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Γενικά / Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (Authorized
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Σι είναι ο θεςμόσ του Εγκεκριμζνου Οικονομικοφ Φορζα (Authorised Economic
Operator – ΑΕΟ) και ςε ποιουσ αφορά; Ποια είναι τα οφζλη για τουσ αδειοδοτημζνουσ
οικονομικοφσ φορείσ;
Η άδεια ΑΕΟ απευθφνεται ςε οικονομικοφσ φορείσ, οι οποίοι, ςτα πλαίςια των
οικονομικϊν τουσ δραςτηριοτήτων, διενεργοφν ςυναλλαγζσ που διζπονται από την
τελωνειακή νομοθεςία.
Οι Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ θεωροφνται αξιόπιςτοι επιχειρηματικοί εταίροι ςτη
διεθνή εφοδιαςτική αλυςίδα. Η αξιοπιςτία τουσ αυτή πιςτοποιείται από τισ Τελωνειακζσ
Αρχζσ με τη χορήγηςη τησ άδειασ ΑΕΟ, η οποία προχποθζτει αλλά και ςυνεπάγεται, τη
ςτενή ςυνεργαςία των οικονομικϊν φορζων με τα Τελωνεία και τελικά, την ανάληψη εκ
μζρουσ τουσ ςημαντικοφ μζρουσ τησ ευθφνησ των Τελωνείων, τόςο ωσ προσ τη
διαςφάλιςη των δημοςιονομικϊν ςυμφερόντων, όςο και ωσ προσ την προςταςία του
περιβάλλοντοσ και την αςφάλεια των πολιτϊν.
Ωσ αντάλλαγμα, οι τελωνειακζσ Αρχζσ παρζχουν ςτουσ Εγκεκριμζνουσ Οικονομικοφσ
Φορείσ ςημαντικά οφζλη, τα οποία αφοροφν ςτην ευκολότερη ή και άμεςη πρόςβαςή
τουσ ςτισ τελωνειακζσ απλουςτεφςεισ τησ τελωνειακήσ νομοθεςίασ, ςτην ταχφτερη
διεκπεραίωςη των τελωνειακϊν τουσ ςυναλλαγϊν, ςτην άμεςη αποδζςμευςη
οικονομικϊν πόρων, μζςω τησ μείωςησ των εγγυήςεων χρήςησ τελωνειακϊν
καθεςτϊτων/διαδικαςιϊν και τησ, υπό προχποθζςεισ, επίςπευςησ επιςτροφήσ
πιςτωτικοφ υπολοίπου Φ.Π.Α., ςτη διεθνή αναγνϊριςή τουσ, μζςω των ςυμφωνιϊν
αμοιβαίασ αναγνϊριςησ ΑΕΟ που ςυνάπτει η Ε.Ε. με τρίτεσ χϊρεσ, καθϊσ και ςτην
αναγνωριςιμότητα τησ αξιοπιςτίασ τουσ ςε διεθνζσ επίπεδο, μζςω του δικαιϊματοσ
χρήςησ του λογότυπου ΑΕΟ, με αποτζλεςμα την ενίςχυςη τησ θζςησ τουσ ςε ςχζςη με το
άνοιγμα νζων αγορϊν και την εφρεςη νζων πελατϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με το θεςμό
του ΑΕΟ, τη νομοθεςία που τον διζπει, τη διαδικαςία αίτηςησ και αδειοδότηςησ, καθϊσ
και τα απαραίτητα ζντυπα και δικαιολογητικά:
α) ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr, ςτη διαδρομή: Τελωνειακζσ Υπηρεςίεσ/
Οικονομικοί Φορείσ / AEO - Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ - Authorised Economic
Operators ή
β) κατόπιν επικοινωνίασ με τισ παρακάτω αρμόδιεσ εθνικζσ Αρχζσ ζκδοςησ αδειϊν ΑΕΟ:
- Τελωνειακή Περιφζρεια Αττικήσ (τηλ.:2104511003, e-mail: telp.attikis@aade.gr),
-Τελωνειακή
Περιφζρεια
Θεςςαλονίκησ
(τηλ.:
2310531230,
e-mail:
telpthessalonikis@aade.gr).
- Τελωνειακή Περιφζρεια Αχαΐασ (τηλ. 2610423923, e-mail: telp.achaias@aade.gr)
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