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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 και έλεγχος συστημάτων Πληροφορικής, ανάλυση διασυνοριακών κινδύνων, 

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

Αερομεταφορές ⎼ Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για δίκτυο αερομεταφορών

Τελωνεία ⎼Διαχείριση και σχεδιασμός 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



ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ BREXIT



Προετοιμαστείτε για τα Τελωνεία

Δραστηριοποιήστε ήδη εκτός ΕΕ;

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, λεπτομέρειες

για σωστή συμπλήρωση τιμολογίου και

φορτωτικής καθώς και στοιχεία για το

σωστό Κωδικό Εμπορεύματος (HS) που

πρέπει να συνοδεύει τα αγαθά σας.

Επιχειρείτε μόνο εντός ΕΕ;

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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Προετοιμάστε την Επιχείρησή σας για το BREXIT

Brexit Checklist: τα κύρια σημεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το Checklist σας λίγο πριν το BREXIT:

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

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

Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI

Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT)?



Προετοιμάζοντας την 
επιχείρησή σας για  το 
BREXIT

Παρέχετε τα τελωνειακά σας δεδομένα 
ηλεκτρονικά στην DHL Express
(συμπεριλαμβανομένης και της λεπτομερούς 
περιγραφής των αγαθών στη φορτωτική);

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 το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Λυσεων και Εφαρμογών (e-mail athecom@dhl.com)

.

ΌχιΝαι Μερικές φορές
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PUBLIC

Source: EUROPEAN COMMISSION | Guidance on acceptable and unacceptable terms for the description of goods for exit and entry summary declarations

Η ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ
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Προετοιμάστε την Επιχείρησή σας για το BREXIT

Brexit Checklist: τα κύρια σημεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το Checklist σας λίγο πριν το BREXIT:

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

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

Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI

Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT)?



Προετοιμάζοντας την 
επιχείρησή σας για  το 
BREXIT

Έχετε συμπληρώσει ποτέ εμπορικό 
τιμολόγιο ή προτιμολόγιο;

Αυτά είναι απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό των 
προϊόντων σας. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα παράδειγμα τέτοιων 
εγγράφων. 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:

 Εμπορικό τιμολόγιο ή προτιμολόγιο

 Τυχόν σχετικές άδειες ή πιστοποιητικά

 Μία λίστα συσκευασίας συχνά απαιτείται από το τελωνείο 
προορισμού (packing list)

Αυτά τα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Paperless Trade (PLT) ή να 
επισυνάπτονται στην αποστολή 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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PUBLIC

TA ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ (1/2)

Data Element Category Example Why Is This Important?

1

Shipper & Exporter  of Record (EOR)
Shipper & Exporter of Record (EOR):
John Shipper | Road Name, No | Zip Code | Country

Legally required for security filing and as part of a compliant 
customs declaration

Receiver & Importer of Record (IOR)

Receiver:
Paul Receiver | Road Name, No | Zip Code| Country
Importer of Record (IOR):
Tom Importer | Road Name, No | Zip Code| Country

2 Contact
(e-mail, mobile number)

John.Shipper@email.com | +12 3456789
To contact in case of missing paperwork / information, avoiding 
clearance delays so we can clear customer shipment as quick as 
possible

Paul.Receiver@email.com | +98 7654321

Tom.Importer@email.com | +45 6478391

3

Registration Number Number: 12345678910 Critical info for DHL to clear the shipment (i.e. tax & customs 
registration of the parties involved). 
If customer wants to use a shipper VAT collect model, DHL 
requires the shipper’s VAT Registration (e.g. IOSS, LVG, OSR), 
otherwise VAT potentially is charged twice.

Type Type: EORI Number

Issuing country Issuing Country: Belgium

4
Type (Business / Private) Type: Private or Commercial , B2C or B2B For compliant customs clearance and to ensure the correct 

Deminimis threshold and duty exemptions are appliedReason for Export Reason for Export: Repair and Return
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PUBLIC

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ (2/2) 

Data Element Category Example Why Is This Important?

5

Line Item Goods Description Sunglasses with lenses optically worked

Legally required for security filing and as part of a compliant 
customs declaration

Line Item HS Code for Export / Import Line 9004.10.XXXX* (*last digits are country-specific)

Item Country of Origin China

Line Item Quantity and Measure 3 units (sunglasses)

6

Goods Line Item Value & Currency Goods Line Item Value: US$150 (x 3 units)

Legally required for as part of a compliant customs declaration

Total Other Monetary Amount Insurance: US$ 25

Total Freight Value & Currency Total Freight: US$ 50

Total Invoice Value & Currency Total Invoice: US$ 525

Incoterm and Place Incoterm: EXW Place: Shanghai / China

7 Total Gross Weight & Unit 0.5 kilograms (KG) Legally required for security filing 

8

WB Number WB Number: 123456789

Legally required for compliant customs declarationCustoms Document Date Customs Document Customs Document Date: July 22nd 2020

Type and ID Type: Commercial Invoice | ID: 98765543
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PUBLIC

Unacceptable
Example

Acceptable
Example

Samples
Samples of curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances of cotton
HS Code: 6303.91.XXXX (last digits are country-specific)

Parts
Parts of pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators
HS Code: 8413.91.XXXX

Gifts
Sunglasses with lenses optically worked
HS Code: 9004.10. XXXX

Textiles
T-shirts made of cotton, knitted or crocheted
HS Code: 6109.10. XXXX

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣ 
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Προετοιμάστε την Επιχείρησή σας για το BREXIT

Brexit Checklist: τα κύρια σημεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το Checklist σας λίγο πριν το BREXIT:

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

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

Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI

Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT)?



Προετοιμάζοντας την 
επιχείρησή σας για  το 
BREXIT

Γνωρίζετε τον κωδικό του
εμπορεύματος (HS) 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 μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω 
συνδέσμους:
https://www.gov.uk/guidance/ask-hmrc-for-advice-on-
classifying-your-goods

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-
system

Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός του εμπορεύματός σας
συμπεριλαμβάνεται στα εμπορικά σας τιμολόγια. 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
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Προετοιμάστε την Επιχείρησή σας για το BREXIT

Brexit Checklist: τα κύρια σημεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το Checklist σας λίγο πριν το BREXIT:

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

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

Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI

Χρησιμοποιείτε το σύστημα Paperless Trade (PLT)?



Προετοιμάζοντας την 
επιχείρησή σας για  το 
BREXIT

Διαθέτετε αριθμό 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. Αν διαθέτετε αριθμό EORI 
παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά το Τμήμα Εισαγωγών-Εξαγωγών 
της Εταιρείας μας. 

Αν δε διαθέτετε, μετά το Brexit θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό 
και για τις εμπορικές συναλλαγές σας με το Η.Β.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στη συγκεκριμένη διαδικασία οι Διεθνείς 
Ειδικοί της DHL Express είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών της Εταιρείας 
μας για να σας κατευθύνουν (τηλ. 210-3543390, e-mail
wpxexpgr@dhl.com και cgath@dhl.com)

Μην ξεχνάτε πως θα πρέπει  να συμπεριλαμβάνετε τον αριθμό EORI 
στο εμπορικό τιμολόγιο και τη φορτωτική σας για ομαλό και γρήγορο 
έλεγχο και εκτελωνισμό.

Ναι Όχι

17

mailto:wpxexpgr@dhl.com
mailto:cgath@dhl.com


Προετοιμάστε την Επιχείρησή σας για το BREXIT

Brexit Checklist: τα κύρια σημεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα κύρια σημεία που πρέπει να περιλαμβάνει το Checklist σας λίγο πριν το BREXIT:

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

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

Κάντε αίτηση για τον αριθμό EORI

Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Paperless Trade (PLT)?



Προετοιμάζοντας την 
επιχείρησή σας για  το 
BREXIT

Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία 
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. 

 Θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε άμεσα το σύστημα PLT, 
μέσα από την εφαρμογή MyDHL+.  

 Το όφελος 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 στην αποστολή σας και να μη 
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο PLT. 

 Η ομάδα Ηλεκτρονικών Λύσεων της DHL Express Ελλάδας μπορεί 
να σας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PLT 
(τηλ 2109890926 ή e-mail athecom@dhl.com) 

ΌχιΝαι Μερικές φορές
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Αλλαγές στο ΦΠΑ

Από την 1η Ιανουαρίου, ο Αγγλικός ΦΠΑ για αγαθά έως £135 θα 

εισπράττεται στο σημείο πώλησης και όχι στο σημείο εισαγωγής.

Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά προς το Ηνωμένο 

Βασίλειο, με αξία £0-135, καλούνται να χρεώσουν και να εισπράξουν 

τους αντίστοιχους φόρους τη στιγμή της πώλησης.  

Παράλληλα, καταργείται το καθεστώς για Αποστολές Χαμηλής Αξίας 

υπό Απαλλαγή (Low Value Consignment Relief - LVCR), με αποτέλεσμα ο 

φόρος να χρεώνεται κατά την πώληση στους Άγγλους καταναλωτές, για 

αγαθά αξίας £0 - £135*. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 

εδώ.

Ποια αγαθά υπόκεινται σε αυτές τις αλλαγές;

Προκειμένου να προσδιορίσετε αν η πώληση ενός αγαθού υπόκειται 

στις παραπάνω αλλαγές, θα πρέπει να σκεφτείτε αν η τιμή πώλησής του 

ξεπερνά τις £135, προ ΦΠΑ. Αυτό εξαρτάται από την εγγενή αξία του. **

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όριο των £135 αφορούν στη συνολική αξία 

της αποστολής και όχι την αξία ανά τεμάχιο.

*εξαιρούνται τα προϊόντα με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και όλες οι αποστολές από ιδιώτη προς ιδιώτη

**πρόκειται για την τιμή στην οποία πωλούνται τα αγαθά, εξαιρώντας έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, εκτός 

αν αυτά συμπεριλαμβάνονται στην τιμή και δεν αναφέρονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο 20
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Αλλαγές στο ΦΠΑ: Προετοιμασία
για B2C συναλλαγές

 Παρακαλώ συμπεριλάβετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στο πεδίο 
της αποστολής ‘Shipment Tax ID’ 

 Αιτηθείτε για Αγγλικό αριθμό φορολογικού μητρώου (δείτε 
περισσότερα εδώ). Δεν υπάρχει κατώτατο όριο προκειμένου να 
αποκτήσετε Αγγλικό αριθμό φορολογικού μητρώου. Αν διαθέτετε ήδη, 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπάρχοντα αριθμό.

 Προσθέστε το ποσό του Αγγλικού ΦΠΑ  στην τιμή πώλησης των 
προϊόντων σας έτσι ώστε να χρεωθεί ο ΦΠΑ στους Άγγλους 
καταναλωτές. 

 Καταβάλετε σε τακτικές περιόδους επιστροφή φόρου
https://www.gov.uk/vat-returns προς τις αρμόδιες τελωνειακές 
υπηρεσίες της Αγγλίας. Όλες οι αποστολές με αξία από £0 έως £135 
θα υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις. 

Τι στοιχεία χρειάζεται να προσκομίσω αν πουλάω σε Άγγλο 

καταναλωτή;

Προτεινόμενες ενέργειες αν πουλάτε σε καταναλωτές της Αγγλίας
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 Αν πουλάτε σε επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με Αγγλικό αριθμό 
φορολογικού μητρώου δε χρειάζεται να χρεώνετε ΦΠΑ ή να 
υποβάλλετε τις συναλλαγές σας  στη διαδικασία επιστροφής φόρων.

 Θα πρέπει να έχετε σχετική επιβεβαίωση πως ο πελάτης σας διαθέτει 
αριθμό φορολογικού μητρώου. Περισσότερες πληροφορίες για 
συναλλαγές από εταιρεία σε εταιρεία (B2B) μπορείτε να βρείτε εδώ 

Τι στοιχεία χρειάζεται να προσκομίσω αν πουλώ σε εταιρεία 
εγγεγραμμένη στο Αγγλικό φορολογικό μητρώο;

Προτεινόμενες ενέργειες αν πουλάτε σε επιχειρήσεις/εταιρείες 

με Αγγλικό αριθμό φορολογικού μητρώου

 Παρακαλώ συμπεριλάβετε το ΑΦΜ του πελάτη σας στο πεδίο της 
αποστολής ‘Consignee VAT number’ 
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Αλλαγές στο ΦΠΑ: Προετοιμασία
για B2B συναλλαγές
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
BREXIT μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα links

EUROPEAN COMMISSION :

(EU) BREXIT Overview, Publications/News, EU-UK Negotiations
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-
forging-new-partnership_en

(EU) BREXIT Legislative Developments, Links to Member States
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en

THE UK GOVERNMENT:

https://www.gov.uk/transition

(UK) How to Import/Export to/from UK, EORI Registration, 
Duty/VAT, Customs Declaration
https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

(UK) Export Control Guidance
https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-
eu-exit
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PUBLIC
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Οι Διεθνείς Ειδικοί της DHL Express είναι στη διάθεσή σας

Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Πελατών

+30 210 98 90 000 athcustserv@dhl.com

Τμήμα Εισαγωγών -
Εξαγωγών

+30 210 35 43 390
wpxexpgr@dhl.com
cgath@dhl.com

Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Λύσεων και Εφαρμογών 

+30 210 98 90 926 athecom@dhl.com

mailto:athcustserv@dhl.com
wpxexpgr@dhl.com
mailto:athecom@dhl.com


Our Certified International 

Specialists are here to support you.

We’ll be with you every step of the way.

THIS IS OUR FIELD 
OF EXPERTISE.

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.


