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Πρεσβεία της Ελλάδας - Τίρανα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ) 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ  
 
Η προσωρινή εισαγωγή εκθεµάτων ακολουθεί κατ’ αρχήν τις ίδιες διαδικασίες που υφίστανται για 
την εισαγωγή άλλων προϊόντων. 
 
Συγκεκριµένα, 
 
α) Τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν τα εκθέµατα κατά την µεταφορά στην Αλβανία 
είναι: 

1. Το τιµολόγιο, 
2. Ο κατάλογος των προϊόντων  
3. Το πιστοποιητικό ποιότητας 
4. Fitosanitary Certifikate, 
5. Φορολογικά επισήµατα για τα αλκοολούχα ποτά   
6. Πιστοποιητικό καταγωγής 
7. EUR 1 
8. CMR 

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι σε τρία πρωτότυπα µε σφραγίδα και υπογραφή. 
 

β) Η διαδικασία εκτελωνισµού είναι: 
 
Η όλη διαδικασία απαιτεί συνεργασία µε ένα αλβανικό εκτελωνιστικό γραφείο.  
Με την άφιξη στα σύνορα η διαδικασία είναι η εξής,  

� Ο οδηγός, παραδίδει στον εκπρόσωπου του εκτελωνιστικού γραφείου (εκτελωνιστή) όλα 
τα έγγραφα του συνοδεύουν το εµπόρευµα στα σύνορα (ή στο σηµείο εισόδου).    

� Ο εκτελωνιστής µε βάση τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα συντάσσει την 
διαµετακοµιστική δήλωση (transit declaration) µε προορισµό το Τελωνείο Τίρανων. 

�  Αφού το µέσο µεταφοράς φτάσει στο Τελωνείο Τιράνων πρέπει να µπει κατευθείαν στο 
parking.  

� Η χρέωση για κάθε µέρα ανά φορτηγό στο parking είναι 1100 λεκ ή 9 €. 
� Στη συνέχεια το εκτελωνιστικό γραφείο παρουσιάζει στο τελωνείο Τιράνων όλα τα 

έγγραφα αφού αυτά έχουν πρώτα ελεγχθεί από τον παραλήπτη και το εκτελωνιστικό 
γραφείο και έχει γίνει φυσικός έλεγχος των εκθεµάτων. 

� Μετά τον τελευταίο έλεγχο τα έγγραφα σφραγίζονται και στη συνέχεια το εµπόρευµα 
είναι έτοιµο για τον τελικό προορισµό (την έκθεση). 

� Η διαδικασία είναι η ίδια και για την επανεξαγωγή των εκθεµάτων στην Ελλάδα. 
 
Το εκτελωνιστικό γραφείο είναι υποχρεωµένο να στείλει στην τελωνειακή αρχή την λίστα µε τις 
εταιρείες που θα λάβουν µέρος στην έκθεση και τις διευθύνσεις τους. 
Αυτό πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν και τουλάχιστον 5 ηµερών πριν την ηµεροµηνία 
έναρξης της έκθεσης µε φαξ και σύµφωνα µε το τιµολόγιο ώστε να γίνουν οι προκαταρκτικές 
εργασίες, ενώ θα πρέπει να αναγράφονται οι τελωνειακοί κωδικοί.   
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Επιπλέον πρέπει  

• Οι συµµετέχοντες να υποβάλλουν αίτηµα στο δικό τους τελωνείο για την προσωρινή 
εξαγωγή των προϊόντων τους προς την Αλβανία για συµµετοχή σε έκθεση (πιο 
συγκεκριµένα να ακολουθούσουν το τελωνειακό καθεστώς 2300 –  Για την εξαγωγή προς 
την Αλβανία).   

• Σε περίπτωση που µέρος των προϊόντων (ή όλα) θα παραµείνουν στην Αλβανία, θα πρέπει 
να γίνει εκτελωνισµός ή κατά την άφιξή τους στην Αλβανία ή µετά το πέρας της έκθεσης. 

• Για τα επανεξαχθέντα εκθέµατα θα πρέπει φυσικά να αρθεί το προσωρινό καθεστώς 
εισαγωγής µετά το πέρας της έκθεσης. 

• Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τα εµπορεύµατα πρέπει να είναι µε βάση τον κατάλογο 
που παρουσιάζουµε στην αρχή αυτού του εγγράφου και θα πρέπει να είναι στο όνοµα του 
διοργανωτή της έκθεσης  
 

 
Προσοχή: 
Όσο αφορά διαφηµιστικό υλικό, δείγµατα και προϊόντα προς δωρεάν διάθεση στην έκθεση, 
αυτά όλα θεωρούνται ως πώληση που πραγµατοποιήθηκε κατά την διάρκεια της έκθεσης και 
ο εκθέτης υποχρεούται να πληρώσει τελωνείο και ΦΠΑ (20% επί της αξίας), µετά το πέρας 
της έκθεσης.  
Για τα αλκοολούχα ποτά, εκτός των παραπάνω θα πρέπει να πληρωθεί και ο ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, AKCIZA (αυτός ο φόρος πληρώνεται πριν την εισαγωγή των προϊόντων στην 
Αλβανία αλλά στην περίπτωση συµµετοχής σε έκθεση το εκτελωνιστικό γραφείο κανονίζει η 
πληρωµή να γίνει µε το πέρας της έκθεσης).  
Για όλα τα προϊόντα που θα επανεξαχθούν δεν υπάρχει καµία από τις παραπάνω υποχρεώσεις.   
 
 


