
5.3 Φορολογικές και τελωνειακές 
διαδικασίες εξαγωγικού εμπορίου

ReinFORCE SOCIAL Entrepreneurial Spirit through setting up 
Innovative Support Structures in the cross-border Territory

 “Social Forces”
4.9.2: Design and Development of the Training Material





Φορολογικές Διαδικασίες (1)

Άμεση απαλλαγή (Δεν 
αναγράφεται ΦΠΑ στο τιμολόγιο)

Στις εξαγωγές αγαθών από το
ν ίδιο τον πωλητή ή από άλλο π
ρόσωπο που ενεργεί για λογαρι
ασμό του, σε αγοραστή.

Στην πώληση από έναν πωλητ
ή υποκείμενο σε ΦΠΑ σε αγορα
στή-εξαγωγέα, όταν τα αγαθά π
ρόκειται να εξαχθούν.

Έμμεση απαλλαγή (Σε όλες  
τις άλλες περιπτώσεις)

 Ο αγοραστής-εξαγωγέας κα
ταβάλλει τον Φ.Π.Α. στον πωλ
ητή και στη συνέχεια μετά την 
εξαγωγή του, επιστρέφεται ή α
κολουθεί τη διαδικασία έκδοση
ς «Ειδικού διπλότυπου Δελτίο
υ Απαλλαγής».



Φορολογικές Διαδικασίες (2)

Απαλλαγή ΦΠΑ στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών. 
Πρέπει να ισχύουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ο πωλητής και ο αγοραστής να είναι υποκείμενοι στον φόρο.

Τα αγαθά να μεταφέρονται από το ένα Κράτος – Μέλος στο άλλο.

Να υπάρχει εγγραφή τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή στο σύστημα   
VIES.



Κάθε επιχείρηση εγκατεστημένη σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. υποκείμενη στον φόρο, πρέπει   
να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την έναρξη της συναλλαγής:

1. Δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» 
(έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών μη 
φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την 
εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S, ώστε να μην επιβαρύνει με 
Φ.Π.Α. τον πελάτη σε άλλο Κράτος-Μέλος, αλλά και για να μην 
επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. από τον προμηθευτή Κράτους-Μέλους.

2. Να γίνει έλεγχος εγκυρότητας του κοινοτικού Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., 
σε σχέση με την επωνυμία του.

Φορολογικές Διαδικασίες (3)

Απαλλαγή ΦΠΑ στην ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών. 



Τελωνειακές Διαδικασίες (1)

Αποσαφήνιση Όρων:

 Κοινοτικά εμπορεύματα
Παρασκευάζονται ή παράγονται 
εξολοκλήρου στο τελωνειακό 
έδαφος της Ε.Ε.. Κοινοτικά 
προϊόντα θεωρούνται και αυτά 
των τρίτων χωρών που έχουν 
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στο τελωνειακό της έδαφος, 
μετά την καταβολή όλων των 
δασμο-φορολογικών 
επιβαρύνσεων.

Ενδοκοινοτική διακίνηση
Η πώληση κοινοτικών 
αγαθών από μια χώρα της 
Ε.Ε. προς κάποια άλλη. Η 
αποστολή κοινοτικών 
εμπορευμάτων σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε δεν θεωρείται 
εξαγωγή.

Εξαγωγή/Εξαγωγέας
Περιλαμβάνει μόνον την 
πώληση εμπορευμάτων, 
εκτός του εδάφους της Ε.Ε. 
σε τρίτες χώρες/ Πρόσωπο 
που είναι ιδιοκτήτης των 
εμπορευμάτων κατά τον 
χρόνο αποδοχής της 
διασάφησης για 
λογαριασμό του οποίου 
υποβάλλεται διασάφηση 
εξαγωγής. 



Τελωνειακές Διαδικασίες (2)

Αποσαφήνιση Όρων:

 Τελωνείο εξαγωγής
Το τελωνείο στο οποίο πρέπει 
να ολοκληρώνονται οι 
διατυπώσεις προκειμένου τα 
εμπορεύματα που εξέρχονται 
από το τελωνειακό έδαφος της 
Κοινότητας να λάβουν 
τελωνειακό προορισμό ή χρήση, 
όπως επίσης και οι κατάλληλοι 
έλεγχοι βάσει των κινδύνων.

Τελωνείο εξόδου
Θεωρείται το τελωνείο στο 
οποίο προσκομίζονται τα 
εμπορεύματα πριν εξέλθουν 
από το τελωνειακό έδαφος 
της Κοινότητας και 
υποβάλλονται σε 
τελωνειακούς ελέγχους.

Διασαφιστής
Το πρόσωπο που 
προσκομίζει τα 
εμπορεύματα στο τελωνείο 
και υποβάλλει τη 
διασάφηση εξαγωγής 
ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος ICIS. 



Λειτουργία του καθεστώτος εξαγωγής

Η διαδικασία 
εξαγωγής 
προβλέπει 
δυο στάδια:

Αρχικά, ο εξαγωγέας/διασαφιστής προσ
κομίζει τα εμπορεύματα, τη διασάφηση εξ
αγωγής και την άδεια εξαγωγής στο τελω
νείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο του ε
ξαγωγέα ή τον τόπο όπου τα εμπορεύματ
α φορτώνονται για εξαγωγή. Το τελωνείο 
στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύμα
τα χορηγεί άδεια παραλαβής προς εξαγω
γή υπό τον όρο ότι εγκαταλείπουν το τελ
ωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην ίδια 
κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τ
ον χρόνο της αποδοχής της διασάφησης.

Κατόπιν, η διασάφηση εξαγωγής κ
αι τα εμπορεύματα 
προσκομίζονται στο τελωνείο 
εξόδου, το οποίο εξακριβώνει ότι τα 
εμπορεύματα που έχουν 
προσκομιστεί ανταποκρίνονται 
στα εμπορεύματα που καλύπτει η δι
ασάφηση και επιβλέπει τη 
φυσική τους έξοδο.



Διαδικασία οριστικής εξαγωγής 

Η διαδικασία εξαγωγής αρχίζει με την υποβολή διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο του 
κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του εξαγωγέα ή στο τελωνείο όπου τα 
εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς, με το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.

Όσον αφορά στις διασαφήσεις, αυτές:
Υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στο Τελωνείο.

Έχει αναπτυχθεί σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή (και τον έλεγχο) των                    
διασαφήσεων, το ICIS - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων.

Όταν δεν λειτουργεί το μηχανογραφικό σύστημα, οι τελωνειακές αρχές δέχονται               
διασάφηση σε έντυπο (Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο), μαζί με έγγραφο ασφάλειας και         
προστασίας.

Οι εξαγωγείς πρέπει να υποβάλουν το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας.



Πιστοποιητικά εξαγωγής (1)

EUR 1 & ATR 1
Πιστοποιητικά κυκλοφορίας που 
αποδεικνύουν τον κοινοτικό 
χαρακτήρα των εμπορευμάτων. 
Θεωρούνται από τις τελωνειακές 
αρχές του κράτους εξαγωγής κατά 
την εξαγωγή των εμπορευμάτων, 
δίδονται στον εξαγωγέα μόλις 
πραγματοποιηθεί η πραγματική 
εξαγωγή. Το EUR 1 είναι 
απαραίτητο για εξαγωγές στις 
χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 
και στις χώρες με προτιμησιακές 
συμφωνίες. 

Πιστοποιητικό Τ5
Αποτελεί έγγραφο 
παρακολούθησης διακίνησης 
αγροτικών προϊόντων και 
κοινοτικής επιδότησης. 
Εκδίδεται από το τελωνείο 
εξαγωγής όταν το προϊόν             
διασχίσει, πριν εγκαταλείψει το 
τελωνειακό έδαφος της 
κοινότητας, κοινοτικά εδάφη   
διαφορετικά από αυτό του      
Κράτους-Μέλους εξαγωγής.



Πιστοποιητικά εξαγωγής (2)

Πιστοποιητικό Τ2
Εκδίδεται μόνο για τις περιπτώσεις 
μεταφοράς του εμπορεύματος δια 
ξηράς (χερσαία μεταφορά) στις 
παρακάτω περιπτώσεις:
1.Από χώρα Ε.Ε., μέσω χωρών 
Ε.Ε. σε χώρα Ε.Ε.
2.Από χώρα Ε.Ε., μέσω Ελβετίας, 
σε χώρα Ε.Ε.
3.Από χώρα Ε.Ε., με Ferry Boat, 
σε χώρα Ε.Ε.

Πιστοποιητικό Τ2L
Εκδίδεται για κάθε τρόπο μετα
φοράς του εμπορεύματος από 
μία χώρα Ε.Ε. σε άλλη χώρα 
Ε.Ε., άσχετα αν το 
εμπόρευμα κατά τη διαδρομή 
του περάσει και από χώρες
 που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. 
αρκεί να μην εκφορτωθεί στο 
έδαφος των χωρών αυτών.



Σύστημα τελωνείων ICIS

Ένα σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας      
των δηλώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και του    
πλησιέστερου τελωνειακού γραφείου που καθιστά   
δυνατό τον ταχύτατο εκτελωνισμό και τον έλεγχο της 
ολοκλήρωσης των εγγράφων πριν από την άφιξη    
στο τελωνείο.



Φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα 
τελωνείων ICIS

Κατασκευαστές/μεταποιητές.

Εξαγωγείς.

Μεταφορικές εταιρείες. 

Διαχειριστές αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης και αποτα
μίευσης.

Εκτελωνιστές.


