της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών

φορέων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και ιδίως της παροχής, από τα συστήματα

πληροφορικής, των ίδιων διευκολύνσεων προς αυτούς,

• στην προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας από τις

τελωνειακές διοικήσεις όλων των ΚΜ,

• στην υιοθέτηση εναρμονισμένης και τυποποιημένης εφαρμογής των τελωνειακών

ελέγχων,

• στην εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ανθρώπινων και λοιπών πόρων τόσο για τους

οικονομικούς φορείς όσο και για τα τελωνεία, όπως αναμένεται να προκύψει από τη

διευκόλυνση της ροής του εμπορίου και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.



European Maritime Singe Window

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1239 - 20/6/19 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 8/2025

Ευρωπαϊκό περιβάλλον Ναυτιλιακής Ενιαίας Θυρίδας

O παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για ένα τεχνολογικά

ουδέτερο και διαλειτουργικό ευρωπαϊκό περιβάλλον ναυτιλιακής

ενιαίας θυρίδας («EMSWe») με εναρμονισμένες διεπαφές,

προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση

πληροφοριών όσον αφορά τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων

για τα πλοία που καταπλέουν σε, παραμένουν σε και αποπλέουν

από λιμένα της Ένωσης.



National Integrated Port Community System

Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας

ΝΟΜΟΣ 4770/2021 ΑΡΘΡΟ 24 

Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς

συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική διασύνδεση

και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/εφαρμογές όλων των

εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4727%2F2020
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