
 

 
Ο κατάλογος ελέγχου σας: 5 Βήματα για την εξαγωγή προϊόντος 

Πριν ξεκινήσετε 

• Συμβουλευθείτε τον κατάλογο των ερωτήσεων για την αξιολόγηση 
της εξαγωγικής ετοιμότητας της εταιρείας σας. 

• Συζητήστε και αποφασίστε εάν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να 
συναλλάσσεται με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να 
ληφθούν για την προετοιμασία μελλοντικών εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός της ΕΕ. 

Βήμα 1: Βρείτε μια αγορά και έναν αγοραστή 

• Επιλέξτε τη νέα σας εξαγωγική αγορά. 
• Αξιολογήστε το επιχειρηματικό δυναμικό και πόσο ανταγωνιστικό είναι 

το προϊόν σας. 
• Συμπερίληψη του κόστους που σχετίζεται με τις εξαγωγές στους 

υπολογισμούς των τιμών, όπως τα τιμολόγια, το κόστος μεταφοράς, το 
κόστος των πρακτόρων κ.λπ. 

• Προσδιορισμός δυνητικών αγοραστών. 
• Προσδιορισμός οργανισμού/ιδρύματος/εταίρου για την υποστήριξη των 

διατυπώσεων των διαδικασιών εξαγωγής. Για παράδειγμα, για την 
κατάρτιση συμβάσεων, τον καθορισμό των όρων πληρωμής, τον 
έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή και την ύπαρξη 
τυχόν περιορισμών στη μεταφορά χρημάτων στη χώρα εισαγωγής. 

• Να ορίσει προσεκτικά και να επιμερίσει τις ευθύνες μεταξύ του 
πωλητή/εξαγωγέα και του αγοραστή/εισαγωγέα, έτσι ώστε να 
θεωρούνται μόνον εκείνες που μπορούν πράγματι να εκπληρωθούν. 

Βήμα 2: Ελέγξτε τις συνθήκες εξαγωγής στην ΕΕ και αξιολογήστε τις 
απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά 

• Προσδιορισμός των νομικών απαιτήσεων για μια εξαγωγική 
επιχείρηση. 

• Απόκτηση αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών 
φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα). 

• Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα στην οποία 
επιθυμείτε να εξάγετε, ελέγξτε τους τακτικούς και προτιμησιακούς 
δασμούς για να προσδιορίσετε το προτιμησιακό περιθώριο. Ανάλογα 
με την περίπτωση, αξιολογήστε αν το προϊόν σας συμμορφώνεται με 



τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο 
(προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή. 

• Υποβάλετε αίτηση για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα ή εγγραφείτε στο 
σύστημα REX, εάν επιθυμείτε να εξάγετε σε χώρα με την οποία η ΕΕ 
έχει συνάψει εμπορική συμφωνία και επιθυμείτε να ζητήσετε 
προτιμησιακούς δασμούς. 

• Αξιολογήστε αν ισχύουν στην ΕΕ τυχόν εξαγωγικοί περιορισμοί ή 
απαγορεύσεις για εξαγωγές στη χώρα-στόχο σας ή για εξαγωγές του 
προϊόντος σας. 

• Να διερευνήσετε ποιοι φόροι και πρόσθετοι δασμοί ισχύουν στην 
εξαγωγική σας αγορά. 

• Ελέγξτε αν τυχόν μέτρα εμπορικής άμυνας μπορούν να εφαρμοστούν 
στο προϊόν σας. 

• Ελέγξτε αν πρέπει να λάβετε αριθμό φορολογικού μητρώου για να 
πουλήσετε το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά (αν πωλείτε 
απευθείας στους καταναλωτές). 

• Προσδιορίστε τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και τεχνικές 
απαιτήσεις στην εξαγωγική σας αγορά. 

• Αξιολόγηση της διαδικασίας πιστοποίησης και της τεκμηρίωσης που 
απαιτούνται στη χώρα προορισμού (συμπεριλαμβανομένου του 
ελέγχου των εργαστηρίων που απαιτούνται για τις δοκιμές και τις 
πιστοποιήσεις). 

• Έλεγχος των κανόνων συσκευασίας και επισήμανσης στην εξαγωγική 
αγορά. 

• Ελέγξτε αν πρέπει να προστατεύσετε τη διανοητική ιδιοκτησία του 
προϊόντος σας στην εξαγωγική αγορά. 

Βήμα 3: Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς 

• Προετοιμάζει και υπογράφει τη σύμβαση με τον αγοραστή, 
συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος 
για το τι και την οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς. 

• Εξέταση της ασφάλισης εξαγωγών 
• Προσδιορίστε τους φορείς που μπορούν να σας βοηθήσουν να 

οργανώσετε τη διαδικασία εξαγωγής και πιθανά προγράμματα 
στήριξης των εξαγωγών (εφόσον απαιτείται). 

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για την εκκαθάριση των 
εξαγωγών στην ΕΕ 

• Συμπλήρωση και υποβολή της διασάφησης εξαγωγής. 
• Προσδιορίστε τυχόν πρόσθετα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτηθούν 

και σχεδιάστε το ενδεχόμενο οι τελωνειακές αρχές να ζητήσουν 
περαιτέρω έγγραφα ή να διενεργήσουν φυσικούς ελέγχους. 

• Προσκομίστε τα εμπορεύματα σας για εξαγωγή στα τελωνεία για 
εξαγωγή και έξοδο. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/kanones-katagogis-1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/systima-eggegrammenon-exagogeon
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/emporeymata-1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/teloneia


Βήμα 5: Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την 
εισαγωγή στη χώρα προορισμού 

• Συντονίστε με τον αγοραστή σας ποια έγγραφα απαιτούνται από τις 
αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού. 

Συμφωνεί με τον αγοραστή ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή των 
εγγράφων και ποιος είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή 
και καταβάλλει τους τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους 
πρόσθετους δασμούς. Αναλαμβάνετε μόνο τις ευθύνες που μπορείτε να 
αναλάβετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Access2Markets 
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