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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
για ςποτήθιοςρ Εγκεκπιμένοςρ Εξαγυγείρ υρ ππορ ηην απλοποιημένη διαδικαζία  
απόδειξηρ ηηρ Πποηιμηζιακήρ Καηαγυγήρ ή απόδειξηρ ηηρ Ελεύθεπηρ Κςκλοθοπίαρ  
ηυν εμποπεςμάηυν (A.TR.). σεηική η απιθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 Α.Τ.Ο.. 

 

1 Όλνκα, Γηεχζπλζε θαη Α.Φ.Μ. ηεο Δμαγσγηθήο Δπηρείξεζεο/Δμαγσγέα.   

 ……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Α.Φ.Μ…………………………………………………… 
ΓΟΥ…………………………………………………….. 
Τειέθσλν……………………………………………… 
Fax……………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………… 
Ταρ. Κσδ……………………………………………….. 
 

 

2 Σηνηρεία  ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 Ολνκαηεπψλπκν……………………………………………………………………………………………….. 
Γηεχζπλζε θαηνηθίαο…………………………………………………………………………………………… 
Α.Φ.Μ…………………………………………………………………………………………………………… 
Τειέθσλν……………………………………………………………..Fax…………………………………… 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

3 Δπηζπκείηε λα γίλεηε Δγθεθξηκέλνο Δμαγσγέαο σο πξνο ηελ Πξνηηκεζηαθή Καηαγσγή ή σο πξνο ηελ 
Διεχζεξε Κπθινθνξία ; Σπκπιεξψζηε (ν)  αλάινγα ηε/ηηο ζέζε/εηο.  

  

Πξνηηκεζηαθή Καηαγσγή   
        (εξσηήζεηο 4-15) 
 
 

 
 
Διεχζεξε Κπθινθνξία (εξσηήζεηο 16-22) 

 

 

 

4 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ.   

 Πξντφληα 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Αθξηβήο  Γαζκνινγηθή Κιάζε 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………….. 
 

 

5 Ζ επηρείξεζή ζαο είναι παπαγυγόρ ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ ; Αλ λαη, πεξηγξάςηε ηηο 
ρξεζηκνπνηεζείζεο πξψηεο χιεο,  ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ/ησλ 
εμαγφκελνπ/λσλ πξντφληνο/σλ θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ/ψλ. Σπλερίζηε  
κε ηελ εξψηεζε 7. 

  
……………………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….……………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………………………………..
……….……………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6 Δάλ ε επηρείξεζή ζαο δεν είναι  παπαγυγόρ ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ, αιιά αζθεί κφλν 
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαζέηεηε δήισζε πξνκεζεπηή, θαηά ηα νξηδφκελα  
ζηνλ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ Σπκβνπιίνπ; Αλ φρη, πξνζθνκίζηε ηελ ελ ιφγσ δήισζε. 

  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

7 Με πνηφλ ηξφπν έρεη απνθηεζεί ε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ;  
(εμ νινθιήξνπ παξαγφκελα πξντφληα, επαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο, ζψξεπζε)* 

 ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

8 Ζ ινγηζηηθή απνζήθεο ηεο επηρείξεζήο ζαο επηηξέπεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηαγσγήο ησλ πξνο 
εμαγσγή πξντφλησλ; Σπκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο ζέζε/εηο. 

  

Α) Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά θαξηέιεο θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη  
     αμία πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ (βηβιίν απνζήθεο);   
  
    Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή  ππνρξεσηηθά βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ;  
 
    Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (Οκάδα 9) ; 
 
 
Β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δελ ηεξεί θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ, 
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 2 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 
Σρεδίνπ θαηά  ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ηφζν ησλ  
πξψησλ πιψλ φζν θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                               

*  Εξ ολοκλήπος παπαγόμενα πποφόνηα: ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζε θάζε ζπκβαιιφκελν  κέξνο, φπσο: νξπθηά,    
    πξντφληα ζήξαο ή ζαιάζζηαο αιηείαο, δψληα δψα, θπηά θαη ηα πξνεξρφκελα απφ απηά πξντφληα θ.ι.π..(ζρεηηθφ άξζξν  ηνπ Πξσηνθφιινπ  
    Καηαγσγήο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πξνηηκεζηαθήο Σπκθσλίαο ή Καλνληζκνχ)  
 
   Επαπκείρ επεξεπγαζίερ ή μεηαποιήζειρ: νη επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη νη κε θαηαγφκελεο χιεο γηα ηελ   
   απφθηεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαηαγσγήο θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ Παξάξηεκα ησλ επαξθψλ επεμεξγαζηψλ 
   ή κεηαπνηήζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο Πξνηηκεζηαθήο Σπκθσλίαο ή Καλνληζκνχ (Καλφλεο Καηαγσγήο). 
  
   ώπεςζη: ν φξνο ζψξεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζχζηεκα κε ην νπνίν απνθηάηαη πην εχθνια ε πξνηηκεζηαθή θαηαγσγή.   
   Σχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηεο ζψξεπζεο, οι καηαγόμενερ ύλερ από μία σώπα, πνπ ζπκκεηέρεη ζην ίδην κε ηελ Κνηλφηεηα ζχζηεκα  
   ζψξεπζεο θαηαγσγήο, ζεσξνχληαη κοινοηικέρ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαγσγήο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ  
   παξαγσγή πξντφλησλ. Γελ απαηηείηαη νη καηαγόμενερ χιεο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο λα πθίζηαληαη επαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο ζηελ  
   Κνηλφηεηα. Γηα ηελ απφδεημε ηεο θαηαγσγήο ησλ ελ ιφγσ πιψλ απαηηείηαη  ε πξνζθφκηζε έγθπξσλ θαη απζεληηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ EUR1  
   ή EUR-MED ή δειψζεσλ ηηκνινγίνπ  EUR1 ή EUR-MED ή δειψζεσλ θαηαγσγήο.   
  
   Γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηα λνκηθά θείκελα ησλ ζρεηηθψλ  Πξνηηκεζηαθψλ Σπκθσληψλ ή Καλνληζκψλ ζηελ    
   ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  :  http : // eur-lex.europa.eu / el / index . htm   →  Δπηινγή Δπίζεκε Δθεκεξίδα.  
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9 Τα απνδεηθηηθά θαηαγσγήο (δειψζεηο ηηκνινγίνπ, δειψζεηο ηηκνινγίνπ EUR-MED, δειψζεηο 
θαηαγσγήο) ζα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα; 
Αλ φρη, ν εγθεθξηκέλνο εμαγσγέαο ζα παξάζρεη γξαπηή αλάιεςε ππνρξέσζεο ζηελ Τεισλεηαθή 
Πεξηθέξεηα φηη νη ελ ιφγσ δειψζεηο ηζρχνπλ ζαλ λα έθεξαλ πξάγκαηη ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ.   
Σπκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ αληίζηνηρε ζέζε. 

  

Οη δειψζεηο ζα θέξνπλ ην πξσηφηππν ηεο ρεηξφγξαθεο ππνγξαθήο ηνπ εγθεθξηκέλνπ    
        εμαγσγέα.   

       
 Παξνρή γξαπηήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο.  
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Πνηά απφ ηα θαησηέξσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία θπιάζζεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο γηα ηελ απφδεημε ηεο 
θαηαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή 
πξντφληνο; Σπκπιεξψζηε (ν) αλάινγα ηελ/ηηο αληίζηνηρε/εο ζέζε/εηο. 

   
δειψζεηο πξνκεζεπηή (απαηηνχληαη φηαλ δεν είζηε παξαγσγφο ησλ πξψησλ πιψλ/εκπνξεπκάησλ θαη νη ελ 

          ιφγσ χιεο/εκπνξεχκαηα  πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή  πξντφληνο έρνπλ  
          αγνξαζηεί  απφ ηελ  Κνηλφηεηα, Καλ (ΔΚ) 1207/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           

πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR 1 
 
πηζηνπνηεηηθά θπθινθνξίαο EUR-MED 
 
δειψζεηο ηηκνινγίνπ     
 
δειψζεηο ηηκνινγίνπ  EUR-MED 
 
δειψζεηο θαηαγσγήο (κφλν γηα χιεο Κνξέαο) 

 
δειψζεηο πξνκεζεπηή (είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ έθδνζε απνδεηθηηθψλ θαηαγσγήο, εάλ νη  πξψηεο  

          χιεο/εκπνξεχκαηα Τνπξθίαο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ  Πηζηνπνηεηηθφ Κπθινθνξίαο  Α.ΤR, πξφθεηηαη λα  
          ζπκκεηάζρνπλ  ζηε ζψξεπζε, ζην πιαίζην ηεο  Παλεπξσκεζνγεηαθήο Εψλεο ή ηεο Εψλεο Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ.       
          Οη ελ ιφγσ δειψζεηο ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ άξζξσλ 45-51 ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο   
          Τεισλεηαθήο Σπλεξγαζίαο ΔΚ-Τνπξθίαο) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 Φψξα/εο πξνο  ηελ/ηηο  νπνία/εο  εμάγνληαη  ηα  θαηαγφκελα  πξντφληα  βάζεη  ηεο  ηζρχνπζαο 
Πξνηηκεζηαθήο Σπκθσλίαο ή Καλνληζκνχ.  

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                      

 
 

12 Πνηφ/ά  ην/ηα Τεισλείν/α  εμαγσγήο ησλ πξντφλησλ ζαο; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
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13 Αλαθέξεηε θαη’ έηνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ εμαρζέλησλ πξντφλησλ γηα ηα 3 ηειεπηαία έηε. 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

14 Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη παξαγσγηθέο κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο θαη ζε 
άιιν/α Κξάηνο/ε-Μέινο/ε θαη επηζπκείηε λα ζαο ρνξεγεζεί άδεηα εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη  γηα 
ην/α ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε, δειψζηε ην/ηα αξκφδην/α Τεισλείν/α ηνπ/ηνπο.  Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηακηικών εμαγσγψλ απφ ην/ηα ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε. 
(άξζξν 8 ηνπ Καλ (ΔΚ) 1207/2001 ηνπ Σπκβνπιίνπ) 
 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

15 Δίζηε θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ ΑΔΟ ή άιιεο άδεηαο απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

Επυηήζειρ πος απεςθύνονηαι ζηοςρ ςποτήθιοςρ εγκεκπιμένοςρ εξαγυγείρ 
υρ ππορ ηην ελεύθεπη κςκλοθοπία. 
 

16 Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ.   

 Πξντφληα 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

Αθξηβήο  Γαζκνινγηθή Κιάζε 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
…………………………………………………………... 
………………………………………………………….. 
 

 
17 Σπκπιεξψζηε (ν)  αλάινγα ηε ζέζε αλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή πξντφληνο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί:  

  

 Κνηλνηηθέο χιεο απνθιεηζηηθά 
 
  
 Ύιεο πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ απνθιεηζηηθά   
 
 
Κνηλνηηθέο χιεο θαη χιεο πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ 
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18 Έρνπλ ηεζεί ζε ειεχζεξε θπθινθνξία νη χιεο  πξνέιεπζεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρεηε 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνο εμαγσγή πξντφληνο; Πνηά είλαη ηα απνδεηθηηθά  
ζηνηρεία πνπ θπιάζζεηε ζηελ επηρείξεζή ζαο γηα ηελ απφδεημε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο; 

  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

19 Σε πεξίπησζε πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη χιεο ηξίηεο ρψξαο: 

  

Α) Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή ππνρξεσηηθά θαξηέιεο θαη’ είδνο πνζφηεηα θαη  
     αμία πξψησλ πιψλ θαη εηνίκσλ πξντφλησλ (βηβιίν απνζήθεο);   
  
    Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο πξναηξεηηθά ή  ππνρξεσηηθά βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ;  
 
    Τεξεί ε επηρείξεζή ζαο Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή (Οκάδα 9) ; 
 
 
Β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δελ ηεξεί θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ, 
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 2 ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 
Σρεδίνπ θαηά  ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο ηφζν ησλ  
πξψησλ πιψλ φζν θαη ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ; 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

20 Αλαθέξεηε θαη’ έηνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ εμαρζέλησλ πξντφλησλ πξνο ηελ Τνπξθία γηα ηα 
3 ηειεπηαία έηε.  

 …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                       

       

 21 Δπηιέμηε (ν) κία εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ απινπζηεπκέλσλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο A.TR. 

 

-Δθ ηα     -Δθ ησλ πξνηέξσλ ζεψξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θπθινθνξίαο A.TR., 
                ζηε ζέζε 12, κε ηε ζθξαγίδα ηνπ αξκφδηνπ Τεισλείνπ Δμαγσγήο  θαη  
                ηελ ππνγξαθή ελφο ππαιιήινπ.  
           
              -Θεψξεζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ Κπθινθνξίαο A.TR., απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 
               εμαγσγέα  κε εηδηθή κεηαιιηθή ζθξαγίδα, εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα    
               Τεισλεηαθή Αξρή, ζχκθσλα  κε ην  ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη   

 ζην  Παξάξηεκα ΗV ηεο αξηζ. Γ17Γ 5005477 ΔΞ2012/03-2-2012 Α.Υ.Ο.  
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22 Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζή ζαο δηαζέηεη παξαγσγηθέο κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο θαη ζε 
άιιν/α Κξάηνο/ε-Μέινο/ε θαη επηζπκείηε λα ζαο ρνξεγεζεί άδεηα εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα θαη γηα  
ην/α ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε, δειψζηε ην/ηα αξκφδην/α Τεισλείν/α ηνπ/ηνπο.  Απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηακηικών εμαγσγψλ απφ ην/ηα ελ ιφγσ Κξάηνο/ε-Μέινο/ε 
(άξζξν 12 ηεο Απφθαζεο 1/2006 ηεο Δπηηξνπήο Τεισλεηαθήο Σπλεξγαζίαο ΔΚ-Τνπξθίαο). 
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