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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Νομικό πλαίσιο
 άρθρα 64-68 του Καν. 952/2013
 άρθρα 37-70 του Καν. 2446/2015
 άρθρα 60-126 του Καν. 2447/2015
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Κυριότερες τροποποιήσεις που επέρχονται στο Σύστημα
Γενικευμένων Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) :
• Αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης της καταγωγής των
εμπορευμάτων από 01-01-2017 με την εφαρμογή του
Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Registered Exporter
System) και τη χρήση της Βεβαίωσης Καταγωγής.
• Πρόβλεψη πρόσθετης περίπτωσης για την εκ των υστέρων
έκδοση των πιστοποιητικών καταγωγής Τύπου Α .
• Προσθήκη της ισπανικής γλώσσας, στις γλώσσες στις οποίες
μπορεί να συνταχθεί η Δήλωση Τιμολογίου καθώς και η
Βεβαίωση Καταγωγής.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Άλλες τροποποιήσεις :

• Θέσπιση νέων κανόνων για την αντικατάσταση των
αποδεικτικών καταγωγής εκτός Σ.Γ.Π.
• Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 και
ενσωμάτωση των άρθρων του στον κανονισμό (EE)
2015/2447.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Τι είναι το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX
(REX= Registered Exporter)

• Σύστημα
πιστοποίησης
της
καταγωγής
των
εμπορευμάτων από τον ίδιο τον εξαγωγέα που είναι
εγγεγραμμένος για το λόγο αυτό σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο
Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας).
• Η βασική αρχή της μεταρρύθμισης είναι ότι, εφόσον οι
εξαγωγείς είναι αυτοί που κατ’ εξοχήν γνωρίζουν την
καταγωγή των προϊόντων τους, είναι σκόπιμο να απαιτείται
από αυτούς να χορηγούν απευθείας στους πελάτες τους
«Βεβαιώσεις Καταγωγής».

• Σχετ. Καν. (ΕΕ) 2015/2447, άρθρα 70,72, 78-93, 99-109.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Πως λειτουργεί το Σύστημα REX
Αποδεικτικό καταγωγής :
Βεβαίωση Καταγωγής, που υποβάλλει ο εξαγωγέας ή ο
επαναποστολέας των εμπορευμάτων και στην οποία αναφέρει
ότι, τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα, είναι σύμφωνα με τους
κανόνες καταγωγής του συστήματος.
Μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο.
Αξία αποστολής
Αξία αποστολής
δεν υπερβαίνει τα 6.000 Ευρώ
υπερβαίνει τα 6.000 Ευρώ
=
=
Κάθε Εξαγωγέας
Μόνο Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Αποδεικτικά Καταγωγής στο Σ.Γ.Π.
Μέχρι την 31-12-2016, αποδεικτικά καταγωγής στο Σ.Γ.Π. είναι :
• το πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α (FORM A)
• η Δήλωση Τιμολογίου που έχει συνταχθεί από κάθε εξαγωγέα
της δικαιούχου χώρας του Σ.Γ.Π. για αποστολές των οποίων η
αξία δεν υπερβαίνει τις 6.000 Ευρώ
• το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή η Δήλωση Τιμολογίου,
από κοινοτικό εξαγωγέα, στο πλαίσιο της διμερούς σώρευσης
Από την 01-01-2017, παράλληλα με τα παραπάνω αναφερόμενα
αποδεικτικά της καταγωγής στο Σ.Γ.Π., θα χρησιμοποιείται και η
«Βεβαίωση Καταγωγής».
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Πως λειτουργεί το Σύστημα REX

Κείμενο Βεβαίωσης Καταγωγής
The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ),
( 4 )) of the products covered by this document declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are
of. .. preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the
Generalized System of Preferences of the European Union
and that the origin criterion met is … … ( 6 ).
Εναλλακτικά συντάσσεται στην Γαλλική και Ισπανική γλώσσα
(παράρτημα 22-07 του καν. 2447/2015)
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα REX
 Εξαγωγείς των δικαιούχων χωρών του Συστήματος
Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.). οι οποίοι
συντάσσουν Βεβαιώσεις Καταγωγής για τους πελάτες τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 Εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο
σύστημα διμερούς σώρευσης καταγωγής.

 Επαναποστολείς, εγκατεστημένους σε κράτη μέλη, με σκοπό
την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον
τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης ή κατά
περίπτωση, στη Νορβηγία, στην Ελβετία ή την Τουρκία
(εγγεγραμμένος επαναποστολέας).
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Προτιμησιακή μεταχείριση στο Σύστημα REX

Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής, ελέγχει ιδίως:
 στον δημόσιο ιστότοπο, κατά πόσον ο εξαγωγέας έχει
εγγραφεί στο σύστημα REX, στην περίπτωση που η συνολική
αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει
τα 6 000 ευρώ, και
 κατά πόσον η Βεβαίωση Καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα
με το παράρτημα 22-07 του κανονισμού (EE) 2015/2447.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Εφαρμογή του Συστήματος REX
• Ως ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος Εγγεγραμμένων
Εξαγωγέων REX, για το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων,
έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2017.
• Προβλέπονται όμως μεταβατικά μέτρα, προκειμένου οι
δικαιούχες χώρες να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες
ενέργειες μετάβασής τους στο νέο Σύστημα, και καταληκτική
ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος REX έχει οριστεί
η 30 Ιουνίου 2020.
• Σταδιακή κατάργηση των πιστοποιητικών FORM A.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Εγγραφή Εξαγωγέα στο Σύστημα REX
• Ο εξαγωγέας υποβάλλει αίτηση, στις αρμόδιες αρχές.
• Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εάν η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που ζητούνται.
• Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άμεσα στον εξαγωγέα ή, κατά
περίπτωση, στον επαναποστολέα εμπορευμάτων, τον αριθμό
εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία
και τα διατηρεί σε μία κεντρική βάση δεδομένων, μέσω της
οποίας τόσο οι εισαγωγείς όσο και οι Τελωνειακές Αρχές, θα
δύνανται να ελέγχουν, πριν από τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αν ο εξαγωγέας είναι
εγγεγραμμένος στην οικεία δικαιούχο χώρα.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Κοινοτική Βάση Δεδομένων

Εξαγωγείς της

Ευρωπαϊκής
Ένωσης που
συμμετέχουν στο
σύστημα
διμερούς
σώρευσης

Κοινοτική
Βάση
Δεδομένων
REX

Εξαγωγείς
των
δικαιούχων
χωρών του
Συστήματος
Γενικευμένων
Προτιμήσεων

Επαναποστολείς
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Δημοσιοποίηση στοιχείων του Συστήματος REX
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί πάντοτε τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα·
β) την ημερομηνία από την οποία η εγγραφή είναι έγκυρη·
γ) την ημερομηνία ανάκλησης της εγγραφής, κατά περίπτωση·
δ) πληροφορίες για το κατά πόσο η εγγραφή ισχύει επίσης για
εξαγωγές στη Νορβηγία, την Ελβετία ή την Τουρκία·
Προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων εξαγωγέων (όνομα,
διεύθυνση, κ.α.) δημοσιεύονται μόνο με την συγκατάθεση του
εξαγωγέα.
14

ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ - Σ.Γ.Π.
Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού εντός
Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων :
Από 01-05-2016 μπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό
καταγωγής «Τύπου Α» εκ των υστέρων και στην περίπτωση
που ο τελικός προορισμός των προϊόντων προσδιορίζεται
κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση των προϊόντων και μετά
από ενδεχόμενη κατάτμηση της αποστολής.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Αντικατάσταση των αποδεικτικών καταγωγής που έχουν
συνταχθεί εκτός του Σ.Γ.Π.
Από 01-05-2016, αποδεικτικά αντικατάστασης (εκτός του
Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων), μπορεί να είναι και
οι Δηλώσεις Τιμολογίου αντικατάστασης ή οι Δηλώσεις
Καταγωγής αντικατάστασης (ανάλογα με το νομικό κείμενο),
που
συντάσσονται
από εγκεκριμένο εξαγωγέα ή
επαναποστολέα, στην περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν
έχουν ακόμη τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και τίθενται υπό
τον έλεγχο τελωνείου στην Ένωση, με σκοπό την αποστολή
όλων ή ορισμένων από τα εμπορεύματα αυτά αλλού εντός της
Ένωσης.
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ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Δήλωση Προμηθευτή

Με τις νέες διατάξεις, η Μακροπρόθεσμη Δήλωση Προμηθευτή,
μπορεί να καλύπτει αποστολές προϊόντων για χρονικό
διάστημα 24 μηνών αντί 12 μηνών, που προέβλεπε ο Καν.
1207/2001 ο οποίος καταργήθηκε και τα άρθρα του
ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (EE) 2015/2447.
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ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ

Νομικό πλαίσιο
 άρθρα 59-63 του Καν. 952/2013
 άρθρα 31-36 του Καν. 2446/2015
 άρθρα 57-59 του Καν. 2447/2015
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ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Κυριότερες τροποποιήσεις
• Οι ελάχιστες εργασίες του άρθρου 34 του Καν (ΕΕ) 2015/2446
οι οποίες δεν προσδίδουν καταγωγή, ισχύουν πλέον για όλα
τα προϊόντα, ενώ οι αντίστοιχες διατάξεις του Καν. (ΕΕ)
2454/93 αναφέρονταν μόνο στα υφαντουργικά προϊόντα.
• Κατά την εισαγωγή δεν υπάρχει πλέον «Πιστοποιητικό
καταγωγής για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων στην
Ευρωπαική Οικονομική Κοινότητα» αλλά «Πιστοποιητικό
καταγωγής για εισαγωγές προϊόντων που υπάγονται σε μη
προτιμησιακά ειδικά καθεστώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
(σχετικό το παράρτημα 22-14 του καν. 2447/2015).
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ΜΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Κυριότερες τροποποιήσεις

• Προστίθενται νέοι κανόνες για περισσότερα προϊόντα στο
παράρτημα που περιέχει τον πίνακα των ουσιαστικών
μεταποιήσεων ή επεξεργασιών που προσδίδουν τη Μη
Προτιμησιακή Καταγωγή, προκειμένου η Μη Προτιμησιακή
Καταγωγή να εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ίση μεταχείριση των
φορέων.
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Σας ευχαριστώ,
Γεωργία Μπουργανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 493
e-mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
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