
EU27 Flow (not IE, FR or Nordics)_EL  

Ως ο προμηθευτής σας στο Ηνωμένο Βασίλειο, βρήκαμε μια καταπληκτική λύση για να απλοποιήσουμε τις 
αγορές σας από την επιχείρησή μας μετά το Brexit. 

Η Europa Road, η μεταφορική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, ανέπτυξε μια πολύ αποτελεσματική 
τελωνειακή διαδικασία που θα ελαχιστοποιήσει το πρόσθετο κόστος και θα καταργήσει τις καθυστερήσεις 
στους χρόνους διαμετακόμισης.  Η διαδικασία ονομάζεται 

  

Το παρόν έγγραφο επεξηγεί πώς λειτουργεί η διαδικασία και τι πρέπει να κάνουν από κοινού οι επιχειρήσεις 
μας προκειμένου να αξιοποιήσουν τη λύση που προσφέρεται. 

Τι διαφορετικό κάνει η Europa; 

Ίδρυσε δύο επιχειρήσεις εκτελωνισμού σε στρατηγικές τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν διασαφήσεις 
εισαγωγής και εξαγωγής, τη μία στη Γαλλία και την άλλη στο Βέλγιο (σε συνδυασμό με την επιχείρηση 
εκτελωνισμού της στο Ηνωμένο Βασίλειο). 

• Κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της λογαριασμό αναβολής πληρωμής δασμών (duty deferment 
account) 

• Οι επιχειρήσεις σε Γαλλία και Βέλγιο είναι καταχωρημένες με άδεια λειτουργίας γενικού 
φορολογικού εκπροσώπου.  

Σε συνδυασμό με τη διαδικασία τους, η εν λόγω υποδομή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις μας να 
πραγματοποιούν εξαγωγές από Ην. Βασίλειο-ΕΕ μέσω του λογαριασμού αναβολής πληρωμής δασμών, 
απλοποιώντας τη διαδικασία προμήθειας προς τους πελάτες της ΕΕ μετά από την 1η Ιανουαρίου 2021.  Η 
διαδικασία είναι εγκεκριμένη από την Deloitte. 

  

Με το Europa Flow, η επιχείρησή μας μπορεί να πραγματοποιεί εξαγωγές 
στους πελάτες μας μέσω του λογαριασμού αναβολής πληρωμών δασμών 
παρόλο που δεν είναι εγκατεστημένη στην Ευρώπη.  Ας δούμε με ποιον 
τρόπο. 

Είναι μια πολύ απλή διαδικασία με λίγα βήματα.   

1. Η επιχείρησή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποβάλει αίτηση για να λάβει έναν αριθμό EORI 
(αριθμό καταχώρησης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων) στην ΕΕ, μια διαδικασία που 
απαιτεί μερικές ημέρες και για την οποία θα μας βοηθήσει η Europa. 

2. Θα ορίσουμε την Europa ως τον γενικό φορολογικό μας εκπρόσωπο προκειμένου να εκτελεί τις 
τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών.   

3. Θα χρησιμοποιούμε τον δικό τους γαλλικό λογαριασμό αναβολής πληρωμής δασμών για να 
πληρώνουμε κάθε δασμό κατά την άφιξη στην ΕΕ.   

4. Όταν πραγματοποιούμε εξαγωγές στην εταιρεία σας, η Europa θα πραγματοποιεί τη διασάφηση 
εξαγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη διασάφηση εισαγωγής στη Γαλλία και ο δασμός θα 
τακτοποιείται χρησιμοποιώντας τους εν λόγω λογαριασμούς αναβολής πληρωμής δασμών. 

  

…Τι θα γίνει με τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή; 

Η διαδικασία χρησιμοποιεί ένα καθεστώς ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές η οποία συνεπάγεται 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγαθά που έχουν εισαχθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε μια χώρα της ΕΕ που δεν 



αποτελεί τη χώρα τελικού προορισμού στην ΕΕ - μόνο, όμως, όπου χρησιμοποιείται ένας γενικός φορολογικός 
εκπρόσωπος.  Πρόκειται για απαλλαγή από τον ΦΠΑ σύμφωνα με το Άρθρο 138 της Οδηγίας της ΕΕ για τον 
ΦΠΑ (γνωστή ως τελωνειακό καθεστώς 42).   

Κάνοντας χρήση αυτής της διαδικασίας, η επιχείρησή σας δεν θα χρειάζεται να πληρώσει καθόλου ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή.  Απλώς θα δηλώσετε την αγορά στη δήλωση ΦΠΑ σας όπως κάνετε σήμερα όταν αγοράζετε 
αγαθά από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Το εν λόγω καθεστώς ΦΠΑ χρησιμοποιείται καθημερινά από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που πραγματοποιούν 
εισαγωγές σε ευρωπαϊκούς θαλάσσιους λιμένες, οι οποίοι δεν βρίσκονται ενδεχομένως στην ίδια χώρα με 
τον τόπο τελικού προορισμού των αγαθών. 

Έτσι, παραδείγματος χάριν, αντί για την άφιξη αγαθών από την Άπω Ανατολή στο Ρότερνταμ με τελική 
παράδοση τη Γερμανία, στην προκειμένη περίπτωση θα έχουμε εισαγωγή αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο 
στη Γαλλία για παράδοση στη δική σας χώρα εντός ΕΕ.  Η διαδικασία έχει λάβει την έγκριση της Deloitte αφού 
χρησιμοποιήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΦΠΑ και τελωνειακών διαδικασιών.   

  

Τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας; 

Εν συντομία - τίποτα! Θα πρέπει απλώς να δηλώνετε τη συναλλαγή στη δήλωση ΦΠΑ σας όπως κάνετε 
σήμερα.  Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. 

  

Τι διαφορετικό θα πρέπει να κάνει η επιχείρησή μας; 

Υπάρχει λίγη δουλειά για εμάς, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί καθώς αναγνωρίζουμε τα οφέλη για τους 
πελάτες μας στην ΕΕ. 

Εάν πραγματοποιούμε εξαγωγές βάσει ενός λογαριασμού αναβολής πληρωμής δασμών, το τιμολόγιό μας θα 
περιέχει αναφορά στο Καθεστώς ΦΠΑ (τελωνειακό καθεστώς 42). 

Απλώς θα μεριμνούμε για τη διασάφηση εξαγωγής, τη διασάφηση εισαγωγής και θα διαχειριζόμαστε την 
πληρωμή των δασμών. 

  

Ακούγεται τεχνικά σύνθετο, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. 

Η Europa, σε εκτενή συνεργασία με την Deloitte, μας διαβεβαίωσε ότι ο χειρισμός ΦΠΑ στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας συμμορφώνεται απολύτως και με κάθε τρόπο με το νομικό πλαίσιο. 

Η διαδικασία αξιοποιεί απλώς τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά καθεστώτα ΦΠΑ για την παροχή και απόκτηση 
αγαθών και αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούνται καθημερινά. 

Με απλά λόγια, ο συνδυασμός υποδομής, καθεστώτων ΦΠΑ και διαδικασίας διατηρούν τις τρέχουσες 
συνθήκες συναλλαγών για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, κάτι που σημαίνει ότι εσείς πρέπει απλώς να δηλώσετε 
την αγορά σας στη δήλωση ΦΠΑ σας όπως κάνετε σήμερα. 

Αυτή η διαδικασία έχει κι ένα όφελος ταμειακής ροής για την επιχείρησή σας, καθώς δεν θα χρειάζεται να 
καταβάλετε ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. 

Εάν εξακολουθείτε να τρέφετε κάποιες ανησυχίες, μπορείτε να αναφέρετε αυτή τη διαδικασία στην 
Παγκόσμια Ομάδα Συμμόρφωσης με το πλαίσιο ΦΠΑ, τον λογιστή ή τον αρμόδιο σε θέματα ΦΠΑ της 
εταιρείας σας ή σε παρόμοιους εμπειρογνώμονες της επιχείρησής σας.   

  

Τα οφέλη συνοπτικά. 



• Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, η επιχείρησή σας δεν θα πρέπει να ανησυχεί για... 

• Τον ορισμό εκτελωνιστή (αναγνωρίζουμε ότι οι προμήθειές σας από το Ην. Βασίλειο μπορεί να 
αποτελούν μόλις ένα μικρό μέρος της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας και θέλουμε να τις 
απαλλάξουμε από ενοχλητικές διατυπώσεις στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό) 

• Την καταβολή χρεώσεων εκτελωνισμού 

• Την προκαταβολική πληρωμή ΦΠΑ και δασμών πριν από την παράδοση των αγαθών 

• Θα πρέπει απλώς να δηλώσετε τη συναλλαγή στη δήλωση ΦΠΑ σας όπως κάνετε σήμερα. 

Η διαδικασία διατηρεί τις τρέχουσες συνθήκες συναλλαγών σε σχέση με τον ΦΠΑ παρόλο που μετά από την 
1η Ιανουαρίου το πλαίσιο αλλάζει. 

Έτσι θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τα προϊόντα σας χωρίς καμία καθυστέρηση. 


