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Τρέχουσες διαπραγματεύσεις ΗΒ-ΕΕ

01 Φεβ

Η περίοδος εφαρμογής 

ξεκινά. Η κατάσταση 

παραμένει ως έχει
31 Δεκ

Τέλος μεταβατικής 

περιόδου

31 Ιαν 20

Έξοδος ΗΒ από 

την ΕΕ

1 Ιουλ 2020

Νομική προθεσμία για πιθανή 

παράταση μετάβασης

01 Ιαν 21

Η νέα εμπορική σχέση 

HB-ΕΕ ξεκινά

02-05 Μαρ

1ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

20-24 April

2ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

15 Ιουν

Σύνοδος κορυφής 

ΗΒ-ΕΕ
11-14  Μαΐου

3ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

01-05 June

4ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

18-21 Αυγ

7ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

29 Ιουν-03 Ιουλ

5ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

20-23 Ιουλ

6ος γύρος 

διαπραγματεύσεων

Χρονοδιάγραμμα Brexit:
Ημερομηνίες ορόσημο
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Τρέχουσα κατάσταση 1/2

Οι εξειδικευμένες μας ομάδες δράσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη έχουν αξιολογήσει κάθε πτυχή
του Brexit εδώ και 2 χρόνια, αναλογιζόμενες όλες τις επιπτώσεις για το διεθνές εμπόριο.

Ως διεθνείς ειδικοί, είμαστε ήδη σε πολύ ισχυρή θέση με τις υπάρχουσες τελωνειακές ομάδες, τις δυνατότητες του
δικτύου μας αλλά και την εμπειρία του διεθνούς εμπορίου.

Περιληπτικά:

 Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Ιανουαρίου 2020

 Η μεταβατική περίοδος συμφωνήθηκε στη Συνθήκη Αποχώρησης, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020

 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα 

διαπραγματευτούν τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (Free Trade Agreement - FTA). Ο στόχος και για τις δύο 

πλευρές είναι να καταλήξουν σε μία συμφωνία, όπως αυτή έχει περιγραφεί στην Πολιτική Διακήρυξη (Political 

Declaration). Καθώς αυτό το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, οι 

εμπορικές σχέσεις ενδέχεται να υποχωρήσουν στους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το καθεστώς παραμένει ως έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο 

αντιμετωπίζεται ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων

https://www.gov.uk/government/publications/new-withdrawal-agreement-and-political-declaration?_sm_au_=isV6RK5QK4NT0bJ52fFCLKQVsL14F
https://www.gov.uk/government/publications/new-withdrawal-agreement-and-political-declaration
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Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι διασυνοριακές μας επιχειρησιακές 
δραστηριότητες παραμένουν αμετάβλητες.

Σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, πραγματοποιούμε σημαντικές και συνεχείς 
επενδύσεις με στόχο να διασφαλίσουμε τις υπηρεσίες μας στη μετά-BREXIT εποχή, 
ανεξάρτητα από τις μελλοντικές συμφωνίες ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ακόμη αρκετά ερωτήματα για τον τρόπο διακίνησης των 
αγαθών ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι ξεχωριστές 
συμφωνίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρειο 
Ιρλανδία.

 Παρά τις άγνωστες ακόμη διαχειριστικές λεπτομέρειες στις τελωνειακές διαδικασίες, 
στο ανθρώπινο δυναμικό, στις οδικές και εναέριες μεταφορές, το σχέδιο μας 
συνεχίζεται βάση της υπόθεσης ότι η μετά-BREXIT εμπορική περίοδος θα 
περιλαμβάνει τελωνειακές και συνοριακές διατυπώσεις  ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης ανάμεσα σε Μεγάλη Βρετανία και Βόρειο 
Ιρλανδία σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Ιρλανδίας/Βόρειας Ιρλανδίας.

Τρέχουσα κατάσταση 2/2
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Τρέχουσα κατάσταση:
Η Μεταβατική Περίοδος (1/2)

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (i.e. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020) δε θα 
υπάρξει καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε. Όλα παραμένουν ίδια.

Το παραπάνω σημαίνει:

• Καμία τελωνειακή διαδικασία, καμία αλλαγή στον τρέχοντα εμπορικό κανονισμό λειτουργίας

• Κανένας έλεγχος στα σύνορα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου 

• Ελεύθερη διακίνηση ταξιδιωτών και εργαζομένων – η προσωπική ταυτότητα παραμένει έγκυρο 
ταξιδιωτικό έγγραφο 

• Κανένας περιορισμός στις οδικές μεταφορές

• Εξαγόμενα αγαθά δεν υπόκεινται σε νέους κανόνες

• Δε χρειάζονται επιπλέον πιστοποιητικά

• Δε χρειάζεται να κατατίθενται τελωνειακές διασαφήσεις, αιτήματα για άδειες, να πληρούνται 
διαφορετικές υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις

• Κανένας περιορισμός στην ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίου 

• Αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών
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 Πρακτικά, η μεταβατική περίοδος θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα αποτελεί πια τρίτη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου θα ισχύσουν 
κάποιοι περιορισμοί. Αυτοί οι περιορισμοί θα αφορούν στα σύνορα και την ανάγκη συμμόρφωσης 
σε τελωνειακές και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τη μεταφορά αγαθών

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι όροι οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη θα 
υπαγορεύονται από μία νέα Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου (Free Trade Agreement - FTA). Θα 
υπάρξουν τελωνειακοί έλεγχοι, όμως οι τελωνειακοί δασμοί ίσως εξαλειφθούν εντελώς. Παρόλ’ 
αυτά, θα ισχύσουν ειδικοί φόροι και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  

 Στην περίπτωση που η Συμφωνία δεν επιτευχθεί, οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένο 
Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση θα διέπονται από τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού 
εμπορίου (περίπτωση μη συμφωνίας - “no-deal” Brexit). Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσουν οι 
δασμοί όπως συμβαίνει στις τρίτες χώρες ενώ θα αλλάξει ο διακανονισμός του ΦΠΑ αλλά και η 
διαδικασία είσπραξης ειδικών φόρων θα μεταβληθούν. 

Σε περίπτωση Συμφωνίας ή μη – αυτά και πολλά ακόμη εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές θα 
αποτελέσουν μία νέα πραγματικότητα στη διασύνδεση της Ευρώπης και της Μεγάλης Βρετανίας 

Τρέχουσα κατάσταση:
Η Μεταβατική Περίοδος (2/2)
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Τρέχουσα κατάσταση:
Το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας

REST OF EU

NO CHECKS

NO CHECKS

CHECKS

NO CHECKS

CHECKS 

Τι λέει το Πρωτόκολλο

 Το Πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί σα μία απόλυτα νομική λειτουργική λύση. Θα τεθεί σε ισχύ από 
01/01/2021.

 Η Βόρειος Ιρλανδία παραμένει τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σε εναρμόνιση με 
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς

 Η Βόρειος Ιρλανδία παραμένει στα πλαίσια φορολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά σε εναρμόνιση 
με τους κανονισμούς φορολογίας της ΕΕ (συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα της ΕΕ). 

Τι σημαίνει

 Καμία τελωνειακή διαδικασία, κανένας έλεγχος δασμών από ρυθμιστικές αρχές από τη Βόρειο 
Ιρλανδία στην υπόλοιπη Ιρλανδία και αντιστρόφως.

 Χωρίς δασμούς τα αγαθά που θα διακινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρειο Ιρλανδία, εκτός αν 
υπόκεινται στον κίνδυνο να εισέλθουν στην ΕΕ. Αγαθά που διακινούνται από την υπόλοιπη Ιρλανδία 
στη Βόρειο Ιρλανδία, στο ενδεχόμενο να εισέλθουν στη Μεγάλη Βρετανία θα χρεώνονται με δασμούς

 H έκταση των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων για αγαθά που διακινούνται ανάμεσα στη 
Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρειο Ιρλανδία διέπεται από συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και 
τη ΕΕ

Τρέχουσα υπόθεση εργασίας 



ΠΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η 
DHL EXPRESS
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Η DHL συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις

Η DHL συνεργάζεται στενά με τις νομοθετικές αρχές σε Ε.Ε. και Η.Β. και τις βοηθά να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και τις επιπτώσεις των όρων

του Brexit στις επιχειρήσεις. Επισημαίνουν ζητήματα που ίσως προκύψουν και ζητούν όρους που θα λειτουργήσουν προς όφελος του οργανισμού μας

αλλά και των πελατών μας.

Συντελείται πρόοδος σε όλα τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω, ωστόσο τα συμπεράσματα παραμένουν εκκρεμή για τελική κοινοποίηση.

ΤΕΛΩΝΕΙΑ

• Απλουστευμένες 
διασαφήσεις

• Εσωτερικός 
προεκτελωνισμός

• Χρήση περιοδικών 
πληρωμών

• Απλουστευμένες 
διαδικασία στη μετά-
BREXIT περίοδο

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Απλές 
προϋποθέσεις 
παροχής visa για 
ειδικές 
κατηγορίες 
εργαζομένων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας 
/ Διατήρηση ισχυόντων κανόνων
για τις αεροπορικές εταιρείες και τα 
ισχύοντα δικαιώματα πρόσβασης 
στις αγορές Ε.Ε. και ΗΠΑ / 
Συμφωνία ασφάλειας των φορτίων

ΥΠΟΔΟΜΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Μη συνοριακή 
επιθεώρηση / Μείωση 
των ελέγχων για 
αγροτικές τροφές και 
στις δύο πλευρές των 
συνόρων

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διατήρηση της τρέχουσας 
οδικής εμπορικής 
πρόσβασης χωρίς διανομή 
αδειών διεθνών φορτίων / 
Αμοιβαία αναγνώριση
αδειών οδήγησης, 
προσόντων οδηγών & 
προδιαγραφών οχημάτων / 
Εγγραφή διεθνών τρέιλερ 
light touch
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Ως Διεθνείς Ειδικοί, είμαστε ήδη σε πλεονεκτική θέση

Ήδη διαθέτουμε έναν αριθμό καίριων στοιχείων διαφοροποίησης και όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας στηρίξουμε κατά το Brexit:

3000+
Ειδικούς επαγγελματίες 

τελωνείων

50+ εκατ.
Τελωνειακές 

συναλλαγές ετησίως

60+
συνδεδεμένες ή τελωνειακές 

αποθήκες σε Ε.Ε. και Η.Β.

ΕΟΦ
Η DHL είναι Εξουσιοδοτημένος 
Οικονομικός Φορέας (ΕΟΦ) σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΟΦ?

 Ο τίτλος του Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator - AEO) είναι ένα διεθνές
σήμα ποιότητας για τις εταιρείες των οποίων οι τελωνειακές διαδικασίες είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και
αποδοτικές

 Ο τίτλος του ΕΟΦ μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε απλουστευμένες διαδικασίες εκτελωνισμού, που
διευκολύνουν την αποδέσμευση των εμπορευμάτων από τα τελωνεία και επιτρέπουν αναβολή των πληρωμών
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Τι κάνει η DHL Express για να προετοιμαστεί για το Brexit;

Οικονομικά ⎼ Ανάλυση δεδομένων, ΦΠΑ και δασμών, υπολογισμοί / συλλογή

Ασφάλεια ⎼ Επίγνωση της ασφάλειας και σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης

Ανθρώπινο Δυναμικό ⎼ Υποστήριξη των εργαζόμενων που επηρεάζονται, πρόσληψη πρόσθετων εργαζομένων

Εμπόριο ⎼Μετάβαση πελατών, ομάδα διαχείρισης Πελατών, θέματα εξυπηρέτησης πελατών

Δομές Πληροφορικής ⎼ Ανάλυση συστημάτων Πληροφορικής, ανάλυση διασυνοριακών κινδύνων, έλεγχος συστημάτων Πληροφορικής, διαχείριση δεδομένων

Λειτουργίες Δικτύου ⎼ Δίκτυο, σχεδιασμός για διανομείς και χερσαίες δραστηριότητες, διαχείριση συνοριακών ζητημάτων

Αερομεταφορές ⎼ Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για δίκτυο αερομεταφορών

Τελωνεία ⎼ Διαχείριση και σχεδιασμός τελωνειακών διαδικασιών, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσληψης, κατάρτισης και αξιολόγησης των νέων τελωνειακών απαιτήσεων

Παγκόσμια 
Ομάδα

Καθοδήγησης

Ομάδα 
καθοδήγησης 

Η.Β.

Οι εξειδικευμένες ομάδες μας σε Ε.Ε. και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αξιολογήσει κάθε πτυχή του Brexit για περισσότερο από 
δύο χρόνια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιπτώσεις για το διεθνές εμπόριο. 

Οι άξονες δράσης της DHL Express παγκοσμίως



14

DHL Express – Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Βελτιώνουμε τα  
συστήματα και τις 
υποδομές μας

Ενισχύουμε τους 
πόρους μας για τη  
διαχείριση των 
απαιτήσεων του Brexit

1) Διευρυμένη χερσαία/υπεράκτια

τελωνειακή διαμεσολάβηση

2) Μείωση ζητημάτων άδειας 

μεταφορών για διασφάλιση 

πρόσβασης στους οδηγούς

3) Πρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό και 

πόροι για αυξημένες απαιτήσεις 

συλλογής δασμών και ΦΠΑ.

1) Αλλαγές στα συστήματα και τα 

εργαλεία αποστολής που 

επιτρέπουν τις μεταφορές αν 

εφαρμοστούν τελωνειακοί 

περιορισμοί στο Η.Β.

2) Αύξηση τελωνειακών εγγυήσεων 

για το Η.Β. και όλη την Ε.Ε.

1) Αυξάνουμε τις δυνατότητες του 

δικτύου μας για επιπλέον 

χωρητικότητα όπου αυτό είναι 

εφικτό 

2) Αν χρειάζεστε επιπλέον χρονικά 

καθορισμένες υπηρεσίες 

αερομεταφοράς, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 

πωλητή σας, τώρα

1) Ένα ειδικό ‘Κέντρο Ελέγχου 

Brexit’ θα παρακολουθεί 

προληπτικά το δίκτυό μας και θα 

εκτελεί σχέδια έκτακτης ανάγκης

2) Κάνουμε σημαντικές και συνεχείς 

επενδύσεις με σκοπό την παροχή 

όσο το δυνατόν ομαλότερων 

υπηρεσιών, στην επερχόμενη 

δύσκολη περίοδο

Ελαχιστοποιούμε τη 
διατάραξη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Παρέχουμε εξαιρετική 
ποιότητα υπηρεσιών 
στους πελάτες μας

1 2 3 4
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1. Βελτιώνουμε τα συστήματα και τις υποδομές μας 

Επί του παρόντος υλοποιούμε τις ακόλουθες δράσεις:

 Τυποποιημένα Εργαλεία Αποστολής: τα συστήματά μας έχουν αναθεωρηθεί και έχουν
αναπτυχθεί τροποποιήσεις που διασφαλίζουν ότι είναι έτοιμα για αλλαγές κωδικών προϊόντος και
μπορούν να δεχθούν αυξημένες τελωνειακές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει τα ηλεκτρονικά μας
εργαλεία αποστολών. Αλλαγές που απαιτούνται σε συγκεκριμένα εργαλεία όπως τα MyDHL+ και
IntraShip, θα είναι έτοιμες για το Brexit.

 Εξειδικευμένα Εργαλεία Αποστολών: Αν διαθέτετε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο αποστολών
(EDI ή XML-PI) ή χρησιμοποιείτε Εισαγωγή Αποστολών μέσα από το EasyShip, επικοινωνήστε με
εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, για να συζητήσετε τις απαιτούμενες
αναπροσαρμογές.

 Αύξηση Εγγυήσεων : To υφιστάμενο περιθώριο εγγυήσεών μας έχει διευρυνθεί, το οποίο θα μας
επιτρέψει να διαχειριστούμε με εγγύηση τον αυξημένο αριθμό αποστολών που περιμένουμε σε
περίπτωση επιβολής δασμών προς/από το Η.Β.



16

2. Ενισχύουμε τους πόρους μας για τη διαχείριση των απαιτήσεων του Brexit

Η διαχείριση των επιπτώσεων από τις αλλαγές των κανονισμών: 

 Τελωνεία: Προγραμματίζουμε την πρόσληψη και εκπαίδευση περίπου 700 επιπλέον
τελωνειακών υπαλλήλων και προσωπικού υποστήριξης, για διαχείριση και επεξεργασία
πρόσθετων τελωνειακών διαδικασιών

 Επιχειρησιακές λειτουργίες: Πρόσθετοι πόροι για την είσπραξη φόρων και δασμών,
ενίσχυση των οδηγών καθώς και ειδικοτήτων για την ταχύτερη διαχείριση των τελωνειακών
διαδικασιών

 Οχήματα: Επένδυση σε οχήματα και εξοπλισμό για τους διανομείς

 Εξυπηρέτηση Πελατών: Επιπλέον σύμβουλοι εξυπηρέτησης πελατών για να βοηθήσουν με
τον αυξανόμενο όγκο αποριών

 Άδειες: Είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε αιτήσεις για επιπλέον άδειες ECMT για τους οδηγούς
μας. Το Η.Β. έχει συμφωνήσει να αναγνωρίσει τις άδειες CPC και EU της Ε.Ε., κάτι που σημαίνει
ότι το δίκτυό μας στην E.Ε. δε θα χρειαστεί Άδειες Διεθνούς Οδήγησης
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3. Ελαχιστοποιούμε τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Προετοιμασία του δικτύου μας για τη μετά-Brexit εποχή:

 Δημιουργία μεγαλύτερης χωρητικότητας στο αεροπορικό μας δίκτυο και ετοιμότητα να
προσθέσουμε νέα σημεία οδικής πρόσβασης εισόδου/εξόδου, προς και από το Η.Β.

 Επίβλεψη των γραμμών μεταφοράς και των κέντρων διαλογής σε αντιδιαστολή με τις προθεσμίες
εκτελωνισμού και λήψη μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού καθυστερήσεων στην ικανότητα
εκτελωνισμού από την πλευρά των τελωνειακών αρχών.

 Μεταφορά των αποστολών της οδικής υπηρεσίας, αεροπορικώς (όπου αυτό είναι δυνατό), μπορεί
να θεωρηθεί ως μία προσωρινή επιλογή προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές καθυστερήσεις
κατά το BREXIT ή σα μία μόνιμη λύση της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, για αγαθά από/προς
Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το BREXIT. Σχετικά με αυτό, σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε άμεσα με
τον εκπρόσωπο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί.
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4. Παρέχουμε εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες μας

Επενδύουμε στη διαχείριση των υπηρεσιών μας στη μετά-BREXIT εποχή 

 Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η DHL Express θα διαθέτει ένα ‘Κέντρο
Ελέγχου’ που θα παρακολουθεί προληπτικά κάθε πτυχή του δικτύου μας και θα εκτελεί
σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπου αυτό είναι αναγκαίο

 Σε κάθε τμήμα της εταιρείας μας, πραγματοποιούμε σημαντικές και συνεχείς
επενδύσεις με στόχο να προσφέρουμε όσο το δυνατόν ομαλότερες υπηρεσίες μετά το
Brexit, στην επερχόμενη δύσκολη περίοδο

 Οι αλλαγές που αναμένουμε απαιτούν την άμεση προσαρμογή των επιχειρησιακών μας
λειτουργιών. Αυτό ίσως αυξήσει τα κόστη μας, γεγονός που θα επηρεάσει και τις
χρεώσεις των υπηρεσιών μας.

 Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη που μπορεί που μπορεί να επηρεάσει τις
αποστολές σας ή τις έως τώρα χρεώσεις σας
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Η προετοιμασία για τη μετά-Brexit εποχή στην Ελλάδα

Προσωπικό Υποδομές ΣυστήματαΔιαδικασίες

• Βελτιστοποίηση 

συστημάτων για αύξηση 

παραγωγικότητας.

• Επένδυση σε νέες 

εφαρμογές για ταχύτερη 

επεξεργασία 

αποστολών.

• Εκκαθάριση της 

τελωνειακής αποθήκης 

από εγκαταλειμμένα-

αζήτητα εμπορεύματα.

• Επέκταση του χώρου 

της τελωνειακής 

αποθήκης για επιπλέον 

αποθηκευτική ικανότητα 

των αποστολών 

BREXIT.

• Απλοποίηση 

τελωνειακών 

διαδικασιών για τον 

ταχύτερο εκτελωνισμό 

των αποστολών.

• Συνεχή επικοινωνία με 

τις τελωνειακές αρχές 

για νέες αποφάσεις, 

διαδικασίες, 

περιορισμούς.

• Ενίσχυση όλων των 

τμημάτων με επιπλέον 

προσωπικό για την 

διαχείριση του 

αναμενομένου όγκου 

αποστολών από και 

προς το Η.Β.

• Προμήθεια απαραίτητου 

εξοπλισμού και 

εργαλείων (πχ σκάνερ, 

ράφια, καρότσια, 

εκτυπωτές κα).



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
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Προετοιμασία για νέους τελωνειακούς κανονισμούς

Μετά το Brexit θα εφαρμοστούν νέες τελωνειακές διαδικασίες στις εμπορικές συναλλαγές με το Η.Β..

Δραστηριοποιήστε ήδη εμπορικά εκτός της Ε.Ε.;

Αν επί του παρόντος δραστηριοποιήστε εμπορικά εκτός της Ε.Ε., θα είστε εξοικειωμένοι με τους

τελωνειακούς κανονισμούς. Προκειμένου να προετοιμαστείτε, οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

χρήσιμες και για εσάς. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε διαβάστε το περιεχόμενο για το Εμπόριο χωρίς

έγγραφα (Paperless Trade), τους αριθμούς EORI, τις Επιστροφές και τους Καταβεβλημένους Δασμούς

Παράδοσης.

Συναλλάσεστε αποκλειστικά εντός της Ε.Ε.;

Αν επί του παρόντος πραγματοποιείτε αποστολές μόνο εντός της Ε.Ε., είναι η ώρα να εξοικειωθείτε με τις

τελωνειακές διαδικασίες. Η ακόλουθη λίστα ελέγχου επισημαίνει τα σημεία που μπορείτε να εξομαλύνετε

μετά το Brexit. Σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Υπουργείο Εμπορίου για τα έγγραφα που

απαιτούνται για τα προϊόντα σας, καθώς αυτοί μπορούν να σας προμηθεύσουν με Πιστοποιητικά

Προέλευσης ή Δελτία ATA.

Η DHL Express θα υποβάλλει τα τελωνειακά έγγραφα απευθείας στο Τελωνείο εκ μέρους σας καθώς

προωθούμε την αποστολή σας. Η αποστολή εγγράφων ηλεκτρονικά με την επιλογή Paperless Trade θα

βοηθήσει στο γρήγορο εκτελωνισμό.
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Παρέχετε τα τελωνειακά σας δεδομένα ηλεκτρονικά στην DHL Express (συμπεριλαμβανομένης και 
της λεπτομερούς περιγραφής των αγαθών); 

Αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών παρέχοντας 
ολοκληρωμένα τελωνειακά δεδομένα στην DHL Express.

Η DHL Express λαμβάνει τα στοιχεία του τιμολογίου και της φορτωτικής της αποστολής σας 
(συμπεριλαμβανομένης και της λεπτομερούς περιγραφής των αγαθών). Με αυτόν τον τρόπο η 
διαδικασία εκτελωνισμού ξεκινά άμεσα προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα σε επίπεδο ποιότητας 
και ταχύτητας υπηρεσιών: 

 Ολοκληρωμένη και έγκυρη διασάφηση με τη μικρότερη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση

 Γρήγορη και αυτοματοποιημένη διαδικασία εκτελωνισμού τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις
εξαγωγές

 Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών, με δυνατότητα εκτελωνισμού πριν την άφιξη των αγαθών

 Πλήρης συμμόρφωση με τις Τελωνειακές Αρχές

 Εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου της αποστολής (επικίνδυνα αγαθά) πριν την άφιξη της

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες από τον εκπρόσωπο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί

ΌχιΝαι

Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT);

Το PLT είναι μια υπηρεσία που εντάσσεται στα Ηλεκτρονικά Εργαλεία Διαχείρισης Αποστολών - Electronic
Shipping Tools, της DHL Express για την ηλεκτρονική αποστολή των τελωνειακών εγγράφων, εξαλείφοντας
την ανάγκη προσκόμισης διπλοτύπων με την αποστολή και επιταχύνοντας τη διαδικασία εκτελωνισμού.

Για την περίοδο μετά το Brexit, το PLT θα σας παρέχει μια αξιόπιστη πλατφόρμα για τις αποστολές σας από
και προς το Η.Β..

Θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε άμεσα την εφαρμογή για αποστολές δεμάτων εκτός Ε.Ε. καθώς το
όφελος θα είναι διπλό: μειώνει τις πιθανές καθυστερήσεις, αφού οι ομάδες καταχώρησης δεδομένων της
εταιρείας μας θα έχουν έγκαιρη ενημέρωση ενώ παράλληλα καταργείται η ανάγκη τήρησης φυσικών
εγγράφων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν απαιτούνται πρωτότυπα πιστοποιητικά ή άδειες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε
τα πρωτότυπα έγγραφα για την αποστολή σας και να μη χρησιμοποιήσετε το εργαλείο PLT.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία PLT μπορείτε να λάβετε από τον Υπεύθυνο Πωλητή σας.

ΌχιΝαι
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Ναι Όχι

Έχετε αριθμό EORΙ;

Τι είναι αριθμός EORI;

Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός Εγγραφής και Αναγνώρισης Οικονομικού Φορέα - Economic Operator Registration
and Identification.

Επί του παρόντος χρειάζεστε αριθμό EORI μόνο όταν εμπορεύεστε με χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς απαιτείται για την
αποδέσμευση αγαθών από το Τελωνείο. Μετά το Brexit θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό και για τις συναλλαγές σας με
το Η.Β..

Επιπλέον, οι αριθμοί EORI που έχουν εκδοθεί από το Η.Β. δε θα γίνονται δεκτοί από χώρες της Ε.Ε. μετά το Brexit,
οπότε θα πρέπει να αιτηθείτε για αριθμό EORI από την Ε.Ε. αν θέλετε να συνεχίσετε να εισάγετε ή να εξάγετε με ομαλό
τρόπο εμπορεύματα από και προς την Ε.Ε.

Αν επί του παρόντος έχετε αριθμό EORI που έχει εκδοθεί από μια διαφορετική χώρα-μέλος της Ε.Ε. κι όχι από το Η.Β.,
τότε μπορείτε να πραγματοποιείτε τις εισαγωγές και εξαγωγές σας μετά το Brexit χωρίς κανένα πρόβλημα.

Για τυχόν απορίες σχετικά με τον αριθμό EORI, μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα εισαγωγών της Εταιρείας μας, στο
τηλέφωνο 210 3543390.

Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνετε τον/τους αριθμό(ους) σας EORI στο εμπορικό τιμολόγιο και τη φορτωτική
σας για ομαλό και γρήγορο έλεγχο και εκτελωνισμό.
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Ελέγξατε αν οι αποστολές σας ταξινομούνται ως έγγραφο ή μη-έγγραφο;

Στις διεθνείς αποστολές είναι σημαντικό να εξεταστεί το περιεχόμενο του δέματος σας, καθώς τα έγγραφα
και τα μη-έγγραφα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Μόνο αντικείμενα αλληλογραφίας θεωρούνται
έγγραφα, επιστολές ή συμβόλαια για παράδειγμα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ο υπεύθυνος πωλητής για
το λογαριασμό σας, είναι στη διάθεσή σας.

Γνωρίζετε τον κωδικό του εμπορεύματος για το προϊόν σας;

Τα αγαθά που αποστέλλετε θα πρέπει να προσδιορίζονται μέσω ενός συγκεκριμένου, διεθνώς αναγνωρισμένου
κωδικού εμπορεύματος, που θα εξασφαλίζει το σωστό υπολογισμό των δασμών και φόρων στο Τελωνείο. Αυτός ο
κωδικός είναι επίσης γνωστός ως κωδικός Harmonised System (HS). Για να προσδιορίσετε τον κωδικό
εμπορεύματος για το/τα προϊόν(τα) σας συμβουλευτείτε το τμήμα εισαγωγών μας τηλέφωνο 210 3543390 ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system.

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός του εμπορεύματός σας συμπεριλαμβάνεται στα τιμολόγιά σας. -- Ο κωδικός
εμπορεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των δασμών και φόρων που εφαρμόζονται σε
κάθε χώρα στην οποία αποστέλλετε. Τα ποσά που θα ισχύουν για τις αποστολές από την Ε.Ε. προς Η.Β. (και το
αντίστροφο) ακόμη δεν έχουν συμφωνηθεί.

Ναι Όχι

Ναι Όχι

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Απαιτούνται πρόσθετες άδειες ή πιστοποιητικά για το προϊόν σας;

Άδειες χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις:

• Για προϊόντα που θεωρούνται στρατιωτικά ή έχουν δυνητικά διττή χρήση. Περισσότερες πληροφορίες στο
Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών https://www.acci.gr/

• Εμπορεύματα που υπόκεινται σε έλεγχο λόγω εμπορικών συμβάσεων, όπως τη Συνθήκη της Washington ή την
Kimberley Process. Έγγραφα CITES απαιτούνται για κάθε διακίνηση είδους απειλούμενου από εξαφάνιση.

• Αν τα εμπορεύματα έχουν προσωρινά εξαχθεί/εισαχθεί, ένα Δελτίο ATA απαιτείται για την αποφυγή
τελωνειακών δασμών.

• Πιστοποιητικά Προέλευσης μπορεί να ζητηθούν στη χώρα προορισμού, δείτε παρακάτω:

Έχετε ελέγξει για τους περιορισμούς που ισχύουν στο Η.Β. ή στις χώρες προορισμού της Ε.Ε. ;

Ελέγξτε αν ισχύουν περιορισμοί στο προϊόν που αποστέλλετε προς το Η.Β. καλώντας το Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών, τηλεφωνικά στο 210-9890000 ή μέσω e-mail στο athcustserv@dhl.com. 

Ναι Όχι

Ναι Όχι

https://www.acci.gr/
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Χρειάζεται να προσκομίσετε δήλωση για ελεγχόμενες εξαγωγές;

Προϊόντα που θεωρούνται στρατιωτικά ή διττής χρήσης, υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών. Αυτό ισχύει
επίσης για αντίκες και ορισμένα άλλα αντικείμενα.

Αν και αυτό αποσκοπεί κυρίως στην εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για
στρατιωτικές εφαρμογές, μερικές φορές οι ίδιοι κωδικοί εμπορευμάτων μπορούν να ισχύουν για μη
ελεγχόμενα προϊόντα όπως ρούχα, υφάσματα, ή ακόμη και βιβλία.

Για συμμόρφωση με τους κανονισμούς Τελωνείων και Εμπορίου, μπορεί να ζητήσουμε από τους εξαγωγείς
να προσκομίσουν δήλωση με την οποία να επιβεβαιώνουν ότι τα εμπορεύματά τους δεν είναι ελεγχόμενα.

Σε περιπτώσεις που τα εμπορεύματα υπόκεινται σε έλεγχο, απαιτείται εκ των προτέρων ενημερωτικό email.

Αυτό μπορεί επίσης να ισχύει και για άλλες εξαγωγές, όπως σε αντικείμενα που απαλλάσσονται από
δασμούς.

Ναι Όχι
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Έχετε συμπληρώσει ένα εμπορικό τιμολόγιο ή προτιμολόγιο (pro – forma);

Αυτά είναι απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας. Έχετε την επιλογή να εκδώσετε ένα
τυποποιημένο εμπορικό τιμολόγιο ή προτιμολόγιο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αποστολής, όπως π.χ. στο
MyDHL+.

Προκειμένου η DHL Express να εκτελωνίζει αποστολές εκ μέρους σας, θα πρέπει αυτές να συνοδεύονται από
ορισμένα έγγραφα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό. Αυτά τα έγγραφα
μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Paperless Trade (PLT) ή να
επισυνάπτονται στην αποστολή σας:

 Εμπορικό τιμολόγιο ή προτιμολόγιο

 Τυχόν σχετικές άδειες ή πιστοποιητικά

 Μία λίστα συσκευασίας συχνά απαιτείται από το τελωνείο προορισμού

 Ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς, μπορεί επίσης να χρειάζεται εξουσιοδότηση, που να μας εξουσιοδοτεί 
να εκτελωνίζουμε εκ μέρους σας

Η φορτωτική (που δημιουργείται από τις ηλεκτρονικές μας εφαρμογές) είναι επίσης απαραίτητη ώστε το
Τελωνείο να συγκρίνει τα έντυπα αποστολής σας με τις λεπτομέρειες της φορτωτικής, εξασφαλίζοντας έτσι ότι
όλες οι πληροφορίες είναι σωστές και ισχύουν.

Ναι Όχι
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Προετοιμασία για το Τελωνείο μετά το Brexit

Παρέχετε διαδικασία επιστροφών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce);

Η πολιτική επιστροφών για τους πελάτες σας ενδέχεται να επηρεαστεί από το Brexit. Η αποστολή μιας
παραγγελίας προς τον πελάτη σας πριν το Brexit θα εμπίπτει στις ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες, ωστόσο
αν ο πελάτης σας επιστρέψει ένα προϊόν μετά το Brexit, μπορεί να χρειαστεί να διαθέτει ένα εμπορικό
τιμολόγιο που θα διευκολύνει τον εκτελωνισμό.

Η DHL μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τις εμπορικές απαιτήσεις για τις διασυνοριακές αποστολές.

Παρέχετε στους πελάτες σας υπηρεσία Πληρωμένων Τελών Παράδοσης - Delivery Duties Paid
(DDP);

Με την παροχή υπηρεσίας DDP μπορείτε να χρεώνετε όλα τα τέλη και φόρους στο λογαριασμό σας, αντί να
χρεώνεται ο πελάτης σας κατά την παραλαβή του δέματός του.

Έρευνα δείχνει ότι οι πωλητές λιανικής που στέλνουν DDP αναπτύσσονται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με
εκείνους που επιλέγουν να πληρώσει ο πελάτης τα τέλη κατά την παράδοση.

Ναι Όχι

Ναι Όχι
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Επιπλέον πληροφορίες και υποστήριξη

Η E.Ε. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικές με το Brexit στο:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

Η Κυβέρνηση του Η.Β. δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
το Brexit στο:

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

Οι Διεθνείς Ειδικοί
της DHL Express Ελλάδας 

είναι στη διάθεσή σας!

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 210 - 98 90 000

Τμήμα Εισαγωγών 210 - 35 43 390

Τμήμα Ηλεκτρονικών Λύσεων & 

Εφαρμογών
210 - 98 90 926

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export


PUBLIC

31

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα σημεία που αναλύθηκαν στα προηγούμενα slides: 

 Παρέχετε τα τελωνειακά σας δεδομένα ηλεκτρονικά στην DHL Express , συμπεριλαμβανομένης και της αναλυτικής περιγραφής 
αγαθών 

 Να είστε έτοιμοι να παρέχετε ένα ολοκληρωμένο και έγκυρο εμπορικό τιμολόγιο ή προτιμολόγιο
 Προσδιορίστε τον κωδικό του εμπορεύματος για το προϊόν σας και συμπεριλάβετέ το στο τιμολόγιο και τα ηλεκτρονικά στοιχεία 

που διαθέτετε στην DHL
 Ελέγχετε αν οι αποστολές σας ταξινομούνται ως έγγραφο ή μη-έγγραφο καθώς η διαχείρισή τους τελωνειακά είναι 

διαφορετική
 Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI
 Ελέγχετε αν υπάρχουν περιορισμοί και απαγορεύσεις για τα προϊόντα σας
 Ελέγχετε αν χρειάζεστε ειδικές άδειες ή πιστοποιητικά για τα προϊόντα σας
 Ελέγχετε αν υπάρχουν περιορισμοί εξαγωγών για τα προϊόντα σας
 Παρέχετε στους πελάτες σας υπηρεσία Πληρωμένων Τελών Παράδοσης - Delivery Duties Paid (DDP) και βεβαιωθείτε για την 

οργάνωση  των επιστροφών σας
 Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT)?

Προετοιμαστείτε για τη μετά-BREXIT εποχή
CHECKLIST
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Disclaimer
While we have made every attempt to ensure that the information contained herein has been obtained, produced and processed from sources believed to be reliable, no warranty, express or implied, is
made regarding the accuracy, adequacy, completeness, legality, reliability or usefulness of such information. All information contained herein is provided on an "as is" basis. In no event will DHL Express,
its related partnerships or corporations under the Deutsche Post DHL Group, or the partners, agents or employees thereof be liable to you or anyone else for any decision made or action taken in reliance
on the information contained herein or for any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility of such damages.


