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Το Checklist μας θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε εάν είστε προετοιμασμένοι για 
τις Τελωνειακές Διαδικασίες που απαιτούνται από την 1η Ιανουαρίου 2021 για 
αποστολές μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ. 
 

Υπάρχουν τρία βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε : 

1. Προετοιμάστε τις εγγραφές σας και ελέγξτε τα προϊόντα σας 

2. Ελέγξτε τα έγγραφά σας 

3. Επιλέξτε τον πάροχό σας για υπηρεσίες εκτελωνισμού και μεταφορών 

 
1. Προετοιμάστε τις εγγραφές σας και ελέγξτε τα προϊόντα σας  

 Έχω έναν αριθμό EORI από / προς την χώρα που επιθυμώ να μεταφέρω 

Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, θα χρειαστείτε έναν αριθμό 
καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων. Εάν είχατε προηγουμένως έναν ευρωπαϊκό αριθμό 
EORI ΗΒ, αυτός ο αριθμός δεν θα ισχύει και συνεπώς θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έναν νέο 
αριθμό ΗΒ EORI. 

>>> Για να υποβάλετε αίτηση για ΗΒ EORI κάντε κλικ εδώ. 

>>> Παρακαλούμε όπως συγκρίνετε με τις Εθνικές διαδικασίες 

 Έχω ελέγξει εάν το είδος ή η ποσότητα των εμπορευμάτων που αποστέλλω απαιτούν πρόσθετες 

άδειες ή στοιχεία ελέγχου με βάση τον κωδικό εμπορευμάτων τους >>> Μπορείτε να ελέγξετε τους 

κωδικούς σας στο  EU TARIC ή UK TARIFF. 

 Έχω Λογαριασμό ΑΦΜ και γνωρίζω πώς θα καταβάλλω το ΦΠΑ εάν εισάγω προϊόντα 

 Έλεγξα τα Incoterms® και συμφώνησα με τον προμηθευτή ή τον πελάτη μου ότι είναι οι 

καλύτεροι όροι για τις συναλλαγές από ή προς το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 1η Ιανουαρίου 
2021. 
>>> Μπορείτε να δείτε τις “10 συμβουλές προετοιμασίας”  

 

 

Διαχείριση Brexit: 
Check list πελατών 
   

#WeKeepEuropeMoving 
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2) Ελέγξτε τα έγγραφά σας 

Έχω ελέγξει το εμπορικό μου τιμολόγιο για να βεβαιωθώ ότι περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά: 

 Όνομα, διεύθυνση, κλπ του παραλήπτη 

 Hμερομηνία Aποστολής 

 Κωδικός (HS) Εμπορεύματος 

 Περιγραφή προϊόντος 

 Mικτό & Kαθαρό βάρος 

 Αξία & Νόμισμα εμπορευμάτων 

 Xώρα προέλευσης 

 Αριθμός και τύπος συσκευασίας 

 Incoterms® 

 Αρ. EORI και αρ. ΑΦΜ  

 

3) Επιλέξτε τον πάροχό σας για υπηρεσίες εκτελωνισμού και μεταφορών 

Ο καλύτερος τρόπος για να ελαχιστοποιήσετε οποιαδήποτε πιθανή καθυστέρηση στις αποστολές 
σας είναι να έχετε έναν πάροχο για όλες τις  τελωνειακές διαδικασίες συμμόρφωσης και μεταφορές 
σας. 

‒ Να επιλέξετε την DB Schenker ως συνεργάτη σας 

- Υπογράψτε την Εξουσιοδότηση / Επιστολή εκπροσώπησης που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό 
μας. 

‒ Ζητήστε από τον πελάτη ή τον προμηθευτή σας (παραλήπτης / αποστολέας) να ελέγξει τις διαδικασίες 

με το τοπικό υποκατάστημα της DB Schenker εδώ : EU TARIC, UK TARIFF 

‒ Αποστείλετε αυτό το έγγραφο μαζί με την Εξουσιοδότηση στο τοπικά σας υποκατάστημα της DB 

Schenker. 

‒ Εάν επιλέξετε να κάνετε οι ίδιοι τις δηλώσεις σας ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον 
εκτελωνιστή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη συμπληρώσει το 1) και το 2) παραπάνω. 
 

Παρακαλούμε όπως μας δώσετε τα στοιχεία σας :  
 
Είσαστε  υφιστάμενος πελάτης του Οδικού Τμήματος της DB Schenker  

 ναι  όχι 

Όνομα Εταιρείας        

Υπεύθυνος επικοιν. Τελωνειακά       

Email       

Αρ. Επικοινωνίας        

Διεύθυνση        

Πόλη        

Ταχυδρομικός Κώδικας       


