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Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας
Οδηγός
Αίτηση, επαλήθευση και απόρριψη της προτίμησης

1.

Νομική βάση

Άρθρο 1.2
Γενικοί ορισμοί
στ) «τελωνειακή αρχή»:
i)
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και οι τελωνειακές διοικήσεις και
άλλες αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την εφαρμογή και επιβολή της τελωνειακής νομοθεσίας· και
ii)
για την Ιαπωνία, το Υπουργείο Οικονομικών·

Κεφάλαιο 3: Κανόνες καταγωγής και διαδικασίες καταγωγής
Άρθρο 3.1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
γ) «εξαγωγέας»: το πρόσωπο που εδρεύει σε ένα Μέρος, το οποίο, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις που ορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω
Μέρους, εξάγει ή παράγει το καταγόμενο προϊόν και εκδίδει βεβαίωση καταγωγής·
δ) «εισαγωγέας»: το πρόσωπο που εισάγει το καταγόμενο προϊόν και ζητεί προτιμησιακή
δασμολογική μεταχείριση για το εν λόγω προϊόν·
Άρθρο 3.16
Αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση
1.
Το Μέρος εισαγωγής χορηγεί, κατά την εισαγωγή, προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση σε προϊόν καταγωγής του άλλου Μέρους ύστερα από αίτηση προτιμησιακής
δασμολογικής μεταχείρισης του εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας είναι υπεύθυνος για την
ορθότητα της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και για τη
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.
2. Η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στα εξής:
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α) βεβαίωση καταγωγής ότι το προϊόν είναι καταγόμενο, που συντάσσει ο εξαγωγέας· ή
β) γνώση του εισαγωγέα ότι το προϊόν είναι καταγόμενο.
3.
Η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης και τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) ή β) συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή
διασάφηση εισαγωγής σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του
Μέρους εισαγωγής. Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει
στοιχεία που να εξηγούν ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος
κεφαλαίου, στον βαθμό που ο εισαγωγέας μπορεί να τα προσκομίσει και ως μέρος της
τελωνειακής διασάφησης της εισαγωγής ή συνοδευτικά με αυτήν.
4.
(…)
5.
(…)
Άρθρο 3.21
Επαλήθευση
1.
Για να επαληθεύσει αν ένα προϊόν που εισάγεται σε ένα Μέρος είναι καταγόμενο
στο άλλο Μέρος ή αν ικανοποιούνται οι άλλες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, η
τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να διενεργήσει επαλήθευση βάσει
μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν τυχαία
επιλογή, διατυπώνοντας αίτημα υποβολής στοιχείων από τον εισαγωγέα που υπέβαλε την
αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 3.16. Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής
μπορεί να διενεργήσει επαλήθευση είτε κατά τη χρονική στιγμή της τελωνειακής
διασάφησης εισαγωγής, πριν από την απελευθέρωση των προϊόντων, είτε μετά την
απελευθέρωση των προϊόντων.
2.
Τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καλύπτουν μόνο τα
ακόλουθα:
α) τη βεβαίωση καταγωγής, αν η βάση για την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 3.16
παράγραφος 2 στοιχείο α) είναι η βεβαίωση καταγωγής·
β) τον αριθμό δασμολογικής κατάταξης του προϊόντος στο πλαίσιο του εναρμονισμένου
συστήματος και τα κριτήρια καταγωγής που χρησιμοποιήθηκαν·
γ) σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής·
δ) συγκεκριμένη περιγραφή της διαδικασίας, αν το κριτήριο καταγωγής βασίζεται σε
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής·
ε) κατά περίπτωση, περιγραφή των καταγόμενων και μη καταγόμενων υλικών που
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής·
στ) αν το κριτήριο καταγωγής ήταν «εξ ολοκλήρου λαμβανόμενο», την εφαρμοστέα
κατηγορία (π.χ. συγκομιδή, εξόρυξη, αλίευση και τόπος παραγωγής)·
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ζ) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται στην αξία, την αξία του προϊόντος και την
αξία όλων των μη καταγόμενων ή των καταγόμενων υλικών, κατά περίπτωση, που
χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή, για τον καθορισμό της συμμόρφωσης με την
απαίτηση σχετικά με την αξία·
η) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται στο βάρος, το βάρος του προϊόντος και το
βάρος όλων των συναφών μη καταγόμενων ή των καταγόμενων υλικών, κατά
περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊόν, για τον καθορισμό της συμμόρφωσης
με την απαίτηση σχετικά με το βάρος·
θ) αν το κριτήριο της καταγωγής βασίζεται σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης, τον
κατάλογο όλων των μη καταγόμενων υλικών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού
δασμολογικής κατάταξης στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος (σε διψήφια,
τετραψήφια ή εξαψήφια μορφή, ανάλογα με τα κριτήρια καταγωγής)·ή
ι) τα στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με τη διάταξη μη τροποποίησης που
αναφέρεται στο άρθρο 3.10.
3)
Κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, ο εισαγωγέας μπορεί να προσθέσει
κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί σχετικό για τους σκοπούς της επαλήθευσης.
4)
Αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται στη βεβαίωση
της καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 3.16 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο εισαγωγέας
ενημερώνει την τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής για τον χρόνο της υποβολής
απευθείας από τον εξαγωγέα όλων ή ενός ή περισσότερων των ζητούμενων στοιχείων.
5)
Αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται στη γνώση του
εισαγωγέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.16 παράγραφος 2 στοιχείο β), αφού
προηγουμένως έχουν ζητηθεί στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση μπορεί
να ζητήσει στοιχεία από τον εισαγωγέα, εφόσον κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα
στοιχεία για την επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής του προϊόντος. Η τελωνειακή
αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από τον εισαγωγέα συγκεκριμένα
έγγραφα και στοιχεία, εφόσον χρειαστεί.
6)
Αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής αποφασίσει να αναστείλει τη
χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο οικείο προϊόν, εν αναμονή των
αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, παρέχεται στον εισαγωγέα η απελευθέρωση του
προϊόντος με την προϋπόθεση εφαρμογής κατάλληλων προληπτικών μέτρων,
συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων. Τυχόν αναστολή της προτιμησιακής δασμολογικής
μεταχείρισης λήγει το ταχύτερο δυνατό μετά τη βεβαίωση από την τελωνειακή αρχή του
Μέρους εισαγωγής του χαρακτήρα του οικείου προϊόντος ως καταγόμενου ή την
ικανοποίηση των άλλων απαιτήσεων του παρόντος κεφαλαίου.
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Άρθρο 3.22
Διοικητική συνεργασία
1.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, τα Μέρη
συνεργάζονται, μέσω των τελωνειακών αρχών κάθε Μέρους, για την επαλήθευση του
κατά πόσο ένα προϊόν είναι καταγόμενο και πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος
κεφαλαίου.
2.
Αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται στη βεβαίωση
καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 3.16 παράγραφος 2 στοιχείο α), αφού
προηγουμένως έχουν ζητηθεί στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3.21 παράγραφος 1, η
τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής που διενεργεί την επαλήθευση μπορεί, επίσης,
να ζητήσει στοιχεία από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής εντός περιόδου δύο
ετών μετά την εισαγωγή των προϊόντων, αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής
που διενεργεί την επαλήθευση κρίνει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία για την
επαλήθευση του καθεστώτος καταγωγής του προϊόντος. Το αίτημα ενημέρωσης πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη βεβαίωση καταγωγής·
β) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε το αίτημα·
γ) την επωνυμία του εξαγωγέα·
δ) το αντικείμενο και το πεδίο της επαλήθευσης· και
ε) κατά περίπτωση, κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
Εκτός από τα στοιχεία αυτά, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να
ζητήσει από την τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής συγκεκριμένα έγγραφα και
στοιχεία, εφόσον χρειαστεί.
3.
Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις της, να ζητήσει τεκμηρίωση ή εξέταση, ζητώντας αποδεικτικά
στοιχεία ή επισκεπτόμενη τις εγκαταστάσεις ενός εξαγωγέα με σκοπό να ελέγξει τα
αρχεία και τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής
που λαμβάνει το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρέχει στην τελωνειακή
αρχή του Μέρους εισαγωγής τα ακόλουθα στοιχεία:
4.

α) τη ζητούμενη τεκμηρίωση, εφόσον είναι διαθέσιμη·
β) γνώμη σχετικά με τον χαρακτήρα του προϊόντος ως καταγόμενου·
γ) την περιγραφή του προϊόντος που υπόκειται σε εξέταση και τη δασμολογική κατάταξη
που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·
δ) περιγραφή και επεξήγηση της διαδικασίας παραγωγής που να είναι επαρκείς για την
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τεκμηρίωση του καθεστώτος καταγωγής του προϊόντος·
ε) στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της εξέτασης· και
στ) συνοδευτικά έγγραφα, κατά περίπτωση.
5.
Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής δεν υποβάλλει στην τελωνειακή αρχή
του Μέρους εισαγωγής τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 αν τα στοιχεία
κρίνονται εμπιστευτικού χαρακτήρα.
6. Κάθε Μέρος κοινοποιεί στο άλλο Μέρος τα στοιχεία επαφής, συμπεριλαμβανομένης
της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των
αριθμών τηλεφώνου και φαξ των τελωνειακών αρχών, καθώς και κάθε αλλαγή σχετικά με
τα στοιχεία αυτά εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Άρθρο 3.24
Απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής
μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης αν:
α) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων
σύμφωνα με το άρθρο 3.21 παράγραφος 1:
i) δεν έχει δοθεί απάντηση· ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν
είναι καταγόμενο, αν η αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βασίζεται
στη γνώση του εισαγωγέα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.16 παράγραφος 2 στοιχείο
β)·
β) εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων
σύμφωνα με το άρθρο 3.21 παράγραφος 5:
i) δεν έχει δοθεί απάντηση· ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν
είναι καταγόμενο·
γ) εντός 10 μηνών από την ημερομηνία του αιτήματος υποβολής των στοιχείων
σύμφωνα με το άρθρο 3.22 παράγραφος 2:
i) δεν έχει δοθεί απάντηση· ή
ii) τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ανεπαρκή για να επιβεβαιωθεί ότι το προϊόν
είναι καταγόμενο· ή
δ) κατόπιν προηγούμενου αιτήματος συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 3.23 και εντός
αμοιβαία συμφωνημένης περιόδου, σχετικά με προϊόντα τα οποία αποτελούν
αντικείμενο αίτησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.16 παράγραφος 1:

Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2019
i) η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής δεν παρέχει τη συνδρομή· ή
ii) τα αποτελέσματα αυτής της συνδρομής είναι ανεπαρκή για να βεβαιωθεί ότι το
προϊόν είναι καταγόμενο.
2.
Η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει τη χορήγηση
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης ενός προϊόντος για το οποίο ο εισαγωγέας
έχει αιτηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όταν ο εισαγωγέας δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, πέραν αυτών που αφορούν
τον χαρακτήρα των προϊόντων ως καταγόμενων.
3.
Αν η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής διαθέτει επαρκή αιτιολόγηση για
την απόρριψη της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δυνάμει της
παραγράφου 1, σε περιπτώσεις που η τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής έχει
υποβάλει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 3.22 παράγραφος 4 στοιχείο β), με την οποία
επιβεβαιώνει το καθεστώς καταγωγής των προϊόντων, η τελωνειακή αρχή του Μέρους
εισαγωγής κοινοποιεί στην τελωνειακή αρχή του Μέρους εξαγωγής την πρόθεσή της να
απορρίψει τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, εντός δύο μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω γνώμης. Μετά την κοινοποίηση και εντός
τριών μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησης διεξάγονται διαβουλεύσεις κατόπιν
αιτήματος ενός από τα Μέρη. Η περίοδος διαβούλευσης μπορεί να παραταθεί κατά
περίπτωση κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Η διαβούλευση μπορεί να
διεξαχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η επιτροπή κανόνων καταγωγής και
τελωνειακών θεμάτων που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 22.3. Μετά το πέρας της
περιόδου διαβούλευσης, η τελωνειακή αρχή του Μέρους εισαγωγής μπορεί να απορρίψει
τη χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης μόνο επί τη βάσει ανεπαρκούς
αιτιολόγησης και αφού έχει παραχωρήσει στον εισαγωγέα το δικαίωμα ακρόασης.
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2.

Οδηγός

Η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, η
επαλήθευση και η απόρριψη αποτελούν μέρος των
διαδικαστικών κανόνων για την εφαρμογή των
προτιμησιακών κανόνων καταγωγής.
Το μέρος εισαγωγής χορηγεί κατά την εισαγωγή
προτιμησιακή
δασμολογική
μεταχείριση
για
τα
καταγόμενα προϊόντα του μέρους εξαγωγής βάσει αίτησης
του εισαγωγέα. Η αίτηση αυτή βασίζεται σε βεβαίωση
καταγωγής που συντάσσεται από τον εξαγωγέα ή στη
γνώση του ίδιου του εισαγωγέα.
Η προτιμησιακή μεταχείριση χορηγείται κατά την
εισαγωγή στο μέρος εισαγωγής, όταν η τελωνειακή
διασάφηση εισαγωγής γίνεται δεκτή χωρίς επαλήθευση ή
όπου η επαλήθευση έχει ενεργοποιηθεί ως αποτέλεσμα των
μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου, αφού επαληθευτούν τα
στοιχεία της τελωνειακής διασάφησης.
Η τρέχουσα θέση της Ε.Ε. είναι ότι ο όρος «εισαγωγή»
πρέπει να θεωρηθεί με την ευρύτερη έννοια, δεδομένου ότι
η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση μπορεί επίσης
να χορηγηθεί με αίτηση επιστροφής ή διαγραφής δασμών
εντός των ορίων της νομοθεσίας της Ε.Ε. Στην Ε.Ε., η
αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση γενικά
γίνεται σε τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία των σχετικών καταγόμενων προϊόντων.
Η επαλήθευση μπορεί να διενεργηθεί πριν ή μετά την
αποδέσμευση των εμπορευμάτων και μπορεί να οδηγήσει
σε
απόρριψη
της
προτιμησιακής
δασμολογικής
μεταχείρισης και την εμφάνιση της τελωνειακής οφειλής
(άρθρο 3.21 παράγραφος 1).
Οι διατάξεις της «επαλήθευσης» καθορίζουν ποια βήματα
της διαδικασίας αυτής μπορούν να ακολουθηθούν από την
τελωνειακή αρχή εισαγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί
η ορθότητα της αίτησης για προτιμησιακή μεταχείριση. Η
επαλήθευση ενεργοποιείται από μεθόδους αξιολόγησης
κινδύνου (οι οποίες δεν εξετάζονται περαιτέρω στον
παρόντα οδηγό) μετά από αίτηση για προτιμησιακή
μεταχείριση από τον εισαγωγέα.
Η διάταξη σχετικά με την «απόρριψη» καθορίζει:

Εισαγωγή
Εισαγωγή
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- ότι η απόφαση σχετικά με την απόρριψη της
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης (και επομένως
του καταγόμενου χαρακτήρα των εισαγόμενων προϊόντων)
λαμβάνεται από την τελωνειακή αρχή εισαγωγής,
- σε κάθε περίπτωση, ποια βήματα πρέπει να
ακολουθηθούν πριν το τελωνείο εισαγωγής αποφασίσει να
αρνηθεί την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση.
Οι κοινές απαιτήσεις δεδομένων για τις τελωνειακές
διασαφήσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Β, Τίτλος Ι του
κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/24461 της Επιτροπής
και η μορφή και οι κωδικοί τους καθορίζονται στο
Παράρτημα Β του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/24472
της Επιτροπής.
Στην Ε.Ε., για την αίτηση της προτιμησιακής δασμολογικής
μεταχείρισης, η χρήση του Στοιχείου (Data Element) 4/17
(Προτίμηση) είναι υποχρεωτική στις τελωνειακές
διασαφήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στο πλαίσιο του εν λόγω Στοιχείου (Data Element), σε όλες
τις περιπτώσεις όπου ζητείται προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βάσει προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας,
όπως είναι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης Ε.Ε.Ιαπωνίας, πρέπει να συνίστανται σε έναν τριψήφιο κωδικό
του οποίου το πρώτο ψηφίο είναι το «3» και τα επόμενα
δύο ψηφία είναι «00»3.
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συμπληρώνονται από την
ένδειξη του κατάλληλου κωδικού ο οποίος είναι «JP» για
την Ιαπωνία ως χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων στο
Στοιχείο (Data Element) 5/16 (Κωδικός χώρας
προτιμησιακής καταγωγής).
1 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
2 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα.
3 Εκτός από την περίπτωση του ειδικού προορισμού, όπου χρησιμοποιούνται τα ψηφία «40».

Πώς γίνεται η
αίτηση· Βάση
της αίτησης· Η

βάση καθορίζει
τον τρόπο
διεξαγωγής της
επαλήθευσης
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Επιπλέον,
στο
Στοιχείο
(Data
Element)
2/3
(προσκομιζόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες, λοιπά
δικαιολογητικά) πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
ειδικές πληροφορίες:
 όταν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βασίζεται σε «βεβαίωση καταγωγής για μία
μόνο αποστολή», ο κωδικός «U110»
 όταν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βασίζεται σε «βεβαίωση καταγωγής για
πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων», ο
κωδικός «U111»
 όταν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βασίζεται στη «γνώση του εισαγωγέα», ο
κωδικός «U112».
Η βάση της αίτησης, δηλ. η χρήση είτε της βεβαίωσης
καταγωγής είτε της γνώσης του εισαγωγέα, καθορίζει τον
τρόπο διεξαγωγής της επαλήθευσης.
Το άρθρο 3.16 επιτρέπει στην τελωνειακή αρχή εισαγωγής
να ζητήσει πρόσθετες «εξηγήσεις» από τον εισαγωγέα ως
μέρος της αίτησης, αν αυτές οι πληροφορίες είναι
διαθέσιμες σε αυτόν/αυτήν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν
συνεπώς να ζητηθούν πριν από τη φάση της επαλήθευσης.
Παρόλα αυτά, στην Ε.Ε., αυτές οι πρόσθετες «εξηγήσεις»
δεν ζητούνται ως μέρος της αξιολόγησης της αίτησης. Οι
πληροφορίες ζητούνται μόνο ως μέρος της διαδικασίας
επαλήθευσης εάν η αίτηση έχει επιλεγεί για επαλήθευση
βάσει κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου.
Στις 17 Ιουλίου 2019, τα Τελωνεία της Ιαπωνίας
ανακοίνωσαν μια απλοποιημένη διαδικασία για την παροχή
«πρόσθετων εξηγήσεων» για τον καταγόμενο χαρακτήρα
ενός προϊόντος που αφορά σε μια βεβαίωση καταγωγής
κατά την στιγμή της διασάφησης εισαγωγής στις
περιπτώσεις όπου δεν είναι διαθέσιμες τέτοιες πληροφορίες
στον εισαγωγέα.
Κατά την διαδικασία της αίτησης για εισαγωγές στην
Ιαπωνία, στις περιπτώσεις όπου η βεβαίωση καταγωγής
είναι η βάση για την αίτηση, ο εισαγωγέας δεν είναι
υποχρεωμένος να παρέχει περισσότερες πληροφορίες που

Αίτημα για
εξηγήσεις ως
μέρος της
διαδικασίας
για την
αίτηση

στην Ε.Ε.

στην Ιαπωνία
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να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα είναι καταγόμενα αν
τέτοιες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες σε αυτόν/αυτήν.
Στην περίπτωση που η αίτηση βασίζεται σε βεβαίωση
καταγωγής που συντάσσεται από τον εξαγωγέα στο μέρος
εξαγωγής, η επαλήθευση καλύπτει ενδεχομένως τα
ακόλουθα δύο βήματα:
Βήμα 1: Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής δεν ζητά από τον
εισαγωγέα περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που
προβλέπονται στο Στοιχείο (Data Element) του άρθρου 3.21
παράγραφος 2. Εκτός από την βεβαίωση καταγωγής, την
οποία η τελωνειακή αρχή εισαγωγής θα έπρεπε ενδεχομένως
να χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στο βήμα 2α, ο
εισαγωγέας δεν υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες
αυτές και μπορεί να το αφήσει στον εξαγωγέα να το πράξει
απευθείας (άρθρο 3.21 παράγραφος 4) ή μέσω της
διοικητικής συνεργασίας (άρθρο 3.22).

Επαλήθευση

(Βεβαίωση
καταγωγής)
Δύο βήματα
επαλήθευσης

Βήμα 2α: Σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή εισαγωγής
χρειάζεται, εκτός από την βεβαίωση καταγωγής, τις
πληροφορίες που ζητούνται στο βήμα 1 για να επαληθεύσει
την καταγωγή του προϊόντος, αλλά οι πληροφορίες που
παρέχονται από τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα δεν είναι
επαρκείς, η τελωνειακή αρχή εισαγωγής μπορεί να ζητήσει
διοικητική συνεργασία από την τελωνειακή αρχή εξαγωγής
(άρθρο 3.22 παράγραφος 2).
Στην περίπτωση που η αίτηση βασίζεται στη γνώση του
εισαγωγέα, η επαλήθευση καλύπτει τα ακόλουθα δύο
βήματα:
Βήμα 1: Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής δεν ζητά από τον
εισαγωγέα περισσότερες πληροφορίες από εκείνες που
προβλέπονται στο Στοιχείο (Data Element) του άρθρου 3.21
παράγραφος 2.
Βήμα 2β: Στην περίπτωση που η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για τον
προσδιορισμό της καταγωγής του προϊόντος και σε συνέχεια
από το βήμα 1, το μέρος εισαγωγής μπορεί να ζητήσει από
τον εισαγωγέα πρόσθετα στοιχεία (άρθρο 3.21 παράγραφος
5). Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής δεν μπορεί να ζητήσει
διοικητική συνεργασία από την τελωνειακή αρχή εξαγωγής
(άρθρο 3.22 παράγραφος 2), δεδομένου ότι δεν
αναγνωρίζεται κανένας εξαγωγέας στο μέρος εξαγωγής.

Επαλήθευση
(Γνώση του
εισαγωγέα)
Δύο βήματα
επαλήθευσης
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Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής δεν πρέπει να κάνει την
διαδικασία της επαλήθευσης στο μέρος εξαγωγής παρά μόνο
μετά από αίτημα προς την τελωνειακή αρχή εξαγωγής και
μόνο εάν η αίτηση βασίζεται σε βεβαίωση καταγωγής. Οι
απευθείας αιτήσεις για πληροφορίες από την τελωνειακή
αρχή εισαγωγής προς τον εξαγωγέα ή η συμμετοχή σε
επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα δεν είναι
δυνατές στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης.
Οι λόγοι για την εισαγωγή του πρώτου βήματος στη
διαδικασία επαλήθευσης είναι οι εξής:

Μη
απευθείας
σχέση μεταξύ
των
τελωνειακών
αρχών
εισαγωγής
και του
εξαγωγέα
Λόγοι για το
Βήμα 1

α) διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των εισαγωγέων και από
τα δύο μέρη καθώς ευθυγραμμίζει την προσέγγιση που
μπορεί να λάβει η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής
έναντι του εισαγωγέα μετά από την αίτηση για προτιμησιακή
δασμολογική μεταχείριση·
β) εξασφαλίζει ότι δεν ζητούνται από τον εισαγωγέα
περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είναι απολύτως
αναγκαίες για τον προσδιορισμό της καταγωγής των
προϊόντων · και
γ) αντανακλά τη νέα σύνδεση μεταξύ του εισαγωγέα και του
εξαγωγέα, όταν ο εισαγωγέας που χρησιμοποιεί βεβαίωση
καταγωγής που γίνεται από τον εξαγωγέα βασίζεται στην
εμπορική σχέση για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες που
τεκμηριώνουν την αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση.
Όσον αφορά τα άλλα στοιχεία μιας εμπορικής συναλλαγής, η
σχέση μεταξύ του εισαγωγέα (αγοραστή) και του εξαγωγέα
(πωλητή) βασίζεται στην εμπιστοσύνη, η οποία τώρα
επεκτείνεται πλέον στο στοιχείο καταγωγής του προϊόντος
που καλύπτεται από τη βεβαίωση καταγωγής.
Ο εισαγωγέας που του έχει ζητηθεί να προσκομίσει
πληροφορίες, μπορεί να τις παρέχει στην τελωνειακή αρχή
εισαγωγής. Παρόλα αυτά, εκτός από τις συμβατικές
υποχρεώσεις μεταξύ του εισαγωγέα (αγοραστή) και του
εξαγωγέα (πωλητή), το κεφάλαιο 3 δεν περιέχει καμία
υποχρέωση για τον εξαγωγέα να παρέχει πληροφορίες στον
εισαγωγέα, ακόμη και όταν η τελωνειακή αρχή εισαγωγής
έχει ζητήσει από τον εισαγωγέα να παρέχει τις πληροφορίες
αυτές (αλλά δεν υποχρεούται να το πράξει) σύμφωνα με το
Βήμα 1.
Ωστόσο, εάν ο εξαγωγέας, που αντιμετωπίζει ένα αίτημα του
εισαγωγέα, προτιμά να παρέχει πληροφορίες σε αυτό το

(Βεβαίωση
καταγωγής)
Δεν υπάρχει
υποχρέωση
του εξαγωγέα
να παρέχει
πληροφορίες
στον
εισαγωγέα
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στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης, μπορεί να επιλέξει να
το πράξει, είτε παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες
(πλήρως ή σε σχέση με ένα ή περισσότερα στοιχεία
δεδομένων) στον εισαγωγέα ή στην τελωνειακή αρχή
εισαγωγής απευθείας. Με το να παρέχει πληροφορίες
σύμφωνα με το αίτημα του βήματος 1 της διαδικασίας
επαλήθευσης αποφεύγει να αναζητηθούν οι πληροφορίες από
τη δική του/της τελωνειακή αρχή (εξαγωγής) μετά από αίτηση
διοικητικής συνεργασίας από την τελωνειακή αρχή εισαγωγής
στο πλαίσιο του βήματος 2α.
Ο εισαγωγέας οφείλει τουλάχιστον να προσκομίσει στην
τελωνειακή αρχή εισαγωγής τη βεβαίωση καταγωγής σχετικά
με την αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης,
εκτός εάν η βεβαίωση αυτή έχει ήδη δοθεί από τον εισαγωγέα
ως μέρος της διαδικασίας για την αίτηση προτιμησιακής
μεταχείρισης (άρθρο 3.16 παράγραφος 4).
Στην περίπτωση της «γνώσης του εισαγωγέα», ο εισαγωγέας
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το προϊόν είναι
καταγόμενο και πληροί τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 3. Αυτό
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι πληροφορίες κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης πρέπει να είναι άμεσα
διαθέσιμες στα αρχεία του εισαγωγέα. Βάσει του αιτήματος
για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 3.21
παράγραφος 1, ο εισαγωγέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες εντός τριών
μηνών για την απόρριψη [βλ. άρθρο 3.24 παράγραφος 1
στοιχείο α)].
Δεδομένου ότι θα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που
αποδεικνύουν ότι το προϊόν είναι καταγόμενο και πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3, ο
εισαγωγέας υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες
πληροφορίες στην τελωνειακή αρχή εισαγωγής. Η μη
συμμόρφωση θα οδηγήσει σε απόρριψη της προτιμησιακής
δασμολογικής μεταχείρισης και, ενδεχομένως, σε διοικητικά
μέτρα ή κυρώσεις.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής δεν πρέπει να διενεργεί την διαδικασία της
επαλήθευσης στο μέρος εξαγωγής. Η επαλήθευση στο μέρος
εξαγωγής είναι δυνατή μόνο μέσω της διοικητικής
συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών.
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Η αίτηση της διοικητικής συνεργασίας από την τελωνειακή
αρχή εισαγωγής στην τελωνειακή αρχή εξαγωγής είναι
δυνατή μόνο κατόπιν αιτήματος για παροχή πληροφοριών
στον εισαγωγέα (Βήμα 1) και εάν κρίνει ότι απαιτούνται
πρόσθετες πληροφορίες για την επαλήθευση της καταγωγής
του προϊόντος.

Βήμα 2α:
Αίτηση για
διοικητική
συνεργασία
εντός 2 ετών

Μέσω του συστήματος REX στην Ε.Ε., η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση του νομικού
δικαίωματος του εξαγωγέα που συντάσσει τη βεβαίωση
καταγωγής. Η αίτηση για διοικητική συνεργασία είναι
πιθανή και μόνο στην περίπτωση που η αίτηση για
προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βασίζεται σε
βεβαίωση καταγωγής.
Το αίτημα της τελωνειακής αρχής εισαγωγής στην
τελωνειακή αρχή εξαγωγής μπορεί να υποβληθεί μόνο εντός
δύο ετών από την εισαγωγή του προϊόντος.
Η αιτούμενη τελωνειακή αρχή εξαγωγής μπορεί να ζητήσει
από τον εξαγωγέα που συνέταξε τη βεβαίωση καταγωγής να
παρέχει τεκμηρίωση και να προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων που
περιλαμβάνονται στη βεβαίωση καταγωγής. Μπορεί επίσης
να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις για να αναθεωρήσει τα
αρχεία που διατηρούνται σχετικά με τα καταγόμενα
προϊόντα και να παρακολουθήσει τις εγκαταστάσεις
παραγωγής όπου παράγονται τα καταγόμενα προϊόντα.

Βήμα 2α:
Δικαιώματα
και
υποχρεώσεις
του εξαγωγέα
έναντι της
τελωνειακής
αρχής
εξαγωγής

Ο αιτούμενος εξαγωγέας είναι υποχρεωμένος να
συνεργαστεί με την τελωνειακή αρχή εξαγωγής κατά την
επαλήθευση αλλά έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει όλες
τις πληροφορίες που η τελωνειακή αρχή εξαγωγής
προτίθεται να παρέχει στην τελωνειακή αρχή εισαγωγής
απαντώντας στην αίτηση παροχής πληροφοριών. Ο
εξαγωγέας μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει ότι οι
πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές δεν μπορούν να
υποβληθούν στην τελωνειακή αρχή εισαγωγής.
Οι πληροφορίες που θεωρούνται εμπιστευτικές από τον
εξαγωγέα,
μπορούν
να
εξακολουθήσουν
να
χρησιμοποιούνται από την τελωνειακή αρχή εξαγωγής για
τη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 3.22 παράγραφος 4
στοιχείο β). Στην περίπτωση αυτή, η τελωνειακή αρχή
εξαγωγής μπορεί να δηλώσει κατά τη γνώμη της ότι μετά
την επαλήθευση (επανεξέταση εγγράφων, επίσκεψη κ.λπ.),
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θεωρεί ότι τα σχετικά προϊόντα μπορούν (ή δεν μπορούν) να
θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα ενός μέρους και να
πληρούν τις άλλες απαιτήσεις του κεφαλαίου 3. Στο πλαίσιο
της γνώμης, μπορεί να παρουσιάσει τα πορίσματα και τα
γεγονότα της επαλήθευσης, αλλά μόνο αυτά που
επιτρέπονται από τον εξαγωγέα. (βλ. Οδηγό για την
εμπιστευτικότητα).
Όταν η τελωνειακή αρχή εξαγωγής παρείχε γνώμη με την
οποία επιβεβαίωνε τον καταγόμενο χαρακτήρα των
προϊόντων, στην περίπτωση που η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής έχει επαρκή αιτιολόγηση για να απορρίψει την
προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής πρέπει να ειδοποιήσει την τελωνειακή αρχή
εξαγωγής για την πρόθεσή της να απορρίψει την
προτιμησιακή μεταχείριση. Αν γίνει τέτοια ειδοποίηση,
πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις κατόπιν αίτησης είτε του
μέρους εξαγωγής είτε του μέρους εισαγωγής.
Μια αίτηση για πρόσθετες πληροφορίες από την τελωνειακή
αρχή εισαγωγής στον εισαγωγέα είναι δυνατή μόνο κατόπιν
αίτησης για παροχή πληροφοριών στον εισαγωγέα (Βήμα 1)
και εάν κρίνει ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες είναι
απαραίτητες για την επαλήθευση της καταγωγής του
προϊόντος.
Η ΣΟΕΣ Ε.Ε.-Ιαπωνίας παρέχει ακριβή χρονικά όρια και
προϋποθέσεις, κατόπιν των οποίων η τελωνειακή αρχή
εισαγωγής μπορεί να αρνηθεί την προτιμησιακή
δασμολογική μεταχείριση. Οι διατάξεις σχετικά με την
απόρριψη (στο άρθρο 3.24) αντικατοπτρίζουν τα βήματα που
έκανε η αρχή εισαγωγής στη διαδικασία επαλήθευσης,
καθορίζοντας για κάθε στάδιο τις περιπτώσεις που παρέχουν
νομικούς λόγους για να αρνούνται την προτιμησιακή
δασμολογική μεταχείριση.
Η απόρριψη της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης
από την τελωνειακή αρχή εισαγωγής είναι δυνατή εάν, μετά
από αίτηση πληροφοριών, δεν δοθεί απάντηση ή όταν η
αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση βασίζεται στην γνώση
του εισαγωγέα και οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι
«ανεπαρκείς» για να επιβεβαιώσουν την καταγωγή του
προϊόντος. Ο όρος «ανεπαρκής» δεν ορίζεται περαιτέρω
αλλά πρέπει να θεωρείται ότι (λογικά) ανεπαρκής είναι όταν
η τελωνειακή αρχή εισαγωγής θέλει να προσδιορίσει
περαιτέρω. Ο όρος «επαρκής» χρησιμοποιείται σε παρόμοιο
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σενάριο στο άρθρο 107 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii)
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της
Επιτροπής4 σχετικά με την άρνηση χορήγησης δασμολογικής
προτίμησης.
Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής δεν πρέπει να αρνηθεί την
προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, όταν ο εισαγωγέας,
μετά από αίτηση για πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο
3.21 παράγραφος 2, δεν παρέχει καμία άλλη πληροφορία
εκτός από τη βεβαίωση καταγωγής. Στην περίπτωση αυτή,
δεδομένου ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες, η
επαλήθευση μπορεί να συνεχιστεί5 με αίτηση για διοικητική
συνεργασία από την τελωνειακή αρχή εισαγωγής προς την
τελωνειακή αρχή εξαγωγής.
Οι προθεσμίες μετά τις οποίες η τελωνειακή αρχή εισαγωγής
μπορεί να αρνηθεί την προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση είναι:
Βήμα 1: τρεις μήνες από τη στιγμή που υποβλήθηκε η
αίτηση για πληροφορίες στον εισαγωγέα
Βήμα 2α: δέκα μήνες από την υποβολή της αίτησης για
διοικητική συνεργασία στην τελωνειακή αρχή εξαγωγής,
εκτός εάν η τελωνειακή αρχή εξαγωγής παρείχε γνώμη που
επιβεβαιώνει τον καταγόμενο χαρακτήρα των προϊόντων
σύμφωνα με το άρθρο 3.22 παράγραφος 4 στοιχείο β) ·
Βήμα 2β: αν η αίτηση για προτιμησιακή δασμολογική
μεταχείριση βασίζεται στη γνώση του εισαγωγέα, τρεις
μήνες από την υποβολή της αίτησης για πρόσθετες
πληροφορίες στον εισαγωγέα.
4 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
5 Η τελωνειακή αρχή εισαγωγής μπορεί επίσης να αποφασίσει να χορηγήσει την προτιμησιακή
μεταχείριση, ακόμη και όταν η απάντηση παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες, π.χ. σε περίπτωση που η
επιλογή για επαλήθευση έγινε σε τυχαία βάση.
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