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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
To 6o τεύχος του Newsletter της ΕΣΕ είναι αφιερωμένο στο θεσμό του Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα (Authorised Economic Operator-AEO), έναν ευρωπαϊκό και διεθνώς
αναγνωρισμένο θεσμό, που στόχο έχει τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του εξωτερικού
εμπορίου, με πολλαπλά οικονομικά και θεσμικά οφέλη για τις εξωστρεφείς – και όχι
μόνο – επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε. έχει θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα για το θεσμό του
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα από 1/1/2008, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και την
25/6/2014
ενίσχυση μίας σχέσης συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της Τελωνειακής Υπηρεσίας
και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Η πιστοποίηση μιας
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
επιχείρησης ως ΑΕΟ είναι μια απόφαση καθαρά εμπορικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζει
«Απλές, Γρήγορες & μια σειρά από προνόμια και οφέλη κατά τη διεξαγωγή των τελωνειακών συναλλαγών της
Οικονομικές
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (μειωμένοι τελωνειακοί έλεγχοι,
Διαδικασίες
προτεραιότητα κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων, μειωμένες εγγυήσεις κ.ο.κ.) και
Εξαγωγών
τα οποία μεγιστοποιούνται, όταν το πιστοποιητικό ΑΕΟ συνδυάζεται με άδεια
- Τα οφέλη του
θεσμού
των απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών (χρήση απλουστευμένης διασάφησης,
τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του συναλλασσόμενου).
Εγκεκριμένων
SAVE THE DATE:

Οικονομικών
Φορέων-ΑΕΟ»
Τετάρτη 25 Ιουνίου,
κτήριο Ιδρύματος
Μποδοσάκη
(Λ.
Αμαλίας 20), Αθήνα
Διοργάνωση:
ΣΕΒ
σύνδεσμος
επιχειρήσεων και
βιομηχανιών,
Πανελλήνιος
Σύνδεσμος
Εξαγωγέων (ΠΣΕ),
με την υποστήριξη
της Eurobank,
υπό την αιγίδα της
Επιχειρησιακής
Συντονιστικής
Επιτροπής για τη
Διευκόλυνση
του
Εξωτερικού
Εμπορίου.
Οι προσκλήσεις και
το πρόγραμμα της
εκδήλωσης θα
αποσταλούν το
αμέσως προσεχές
διάστημα

Ως κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ και σε συνδυασμό με την άδεια Απλουστευμένων
Διαδικασιών (την οποία ο κάτοχος πιστοποιητικού ΑΕΟ αποκτά μόνο με μία απλή
αίτηση), η κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση αποκτά τη δυνατότητα πραγματοποίησης
‘fast-track’ εξαγωγών, κάτι που συνεπάγεται άμεσα την επιτάχυνση των εμπορευματικών
ροών, τη μείωση του διοικητικού κόστους, την εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και
τελικά, την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπόλοιπων
οικονομικών φορέων. Δεδομένου δε ότι, η εν λόγω πιστοποίηση αναγνωρίζεται πλέον
πέραν των χωρών της ΕΕ και σε ορισμένες από τις βασικότερες αγορές-στόχους για τα
ευρωπαϊκά και ελληνικά προϊόντα (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ελβετία, Νορβηγία και πολύ σύντομα
Κίνα), οι Ευρωπαίοι ΑΕΟ εκσυγχρονίζουν το εταιρικό προφίλ τους και ενισχύουν την
εικόνα της εμπορικής φερεγγυότητάς τους προς τους εμπορικούς τους εταίρους και τις
αντίστοιχες Τελωνειακές Αρχές, σε παγκόσμια κλίμακα.
Για την πληρέστερη πληροφόρησή σας, ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του θεσμού
του ΑΕΟ, η οποία έχει συνταχθεί από τη 19η Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της
Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, όπου αναφέρονται τα κυριότερα οφέλη των
οποίων θα μπορούσε να επωφεληθεί η επιχείρησή σας άμεσα, με την απόκτηση του
πιστοποιητικού ΑΕΟ. Ενόψει των σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν, αρχικά στην Αθήνα (25/6/2014, Λ. Αμαλίας 20- Διοργάνωση ΣΕΒΠΣΕ, με την υποστήριξη της Eurobank), αλλά και στην υπόλοιπη χώρα το προσεχές
διάστημα, υπό την αιγίδα της ΕΣΕ, με τη συμμετοχή των Συνδέσμων Εξαγωγέων, σας
καλούμε να ενημερωθείτε και να αξιοποιήσετε ένα χρήσιμο εργαλείο ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, παραμένοντας
στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε επιπλέον πληροφόρησης καθώς και για τη
συνεργασία σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
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Το Newsletter της ΕΣΕ θα μπορείτε να το βρείτε και στις ιστοσελίδες:
•

Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807)

•

Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr)

•

Της Τελωνειακής Διοίκησης – ICISNet (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet)

•

Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/)

•

Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/)

•

Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/)

•

Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete-exporters.com/)

•

Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx)

•

Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese)

HIGHLIGHTS

Τι είναι ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας;

Εγκεκριμένος είναι ο οικονομικός φορέας ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος
επιχειρηματικός εταίρος της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και επομένως δικαιούται
να απολαμβάνει συγκεκριμένα οφέλη, ανάλογα με τον τύπο πιστοποιητικού που του έχει
χορηγηθεί, μεταξύ των οποίων:
•
•
•
•

•

Λιγότερους φυσικούς ελέγχους και ελέγχους εγγράφων
Ευκολότερη υπαγωγή σε τελωνειακές απλουστεύσεις
Προτεραιότητα στη διενέργεια ελέγχων
Μειωμένες εγγυήσεις κατά 50% στην προσωρινή εναπόθεση, 50% στην
τελωνειακή αποταμίευση και 30% στις φορολογικές αποθήκες για τους κατόχους
πιστοποιητικού AEOS ή AEOF
Αναγνώριση ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα στην Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η
Νορβηγία και σύντομα η Κίνα

19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ
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ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΕΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
(αριθμός ΑΕΟ και ποσοστό επί του συνόλου των ΑΕΟ της ΕΕ)
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*Στη χώρα μας έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι στιγμής 47 πιστοποιητικά ΑΕΟ

Χρήσιμοι ιστότοποι
(ενεργοποίηση με Ctrl+click)

Ιστοσελίδα ΑΕΟ της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Ιστοσελίδα ΑΕΟ της Ελληνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας
Εφαρμογή ΑΕΟ eLearning (στα Αγγλικά)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
tradefacilitation@ypanyp.gov.gr
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