
 

 

Βήμα 4ο  

Προετοιμασία των εγγράφων για την εκκαθάριση των εξαγωγών 
στην ΕΕ 

Τα έγγραφα που καταρτίζονται για εξαγωγή χρησιμεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, 
και για εισαγωγή στη χώρα προορισμού. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία τους θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντίστοιχες απαιτήσεις και, ανάλογα με την 
περίπτωση, θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον αγοραστή σας ως εισαγωγέα. 

 

Ποια έγγραφα πρέπει να προετοιμαστούν για τα τελωνεία; 

 Πρέπει πρώτα να υποβάλετε ηλεκτρονική διασάφηση εξαγωγής στην 
τελωνειακή αρχή της χώρας σας. 

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας. Για 
μικρές αποστολές αξίας κάτω των 1,000 EUR μπορεί να αρκεί προφορική 
δήλωση συνοδευόμενη από παραστατικό μεταφοράς ή τιμολόγιο. 

Η διασάφηση εξαγωγής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
ίδια τα εμπορεύματα και τη μεταφορά. Περιλαμβάνει: 

• καταγωγή των εμπορευμάτων, 
• τη χώρα προορισμού, 
• κωδικοί εμπορευμάτων, 
• κωδικοί τελωνειακού καθεστώτος, και 
• αξία των εμπορευμάτων. 

Τα έγγραφα που πρέπει να προετοιμάσετε περιλαμβάνουν: 

• Έγγραφα τιμολογίου και μεταφοράς και κατάλογος συσκευασίας: 
Πρέπει να φυλάξετε όλα τα έγγραφα για τουλάχιστον τρία έτη σε 
περίπτωση ελέγχου μετά την εκκαθάριση των εξαγωγών (η εθνική 
εμπορική και φορολογική νομοθεσία προβλέπει συχνά μεγαλύτερες 
περιόδους). 

• Αρχεία ΦΠΑ και εξαγωγών: Όταν εξάγετε εκτός της ΕΕ, το προϊόν σας 
απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, 
ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε επιχείρηση ή σε 
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μεμονωμένο καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε αρχεία 
σχετικά με την εξαγωγή και την απόδειξη εξαγωγής που εκδίδεται από 
την τελωνειακή αρχή. 

• Πιστοποιητικά ή άδειες: μπορεί επίσης να χρειαστούν πιστοποιητικά 
φυτοϋγείας ή άδειες εξαγωγής για εξαγωγικούς σκοπούς. 

 

Ποιος υποβάλλει την τελωνειακή διασάφηση; 

Μπορείτε να υποβάλετε ο ίδιος την τελωνειακή διασάφηση ή να την υποβάλετε 
ένας πάροχος υπηρεσιών που είναι ο τελωνειακός αντιπρόσωπός σας. Εάν 
απασχολείτε εταιρεία διαμετακόμισης ή εκτελωνιστή, μπορείτε να 
ενεργήσετε εξ ονόματός σας. 

Πώς να προσκομίσετε τη διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα για 
εξαγωγή; 

Η διαδικασία εξαγωγής περιλαμβάνει δύο στάδια: 

• Την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την προσκόμιση των 
εμπορευμάτων στο τελωνείο εξαγωγής, και 

• Την προσκόμιση των εμπορευμάτων και την ένδειξη του κύριου 
αριθμού αναφοράς (MRN) της διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο 
εξόδου, ακολουθούμενη από άδεια παραλαβής για έξοδο. 

  

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της 
τελωνειακής αρχής σας. 

Γενικά, πρέπει να καταθέσετε τη διασάφηση εξαγωγής σας στο τελωνείο που 
είναι αρμόδιο για τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία σας ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, στο τελωνείο στο οποίο συσκευάζονται ή φορτώνονται 
τα εμπορεύματα σας για αποστολή εξαγωγής εκτός της ΕΕ. 

Εάν η αξία των εμπορευμάτων σε μία παρτίδα εξαγωγής δεν υπερβαίνει τα 
3,000 EUR και τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή 
περιορισμούς, η διασάφηση εξαγωγής μπορεί να κατατεθεί στο τελωνείο του 
τόπου εξόδου. 

  

Έχετε υπόψη ότι η διασάφηση εξαγωγής πρέπει να υποβάλλεται πριν από την 
πραγματική στιγμή κατά την οποία τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από την ΕΕ. 
Να δοθεί επαρκής χρόνος στο τελωνείο εξαγωγής για τη διενέργεια των 
απαραίτητων αναλύσεων κινδύνου πριν από τη χορήγηση της άδειας 
παραλαβής των εμπορευμάτων. 
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Τι συμβαίνει μετά την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής; 

Υπάρχουν τρεις πιθανές περιπτώσεις: 

• Τα εμπορεύματα σας μπορούν να παραδοθούν για εξαγωγή με βάση 
τη διασάφηση εξαγωγής που υποβάλατε, ή 

• Τα προϊόντα σας μπορεί να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και 
μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον 
εκτελωνισμό των προϊόντων σας, ή 

• Η εξαγωγή σας μπορεί να επιλεγεί για έγγραφο καθώς και για φυσικό 
έλεγχο. 

Για πιο τακτικές εξαγωγές θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
απλουστευμένων τελωνειακών διασαφήσεων, όπως προβλέπεται στον 
ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΤΚ). 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, βλέπε: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs 
/ιστότοποι/φορολογία/φάκελοι/πόροι/έγγραφα/τελωνεία/customs/customs/cod
e/guidance_export_en.pdf 
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