
 

 

Βήμα 5ο  

Προετοιμασία των εγγράφων για τον εκτελωνισμό κατά την 
εισαγωγή στη χώρα προορισμού. 

Όταν τα προϊόντα σας φτάσουν στη χώρα προορισμού, οι τοπικές απαιτήσεις 
και διαδικασίες εισαγωγής θα ισχύουν για τις εξαγωγές σας. 
Χρησιμοποιήστε τον βοηθό μου για να καθορίσετε αυτές τις απαιτήσεις και να 
είστε σε θέση να τις ευθυγραμμίσετε με τον αγοραστή σας. 

Συμβουλή: 

• Μερικές φορές είναι δυνατή η επεξεργασία πριν από την άφιξη, 
πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε τα σχετικά έγγραφα 
πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στη χώρα στην οποία εξάγετε. 

• Πρέπει να συμφωνήσετε με τον αγοραστή ποια έγγραφα πρέπει να 
συντάσσονται από τον εξαγωγέα και ποια από τον αγοραστή, ο οποίος 
ως εισαγωγέας είναι συνήθως υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό και τους 
τελωνειακούς δασμούς, καθώς και τους φόρους και τους πρόσθετους 
δασμούς. Οι ρόλοι και οι ευθύνες του εξαγωγέα και του εισαγωγέα 
καθορίζονται από τη συμβατική συμφωνία η οποία θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής διαπραγμάτευσης εν προκειμένω. 

 

Έγγραφα που μπορούν να απαιτήσουν οι αρμόδιες αρχές της χώρας 
προορισμού 

• Εμπορικό τιμολόγιο (με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και 
το περιεχόμενό του). 

• Κατάλογος συσκευασίας 
• Άδειες εισαγωγής (αυτόματες ή μη) για ορισμένα εμπορεύματα. 
• Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας 

με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία. 

• Αποδεικτικό προτιμησιακής καταγωγής (δηλαδή EUR.1, EUR-
MED, δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής), υπό την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία 
μεταξύ της ΕΕ και της χώρας προορισμού και τα προϊόντα σας 
πληρούν τους σχετικούς κανόνες καταγωγής. 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/eisagogeas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/katagogis
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/kanones-katagogis-1


• Πιστοποιητικό καταγωγής που αποδεικνύει τη μη προτιμησιακή 
καταγωγή του προϊόντος σας: 

o Μπορεί να απαιτείται πιστοποιητικό (μη 
προτιμησιακής) καταγωγής σε περίπτωση περιορισμών κατά 
την εισαγωγή (ορισμένων) προϊόντων από συγκεκριμένες 
χώρες, την εφαρμογή μέτρων εμπορικής άμυνας ή την 
παρακολούθηση ειδικών εισαγωγών. Ωστόσο, 
ο εισαγωγέας μπορεί επίσης να ζητήσει το εν λόγω 
πιστοποιητικό για τους σκοπούς του. 

o Τα πιστοποιητικά καταγωγής εκδίδονται συνήθως από το τοπικό 
εμπορικό επιμελητήριο. Σε ορισμένες χώρες, η αρμοδιότητα 
αυτή μπορεί επίσης να ανατεθεί σε υπουργεία ή τελωνειακές 
αρχές. 

o  

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες; 

• Access2Markets και ιδίως στον βοηθό μου για το εμπόριο 
• Εμπορικά επιμελητήρια 
• Δίκτυο «Enterprise Europe Network» 
• Σύμβουλοι και τράπεζες εξαγωγών 
• Υπουργεία ή ρυθμιστικοί φορείς στη χώρα στόχο 
• Αναλυτικός οδηγός για επιλεγμένες εμπορικές συμφωνίες 
• Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις για τη 

στοχευόμενη χώρα σας 
• Πληροφορίες σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για εμπορικές 

συμφωνίες με χώρες εκτός ΕΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Access2Markets 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/katagogis
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/eisagogeas
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/glossary/katagogis
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/hrisimoi-syndesmoi
https://een.ec.europa.eu/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/agores
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/agores
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/agores
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