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Θζμα: «Παροχι οδθγιϊν αναφορικά με τθν υποβολι και τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ και 

ελεφκερθσ κυκλοφορίασ ςτο πλαίςιο προτιμθςιακϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ 

COVID-19».  

χετ : Οι  αρικ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28.11.2013 και  ΔΣΔ Α 1019512 ΕΞ2017/03.02.2017 

 

Προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ ομαλι ροι του προτιμθςιακοφ εμπορίου και να αντιμετωπιςκοφν οι 

δυςκολίεσ που ανακφπτουν κατά τθν ζκδοςθ και αποδοχι των πιςτοποιθτικϊν  καταγωγισ, κατά τθ 

διάρκεια τθσ κρίςθσ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ (κρίςθ CoVid-19), θ Ε. 

Επιτροπι με ανακοίνωςι τθσ ςυςτινει τθ λιψθ ζκτακτων μζτρων.  

Oι διατάξεισ των πρωτοκόλλων καταγωγισ προβλζπουν ότι τα αποδεικτικά καταγωγισ κα πρζπει να 

υποβάλλονται ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ του μζρουσ ειςαγωγισ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν 

ςτο εν λόγω μζροσ. Βάςει αυτοφ, θ Επιτροπι ςυγκζντρωςε ςτοιχεία τόςο από τα κράτθ-μζλθ όςο και από 

τισ τρίτεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ ζχει ςυνάψει προτιμθςιακζσ ςυμφωνίεσ, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ που 

πρόκειται να εφαρμόςει το κάκε κράτοσ. Σα ςτοιχεία αυτά ζχουν αποτυπωκεί ςυγκεντρωτικά ςε πίνακεσ 

από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ε. Επιτροπισ και ζχουν αναρτθκεί ςτθν ςχετικι ιςτοςελίδα ϊςτε οι  

οικονομικοί φορείσ τθσ ΕΕ τόςο κατά τθν εξαγωγι ςε προτιμθςιακι χϊρα όςο και κατά τθν ειςαγωγι από  

προτιμθςιακι χϊρα να γνωρίηουν τι ιςχφει ςε κάκε περίπτωςθ. Καλοφνται επομζνωσ οι οικονομικοί 

φορείσ να ςυμβουλεφονται τθν εν λόγω ιςτοςελίδα  ςτο πλαίςιο των προτιμθςιακϊν τουσ ςυναλλαγϊν με 

τρίτεσ χϊρεσ:  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-

covid-19-emergency_en#heading_4 

http://www.aade.gr/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en#heading_4
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en#heading_4
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Ειδικότερα: 

1. Εξαγωγή: Διαδικαςία ζκδοςησ πιςτοποιητικών καταγωγήσ την περίοδο τησ κρίςησ CoVid-19 

Κατά τθν εξαγωγή εμπορευμάτων ςε προτιμθςιακι χϊρα θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ κα 

πραγματοποιείται κατά τθ ςυνικθ διαδικαςία από το τελωνείο με τισ απαιτοφμενεσ ςφραγίδεσ και 

υπογραφζσ.  

τισ περιπτϊςεισ που είναι εφικτι θ δια ηϊςθσ ςυναλλαγι του ςυναλλαςςόμενου με το τελωνείο κα 

παραδίδεται το πρωτότυπο πιςτοποιθτικό, ωσ ίςχυε μζχρι ςιμερα. Ωςτόςο, όταν δεν είναι εφικτό να 

παραδοκεί ςτον ςυναλλαςςόμενο το πρωτότυπο πιςτοποιθτικό, θα αποςτζλλεται αντίγραφο αυτοφ, 

μζςω fax  ή e-mail, και το πρωτότυπο κα φυλάςςεται ςτο τελωνείο και κα παραδίδεται ςτο 

ςυναλλαςςόμενο ςε μεταγενζςτερο χρόνο προκειμζνου να αποςταλεί ςτθ χϊρα προοριςμοφ εντόσ τθσ 

προκακοριςμζνθσ από τθν κάκε χϊρα χρονικισ περιόδου.  

Σα ζγγραφα που τυχόν απαιτοφνται για τθν απόδειξθ του χαρακτιρα καταγωγισ των εμπορευμάτων, 

για τα οποία ο εξαγωγζασ αιτείται τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ κακϊσ και θ ςχετικι αίτθςθ 

μποροφν να αποςτζλλονται αρχικά θλεκτρονικά από τον εξαγωγζα και να προςκομίηονται τα πρωτότυπα 

είτε κατά τθν παραλαβι του πιςτοποιθτικοφ (ςε περίπτωςθ παραλαβισ του πρωτοτφπου) είτε ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο το ςυντομότερο δυνατό και ςε κάκε περίπτωςθ άμεςα μετά τθ λιξθ των ζκτακτων 

μζτρων.   

Επιπρόςκετα είναι δυνατόν να γίνεται χριςθ των διατάξεων για τθν εκ των υςτζρων ζκδοςθ ενόσ 

πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ που περιλαμβάνονται ςτα πρωτόκολλα καταγωγισ των προτιμθςιακϊν 

ςυμφωνιϊν τθσ ΕΕ με τρίτεσ χϊρεσ. ε αυτζσ ορίηεται ότι ζνα πιςτοποιθτικό καταγωγισ μπορεί ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ να εκδίδεται  μετά τθν εξαγωγι των εμπορευμάτων που αφορά, εφόςον: α) δεν 

είχε εκδοκεί κατά τθ ςτιγμι τθσ εξαγωγισ ςυνεπεία λακϊν, ακουςίων παραλείψεων ι ειδικών 

περιςτάςεων· ι  β) αποδεικνφεται κατά τρόπο ικανοποιθτικό για τισ τελωνειακζσ αρχζσ ότι εκδόκθκε 

πιςτοποιθτικό κυκλοφορίασ EUR.1, το οποίο δεν ζγινε δεκτό κατά τθν ειςαγωγι για τεχνικοφσ λόγουσ.  

Η τρζχουςα κατάςταςθ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω τθσ κρίςθσ CoVid-19 μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

«ειδικι περίςταςθ» και ωσ αποτζλεςμα δικαιολογείται μια πικανι εκ των υςτζρων ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

Επίςθσ οι προαναφερόμενεσ διαδικαςίεσ εφαρμόηονται και για τα πιςτοποιθτικά κυκλοφορίασ  

A.TR που εκδίδονται ςτο πλαίςιο τθσ Απόφαςθσ 1/2006 τθσ Επιτροπισ Σελωνειακισ υνεργαςίασ ΕΚ-

Σουρκίασ για τθν τελωνειακι ζνωςθ. 

2. Ειςαγωγή: Διαδικαςία αποδοχήσ των πιςτοποιητικών καταγωγήσ.  

Κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγήσ εμπορευμάτων για τα οποία ο διαςαφιςτισ αιτείται τθ χοριγθςθ 

προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ, για τθ χρονικι περίοδο που διαρκεί θ κρίςθ CoVid 19, κατϋ εξαίρεςθ των 

όςων ορίηονται ςτισ με αρικ. Δ19Α 5041357 ΕΞ2013/28.11.2013 και ΔΣΔ Α 1019512 ΕΞ2017/03.02.2017 

διαταγζσ αναφορικά με τθν υποβολι/προςκόμιςθ των πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ, ορίηονται τα εξισ:  

α) τθν περίπτωςθ που ο ειςαγωγζασ ζχει ςτθν κατοχι του αντίγραφο, ςε χάρτινθ ι θλεκτρονικι 

μορφι, του πρωτοτφπου πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ που είναι ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο από τισ 

αρμόδιεσ αρχζσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα, αυτό το υποβάλει θλεκτρονικά μαηί με τα υποςτθρικτικά 

ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ και διατθρεί ςτα αρχείο του το ςχετικό αντίγραφο. Εντόσ 60 θμερϊν από τθν 

υποβολι τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ κα πρζπει ο ειςαγωγζασ να ζχει ςτθν κατοχι του το πρωτότυπο 

πιςτοποιθτικό καταγωγισ και να το προςκομίςει άμεςα ςτο τελωνείο όταν του ηθτθκεί. Η προκεςμία αυτι 
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είναι δυνατόν να παρατακεί για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ περίοδοσ τθσ κρίςθσ CoVid-19 και 

ιςχφουν τα ζκτακτα μζτρα. 

τθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται θ λιψθ διαςφαλιςτικϊν μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ 

είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ που τυχόν προκφψει από τθν προτιμθςιακι δαςμολογικι 

μεταχείριςθ.  

Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι θ δυνατότθτα αυτι που παρζχεται για πιο ευζλικτθ προςζγγιςθ 

αναφορικά με τθν υποβολι των πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ CoVid-19, ςε 

καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςει τισ τελωνειακζσ αρχζσ από τθν υποχρζωςθ να επιδεικνφουν τθν 

απαιτοφμενθ προςοχι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εγκυρότθτα και θ αυκεντικότθτα των πιςτοποιθτικϊν 

καταγωγισ. ε κάκε περίπτωςθ εξακολουκοφν να ιςχφουν όλεσ οι λοιπζσ διατάξεισ και ςχετικζσ οδθγίεσ 

περί μθ αποδοχισ των αποδεικτικϊν  καταγωγισ. 

Επιπρόςκετα μετά τθ λιξθ των ζκτακτων μζτρων, προτείνεται θ εντατικοποίθςθ των εκ των 

υςτζρων ελζγχων για τισ περιπτϊςεισ παροχισ προτιμθςιακισ μεταχείριςθσ όπου ο ειςαγωγζασ είχε ςτθν 

κατοχι του αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ καταγωγισ, κατά τθν περίοδο ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων . 

β)Εάν ο ειςαγωγζασ ζχει ςτθν κατοχι του πιςτοποιθτικό καταγωγισ ι αντίγραφό του (ςε χάρτινθ ι 

θλεκτρονικι μορφι), το οποίο δεν φζρει υπογραφζσ και ςφραγίδεσ των αρμόδιων αρχϊν όπωσ 

προβλζπεται κανονικά, αλλά μόνο ψθφιακι υπογραφι από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, αυτό το υποβάλει 

θλεκτρονικά μαηί με τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ. τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και 

δεδομζνου ότι δεν είναι εφικτό να ελεγχκεί θ εγκυρότθτα τθσ ψθφιακισ υπογραφισ που κα φζρει το 

πιςτοποιθτικό, αυτό γίνεται μεν αποδεκτό αλλά κρίνεται αναγκαία θ λιψθ διαςφαλιςτικϊν μζτρων ϊςτε 

να εξαςφαλιςκεί θ είςπραξθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ που τυχόν προκφψει από τθν προτιμθςιακι 

δαςμολογικι μεταχείριςθ. 

Ο ειςαγωγζασ υποχρεοφται εντόσ 60 θμερϊν από τθν υποβολι  τθσ διαςάφθςθσ να ζχει ςτθν 

κατοχι του το πρωτότυπο πιςτοποιθτικό καταγωγισ με τισ κατάλλθλεσ ςφραγίδεσ και υπογραφζσ, το 

οποίο κα πρζπει να το προςκομίςει ςτο τελωνείο άμεςα. Η χρονικι περίοδοσ των 60 θμερϊν είναι 

δυνατόν να παρατακεί για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ περίοδοσ τθσ κρίςθσ CoVid-19 και ιςχφουν τα 

ζκτακτα μζτρα. 

Ευνόθτο είναι ότι πριν από τθν αποδζςμευςθ τυχόν εγγυιςεων ι άλλων διαςφαλιςτικϊν μζτρων 

που ζχουν λθφκεί, το τελωνείο κα πρζπει να ζχει διαςφαλίςει ότι για τα υπό εξζταςθ εμπορεφματα ζχει 

εκδοκεί πιςτοποιθτικό καταγωγισ με τισ κατάλλθλεσ ςφραγίδεσ και υπογραφζσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

για το οποίο δεν υπάρχουν αμφιβολίεσ ωσ προσ τθν εγκυρότθτα και τθν αυκεντικότθτά του. 

Σα προαναφερόμενα ζκτακτα μζτρα κα ιςχφουν μόνο για τα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 

τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ του Covid 19, για τα οποία ζχει επθρεαςτεί θ δυνατότθτα να εκδίδονται με τον 

δζοντα τρόπο. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ θ κατάςταςθ αυτι κεωρείται ότι υφίςταται από τθν 1θ 

Μαρτίου 2020.Σα ζκτακτα μζτρα κα ιςχφουν μζχρι τθν ζκδοςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ για τθν άρςθ τουσ. 

Επίςθσ οι προαναφερόμενεσ διαδικαςίεσ εφαρμόηονται και για τα πιςτοποιθτικά κυκλοφορίασ  

A.TR που γίνονται αποδεκτά ςτο πλαίςιο τθσ Απόφαςθσ 1/2006 τθσ Επιτροπισ Σελωνειακισ υνεργαςίασ 

ΕΚ-Σουρκίασ για τθν τελωνειακι ζνωςθ. 
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3. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι όλα τα ανωτζρω αφοροφν ςτισ περιπτϊςεισ απόδειξθσ τθσ καταγωγισ με 

τθ χριςθ πιςτοποιθτικϊν καταγωγισ που εκδίδονται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ και όχι μζςω τθσ 

ςφνταξθσ δθλϊςεων τιμολογίου/καταγωγισ από τουσ εξαγωγείσ.  

      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για άμεςθ ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1) ΕΛ. Τ.Σ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2) Τπουργείο  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  

Δ/νςθ Αγροτικισ Πολιτικισ, Διεκνϊν χζςεων & Προϊκθςθσ Προϊόντων  
Αχαρνϊν2  – Σ.Κ. 101 76   

3) Τπουργείο  Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
Δ/νςθ Πολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου, 
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Σ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ  

4) ΟΠΕΚΕΠΕ  
  Αχαρνϊν  241 – Σ.Κ. 104 46, ΑΘΗΝΑ 

5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ)   
Ακαδθμίασ  7 – T.K 106 71, ΑΘΗΝΑ 

6) ΔΣΔ –Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ  

7) φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  
Ξενοφϊντοσ 5, ΑΘΗΝΑ 

8) φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ και Πειραιά 
Αμερικισ  10 – Σ.Κ 106 71, ΑΘΗΝΑ 

9) φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ  
Πλατεία Μοριχόβου 1  – Σ.Κ 546 24, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

10) φνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου  4 – Σ.Κ 382 21,  ΒΟΛΟ 

11) φνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Βιομθχανιϊν 
Μ.Αντφπα  2 – ΣΚ 412 22,  ΛΑΡΙΑ 

12) Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11 – Σ.Κ 105 52,  ΑΘΗΝΑ 

13) φνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ  
Πλατεία  Μοριχόβου  1 – Σ.Κ 546 25,  ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

14) φνδεςμοσ  Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ  Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν 
Ικαρίασ 32Α  - Σ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ  

15) φνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Ε.Π.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16 – Σ.Κ. 106 72,  ΑΘΗΝΑ 

16) Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ  42 – Σ.Κ 105 63,  ΑΘΗΝΑ  

17) φνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχειριςεων ςτθ ΒΙΠΕ Πατρϊν 
E-mail: info@sevipa.gr 

18) Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Επιχειριςεων Βιομθχανικϊν Περιοχϊν  
E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com 

19) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 
Καραΐςκου 82- Σ.Κ 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Πιτςιλι 

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

3) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

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

mailto:info@sevipa.gr
mailto:pasevipe.secretary@gmail.com
ΑΔΑ: ΨΤΦΖ46ΜΠ3Ζ-7ΜΤ


		2020-04-23T13:27:24+0300
	Athens




