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1. Ταχύτερη επιστροφή ΦΠΑ για 
εξαγωγικές επιχειρήσεις



Δικαιούχοι (υπό προϋποθέσεις)

5

Ένταξη σε κατάλογο επιχειρήσεων για άμεση επιστροφή ΦΠΑ

Presentation Title

● Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO) ή κάτοχοι “αδειών απλουστευμένων διαδικασιών”

● Εξαγωγικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν εξαγωγές (ή άλλες απαλλασσόμενες από ΦΠΑ πράξεις) σε ποσοστό τουλάχιστον 

το 50% του κύκλου εργασιών τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό δωδεκάμηνο

● Επιχειρήσεις που έχουν και τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά

Δυνατότητα επιστροφής κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο

Ταχύτερη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ για εξαγωγικές επιχειρήσεις
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2. Άμεση απαλλαγή από ΦΠΑ με 
Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής 



▪ Απαλλαγή για αγαθά και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την εξαγωγική δραστηριότητα με χρήση ΕΔΔΑ

▪ Απαιτείται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπάρχει όριο ως προς το ποσό της απαλλαγής

▪ Όριο: Το συνολικό ποσό των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και εξαγωγών του 12μηνου που ολοκληρώνεται την τελευταία 
ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης

▪ Αν εξαντληθεί το όριο κατά τη διάρκεια του 12 μήνου, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία, μετά την παρέλευση 
τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση

▪ Ειδικοί κανόνες για νέες και μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις

Άμεση απαλλαγή από ΦΠΑ με Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής 
(«ΕΔΔΑ») 
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3. Προτιμησιακή καταγωγή 



  Προτιμησιακή καταγωγή (1/2) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή μία σειρά από προτιμησιακές 
συμφωνίες, τελωνειακές ενώσεις και συμφωνίες εμπορίου με τρίτες χώρες, 
με αντικείμενο την επιβολή χαμηλότερων ή και μηδενικών δασμών  

Ενδεικτικά:

➢ Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας με Μ. Βρετανία

➢ Συμφωνία ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής 

➢ Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με Βιετνάμ

➢ Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας

➢ Τελωνειακή Ένωση ΕΕ και Τουρκίας

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
Ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές του 

εξωτερικού μέσω αποφυγής δασμών, στο 
πλαίσιο προτιμησιακών καθεστώτων



Για την αποφυγή καταβολής δασμών (ή για την καταβολή μειωμένων δασμών στη 
χώρα προορισμού), απαιτείται βεβαίωση της καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων, κατά περίπτωση. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει με:

➢ Πιστοποιητικό καταγωγής ή ελεύθερης κυκλοφορίας εκδιδόμενο από το 
τελωνείο (π.χ. EUR1, EUR MED, A.TR) ή

➢ Βεβαίωση καταγωγής στο τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο (απευθείας 
από τον εξαγωγέα)

➢ Απλουστευμένη διαδικασία απόδειξης της ελεύθερης κυκλοφορίας για 
εξαγωγές προς Τουρκία

Η βεβαίωση καταγωγής στο τιμολόγιο μπορεί να γίνει:

➢ Με πιστοποίηση εγγεγραμμένου εξαγωγέα (“REX”) για αξίες άνω των 6.000 
ευρώ 

➢ Με πιστοποίηση εγκεκριμένου εξαγωγέα ανεξαρτήτως αξίας των προϊόντων

  Προτιμησιακή καταγωγή (2/2) 

Δυνατότητα βεβαίωσης καταγωγής στο τιμολόγιο ή 
άλλο εμπορικό έγγραφο με ειδική πιστοποίηση του 

εξαγωγέα 
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4. Τελωνειακή αποθήκευση



  Καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης 

Ειδικό καθεστώς που επιτρέπει την αποθήκευση και την πώληση τόσο εισαγόμενων όσο και εγχώριων αγαθών που 
προορίζονται για εξαγωγή, ενδοκοινοτική παράδοση ή εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, χωρίς καταβολή ΦΠΑ

Βασικά οφέλη:

➢ Εισαγωγή αγαθών χωρίς καταβολή ΦΠΑ, ενώ παράλληλα τα προϊόντα καθίστανται κοινοτικά 

➢ Δυνατότητα πώλησης μέσα στην αποθήκη με απαλλαγή από ΦΠΑ

➢ Απαλλαγή των υπηρεσιών που παρέχονται εντός του καθεστώτος, με δυνατότητα προσωρινής εξόδου των προϊόντων 

από την αποθήκη 

➢ Δυνατότητα αποθήκευσης σε αποθήκη τρίτου χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας και η σύσταση εγγύησης

➢ Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς το διάστημα αποθήκευσης
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5. Τελωνειακές απλουστεύσεις



  Απλουστευμένες διαδικασίες στην εξαγωγή 

Ειδικές απλουστεύσεις που έχουν στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας του εκτελωνισμού και την ταχύτερη απελευθέρωση 
των εμπορευμάτων

Βασικά οφέλη:

➢ Απλουστεύσεις ως προς τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των διασαφήσεων εξαγωγής 

➢ Δυνατότητα φόρτωσης των εμπορευμάτων σε τόπο επιλογής του εξαγωγέα που έχει εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές

➢ Δυνατότητα εξαγωγής από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, χωρίς προσκόμιση στο τελωνείο εξαγωγής

➢ Διεξαγωγή ελέγχων (διαδικασίας, εγγράφων, φυσικών) στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα

➢ Ταχύτερη απελευθέρωση των εμπορευμάτων, με θέση χρονικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

ελέγχων από το αρμόδιο τελωνείο 
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6. Πρόσφατες αλλαγές για τους 
εξαγωγείς



Με πρόσφατες οδηγίες της Διοίκησης σχετικά με την έννοια του εξαγωγέα διευκρινίστηκε (μεταξύ άλλων) ότι:

➢ Ως εξαγωγέας μπορεί να ενεργεί και κάποιος που δεν έχει κυριότητα των εξαγόμενων εμπορευμάτων (π.χ. μια Ελληνική 
μεταφορική επιχείρηση αντί για την αλλοδαπή επιχείρηση της οποίας τα εμπορεύματα μεταφέρει)

➢ Η απαλλαγή του ΦΠΑ στην εξαγωγή ισχύει μόνο για τον κύριο των εξαγόμενων εμπορευμάτων, ανεξάρτητα αν έχει την 
ιδιότητα του εξαγωγέα

➢ Σε περίπτωση εξαγωγής θα πρέπει πάντα να δηλώνεται στατιστική αξία, η οποία αποτελείται από:

  Πρόσφατες αλλαγές για τους εξαγωγείς

Αξία τιμολογίου ή αξία 
που θα είχε τιμολογηθεί σε 

περίπτωση πώλησης 

Δαπάνες μεταφοράς και 
ασφάλισης έως την έξοδο 

από το κ-μ εξαγωγής 
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