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Θζμα: «Κοινοποίθςθ εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2254/2020 τθσ Επιτροπισ τθσ 29ασ Δεκεμβρίου 2020 
ςχετικά με τθ ςφνταξθ βεβαιώςεων καταγωγισ βάςει δθλώςεων προμθκευτι για προτιμθςιακζσ 
εξαγωγζσ προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο κατά τθ διάρκεια μεταβατικισ περιόδου» 
ΧΕΣ: 1) Θ υπ’άρικ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147126 ΕΞ2020/31-12-2020 Ανακοίνωςθ για τθ Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργαςίασ 
μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ και του Θνωμζνου 
Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου (Α.Δ.Α: 6Ε6Ψ46ΜΡ3Η-ΛΞΞ). 
2) Θ   υπ’ αρικ.  Δ19Α  5036666  ΕΞ2013 / 14-10-2013  Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίθςθ του Καν.  (ΕΕ)  αρικ.  952/2013   για   τθ   
κζςπιςθ   του  Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα). 
3) Θ   υπ’  αρικ.   ΔΤΔ  Α 1055689 ΕΞ2016 / 07-04-2016 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίθςθ τθσ  νομοκετικισ  δζςμθσ  του  Ενωςιακοφ  
Τελωνειακοφ  Κϊδικα). 

 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι τον αναφερόμενο 

ςτο κζμα κανονιςμό που δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(L446/31.12.2020) αναφορικά με τθ ςφνταξθ βεβαιϊςεων καταγωγισ βάςει δθλϊςεων προμθκευτι για 

προτιμθςιακζσ εξαγωγζσ προσ το Θνωμζνο Βαςίλειο κατά τθ διάρκεια μεταβατικισ περιόδου, θ οποία 

ορίηεται από 01-01-2021 ζωσ 31-12-2021. 

Συγκεκριμζνα: 

Από 1θ Ιανουαρίου 2021 εφαρμόηεται θ Συμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ 

Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου, (L444/31-12-2020), θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτισ 

31-12-2020.  

Σφμφωνα με το άρκρο 64 παράγραφοσ 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 952/2013, για να επωφελθκοφν από 

τα προτιμθςιακά δαςμολογικά μζτρα που περιλαμβάνονται ςτισ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ζνωςθ με 

οριςμζνεσ χϊρεσ ι εδάφθ (εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ ι με ομάδεσ των εν λόγω χωρϊν ι 

εδαφϊν), τα εμπορεφματα πρζπει να πλθροφν τουσ κανόνεσ για τθν προτιμθςιακι καταγωγι που 

κακορίηονται ςτισ εν λόγω ςυμφωνίεσ. 

http://www.aade.gr/
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Ο εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ κεςπίηει κανόνεσ για τθ διευκόλυνςη του 

προςδιοριςμοφ τησ προτιμηςιακήσ καταγωγήσ των εμπορευμάτων ςτθν Ζνωςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το 

άρκρο 61 του εν λόγω εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ ορίηει ότι, όταν ζνασ προμθκευτισ παρζχει ςτον 

εξαγωγζα τισ πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τον κακοριςμό του χαρακτιρα καταγωγισ των 

εμπορευμάτων για τουσ ςκοποφσ των διατάξεων που διζπουν τισ προτιμθςιακζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ 

Ζνωςθσ και οριςμζνων χωρϊν ι εδαφϊν, ο προμθκευτισ πρζπει να το πράττει με μια διλωςθ 

προμθκευτι.  Πταν ζνασ προμθκευτισ προμθκεφει τακτικά ζναν εξαγωγζα με αποςτολζσ εμπορευμάτων, 

και ο χαρακτιρασ καταγωγισ των εμπορευμάτων όλων αυτϊν των αποςτολϊν αναμζνεται να είναι ο ίδιοσ, 

ο εν λόγω προμθκευτισ μπορεί να προςκομίηει ενιαία διλωςθ προμθκευτι (διλωςθ τακτικοφ 

προμθκευτι) θ οποία καλφπτει μεταγενζςτερεσ αποςτολζσ τζτοιου είδουσ εμπορευμάτων (ςφμφωνα με 

το άρκρο 62 του εν λόγω εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ). 

Το άρκρο ORIG. 19 τθσ Συμφωνίασ εμπορίου και ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ 

Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου, προβλζπει ότι θ βεβαίωςθ καταγωγισ ςυντάςςεται από 

τον εξαγωγζα ενόσ προϊόντοσ βάςει ςτοιχείων που αποδεικνφουν τθν καταγωγι του προϊόντοσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τον χαρακτιρα καταγωγισ των υλϊν που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι του προϊόντοσ. Βάςει του εν λόγω άρκρου, ο εξαγωγζασ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ορκότθτα τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ και των παρεχόμενων ςε αυτι ςτοιχείων. 

Ππωσ αναφζρκθκε ανωτζρω, οι πλθροφορίεσ που είναι αναγκαίεσ για τον κακοριςμό του χαρακτιρα 

καταγωγισ των εμπορευμάτων παρζχονται από τον εκάςτοτε προμθκευτι με μία «διλωςθ προμθκευτι». 

Ωςτόςο, είναι δφςκολο για οριςμζνουσ προμθκευτζσ να παρζχουν εγκαίρωσ όλεσ τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ, 

ϊςτε οι εξαγωγείσ να μποροφν να ςυντάςςουν τισ βεβαιϊςεισ καταγωγισ με βάςθ τισ δθλϊςεισ αυτζσ, 

από τθν θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, δεδομζνου του ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ 

που μεςολαβεί μεταξφ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ ςυμφωνίασ (31-12-2020) και τθσ θμερομθνίασ που τίκεται ςε 

εφαρμογι (01-01-2021). 

Για να διευκολυνθεί η ςφνταξη των βεβαιώςεων καταγωγήσ από την ημερομηνία ζναρξησ εφαρμογήσ τησ 

ςυμφωνίασ, ιςχφει μία μεταβατικι περίοδοσ (από 01-01-2021 ζωσ και 31-12-2021)κατά τθ διάρκεια τθσ 

οποίασ, κα επιτραπεί ςτουσ εξαγωγείσ να ςυντάςςουν βεβαιϊςεισ καταγωγισ βάςει δθλϊςεων 

προμθκευτι, ακόμθ και αν δεν διακζτουν όλεσ τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ προμθκευτι όταν ςυντάςςουν τθ 

βεβαίωςθ καταγωγισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κατά τθ λιξθ τθσ εν λόγω μεταβατικισ περιόδου, οι 

δθλϊςεισ προμθκευτι κα ζχουν παραςχεκεί ςτον εξαγωγζα.  

Αυτό δεν επθρεάηει τθν υποχρζωςθ του εξαγωγζα να ςυντάςςει βεβαιϊςεισ καταγωγισ βάςει ςτοιχείων 

που αποδεικνφουν τθν καταγωγι του προϊόντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τον 

χαρακτιρα καταγωγισ των υλϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τθν παραγωγι του προϊόντοσ. 

 Σφμφωνα με το άρκρο 1 του κοινοποιοφμενου Κανονιςμοφ (με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 61 και 

62 του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2447/2015), για τουσ ςκοποφσ τθσ εφαρμογισ τθσ 
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Συμφωνίασ εμπορίου και ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και 

τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου, ο εξαγωγζασ μπορεί, ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2021, να 

ςυντάςςει βεβαιώςεισ καταγωγισ για εξαγωγζσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο με βάςθ δθλώςεισ 

προμθκευτι που κα παραςχεκοφν από τον προμθκευτι μεταγενζςτερα, με τθν προχπόκεςθ ότι 

μζχρι τθν 1θ Ιανουαρίου 2022, ο εξαγωγζασ κα ζχει ςτθν κατοχι του τισ δθλϊςεισ προμθκευτι. 

 Ο εξαγωγζασ πρζπει  να ζχει όλεσ τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ προμθκευτι ζωσ τθν 1θ Ιανουαρίου 2022 

 το αργότερο, διαφορετικά πρζπει να ενθμερϊςει τον ειςαγωγζα το αργότερο ωσ τθν 31θ 

 Ιανουαρίου 2022 (ότι θ βεβαίωςθ καταγωγισ που ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τθν διλωςθ 

 προμθκευτι, δεν μπορεί να τεκμθριωκεί εφόςον δεν κα υφίςταται θ διλωςθ προμθκευτι). 

 Ο εξαγωγζασ εξακολουκεί να είναι υπεφκυνοσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκότθτασ τθσ βεβαίωςθσ 

καταγωγισ  και των παρεχόμενων πλθροφοριϊν. 

 

Ο κοινοποιοφμενοσ κανονιςμόσ αρχίηει να ιςχφει τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςισ του ςτθν Επίςθμθ 

Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L446/31-12-2020) και εφαρμόηεται από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021. 

 

 Οι επαγγελματικοί φορείσ προσ τουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα με τα ςυνθμμζνα 

τθσ, παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.                                             

        

  

         Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ       

                                                                                        

                                              ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
 
 
 
 

-Συνημμζνο: 1 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ) 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1) ΕΛ.Υ.Τ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2) Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων  
Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ, Διεκνϊν Σχζςεων & Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων 
Αχαρνϊν 2 – Τ.Κ. 101 76 
3) Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου 
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΘΝΑ 
4) ΟΡΕΚΕΡΕ 
Αχαρνϊν 241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΘΝΑ 
5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ) 
Ακαδθμίασ 7 – T.K 106 71, ΑΘΘΝΑ 
6) Σφνδεςμοσ Ελλινων Βιομθχάνων 
Ξενοφϊντοσ 5, ΑΘΘΝΑ 
7) Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ και Ρειραιά 
Αμερικισ 10 – Τ.Κ 106 71, ΑΘΘΝΑ 
8) Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ 
Ρλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
9) Σφνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου 4 – Τ.Κ 382 21, ΒΟΛΟΣ 
10) Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Βιομθχανιϊν 
Λ. Καραμανλι & Βιομθχ. – ΤΚ 413 35, ΛΑΙΣΑ 
11) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11 – Τ.Κ 105 52, ΑΘΘΝΑ 
12) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ 
Ρλατεία Μοριχόβου 1 – Τ.Κ 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
13) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν 
Ικαρίασ 32Α - Τ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ (email:  incofruit@incofruit.gr) 
14) Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Ε.Ρ.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16 – Τ.Κ. 106 72, ΑΘΘΝΑ 
15) Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ 42 – Τ.Κ 105 63, ΑΘΘΝΑ 
16) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ) 
Καραΐςκου 82- Τ.Κ 185 32, ΡΕΙΑΙΑΣ 
17)Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν, Βιοτεχνϊν, Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΣΕΒΕΕ) 
18)Ρανελλινια Συνομοςπονδία Ενϊςεων Γεωργικϊν Συνεταιριςμϊν (ΡΑΣΕΓΕΣ) 
19) Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
20)Σφνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχ/ςεων ςτθ ΒΙΡΕ Ρατρϊν (email: info@sevipa.gr, sevipa.secretary@gmail.com) 
21)Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχ/ςεων και Βιομθχανικϊν Ρεριοχϊν (email: pasevipe.secretary@gmail.com)  
22)Σφνδεςμοσ Επιχ/ςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχ/ςεων Logistics Ελλάδοσ (email: contact@synddel.gr) 
23) Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου/ Γενικι Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ και Εμπορικισ Ρολιτικισ/Υπουργείο 
Εξωτερικϊν (elb@mnec.gr) 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1)Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Γ. Ριτςιλι 
2) Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ 
3) Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 
4) Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
5) Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
6)Δ/νςθ Ε.Φ.Κ και Φ.Ρ.Α 
7) Δ/νςθ Δαςμ. Θεμάτων και Τελων. Οικονομικϊν Κακεςτϊτων, Τμιματα Αϋ& Βϋ 
8) Γ.Δ.ΘΛΕ.Δ 
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