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Θζμα: «Κοινοποίθςθ υμφωνίασ Εμπορίου και υνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Ηνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ 
Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου, ςχετικά με τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτουσ κανόνεσ 
καταγωγισ και ςτισ διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τθν καταγωγι των εμπορευμάτων».  
 
ΧΕΣ.: 1) Το αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147126 ΕΞ2020/31.12.2020 (ΑΔΑ: 6Ε6Ψ46ΜΡ3Η-ΛΞΞ) ζγγραφο τθσ 
Δ/νςισ μασ (Ανακοίνωςθ για τθ ςυμφωνία εμπορίου και ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ 
Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου, ςχετικά με τισ διατάξεισ που αφοροφν ςτουσ κανόνεσ προτιμθςιακισ 
καταγωγισ των αγακϊν κακϊσ και ςτισ διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τθν καταγωγι). 
2) Το αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1000679 ΕΞ2021/07.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΙΝ46ΜΡ3Η-ΞΤ0) ζγγραφο τθσ Δ/νςισ μασ 
(Συμπλιρωςθ κζςθσ 34,36 και 44.1 τθσ διαςάφθςθσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εμπορίου και 
ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε. και τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ Ατομικισ Ενζργειασ, αφενόσ, και του 
Θνωμζνου Βαςιλείου τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, αφετζρου). 
3) Το αρικ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1006680 ΕΞ2021/27.01.2021 (ΑΔΑ:Ω3ΔΩ46ΜΡ3Η-4Ι6) ζγγραφο τθσ Δ/νςισ 
μασ *Κοινοποίθςθ εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2254/2020 τθσ Επιτροπισ τθσ 29.12.2020 ςχετικά με τθ  
ςφνταξθ βεβαιϊςεων καταγωγισ βάςει δθλϊςεων προμθκευτι για προτιμθςιακζσ εξαγωγζσ προσ το 
Θνωμζνο Βαςίλειο κατά τθ διάρκεια μεταβατικισ περιόδου+. 

 
Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν, ςασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι 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 (εφεξισ: «Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Θ.Β.») ςε ότι αφορά ςτισ διατάξεισ ςχετικζσ με τουσ κανόνεσ καταγωγισ και 
τισ διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τθν καταγωγι των αγακϊν. Θ αναφερόμενθ ςυμφωνία κακϊσ και θ Απόφαςθ 
(ΕΕ) 2020/2252 του Συμβουλίου τθσ 29.12.2020 ςχετικά με τθν υπογραφι τθσ εξ’ ονόματοσ τθσ Ε.Ε. και τθν 
προςωρινι εφαρμογι τθσ, δθμοςιεφκθκαν ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L 
444/31.12.2020). 
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 Επιπρόςκετα, ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. δθμοςιεφκθκε ανακοίνωςθ ςχετικά με τθν 
προςωρινι εφαρμογι τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ (L 1/1.1.2021). Ειδικότερα, ςτθν ανακοίνωςθ αναφζρεται 
ότι τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κοινοποίθςαν τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν 
προςωρινι εφαρμογι τθσ Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Θ.Β., ςφμφωνα με το άρκρο FINPROV.11 παράγραφοσ 2 αυτισ. Ωσ 
αποτζλεςμα, θ εν λόγω ςυμφωνία εφαρμόηεται προςωρινά από τθν 1θ Ιανουαρίου 2021, εν αναμονι τθσ 
ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ. Στθν εν λόγω ανακοίνωςθ 
επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το άρκρο FINPROV.9 τθσ Σ.Ε.Σ. Ε.Ε.-Θ.Β., οι εκδόςεισ τθσ ςυμφωνίασ ςτισ 
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. κα αποτελζςουν αντικείμενο τελικισ διατφπωςθσ από τουσ γλωςςομακείσ 
νομικοφσ κατά τουσ προςεχείσ μινεσ. Τα αυκεντικά και οριςτικά κείμενα που κα προκφψουν από τθν 
ανακεϊρθςθ των γλωςςομακϊν νομικϊν κα αντικαταςτιςουν από τθν αρχι τθν υπογραφείςα ζκδοςθ τθσ 
ςυμφωνίασ. Ωσ εκ τοφτου τα κείμενα που ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. (L 
444/31.12.2020) ενδζχεται να περιζχουν τεχνικά λάκθ και ανακρίβειεσ που κα διορκωκοφν τουσ 
επόμενουσ μινεσ. Μεταφραςτικά λάκθ διαπιςτϊνονται και ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ των κειμζνων τθσ 
ςυμφωνίασ που αφοροφν ςτουσ κανόνεσ καταγωγισ.  

Θ κοινοποιοφμενθ ςυμφωνία πζραν του εμπορίου αγακϊν, καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων 

κοινοφ ενδιαφζροντοσ μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν. Οι παροφςεσ οδθγίεσ αφοροφν, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων μασ, τισ διατάξεισ ςχετικζσ με τουσ κανόνεσ καταγωγισ και τισ διαδικαςίεσ που 

ςχετίηονται με τθν καταγωγι των  αγακϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι οι διατάξεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ δεν αφοροφν ςτο εμπόριο αγακϊν 

μεταξφ τθσ Ε.Ε. και τθσ Βόρειασ Ιρλανδίασ, όπου κα εφαρμόηεται το πρωτόκολλο για τθν Ιρλανδία και τθ 

Βόρεια Ιρλανδία που περιλαμβάνεται ςτθ Συμφωνία Αποχϊρθςθσ. 

Θ Σ.Ε.Σ Ε.Ε.-Θ.Β. (άρκρο GOODS.5: Απαγόρευςθ τελωνειακϊν δαςμϊν) ορίηει ότι εκτόσ και αν 

προβλζπεται διαφορετικά ςτθν παροφςα ςυμφωνία, απαγορεφεται θ επιβολι τελωνειακϊν δαςμϊν ςε 

όλα τα εμπορεφματα καταγωγισ του άλλου μζρουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι εφαρμόηονται μθδενικοί δαςμοί 

και μθδενικζσ ποςοςτϊςεισ για όλα τα προϊόντα καταγωγισ κακενόσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κατά τθν 

ειςαγωγι τουσ ςτο άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ. Ωσ καταγόμενο προϊόν νοείται κάκε αγακό που πλθροί 

τουσ κανόνεσ καταγωγισ που περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ. 

Υπενκυμίηεται ότι θ ζννοια τθσ καταγωγισ διαφζρει από τθν ζννοια τθσ προζλευςθσ δθλαδι από 

τθ χϊρα από τθν οποία αποςτζλλεται ζνα αγακό. Θ καταγωγι ενόσ αγακοφ προςδιορίηεται από τθ χϊρα 

όπου αυτό ζχει ουςιαςτικά παραχκεί ι καταςκευαςτεί, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ καταγωγισ τθσ 

εκάςτοτε προτιμθςιακισ ςυμφωνίασ. 

ΚΑΝΟΝΕ ΚΑΣΑΓΩΓΗ  
Οι διατάξεισ ςχετικά με τθν καταγωγι των αγακϊν περιλαμβάνονται ςτα ακόλουκο ςθμείο του 

τελικοφ κειμζνου τθσ ςυμφωνίασ, όπωσ αυτό είναι δθμοςιευμζνο ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε., ιτοι: 
Μζροσ Δεφτερο (Εμπόριο, Μεταφορζσ, Αλιεία και Άλλεσ υκμίςεισ) → Ρρϊτοσ Τομζασ (Εμπόριο) → Τίτλοσ 
Ι (Εμπορευματικζσ Συναλλαγζσ) → Κεφάλαιο 2 (Κανόνεσ Καταγωγισ), ςτισ ςελίδεσ 43 ζωσ 59 του 
προαναφερόμενου κειμζνου. Επιπρόςκετα, τα Ραραρτιματα που ςχετίηονται με τουσ κανόνεσ καταγωγισ 
(Ραραρτιματα ORIG-1 ζωσ ORIG-6) βρίςκονται ςτισ ςελίδεσ 491 ζωσ 566 του κειμζνου τθσ ςυμφωνίασ. Στο 
Κεφάλαιο 2 (Κανόνεσ καταγωγισ) ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται ϊςτε 
ζνα αγακό να κεωρείται καταγωγισ Ε.Ε. ι Θ.Β. και ςυνεπϊσ να μπορεί να επωφελθκεί από τον μθδενικό 
προτιμθςιακό δαςμό ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ.  
 
Γενικζσ απαιτιςεισ (άρκρο ORIG.3)  
 

Ρροκειμζνου να εφαρμοςκεί θ προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ από ζνα μζροσ ςε προϊόν 
καταγωγισ του άλλου μζρουσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινοποιοφμενθσ ςυμφωνίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
τθροφνται όλοι οι λοιποί όροι του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ), τα ακόλουκα προϊόντα κεωροφνται 
καταγωγισ του άλλου μζρουσ, ιτοι:   
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α) τα προϊόντα που ζχουν παραχκεί εξ ολοκλιρου ςτο ςυγκεκριμζνο μζροσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
ORIG.5 (Εξ ολοκλιρου παραγόμενα προϊόντα),  
β) τα προϊόντα που παράγονται ςτο εν λόγω μζροσ αποκλειςτικά από καταγόμενεσ φλεσ του μζρουσ 
αυτοφ, και  
γ) τα προϊόντα που παράγονται ςτο εν λόγω μζροσ και περιζχουν μθ καταγόμενεσ φλεσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ORIG-2 (Ειδικοί κανόνεσ καταγωγισ ανά 
προϊόν).       

Θ απόκτθςθ του χαρακτιρα καταγωγι του προϊόντοσ πρζπει να ικανοποιείται ανελλιπϊσ ςτο Θ.Β. 
ι ςτθν Ε.Ε.  

Επιςθμαίνεται ότι όταν ζνα προϊόν ζχει αποκτιςει χαρακτιρα καταγωγισ, οι μθ καταγόμενεσ φλεσ 
που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν παραγωγι του δεν πρζπει να κεωροφνται ωσ μθ καταγόμενεσ, όταν το 
προϊόν αυτό ενςωματϊνεται ωσ φλθ ςε άλλο προϊόν. 

Οι ειδικοί κανόνεσ καταγωγισ ανά προϊόν ορίηουν τισ επεξεργαςίεσ που απαιτείται να 
πραγματοποιθκοφν επί μθ καταγόμενων υλϊν προκειμζνου το προϊόν να αποκτιςει χαρακτιρα 
καταγωγισ. Στθν παροφςα ςυμφωνία περιλαμβάνονται ςτο Ραράρτθμα ORIG-2 (ςελ.500-550) ενϊ ςτο 
Ραράρτθμα ORIG-1 (ςελ. 491-499) περιλαμβάνονται οι ειςαγωγικζσ ςθμειϊςεισ για τουσ ειδικοφσ κανόνεσ 
καταγωγισ.  
 Επιπρόςκετα, ςτο Ραράρτθμα ORIG-2Α (ςελ. 552-554) περιλαμβάνονται εναλλακτικοί κανόνεσ 
ζναντι των ειδικϊν κανόνων καταγωγισ του Ραραρτιματοσ ORIG-2, οι οποίοι ιςχφουν εντόσ ορίων 
ετιςιων ποςοςτϊςεων. Τζλοσ, ςτο Ραράρτθμα ORIG-2B (ςελ.555-558) περιλαμβάνονται για ςυγκεκριμζνα 
προϊόντα μεταβατικοί κανόνεσ καταγωγισ, οι οποίοι εφαρμόηονται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ 
ζωσ και τισ 31/12/2023.  
 
Σϊρευςθ καταγωγισ (άρκρο ORIG.4)     
 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ προβλζπεται θ εφαρμογι διμεροφσ ςϊρευςθσ μεταξφ Ε.Ε –
Θ.Β. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, ζνα προϊόν καταγωγισ ενόσ 
ςυμβαλλόμενου μζρουσ (π.χ. Ε.Ε.) κεωρείται καταγόμενο ςτο άλλο ςυμβαλλόμενο μζροσ (π.χ. Θ.Β.) όταν 
χρθςιμοποιείται ωσ φλθ για τθν παραγωγι άλλου προϊόντοσ ςτο εν λόγω άλλο μζροσ π.χ. ςτο Θ.Β. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, προβλζπεται θ εφαρμογι 
διμεροφσ πλιρουσ ςϊρευςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι εργαςίεσ παραγωγισ που πραγματοποιοφνται επί μθ 
καταγόμενων υλϊν ςε ζνα μζροσ μποροφν να λθφκοφν υπόψθ για τον προςδιοριςμό του χαρακτιρα 
καταγωγισ ενόσ προϊόντοσ ςτο άλλο μζροσ. 

Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα είδθ ςϊρευςθσ δεν είναι δυνατόν να εφαρμοςκοφν εάν οι 
εργαςίεσ παραγωγισ που πραγματοποιοφνται ςτο άλλο μζροσ δεν υπερβαίνουν τισ εργαςίεσ που 
ορίηονται ωσ ανεπαρκείσ  εργαςίεσ παραγωγισ ςτο ςχετικό άρκρο του κεφαλαίου 2 (άρκρο ORIG.7). 

Σε περίπτωςθ που ζνα προϊόν ζχει αποκτιςει χαρακτιρα καταγωγισ κάνοντασ χριςθ τθσ 
δυνατότθτασ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, ιτοι ςϊρευςθ των εργαςιϊν επί 
μθ καταγόμενων υλϊν (διμερισ πλιρθσ ςϊρευςθ), ο εξαγωγζασ για να ςυμπλθρϊςει τθ βεβαίωςθ 
καταγωγισ, κα πρζπει να λάβει από τον προμθκευτι του μία διλωςθ προμθκευτι, ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ORIG-3 (Διλωςθ Ρρομθκευτι, ςελ. 559-562), ι ιςοδφναμο ζγγραφο που 
περιζχει τισ ίδιεσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ περιγράφουν τισ ςχετικζσ μθ καταγόμενεσ φλεσ με επαρκείσ 
λεπτομζρειεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςι τουσ.  

 
Στο Ραράρτθμα ORIG-3 (Διλωςθ Ρρομθκευτι) ορίηεται ότι:  

- ο προμθκευτισ είναι δυνατόν να ςυντάςςει διλωςθ προμθκευτι για κάκε αποςτολι προϊόντων, 
ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα 1 αυτοφ, θ οποία επιςυνάπτεται ςτο τιμολόγιο ι ςε κάκε άλλο ζγγραφο που 
περιγράφει τα ςχετικά προϊόντα με επαρκείσ λεπτομζρειεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςι τουσ, ι 
- όταν ο προμθκευτισ προμθκεφει τακτικά ςυγκεκριμζνο πελάτθ με προϊόντα των οποίων θ παραγωγι 
που πραγματοποιείται ςε ζνα μζροσ αναμζνεται να παραμείνει ςτακερι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, ο 
εν λόγω προμθκευτισ μπορεί να υποβάλλει ενιαία διλωςθ προμθκευτι για τθν κάλυψθ μεταγενζςτερων 
αποςτολϊν των εν λόγω προϊόντων (ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα 2). H εν λόγω διλωςθ ιςχφει κανονικά 
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για περίοδο ζωσ δφο ζτθ από τθν θμερομθνία ςφνταξι τθσ. Οι λοιποί όροι περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 
ORIG-3. Επιςθμαίνεται ότι θ ελλθνικι ζκδοςθ του Ρροςαρτιματοσ 2 περιζχει μεταφραςτικά λάκθ ςε 
ςχζςθ με τθν αγγλικι ζκδοςθ.   
 
Πρια ανοχισ (άρκρο ORIG.6) 
 

Οι διατάξεισ για τα όρια ανοχισ επιτρζπουν, υπό προχποκζςεισ, τθν παρζκκλιςθ από τισ 
απαιτιςεισ για επαρκείσ εργαςίεσ παραγωγισ, όπωσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ORIG-2 (Ειδικοί κανόνεσ 
καταγωγισ ανά προϊόν). Αυτό ςθμαίνει ότι τα όρια ανοχισ παρζχουν ζνα οριςμζνο επίπεδο ελαςτικότθτασ 
επιτρζποντασ ζνα οριςμζνο ποςοςτό μθ καταγόμενων υλϊν να ενςωματϊνεται ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία χωρίσ να επθρεάηει τθν καταγωγι του τελικοφ προϊόντοσ. 
  Ειδικότερα, εάν ζνα προϊόν δεν πλθροί τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ORIG-2 (Ειδικοί κανόνεσ 
καταγωγισ ανά προϊόν) λόγω τθσ χριςθσ μθ καταγόμενθσ φλθσ, το προϊόν κεωρείται καταγόμενο ςε ζνα 
μζροσ υπό τθν προχπόκεςθ: 1) το ςυνολικό βάροσ των μθ καταγόμενων υλϊν που χρθςιμοποιοφνται  ςτθν 
παραγωγι προϊόντων των κεφαλαίων ΕΣ 02 και 04 ζωσ 24, εκτόσ των μεταποιθμζνων προϊόντων αλιείασ 
του κεφαλαίου ΕΣ 16, δεν κα υπερβαίνει το 15% του βάρουσ του προϊόντοσ, 2) θ ςυνολικι αξία των μθ 
καταγόμενων υλϊν για όλα τα άλλα προϊόντα, με εξαίρεςθ τα προϊόντα που υπάγονται ςτα κεφάλαια ΕΣ 
50 ζωσ 63, δεν υπερβαίνει το 10% τθσ τιμισ εκ του εργοςταςίου του προϊόντοσ. 
 Για τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 ζωσ 63 του ΕΣ τα όρια ανοχισ ορίηονται ςτισ ςθμειϊςεισ 7 και 8 
του Ραραρτιματοσ ORIG-1 (Ειςαγωγικζσ ςθμειϊςεισ για τουσ ειδικοφσ κανόνεσ καταγωγισ ανά προϊόν). 
 Τα προαναφερόμενα όρια ανοχισ δεν εφαρμόηονται αν θ αξία ι το βάροσ των μθ καταγόμενων 
υλϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ υπερβαίνουν τα ποςοςτά τθσ μζγιςτθσ αξίασ ι 
του μζγιςτου βάρουσ μθ καταγόμενων υλϊν που ορίηονται ςτουσ ειδικοφσ κανόνεσ καταγωγισ ανά προϊόν 
(Ραράρτθμα ORIG-2). 
 Τζλοσ, τα όρια ανοχισ δεν εφαρμόηονται για τα εξ ολοκλιρου παραγόμενα προϊόντα κατά τθν 
ζννοια του άρκρου ORIG.5. Ωςτόςο, εάν ζνασ ειδικόσ κανόνασ καταγωγισ απαιτεί οι φλεσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ να είναι εξ ολοκλιρου παραγόμενεσ, τα 
προαναφερόμενα όρια ανοχισ εφαρμόηονται.  
 
Ανεπαρκείσ εργαςίεσ παραγωγισ (άρκρο ORIG.7)  
 

Στο ςυγκεκριμζνο άρκρο περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ οι οποίεσ όταν πραγματοποιοφνται είτε 
μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό, κεωροφνται ότι είναι τόςο μικρισ ςθμαςίασ ϊςτε δεν μποροφν να 
προςδϊςουν χαρακτιρα καταγωγισ ςτα προϊόντα. Οι ανεπαρκείσ εργαςίεσ παραγωγισ είναι ζνα 
προλθπτικό μζτρο ϊςτε να αποφεφγεται οι ειδικοί κανόνεσ καταγωγισ ανά προϊόν, να ικανοποιοφνται 
μόνο με τθν εκτζλεςθ ςχετικά απλϊν εργαςιϊν.      

Ειδικότερα, ορίηεται ότι κατά παρζκκλιςθ του άρκρου ORIG.3, παράγραφοσ 1, ςτοιχείο γ), ζνα 
προϊόν δεν κεωρείται καταγωγισ ενόσ μζρουσ, εάν κατά τθν παραγωγι του ςτο μζροσ αυτό 
πραγματοποιοφνται, ςε μθ καταγόμενεσ φλεσ, μόνο μία ι περιςςότερεσ από τισ εργαςίεσ που 
απαρικμοφνται ςτο παρόν άρκρο. 
 
Μθ τροποποίθςθ (άρκρο ORIG. 16)  
 

Θ προτιμθςιακι μεταχείριςθ που προβλζπεται από τθν κοινοποιοφμενθ ςυμφωνία εφαρμόηεται 
ςτο προϊόντα που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ) και 
αποςτζλλονται απευκείασ μεταξφ των δυο μερϊν τθρϊντασ τισ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου άρκρου 
περί «μθ αλλοίωςθσ/τροποποίθςθσ».  

Ειδικότερα, ζνα προϊόν καταγωγισ που ζχει δθλωκεί για εγχϊρια χριςθ ςτο μζροσ ειςαγωγισ, 
μετά τθν εξαγωγι από το ζνα μζροσ και πριν δθλωκεί για εγχϊρια χριςθ ςτο άλλο μζροσ, δεν κα πρζπει 
να τροποποιείται, να μετατρζπεται με οποιονδιποτε τρόπο, οφτε να υποβάλλεται ςε εργαςίεσ άλλεσ εκτόσ 
από εκείνεσ που είναι αναγκαίεσ για να διατθρθκεί ςε καλι κατάςταςθ ι ςε εργαςίεσ πλθν αυτϊν για τθν 
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προςκικθ ι τθν επίκεςθ ςθμάτων, ετικετϊν, ςφραγίδων ι οποιαςδιποτε τεκμθρίωςθσ για τθ διαςφάλιςθ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ με ειδικζσ εγχϊριεσ απαιτιςεισ του μζρουσ ειςαγωγισ.  

Θ αποκικευςθ ι θ ζκκεςθ ενόσ προϊόντοσ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ςε τρίτθ χϊρα με 
τθν προχπόκεςθ ότι το προϊόν παραμζνει υπό τελωνειακι επιτιρθςθ ςτθν εν λόγω τρίτθ χϊρα. 
Επιπρόςκετα, επιτρζπεται θ κατάτμθςθ των αποςτολϊν ςε τρίτθ χϊρα, αν γίνεται από τον εξαγωγζα ι υπό 
τθν ευκφνθ του και με τθν προχπόκεςθ ότι οι αποςτολζσ παραμζνουν υπό τελωνειακι επιτιρθςθ ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ τρίτθ χϊρα.  

Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου 
(παράγραφοι 1 ζωσ 3), θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ μπορεί να ηθτιςει από τον ειςαγωγζα να 
αποδείξει τθ ςυμμόρφωςθ. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε 
μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγγράφων των ςυμβάςεων μεταφοράσ, όπωσ φορτωτικζσ ι πραγματικά 
ι απτά αποδεικτικά ςτοιχεία που βαςίηονται ςτθ ςιμανςθ ι τθν αρίκμθςθ των ςυςκευαςιϊν ι κάκε 
αποδεικτικό ςτοιχείο που ςυνδζεται με τα ίδιο το προϊόν.   

 
Επανεξζταςθ τθσ επιςτροφισ τελωνειακϊν δαςμϊν ι τθσ απαλλαγισ από τελωνειακοφσ δαςμοφσ 
(άρκρο ORIG.17)   
 

Σφμφωνα με τον κανόνα «επιςτροφισ δαςμϊν» (drawback) οι δαςμοί που καταβάλλονται για φλεσ 
που ενςωματϊνονται ςτθν παραγωγι ενόσ τελικοφ προϊόντοσ, επιςτρζφονται όταν το τελικό προϊόν 
εξάγεται.  

Ρροσ το παρόν δεν προβλζπεται απαγόρευςθ επιςτροφισ δαςμϊν ι απαλλαγισ από δαςμοφσ. 
Ωςτόςο, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, το νωρίτερο δφο ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ κοινοποιοφμενθσ 
ςυμφωνίασ και μετά από αίτθμα ενόσ εκ των μερϊν, θ Ειδικι Επιτροπι Εμπορίου για τθν τελωνειακι 
ςυνεργαςία και τουσ κανόνεσ καταγωγισ κα εξετάςει τα ςυςτιματα επιςτροφισ δαςμϊν και 
τελειοποίθςθσ προσ εξαγωγι των μερϊν.    
 
Αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ (άρκρο ORIG.18) 
 

Το μζροσ ειςαγωγισ χορθγεί, κατά τθν ειςαγωγι, προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ ςε 
προϊόν καταγωγισ του άλλου μζρουσ φςτερα από αίτθμα προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ από 
τον ειςαγωγζα. Ο ειςαγωγζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκότθτα τθσ αίτθςθσ και για τθ ςυμμόρφωςθ με 
τισ απαιτιςεισ του κεφαλαίου για τουσ κανόνεσ καταγωγισ.   

Το αίτθμα για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται:  
α) ςε βεβαίωςθ καταγωγισ ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, θ οποία ςυντάςςεται από τον εξαγωγζα, ι 
β) ςτθ γνϊςθ του ειςαγωγζα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο. 
 
Χρόνοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ (άρκρο ORIG.18α)  
 

Θ αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ και τα ςτοιχεία ςτα οποία βαςίηεται 
περιλαμβάνονται ςτθ διαςάφθςθ ειςαγωγισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του μζρουσ ειςαγωγισ.  

Επιςθμαίνεται ότι παρζχεται θ δυνατότθτα εκ των υςτζρων υποβολισ του αιτιματοσ για 
προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ, εντόσ το αργότερο τριϊν ετϊν από  τθν θμερομθνία ειςαγωγισ, 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου.  
 
Βεβαίωςθ καταγωγισ (άρκρο ORIG.19)  
 

Θ βεβαίωςθ καταγωγισ ςυντάςςεται από τον εξαγωγζα ενόσ προϊόντοσ βάςει ςτοιχείων που 
αποδεικνφουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, ςυμπεριλαμβανομζνων πλθροφοριϊν για τον χαρακτιρα 
καταγωγισ των υλϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ. Ο εξαγωγζασ είναι υπεφκυνοσ 
για τθν ορκότθτα τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ και των παρεχόμενων ςτοιχείων. 

Θ βεβαίωςθ καταγωγισ ςυντάςςεται ςτο τιμολόγιο ι ςε κάκε άλλο ζγγραφο που περιγράφει το 
καταγόμενο προϊόν με επαρκείσ λεπτομζρειεσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςι του. Το κείμενο τθσ 
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βεβαίωςθσ καταγωγισ περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ORIG-4 (Κείμενο τθσ Βεβαίωςθσ Καταγωγισ) 
(ςελ.563-564). Ο εξαγωγζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι επαρκϊν ςτοιχείων ϊςτε να είναι δυνατι θ 
ταυτοποίθςθ του καταγόμενου προϊόντοσ. 

Στο κείμενο τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ αναγράφεται ζνασ αρικμόσ αναφοράσ του εξαγωγζα με τον 
οποίο πιςτοποιείται θ ταυτότθτά του. Ο αρικμόσ αυτόσ αποδίδεται από κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτουσ 
εξαγωγείσ του ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ που εφαρμόηονται εντόσ αυτοφ. 
Ειδικότερα:   

Για τθν ΕΕ 
Βάςει των ανωτζρω κακϊσ και του άρκρου 68 του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 ςτο 

πλαίςιο τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταγωγισ από τουσ εξαγωγείσ ςτθν Ε.Ε. κα 

εφαρμόηεται το Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων (Register Exporters System-REX). Πλοι οι εξαγωγείσ 

(παραγωγοί ι ζμποροι) ςτθν Ε.Ε προκειμζνου να ςυντάςςουν βεβαιϊςεισ καταγωγισ για αγακά αξίασ 

μεγαλφτερθσ των ΕΥΩ 6.000, τα οποία εξάγονται ςτο Θ.Β. ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ, κα πρζπει 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Σφςτθμα Εγγεγραμμζνων Εξαγωγζων (REX) και να χρθςιμοποιοφν τον αρικμό 

εγγεγραμμζνου εξαγωγζα REX ςτισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ καταγωγισ. Για αποςτολζσ καταγόμενων 

προϊόντων αξίασ μικρότερθσ ι ίςθσ των ΕΥΩ 6.000 δεν απαιτείται ο εξαγωγζασ να είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτο REX για να ςυντάςςει βεβαιϊςεισ καταγωγισ κατά τθν εξαγωγι ςτο Θ.Β. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

ςφμφωνα με τθν υποςθμείωςθ 2 του Ραραρτιματοσ ORIG-4 τθσ ςυμφωνίασ, το πεδίο τθσ βεβαίωςθσ 

καταγωγισ που αναφζρεται ςτον αρικμό αναφοράσ του εξαγωγζα, παραμζνει κενό. Τότε ςυςτινεται θ 

αναγραφι τθσ πλιρουσ διεφκυνςθσ του εξαγωγζα ςτο πεδίο «Τόποσ και θμερομθνία». 

Για το Θ.Β.  

Κατά τθν εξαγωγι από το Θ.Β. προσ τθν Ε.Ε. για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του εξαγωγζα επί 

των βεβαιϊςεων καταγωγισ για καταγόμενα προϊόντα, χρθςιμοποιείται ωσ αρικμόσ αναφοράσ ο αρικμόσ 

GB EORI. Ο αρικμόσ αυτόσ αναγράφεται ςε όλεσ τισ βεβαιϊςεισ καταγωγισ που ςυντάςςονται από τουσ 

εξαγωγείσ ςτο Θ.Β., ανεξάρτθτα από τθν αξία των καταγόμενων προϊόντων. Θ εγκυρότθτα του αρικμοφ GB 

EORI μπορεί να ελεγχκεί ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ : https://www.gov.uk/check-eori-number  

Θ βεβαίωςθ καταγωγισ ιςχφει για 12 μινεσ από τθν θμερομθνία ςφνταξισ τθσ ι για μεγαλφτερο 

χρονικό διάςτθμα που μπορεί να κακορίςει το μζροσ ειςαγωγισ, με ανϊτατο όριο τουσ 24 μινεσ. Για τισ 

ειςαγωγζσ ςτθν Ε.Ε. θ βεβαίωςθ καταγωγισ από εξαγωγζα ςτο Θ.Β. ιςχφει για 12 μινεσ.  

Θ βεβαίωςθ καταγωγισ μπορεί να ιςχφει:  

- για μια αποςτολι ενόσ ι περιςςότερων προϊόντων που ειςάγονται ςε ζνα μζροσ, ι 

- για πολλαπλζσ αποςτολζσ πανομοιότυπων προϊόντων που ειςάγονται ςε ζνα μζροσ, εντόσ τθσ 

χρονικισ περιόδου που ορίηεται ςτθ βεβαίωςθ καταγωγισ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 

12 μινεσ.  

Στο ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι βάςει του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2020/2254 τθσ 

Επιτροπισ τθσ 29.12.2020 *L 446/31.12.2020, κοινοποίθςθ με τθν αρικ. (3) ςχετικι+, προβλζπεται ότι οι 

εξαγωγείσ ςτθν Ε.Ε. μποροφν, ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2021, να ςυντάςςουν βεβαιϊςεισ καταγωγισ για 

εξαγωγζσ καταγόμενων προϊόντων προσ το Θ.Β. βαςιηόμενοι ςε δθλϊςεισ προμθκευτϊν που κα τουσ 

δοκοφν από τουσ προμθκευτζσ μεταγενζςτερα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το αργότερο ζωσ τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2022 οι εξαγωγείσ κα ζχουν ςτθν  κατοχι τουσ τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ προμθκευτϊν.  Εάν ο 

εξαγωγζασ ςτθν Ε.Ε. δεν ζχει ςτθν κατοχι του τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ προμθκευτι ζωσ τθν 

προαναφερόμενθ θμερομθνία, ενθμερϊνει ςχετικά τον ειςαγωγζα (ςτο Θ.Β.) το αργότερο ζωσ 31.01.2022.  

Ο προαναφερόμενοσ κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ Σ.Ε.Σ. Ε.Ε-Θ.Β. ςτισ περιπτϊςεισ 

που ο εξαγωγζασ ςτθν Ε.Ε. ςυντάςςει βεβαιϊςεισ καταγωγισ βάςει δθλϊςεων προμθκευτι, ςφμφωνα με 

https://www.gov.uk/check-eori-number
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τα άρκρα 61 και 62 του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/2447 τθσ Επιτροπισ. Δεν εφαρμόηεται ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου ο εξαγωγζασ ςτθν Ε.Ε. ζχει πλθροφόρθςθ για τον καταγόμενο χαρακτιρα των 

προϊόντων ι των υλϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία με μζςα άλλα πζρα από τισ 

δθλϊςεισ προμθκευτι.  

Επιπρόςκετα, ο εν λόγω κανονιςμόσ δεν απαλλάςςει τον εξαγωγζα από τθν υποχρζωςι του να 

ςυντάςςει βεβαιϊςεισ καταγωγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςυμφωνίασ και ειδικότερα βάςει 

πλθροφόρθςθσ που αποδεικνφει ότι το προϊόν είναι καταγόμενο. 

Γνϊςθ του ειςαγωγζα (άρκρο ORIG. 21)  

Σφμφωνα με το άρκρο ORIG.18 θ αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ μπορεί να βαςίηεται ςτθ γνϊςθ του ειςαγωγζα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο. 

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ίδιοσ ο ειςαγωγζασ κα πρζπει να διακζτει τθν πλθροφόρθςθ για να αποδειχκεί ότι 

το προϊόν είναι καταγόμενο και ότι πλθροί τουσ όρουσ του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ), πριν τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ. Θ πλθροφόρθςθ αυτι μπορεί να ζχει τθ 

μορφι υποςτθρικτικϊν εγγράφων ι ςτοιχείων που ζχει λάβει από τον εξαγωγζα ι τον παραγωγό των 

προϊόντων και τα οποία ζχει ςτθν κατοχι του ο ειςαγωγζασ.  

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, εάν ο ειςαγωγζασ αδυνατεί να  

ςυγκεντρϊςει τα απαιτοφμενα ςτοιχεία για τθν απόδειξθ τθσ καταγωγισ του προϊόντοσ από τον εξαγωγζα  

επειδι ο εξαγωγζασ κρίνει ότι αποτελοφν πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα ι για οποιονδιποτε 

άλλο λόγο, ο ειςαγωγζασ δεν κα πρζπει να υποβάλει αίτθμα για προτιμθςιακι μεταχείριςθ βάςει τθσ 

γνϊςθσ του. Αντί αυτοφ, πριν τθν υποβολι αιτιματοσ για προτιμθςιακι μεταχείριςθ, ο εξαγωγζασ μπορεί 

να προςκομίςει βεβαίωςθ καταγωγισ και ο ειςαγωγζασ να υποβάλει αίτθμα για προτιμθςιακι 

μεταχείριςθ βάςει τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ. 

Απαιτιςεισ τιρθςθσ αρχείων (άρκρο ORIG.22)     

Ο ειςαγωγζασ που υποβάλλει αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ για προϊόν που 

ειςάγεται ςτο μζροσ ειςαγωγισ υποχρεοφται να τθρεί για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν από τθν 

θμερομθνία ειςαγωγισ του προϊόντοσ: α) τθ βεβαίωςθ καταγωγισ που ςυνζταξε ο εξαγωγζασ, εάν θ  

αίτθςθ βαςίηεται ςε βεβαίωςθ καταγωγισ ι, β) όλα τα αρχεία που αποδεικνφουν ότι το προϊόν πλθροί τισ 

απαιτιςεισ για τθν απόκτθςθ του καταγόμενου χαρακτιρα του προϊόντοσ, εάν θ αίτθςθ βαςίηεται ςτθ 

γνϊςθ  του ειςαγωγζα. 

Ο εξαγωγζασ που ςυντάςςει βεβαίωςθ καταγωγισ τθρεί για ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα 

τεςςάρων ετϊν από τθ ςφνταξθ τθσ εν λόγω βεβαίωςθσ καταγωγισ, αντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ 

και όλα τα υπόλοιπα αρχεία που αποδεικνφουν ότι το προϊόν πλθροί τισ απαιτιςεισ για τθν απόκτθςθ του 

καταγόμενου χαρακτιρα του. 

Τα προαναφερόμενα αρχεία μποροφν να είναι και ςε θλεκτρονικι μορφι.  

Μικρζσ αποςτολζσ (άρκρο ORIG 23) 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

Για τισ ειςαγωγζσ ςτθν Ε.Ε., τα ακόλουκα προϊόντα, υπό τον όρο ότι δθλϊνονται ότι είναι 

καταγόμενα (ςτο Θ.Β.) και πλθροφν τισ απαιτιςεισ του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ) τθσ ςυμφωνίασ 

και θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ δεν ζχει αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν ειλικρίνεια τθσ εν λόγω 

διλωςθσ, εξαιροφνται από τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 (Αίτθςθ για προτιμθςιακι μεταχείριςθ) ζωσ 21 

(Γνϊςθ του ειςαγωγζα), και χορθγείται προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ, ιτοι: 
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- προϊόντα που αποςτζλλονται ωσ μικρά δζματα από ιδιϊτεσ ςε ιδιϊτεσ, των οποίων θ ςυνολικι 

αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΤΡΩ 500, 

- προϊόντα που αποτελοφν μζροσ των προςωπικϊν αποςκευϊν των ταξιδιωτϊν, των οποίων θ 

ςυνολικι αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΤΡΩ 1.200. 

Τα προϊόντα αυτά δεν κα πρζπει να ειςάγονται ςτο πλαίςιο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν και επιπλζον 

θ ειςαγωγι τουσ να μθν αποτελεί μζροσ μιασ ςειράσ ειςαγωγϊν για τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να κεωρθκεί 

ότι πραγματοποιικθκαν χωριςτά με ςκοπό να παρακαμφκοφν οι απαιτιςεισ του άρκρου 18 (Αίτθςθ για 

προτιμθςιακι μεταχείριςθ). 

Επιςθμαίνεται ότι θ εξαίρεςθ αφορά ςτισ απαιτιςεισ που ςυνδζονται με τθν απόδειξθ τθσ 

καταγωγισ και όχι ςτθν απαίτθςθ το προϊόν να είναι καταγόμενο. Επίςθσ, τονίηεται ότι θ διάταξθ 

αναφζρεται ςε αποςτολζσ μικρϊν δεμάτων από ιδιϊτεσ ςε ιδιϊτεσ, ςυνεπϊσ οι ειςαγωγζσ ςτθν Ε.Ε. 

προϊόντων από διαδικτυακά καταςτιματα δεν εντάςςονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ εξαίρεςθ.    

Κατά τθν ειςαγωγι ςτο Η.Β. θ εξαίρεςθ από τθν υποχρζωςθ απόδειξθσ τθσ καταγωγισ του 

προϊόντοσ είναι ευρφτερθ και καλφπτει προϊόντα που αποςτζλλονται ωσ μικρά δζματα από ιδιϊτεσ ςε 

ιδιϊτεσ, προϊόντα που αποτελοφν μζροσ των προςωπικϊν αποςκευϊν των ταξιδιωτϊν, κακϊσ και 

αποςτολζσ προϊόντων μικρισ αξίασ, ακόμθ και αν αυτά ειςάγονται ςτο πλαίςιο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. 

Σφμφωνα με ςχετικι ενθμζρωςθ από τθν Ε. Επιτροπι για τισ ειςαγωγζσ ςτο Θ.Β. και ςτισ τρεισ περιπτϊςεισ 

ιςχφει ωσ όριο αξίασ οι 1.000 λίρεσ Αγγλίασ. Θ ειςαγωγι των προϊόντων αυτϊν δεν κα πρζπει να αποτελεί 

μζροσ μιασ ςειράσ ειςαγωγϊν για τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να κεωρθκεί ότι πραγματοποιικθκαν χωριςτά 

με ςκοπό να παρακαμφκοφν οι απαιτιςεισ του άρκρου 18 (Αίτθςθ για προτιμθςιακι μεταχείριςθ).  

Ο ειςαγωγζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν ορκότθτα τθσ διλωςθσ και για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ 

απαιτιςεισ του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ). Στα πλαίςια του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται 

για τον ειςαγωγζα οι απαιτιςεισ τιρθςθσ αρχείων που ορίηονται ςτο άρκρο ORIG.22 (Απαιτιςεισ τιρθςθσ 

αρχείων). 

Επαλικευςθ (άρκρο ORIG.24) 

Ο τρόποσ διενζργειασ τθσ επαλικευςθσ ςχετικά με τθν καταγωγι του προϊόντοσ και τθν τιρθςθ 

των λοιπϊν όρων του κεφαλαίου 2(Κανόνεσ καταγωγισ) τθσ ςυμφωνίασ εξαρτάται από το ποφ ζχει 

βαςιςκεί το αίτθμα για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ, ιτοι ςτθ γνϊςθ του ειςαγωγζα ι ςε 

βεβαίωςθ καταγωγισ από τον εξαγωγζα.  

Θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ, προκειμζνου να επαλθκεφςει εάν ζνα προϊόν είναι 

καταγόμενο ι αν πλθροφνται οι λοιπζσ απαιτιςεισ του κεφαλαίου ςχετικά με τουσ κανόνεσ καταγωγισ τθσ 

παροφςασ ςυμφωνίασ, μπορεί να διενεργιςει επαλικευςθ βάςει μεκόδων εκτίμθςθσ κινδφνου, οι οποίεσ 

μπορεί να περιλαμβάνουν και τυχαία επιλογι. Οι εν λόγω επαλθκεφςεισ μποροφν να διενεργθκοφν μζςω 

αιτιματοσ υποβολισ ςτοιχείων από τον ειςαγωγζα που υπζβαλε τθν αίτθςθ για προτιμθςιακι 

δαςμολογικι μεταχείριςθ, κατά τθ χρονικι ςτιγμι υποβολισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ, 

πριν ι μετά από τθ κζςθ των προϊόντων ςε ελευκζρα κυκλοφορία. 

Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται από τον ειςαγωγζα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ 

άρκρου, αφοροφν μόνο ςτα εξισ:   

- βεβαίωςθ καταγωγισ, εάν το αίτθμα για τθν προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται ςε 

βεβαίωςθ καταγωγισ και 

- ςτοιχεία που αφοροφν τθν εκπλιρωςθ των κριτθρίων καταγωγισ, όπωσ απαρικμοφνται αναλυτικά 

ςτθν παράγραφο 2, ςτοιχείο β) του παρόντοσ άρκρου.    
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Ο ειςαγωγζασ μπορεί να προςκζςει και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κεωρεί ςχετικό για τουσ 

ςκοποφσ τθσ επαλικευςθσ τθσ καταγωγισ.  

Εάν θ αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται ςε βεβαίωςθ καταγωγισ, ο 

ειςαγωγζασ παρζχει τθν εν λόγω βεβαίωςθ καταγωγισ αλλά μπορεί να απαντιςει ςτθν τελωνειακι αρχι 

του μζρουσ ειςαγωγισ ότι δεν είναι ςε κζςθ να παρζχει τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2, 

ςτοιχείο β) του παρόντοσ άρκρου.  

Εάν θ αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται ςτθ γνϊςθ του ειςαγωγζα, 

αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν ηθτθκεί ςτοιχεία ωσ ανωτζρω (παράγραφοσ 1 του παρόντοσ άρκρου), θ 

τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ που διενεργεί τθν επαλικευςθ μπορεί να ηθτιςει από τον 

ειςαγωγζα πρόςκετα ςτοιχεία για τθν επαλικευςθ του χαρακτιρα καταγωγισ του προϊόντοσ ι για το αν 

πλθροφνται οι λοιπζσ απαιτιςεισ του κεφαλαίου ςχετικά με τουσ κανόνεσ καταγωγισ, εφόςον κρίνει ότι 

αυτά είναι απαραίτθτα. Θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ μπορεί να ηθτιςει ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ςτοιχεία, αν χρειαςκεί. 

Εάν θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ αποφαςίςει να αναςτείλει τθ χοριγθςθ τθσ 

προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ για το υπό εξζταςθ προϊόν, εν αναμονι των  αποτελεςμάτων 

τθσ διαδικαςίασ επαλικευςθσ, επιτρζπει ςτον ειςαγωγζα να κζςει τα προϊόντα ςε ελεφκερθ κυκλοφορία 

με τθν προχπόκεςθ εφαρμογισ κατάλλθλων διαςφαλιςτικϊν μζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνων εγγυιςεων. 

Διοικθτικι ςυνεργαςία (άρκρο ORIG.25) 

Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ορκι εφαρμογι του κεφαλαίου 2 (Κανόνεσ καταγωγισ) τθσ Σ.Ε.Σ. 

Ε.Ε.-Θ.Β., τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυνεργάηονται μζςω των τελωνειακϊν τουσ αρχϊν για τθν επαλικευςθ 

του καταγόμενου χαρακτιρα ενόσ προϊόντοσ και για το αν πλθροί τισ υπόλοιπεσ απαιτιςεισ του 

κεφαλαίου. 

Ευνόθτο είναι ότι θ διοικθτικι ςυνεργαςία μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν των δυο μερϊν μπορεί 

να εφαρμοςκεί μόνο όταν το αίτθμα για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται ςε βεβαίωςθ 

καταγωγισ από τον εξαγωγζα. 

Εάν θ αίτθςθ για προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ βαςίηεται ςε βεβαίωςθ καταγωγισ, κατά  

περίπτωςθ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν ηθτθκεί ςτοιχεία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 

ORIG.24 (Επαλικευςθ) και με βάςθ τθν απάντθςθ του ειςαγωγζα, θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ 

ειςαγωγισ που διενεργεί τθν επαλικευςθ μπορεί να ηθτιςει ςτοιχεία από τθν τελωνειακι αρχι του 

μζρουσ εξαγωγισ εντόσ δυο ετϊν μετά τθν ειςαγωγι του προϊόντοσ, ι από τθ ςτιγμι που υποβλικθκε το 

αίτθμα, ςε περίπτωςθ εκ των υςτζρων υποβλθκζντοσ αιτιματοσ για προτιμθςιακι δαςμολογικι 

μεταχείριςθ βάςει του άρκρου 18α, παράγραφοσ 2, ςτοιχείο α). Αυτό ςυμβαίνει εάν θ τελωνειακι αρχι 

του μζρουσ ειςαγωγισ που διενεργεί τθν επαλικευςθ κρίνει ότι απαιτοφνται πρόςκετα ςτοιχεία για τθν 

επαλικευςθ του χαρακτιρα καταγωγισ του προϊόντοσ ι του αν πλθροφνται οι λοιπζσ απαιτιςεισ των 

ςχετικϊν  διατάξεων. Το ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο αίτθμα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του 

παρόντοσ άρκρου.  

Επιςθμαίνεται ότι θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ μπορεί να υποβάλλει αίτθμα για 

διοικθτικι ςυνεργαςία ςτθν τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ και απευκείασ χωρίσ να ζχει πρϊτα 

απευκυνκεί ςτον ειςαγωγζα για ςτοιχεία (άλλα πζραν τθσ βεβαίωςθσ καταγωγισ).  

Θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ μπορεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ να ηθτιςει 

τεκμθρίωςθ ι εξζταςθ, ηθτϊντασ αποδεικτικά ςτοιχεία ι επιςκεπτόμενθ τισ εγκαταςτάςεισ του εξαγωγζα 

με ςκοπό να ελζγξει τα αρχεία που τθροφνται κακϊσ και τισ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν 

παραγωγι του προϊόντοσ.  
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Στθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου απαρικμοφνται τα ςτοιχεία που παρζχει ςτθν 

τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ, θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ που λαμβάνει το 

αίτθμα για διοικθτικι ςυνεργαςία. Τα ςτοιχεία αυτά παρζχονται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του 

παρόντοσ άρκρου, θ οποία ορίηει ότι θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ δεν υποβάλλει ςτθν 

τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ οριςμζνα από τα ςτοιχεία εάν ο εξαγωγζασ κρίνει ότι αυτά είναι 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. 

Απόρριψθ χοριγθςθσ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ (άρκρο ORIG.26) 

Στθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου αναφζρονται αναλυτικά για κάκε ζνα από τα ςτάδια τθσ 

διαδικαςίασ επαλικευςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, τα χρονικά περικϊρια και 

οι προχποκζςεισ βάςει των οποίων θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ μπορεί να απορρίψει τθ 

χοριγθςθ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ. Ειδικότερα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3 

του παρόντοσ άρκρου, αυτό μπορεί να ςυμβεί εάν:   

α) εντόσ τριών μθνών από τθν θμερομθνία του αιτιματοσ υποβολισ ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 

ORIG.24 *Επαλικευςθ+ παράγραφοσ 1:  

i) δεν ζχει δοκεί απάντθςθ από τον ειςαγωγζα, 

ii) δεν ζχει παραςχεκεί θ βεβαίωςθ καταγωγισ, αν θ αίτθςθ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ 

μεταχείριςθσ βαςίηεται ςτθ βεβαίωςθ καταγωγισ, ι  

iii) τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από τον ειςαγωγζα είναι ανεπαρκι για να επιβεβαιωκεί ότι το 

προϊόν είναι καταγόμενο, όταν θ αίτθςθ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ βαςίηεται ςτθ 

γνϊςθ του ειςαγωγζα.  

β) εντόσ τριών μθνών από τθν θμερομθνία του αιτιματοσ υποβολισ πρόςκετων ςτοιχείων ςφμφωνα με το 

άρκρο ORIG.24 *Επαλικευςθ+ παράγραφοσ 5 (γνϊςθ του ειςαγωγζα) :  

i) δεν ζχει δοκεί απάντθςθ από τον ειςαγωγζα, ι  

ii) τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από τον ειςαγωγζα είναι ανεπαρκι για να επιβεβαιωκεί ότι το 

προϊόν είναι καταγόμενο. 

γ) εντόσ 10 μθνών από τθν θμερομθνία του αιτιματοσ υποβολισ ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 

ORIG.25 *Διοικθτικι ςυνεργαςία+ παράγραφοσ 2: 

i) δεν ζχει δοκεί απάντθςθ από τθν τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ, ι 

ii) τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από τθν τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ είναι ανεπαρκι για 

να επιβεβαιωκεί ότι το προϊόν είναι καταγόμενο. 

Επιςθμαίνεται ότι για τα αιτιματα υποβολισ ςτοιχείων ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ, 

τα οποία υποβάλλονται ςτθν τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ κατά τουσ τρεισ πρϊτουσ μινεσ 

εφαρμογισ τθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ, το χρονικό διάςτθμα ςτο ςθμείο γ) ορίηεται ςε 12 μινεσ (αντί για 10). 

Θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ μπορεί να απορρίψει τθ χοριγθςθ προτιμθςιακισ 

δαςμολογικισ μεταχείριςθσ όταν ο ειςαγωγζασ δεν ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του κεφαλαίου 2 

(Κανόνεσ καταγωγισ) τθσ ςχετικισ ςυμφωνίασ, πζραν αυτϊν που αφοροφν ςτον χαρακτιρα καταγωγισ 

του προϊόντοσ.  

Στθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου ορίηεται αναλυτικά θ διαδικαςία που μπορεί να 

ακολουκθκεί ςτθν περίπτωςθ που θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ διακζτει επαρκι 

αιτιολόγθςθ για τθν απόρριψθ τθσ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ αλλά θ τελωνειακι αρχι 
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του μζρουσ εξαγωγισ ζχει υποβάλλει γνϊμθ *άρκρο ORIG.25 παράγραφοσ 4 ςτοιχείο β)+ με τθν οποία 

επιβεβαιϊνει τον καταγόμενο χαρακτιρα του προϊόντοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προβλεπόμενθσ 

διαδικαςίασ διαβοφλευςθσ, εάν θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ ειςαγωγισ δεν μπορεί να επιβεβαιϊςει ότι 

το προϊόν είναι καταγόμενο, μπορεί να απορρίψει τθ χοριγθςθ προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ 

δαςμολογικισ μεταχείριςθσ βάςει επαρκοφσ αιτιολόγθςθσ και αφοφ ζχει παραχωριςει ςτον ειςαγωγζα το 

δικαίωμα ακροάςεωσ. Ωςτόςο, όταν θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ επιβεβαιϊνει τον 

καταγόμενο χαρακτιρα του προϊόντοσ και αιτιολογεί τθν άποψι τθσ, θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ 

ειςαγωγισ δεν μπορεί να απορρίψει τθ χοριγθςθ τθσ προτίμθςθσ ςε ζνα προϊόν αποκλειςτικά και μόνο 

λόγω του ότι θ τελωνειακι αρχι του μζρουσ εξαγωγισ δεν ζχει υποβάλλει ςτοιχεία που ο εξαγωγζασ 

κρίνει ότι είναι εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα *άρκρο ORIG. 25 παράγραφοσ 5+.   

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

παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.  

 

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ ΤΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 

ΣΟΦΙΑ ΡΑΡΑΓΙΑΝΝΘ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1) ΕΛ. Υ.Τ Αττικισ  
2) ΕΛ.Υ.Τ Θεςςαλονίκθσ 
3) Υπουργείο Εξωτερικϊν  

 Γ 2 Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ενοποίθςθσ, Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ρολιτικισ τθσ ΕΕ 
(g02@mfa.gr) 

 Δ/νςθ Ρολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου (elb@mnec.gr) 
4) Υπουργείο  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων  

Δ/νςθ Αγροτικισ Ρολιτικισ, Διεκνϊν Σχζςεων & Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων  
Αχαρνϊν2  – Τ.Κ. 101 76   

5) ΟΡΕΚΕΡΕ  
  Αχαρνϊν  241 – Τ.Κ. 104 46, ΑΘΘΝΑ 

6) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ  
Ακαδθμίασ  7,T.K. 106 71, ΑΘΘΝΑ 

7) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
Ακαδθμίασ 7, Τ.Κ 106 71, Ακινα 

8) Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ  
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, ΡΕΙΑΙΑΣ  

9) Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ 
3θσ Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32, ΑΘΘΝΑ 

10) ΔΤΔ –Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ  
11) Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  

Ξενοφϊντοσ 5, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΘΝΑ 
12) Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ και Ρειραιά 

Αμερικισ  10 – Τ.Κ. 106 71, ΑΘΘΝΑ 
13) Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ  

Ρλατεία Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
14) Σφνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 

Ελ. Βενιηζλου  4,Τ.Κ. 382 21,  ΒΟΛΟΣ 
15) Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν 

Λ. Καραμανλι & Βιομθχανίασ , Τ.Κ. 413 35,  ΛΑΙΣΑ 
16) Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων & Βιομθχανιϊν Ρελοποννιςου & Δυτικισ Ελλάδοσ  

Βότςθ 2, Τ.Κ.262 21, ΡΑΤΑ 
17) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων 

Κρατίνου 11, Τ.Κ. 105 52,  ΑΘΘΝΑ 
18) Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ  

Ρλατεία  Μοριχόβου  1 , Τ.Κ. 546 25,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
19) Σφνδεςμοσ  Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ  Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν 

e-mail : incofruit@incofruit.gr 
20) Σφνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Ε.Ρ.Ε. 

Ελ. Βενιηζλου 16, Τ.Κ. 106 72,  ΑΘΘΝΑ 
21) Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 

Μθτροπόλεωσ  42, Τ.Κ. 105 63,  ΑΘΘΝΑ  
22) Σφνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχειριςεων ςτθ ΒΙΡΕ Ρατρϊν 
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E-mail: info@sevipa.gr 
23) Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Βιομθχανικϊν Ρεριοχϊν  

E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com 
24) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων  

Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, Τ.Κ. 154 51, Ν. Ψυχικό 
25) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων  

Ρλ. Θεάτρου 24, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΘΝΑ 
26) Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Χθμικϊν Βιομθχανιϊν 

Λαγουμιτηι 23, Τ.Κ. 176 71, ΑΘΘΝΑ 
27) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 

Καραΐςκου 82- Τ.Κ. 185 32, ΡΕΙΑΙΑΣ 
28) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν - Τελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Ρειραιϊσ Ακθνϊν 

Τςαμαδοφ 38, Τ.Κ. 185 31, ΡΕΙΑΙΑΣ  
29) Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ 

Κουντουριϊτου 13, Τ.Κ. 546 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  
 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  

2) Γραφείο Γεν. Δ/ντι Τελωνείων και Ε.Φ.Κ  

3) Διεφκυνςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων  

4) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν, Τμιμα Β’ 
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