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Όροι Πληρωµής Εµπορευµάτων (Συνήθεις Πρακτικές) 
 

Η ζήτηση τραπεζικών πληροφοριών για το οικονοµικό προφίλ του αγοραστή-εισαγωγέα 

συστήνεται σε κάθε µονιµότερη εµπορική σχέση, µπορεί δε να παρασχεθεί από ειδικά Γραφεία 

ειδικών εµπορικών πληροφοριών. Επίσης τα επιµελητήρια εκδίδουν αντίγραφα εµπορικού µητρώου 

των εγγεγραµµένων µελών τους 

 

Η περίοδος αποπληρωµής εµπορευµάτων στην Ιταλία κυµαίνεται από 90-120 ηµέρες (συνήθης 

πρακτική) και είναι από τις µεγαλύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο. Οι περιπτώσεις πληρωµών µε 

ανοικτό λογαριασµό (ο οποίος περιοδικά τροφοδοτείται) βασίζονται στην εµπιστοσύνη και καλή 

γνώση των συναλλασσοµένων. Τα τιµολόγια αποστέλλονται συνήθως µαζί µα τα συνοδευτικά (των 

εµπορευµάτων) έγγραφα σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου. Συστήνεται η µεγαλύτερη 

δυνατή τραπεζική διαµεσολάβηση ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωµή των 

τιµολογίων (αποστολή των αναγκαίων εγγράφων µέσω τραπέζης κλπ). 

 

Αν και όχι πολύ διαδεδοµένη η µέθοδος πληρωµής µέσω Letters of credit (άνοιγµα πιστωτικής 

διευκόλυνσης ) διασφαλίζει την πληρωµή των εµπορευµάτων αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

αποθαρρύνει τον εισαγωγέα-αγοραστή λόγω των λειτουργικών (τραπεζικών) εξόδων. Συνήθως ο 

τελευταίος ζητεί καλύτερες τιµές από τον εξαγωγέα ως ανταπόδοση του κόστους ανοίγµατος και 

διατήρησης µια τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης. 

 

 

Τοπικοί Εµπορικοί Αντιπρόσωποι 
 

Η εύρεση τοπικού εµπορικού αντιπροσώπου γίνεται συνήθως µε γεωγραφικά κριτήρια, αφορά δε 

αρχικά τον Βορρά (Μιλάνο) και το Κέντρο- Νότο (Ρώµη). Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας προβλέπει 

την ίδρυση και λειτουργία εµπορικών πρακτόρων, την αµοιβή τους καθώς και διατάξεις για τη 

αποκλειστικότητα. Στην ιταλική νοµοθεσία δεν υπάρχει σχετική διάταξη που να εµποδίζει 

συµφωνίες αποκλειστικότητας είτε στο σύνολο της χώρας, είτε σε τµήµα αυτής. 

 

Στη χώρα δραστηριοποιούνται δύο µεγάλοι σύνδεσµοι εµπορικών αντιπροσώπων µε έδρα την 

Ρώµη και το Μιλάνο αντίστοιχα. Και οι δύο είναι µέλη της διεθνούς ένωσης εµπορικών 

αντιπροσώπων και προσφέρουν σειρά υπηρεσιών όπως: συµβουλευτικές για νοµικά και εµπορικά 

θέµατα, θέµατα ΦΠΑ, ακόµη και µεταφραστικές εργασίες. 

 

1.Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani 

Corso del Rinascimento 11 

00186 Roma 

Tel +3906 6838922 

Fax  +3906 6834046 

e-mail federusarci@usarci.it 

internet www.usarci.it 

 

 

 

2.Federazione ,azionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio 



Corso Venezia 

20121 Milano 

Tel  +3902 7750277 

Fax  +3902 76008493 

e-mail fnaarc@tin.it 

internet www.fnaarc.it 
 

 

Θέµατα Τυποποίησης Προϊόντων 
 

Η Ιταλία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα των 

κανονισµών ασφάλειας και τυποποίησης προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της. Για τα θέµατα 

αυτά πληροφορίες δίνονται από δύο εξειδικευµένες Ιταλικές Υπηρεσίες: 

 

1. E,TE ,azionale Italiano di Unificazione (U,I) 

Via Battistoti Sassi 11B 

20133 Milano 

Tel  +3902  700241 

Fax  +3902  70106149 

 

2. Comitato Elettrotecnico Italiano  (αφορά ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές) 

Viale Monza 261 

20126 Milano 

Tel +3902 25773226 

Fax  +3902 25773222 

 

 

Εµπορικά Σήµατα / ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας 
 

Η Ιταλία έχει υπογράψει την συνθήκη 1970 για τα εµπορικά σήµατα. Τα τελευταία ισχύουν για 20 

χρόνια από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. Η εγγραφή των εµπορικών σηµάτων γίνεται 

στο: 

 

Italian Patent and Trademark Office (Ufficio Italiano Breveti e Marchi) 

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Regolazione del Mercato - Direzione 

Generale per la Proprieta Industriale 

Via Molise 19, 00187, Roma 

Tel.: (+39) 06 47055616 

Fax: (+39) 06 47055635 

e-mail: info@uibm.gov.it     uibm@sviluppoeconomico.gov.it 

URL: http://www.uibm.gov.it/ 

 

 

Απαραίτητα Συνοδευτικά Έγγραφα Εµπορευµάτων 
 

Απαιτούνται αναλυτικά εµπορικά τιµολόγια που να αναφέρουν όνοµα και διεύθυνση του πωλητή 

και αγοραστή, υπογραφή του πωλητή, περιγραφή εµπορευµάτων, αριθµό και µορφή συσκευασίας, 

ποσότητα και τιµή. 

 



Πιστοποιητικά προέλευσης (certificates of origin) δεν απαιτούνται, αντίθετα απαιτούνται 

πιστοποιητικά υγείας για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Υγειονοµικό πιστοποιητικό απαιτείται για τις εισαγωγές κρέατος, πουλερικών, ιχθηυρών κλπ. 

 

 

Επενδύσεις – Ίδρυση Επιχειρήσεων 
 

Η Ιταλία ως ιδρυτικό µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης υποδέχεται τις ξένες 

επενδύσεις µε ένα απλουστευµένο σχετικά νοµοθετικό πλαίσιο. Η συνήθως ακολουθούµενη 

πρακτική είναι οι µικτές επιχειρήσεις, οι θυγατρικές µε µικτή συµµετοχή κλπ. 

Ο Ιταλικός Αστικός Κώδικας περιγράφει την ίδρυση εταιρειών σε ιταλικό έδαφος. Για την ίδρυση 

επιχείρησης απαιτούνται περίπου 40 ηµέρες από τη συµβολαιογραφική πράξη ίδρυσης έως την 

έγκρισή της (omologazione) από το τοπικό αρµόδιο δικαστήριο. Ωστόσο, η διαδικασία ελέγχου 

νοµιµότητας και ουσιαστικής έγκρισης, πραγµατοποιείται από το Εµπορικό Επιµελητήριο. Η 

εγγραφή στα Μητρώα συνιστά µια πολύπλοκη διαδικασία που συνοψίζεται σε δύο φάσεις: 

 

α. εγγραφή στο Επιµελητήριο όπου υπάρχει «εντεταλµένος» δικαστής για τον έλεγχο νοµιµότητας 

(είναι η ουσιαστικότερη φάση της διαδικασίας εγγραφής) 

β. Τυπική επικύρωση της εγγραφής από το ∆ικαστήριο 

 

Οι δαπάνες για τις διαδικασίες εγγραφής ανέρχονται σε 5000 €. 

 

Για όλα τα στελέχη της εταιρείας απαιτείται έκδοση Ιταλικού ΑΦΜ (codice fiscale), απαραίτητου 

για τραπεζικές συναλλαγές κλπ. 

 

 

Συνήθεις Τύποι Εταιρειών 
 

α. SRL: ΕΠΕ > Κεφάλαιο 10.000 €, 3000 € καταβλητέο 

β. SPA: ΑΕ > Κεφάλαιο 100.000 €, 30.000 € καταβλητέο. Υποχρεωτικός λογιστικός έλεγχος 

 

Για την ίδρυση των ανωτέρω εταιρικών τύπων είναι απαραίτητη η έκδοση εταιρικού ΑΦΜ (partita 

IVA) καθώς και κωδικού αριθµού εγγραφής εταιρείας (REA). 

 

 

Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας 
 

Η Ιταλία έχει υπογράψει µε την Ελλάδα Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ). Για την 

εφαρµογή της, απαραίτητη είναι η υποβολή στις αρµόδιες φορολογικές Αρχές του πιστοποιητικού 

φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) του εισοδήµατος: 

 

Ι. Όταν ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην 

Ιταλία. 
Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Έλληνας δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στις 

φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, είτε α) τα ειδικά έντυπα, τα οποία χορηγούν οι αρµόδιες 

φορολογικές Αρχές της Ιταλίας, τα οποία αφού συµπληρώσει και υπογράψει ο δικαιούχος του 

εισοδήµατος στη συνέχεια θα πρέπει να τα υποβάλλει προς υπογραφή στη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) της Ελλάδας, η 

οποία θα βεβαιώσει τη φορολογική του κατοικία, είτε β) το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, 

το οποίο εκδίδει η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων του ΥΠΟΙΟ, σε κάθε περίπτωση που 

δεν του έχουν χορηγηθεί τα ειδικά έντυπα της αλλοδαπής Αρχής. 



ΙΙ. Όταν φορολογικός κάτοικος Ιταλίας είναι δικαιούχος εισοδήµατος από πηγές στην Ελλάδα. 

Για την εφαρµογή της σχετικής ΣΑ∆Φ, ο Ιταλός δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει στην αρµόδια 

ελληνική φορολογική Αρχή, η οποία και θα εφαρµόσει τη σχετική ΣΑ∆Φ κατά την πληρωµή του 

σχετικού τιµολογίου, το κατάλληλο έντυπο (αίτηση για την εφαρµογή/claim for the application of 

the double taxation Convention), το οποίο χορηγεί η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 

του ΥΠΟΙΟ ως αρµόδια Αρχή, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, τόσο από τον ίδιο τον 

Ιταλό δικαιούχο, όσο και από την αλλοδαπή φορολογική Αρχή. 

 

 

∆ιαφήµιση 
 

Στη χώρα δραστηριοποιούνται οι µεγαλύτερες διαφηµιστικές εταιρείες. Μεγάλες τοπικές 

επιχειρήσεις, καθώς και µικρότερα πρακτορεία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τοµέα της 

διαφήµισης. 

 

Κατάλογος των κυριότερων εταιρειών υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.adbrands.net/it/, η δε κλαδική ένωση είναι η: 

 

AssoComunicazione - Associazione delle Imprese di Comunicazione (AssAP) 

Via Larga 31, 20122, Milano 

Τηλ.:+39 02 58307450/ 26 

Φαξ: +3902 58307147 

e-mail: info@assocomunicazione.it 

URL: http://www.assocomunicazione.it/ 

 


