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Γενική αποποίηση ευθυνών 

Αυτά τα έγγραφα οδηγιών  έχουν επεξηγηματικό και διευκρινιστικό χαρακτήρα. Η τελωνειακή 

νομοθεσία στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και η τελωνειακή νομοθεσία του Βιετνάμ 

υπερισχύουν του περιεχομένου αυτών των εγγράφων και πρέπει πάντοτε να έχουν συμβουλευτικό 

χαραχτήρα. Τα αυθεντικά κείμενα των νομικών πράξεων της ΕΕ είναι αυτά που δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί επίσης να υπάρχουν εθνικές οδηγίες. 

 

Διαδικασία σύνταξης 

Αυτό το έγγραφο οδηγιών έχει συνταχθεί από τη ΓΔ TAXUD και έχει εγκριθεί από την Ομάδα 

Εμπειρογνωμόνων Τελωνείων-Τμήμα Καταγωγής(CEG-ORI). 

 

Ακρωνύμια 

Πρωτόκολλο καταγωγής     EVFTA: το πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής και τη διαδικασία 

καταγωγής της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ 

UCC: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 

Οκτωβρίου 2013 

UCC-DA: Κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 

UCC-IA: Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2447, όπως τροποποιήθηκε 

 

Εκδόσεις 

 

 

 

 

V1   Πρώτη έκδοση (20 Ιουλίου 2020) 

V2   Πληροφορίες που προστέθηκαν στα 1.6, 2.1, 2.4, 2.5, προστέθηκε η περίοδος χάριτος κάτω από 

2.8, προστέθηκε   7. Ανοχή 

V3    Ιανουάριος 2021 - Ενεργοποίηση της σώρευσης για υφάσματα καταγωγής Κορέας (5.3) 

V4    Φεβρουάριος 2021-Προστεθείσα πληροφόρηση στο 1.6 (Υπογραφή δήλωσης καταγωγής),     

Προστέθηκαν σημεία 1.7 (δήλωση εισαγωγής στο Βιετνάμ όταν τα εμπορεύματα διέρχονται από Τρίτη 

μη μέλος),    7.3 (ανοχή για προϊόντα του Κεφαλαίου 62), 10 (Ειδικοί Κανόνες ανά  προϊόν), 13 

(χρήσιμοι σύνδεσμοι) 

V5     Μάϊος 2021 - Προστεθείσα πληροφορία στο σημείο 4  για τη συμπλήρωση του αποδεικτικού 

καταγωγής όταν οι αποστολές διαχωρίζονται στη χώρα διαμετακόμισης. 
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1. Απόδειξη καταγωγής για προϊόντα καταγωγής ΕΕ που εξάγονται στο Βιετνάμ 

1.1 Σχετικές διατάξεις 

- Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA: Άρθρο 13, Άρθρο 15, Άρθρο 19, Παράρτημα VI 

- Νομική βάση της ΕΕ: Άρθρο 68 UCC-IA, άρθρο 26 UCC 

1.2 Εφαρμογή του συστήματος REX 

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA ορίζει ότι τα προϊόντα 

καταγωγής ΕΕ, κατά την εισαγωγή στο Βιετνάμ, επωφελούνται από τη δασμολογική προτίμηση της 

EVFTA με την υποβολή της δήλωσης καταγωγής που συντάσσεται από εξαγωγείς εγγεγραμμένους σε 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, αφότου η ΕΕ έχει 

κοινοποιήσει στο Βιετνάμ ότι η νομοθεσία αυτή ισχύει για τους εξαγωγείς του. Επιπλέον, τοστοιχείο 

(γ) υποδεικνύει επίσης ότι μια τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να ορίζει ότι τα στοιχεία α) και β) 

παύσουν να ισχύουν για την ΕΕ. 

Η ΕΕ κοινοποίησε στο Βιετνάμ στις 8 Απριλίου 2020 ότι το στοιχείο γ) του άρθρου 15 παράγραφος 1 

του πρωτοκόλλου 1 της EVFTA θα εφαρμόζεται  από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της EVFTA, και 

ότι  το στοιχείο α) και το σημείο (β) της ίδιας παραγράφου δεν θα εφαρμόζεται. Επομένως, τα 

προϊόντα καταγωγής ΕΕ, κατά την εισαγωγή στο Βιετνάμ, επωφελούνται από τη δασμολογική 

προτίμηση της EVFTA με την προσκόμιση  δηλώσεων καταγωγής. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας 

EUR.1 και οι δηλώσεις καταγωγής δεν θα εκδίδονται ή θα συντάσσονται στην ΕΕ για να 

επωφεληθούν από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση στο Βιετνάμ. 

Στην ΕΕ, η σχετική νομοθεσία για την καταχώριση των εξαγωγέων σε μια ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, η οποία ορίζει ότι, αυτή η  βάση δεδομένων είναι το σύστημα εγγεγραμμένων 

εξαγωγέων (REX), είναι το άρθρο 68 UCC-IA, ιδίως η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου. 

Το άρθρο 19 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη σύνταξη 

δήλωσης καταγωγής. Η παράγραφος 6 του εν λόγω άρθρου ορίζει ότι: 

6. Οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 

5 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, στις δηλώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εξαγωγέα 

καταχωρισμένους όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 εδάφια 1 (γ) και 2 (γ) (Γενικές απαιτήσεις ). 

Επομένως, οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής καθορίζονται στο άρθρο 19 του 

πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA. 

1.3 Ισχύς των εγγραφών εξαγωγέων της ΕΕ 

Η εγγραφή εξαγωγέα της ΕΕ στη βάση δεδομένων REX γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 UCC που 

ισχύει σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και, κατά συνέπεια, ο αριθμός REX που 

απονέμεται  σε έναν εξαγωγέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τον τόπο όπου τα 

προϊόντα έχουν δηλωθεί για εξαγωγή και όπου η πραγματική εξαγωγή λαμβάνει χώρα. Αυτό 

σημαίνει ότι ο αριθμός REX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή των προϊόντων από 

διαφορετικά κράτη μέλη και όχι μόνο από ένα κράτος μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί. 

Επιπλέον, καθώς τα στοιχεία της καταχώρισης των εγγεγραμμένων εξαγωγέων δεν προσδιορίζουν  

τις χώρες για τις οποίες  η καταχώριση γίνεται, ο αριθμός καταχώρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο οποιονδήποτε συνεννοήσεων/συμφωνιών στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα REX. 

Ένας εξαγωγέας που έχει ήδη αριθμό REX για τους σκοπούς των εξαγωγών του σε ευεργετούμενες   
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χώρες του GSP (διμερής σώρευση), στην Ιαπωνία ή στον Καναδά, για παράδειγμα, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τον ίδιο αριθμό για τους σκοπούς των εξαγωγών του στο Βιετνάμ. 

1.4 Κείμενο της δήλωσης καταγωγής 

Το παράρτημα VI του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA περιέχει το κείμενο της δήλωσης καταγωγής, 

το οποίο αναφέρεται στο α  «(τελωνειακή άδεια αριθ.…)». Η υποσημείωση 1 του εν λόγω 

παραρτήματος αναφέρεται στον αριθμό άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα. 

 

Παράρτημα VI – ( Αγγλική έκδοση) 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ. ... (1)) 

δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σαφώς, τα προϊόντα αυτά είναι ...(2)προτιμησιακής 

καταγωγής 

……………………………………………………………………………………. (3) 

(Μέρος και ημερομηνία) 

... …………………………………………………………………………………… (4) 

(Η υπογραφή του εξαγωγέα, εκτός από το όνομα του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση πρέπει 

να αναγράφεται με σαφή γραφή) 

________________ 

 

(1) Όταν η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός άδειας του 

εγκεκριμένου εξαγωγέα αναγράφεται στη θέση αυτή. Όταν η δήλωση τιμολογίου δεν συντάσσεται 

από εγκεκριμένο εξαγωγέα, οι λέξεις σε αγκύλες παραλείπονται ή το διάστημα  αφήνεται κενό. 

(2) Η καταγωγή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται. Όταν η δήλωση τιμολογίου αφορά, εν όλω ή 

εν μέρει, σε προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο εξαγωγέας τα αναφέρει σαφώς στο 

έγγραφο στο οποίο συντάσσεται η δήλωση μέσω του συμβόλου "CM". 

(3) Αυτές οι ενδείξεις μπορεί να παραλειφθούν εάν οι πληροφορίες περιέχονται στο ίδιο το έγγραφο. 

(4) Σε περιπτώσεις όπου ο εξαγωγέας δεν καλείται να υπογράψει, η εξαίρεση της υπογραφής 

συνεπάγεται επίσης την εξαίρεση του ονόματος του υπογράφοντος. 

Για τους εξαγωγείς της ΕΕ που εξάγουν στο Βιετνάμ, ο αριθμός έγκρισης της τελωνειακής αρχής,  θα 

είναι ο αριθμός εγγραφής  του (αριθμός REX) και όχι ο αριθμός άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα 

Για εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ, η καταγωγή που αναφέρεται στο (2) είναι «ΕΕ». 

1.5 Δήλωση καταγωγής για αποστολές αξίας κάτω των 6000 EUR 

Όπως αναφέρεται στο σημείο 1.2 (Εφαρμογή του συστήματος REX), η ΕΕ ειδοποίησε το Βιετνάμ ότι 

η παράγραφος (γ) του άρθρου 15( 1) εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της EVFTA και ότι οι 

παράγραφοι (α) και (β) δεν θα εφαρμόζονται. Η παράγραφος αυτή (β)αφορά  δηλώσεις καταγωγής 

που συντάσσονται από οποιονδήποτε εξαγωγέα για αποστολές, η συνολική αξία των οποίων δεν 

υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 4 του UCC-IA, ένας εξαγωγέας που δεν είναι 

εγγεγραμμένος εξαγωγέας μπορεί να συμπληρώσει ένα έγγραφο καταγωγής έως το όριο αξίας των 

6 000 ευρώ, για κάθε αποστολή.Σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποσημείωση 1 του παραρτήματος VI του 
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πρωτοκόλλου καταγωγής  της  EVFTA ορίζει ότι οι λέξεις σε παρένθεση που αφορούν τον «(Αριθμό 

καταχώρισης…)» στη δήλωση καταγωγής  παραλείπονται ή  ο χώρος μένει κενός. 

1.6 Υπογραφή δήλωσης καταγωγής 

 

Με εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 4: 

- Οι δηλώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εγγεγραμμένους εξαγωγείς δεν χρειάζεται να 

υπογράφονται 

Το Γενικό Τμήμα των Τελωνείων του Βιετνάμ εξέδωσε το Επίσημο Έγγραφο 7735/TCHQ-GSQL της 

8/12/2020 με λεπτομερείς οδηγίες για την μη απαίτηση υπογραφής ή κάθε εγγράφου εξαγωγέα σε 

περίπτωση δήλωσης καταγωγής χωρίς υπογραφή για εγγεγραμμένους εξαγωγείς στην ΕΕ. Αυτό το 

έγγραφο μπορεί να αναφέρεται από τα ενδιαφερόμενα μέρη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά 

με την απαίτηση υπογραφής από τα τελωνεία  του Βιετνάμ σε μια δήλωση καταγωγής. 

- Οι δηλώσεις καταγωγής που συντάσσονται από εξαγωγέα που δεν είναι εγγεγραμμένος (δηλαδή για 

αποστολές αξίας κάτω των 6 000 ευρώ) πρέπει να φέρουν την χειρόγραφη υπογραφή του εξαγωγέα 

. Επομένως, το πρωτότυπο έγγραφο στο οποίο συντάσσεται δήλωση καταγωγής πρέπει να παρέχεται 

στον εισαγωγέα στο Βιετνάμ. 

 

 

1.7 Δήλωση εισαγωγής στο Βιετνάμ όταν τα εμπορεύματα διέρχονται μέσω τρίτου(μη 

συμβαλλόμενου) μέρους 

 

Τα εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ μπορούν να εξαχθούν στο Βιετνάμ μέσω τρίτου (μη συμβαλλόμενου 

μέρους) μέρους, τηρώντας τη διάταξη μεταφοράς (άρθρο 13 Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA). Αυτό 

συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται  logistics hubs. Σε μια τέτοια περίπτωση, το 

σύστημα πληροφορικής τελωνειακής δήλωσης στο Βιετνάμ απαιτεί ώστε ο εισαγωγέας/διασαφιστής 

να δηλώσει τη χώρα διαμετακόμισης. Επί του παρόντος, λόγω τεχνικού σφάλματος σε αυτό το 

σύστημα πληροφορικής, μια τέτοια τελωνειακή διασάφηση θα απορριφθεί αυτόματα λανθασμένα. 

Το Γενικό Τμήμα Τελωνείων του Βιετνάμ ζήτησε από τον εισαγωγέα/διασαφιστή, ως προσωρινή 

λύση, να αναφέρει τη χώρα εξαγωγής στην ΕΕ αντί της πραγματικής χώρας διαμετακόμισης. 
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2. Απόδειξη καταγωγής για προϊόντα καταγωγής VN, που εξάγονται στην ΕΕ 

 

2.1 Σχετικές διατάξεις 

 

- Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA: Άρθρο 13, Άρθρο 15, Άρθρο 19, Παράρτημα VI, Παράρτημα VII 

- Νομική βάση της ΕΕ: Άρθρο 69 UCC-IA 

- Σχετική νομοθεσία στο Βιετνάμ: 

     Διάταγμα 31 του 2018 που δίνει οδηγίες για την εφαρμογή C/O 

     Εγκύκλιος αριθ. 5 του 2018 του ΜοΙΤ που δίνει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο παροχής των 

δικαιολογητικών και την απόδειξη της καταγωγής των εμπορευμάτων 

 Εγκύκλιος αρ. 11/2020/TT-BCT σχετικά με τους κανόνες καταγωγής στην EVFTA που εκδόθηκε από 

το MoIT στις 15 Ιουνίου 2020 και τίθεται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2020 

2.2 Εισαγωγή 

Το άρθρο 15 παράγραφος 2  ορίζει  τα έγκυρα πιστοποιητικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής 

Βιετνάμ που επωφελούνται από την EVFTA, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ. Δεδομένου ότι το 

Βιετνάμ δεν έχει ενημερώσει (ακόμη) την ΕΕ ότι εφαρμόζει  το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο γ), 

το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) θα εφαρμόσει  από την έναρξη ισχύος της 

συμφωνίας. 

Ως εκ τούτου, το πιστοποιητικό καταγωγής που πρέπει να εφαρμόζεται για τα προϊόντα καταγωγής 

Βιετνάμ είναι: 

- Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 (άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α)) 

- Δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα για αποστολές, η συνολική αξία 

της οποίας καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία του Βιετνάμ και δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ 

(άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β)). 

Η εθνική νομοθεσία του Βιετνάμ ορίζει το όριο που επιτρέπει σε κάθε εξαγωγέα να συντάσσει 

δήλωση καταγωγής χωρίς να είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας ως  6 000 ευρώ. 

2.3 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 

Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 παρέχεται στο παράρτημα VII 

του πρωτοκόλλου καταγωγής  EVFTA («Πιστοποιητικό κυκλοφορίας»). 

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 στο πλαίσιο 

της EVFTA είναι το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (MoIT). Για υπενθύμιση, στο πλαίσιο του 

ΣΓΠ, τα πιστοποιητικά καταγωγής  FormΑ  εκδόθηκαν από το VCCI (Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο του Βιετνάμ). 

Ο Βιετναμέζος εξαγωγέας πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για πιστοποιητικό, παρέχοντας 

όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα. Στη συνέχεια, το πιστοποιητικό εκτυπώνεται, σφραγίζεται και 

υπογράφεται χειρόγραφα και δίδεται στον εξαγωγέα σε χαρτί. Ο εξαγωγέας θα υπογράψει επίσης 

το πιστοποιητικό χειρόγραφα, δεν θα υπάρχει ηλεκτρονική υπογραφή. Το πιστοποιητικό 
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κυκλοφορίας EUR.1 μοιάζει τότε με ένα παραδοσιακό πιστοποιητικό και όχι σαν ένα  ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό. 

2.4 Αναδρομική έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής 

Κατά την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων του άρθρου 38, οι εξαγωγείς στο Βιετνάμ ενδέχεται 

να ζητήσουν από το ΜoIT  να εκδώσουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 εκ των υστέρων 

παρέχοντας το πλήρες σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων. 

Η διαδικασία για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού εκ των υστέρων από το MoIT είναι η ίδια όπως 

εκείνη  για να λάβει το πιστοποιητικό κατά την εξαγωγή. 

Ακόμα κι αν πιστοποιητικό καταγωγής Form  Α εκδόθηκε ήδη από το  VCCI (Υπουργείο Εμπορίου και 

Βιομηχανίας  του Βιετνάμ)  τη στιγμή της εξαγωγής των εμπορευμάτων από το Βιετνάμ, οι εξαγωγείς 

μπορούν να προτιμούν να εισάγουν τα εμπορεύματα στην ΕΕ βάσει της ΣΕΣ αντί του ΣΓΠ. Στην 

περίπτωση αυτή, ο εξαγωγέας στο Βιετνάμ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο MoIT για την 

αναδρομική έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, εάν θέλει να 

χρησιμοποιήσει τις δασμολογικές προτιμήσεις της EVFTA. 

Ο εξαγωγέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 

ακόμη και σε περίπτωση που πιστοποιητικό καταγωγής FORM Α είχε ήδη εκδοθεί κατά τη στιγμή της 

εξαγωγής , ακόμη και αν αυτό το  πιστοποιητικό καταγωγής έντυπο Α χρησιμοποιήθηκε ήδη (έστω 

και εν μέρει) για  εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στην ΕΕ. Πράγματι, στην ΕΕ, ένας 

εισαγωγέας μπορεί να υποβάλει αίτηση επιστροφής/διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

Ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία ότι τα εμπορεύματα πληρούν τις 

προϋποθέσεις της προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της ΣΕΣ. Εάν το MFN ή άλλη προτιμησιακή 

μεταχείριση (GSP για παράδειγμα) εφαρμόστηκε τη στιγμή της δήλωσης δεν έχει διαφορά. 

2.5 Δήλωση  Καταγωγής 

Το παράρτημα VI του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA περιέχει το κείμενο της δήλωσης καταγωγής. 

Η υποσημείωση 1 του εν λόγω παραρτήματος ορίζει ότι όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται 

από εγκεκριμένο εξαγωγέα, οι λέξεις που βρίσκονται σε παρένθεση παραλείπονται ή ο χώρος μένει 

κενός. 

Δήλωση καταγωγής συντάσσεται από Βιετναμέζους εξαγωγείς κατ 'εφαρμογή του άρθρου 15 

παράγραφος 2 στοιχείο β), δηλαδή  οποιουσδήποτε εξαγωγείς που δεν είναι εγκεκριμένοι εξαγωγείς 

για κάθε αποστολή η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ. Επομένως, κανένας αριθμός 

εγκεκριμένου εξαγωγέα  πρέπει  να αναφέρεται από τους Βιετναμέζους εξαγωγείς σε δήλωση 

καταγωγής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγ. 4 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής EVFTA, οι δηλώσεις καταγωγής 

που συντάσσονται από εξαγωγείς στο Βιετνάμ πρέπει να φέρουν την υπογραφή του εξαγωγέα 

χειρόγραφα. Επομένως, το πρωτότυπο του εγγράφου πρέπει να παρέχεται στον εισαγωγέα στην ΕΕ 

και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ, εάν ζητηθεί. 

2.6 Κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διασάφηση εισαγωγής στην ΕΕ 

Ο εισαγωγέας αιτείται  το όφελος της EVFTA με ένδειξη κωδικού που αντιστοιχεί στην απόδειξη 

καταγωγής που χρησιμοποιεί. 

>Για πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, ο κωδικός είναι N954. 

> Για δήλωση καταγωγής, ο κωδικός είναι U162 («Δήλωση τιμολογίου ή δήλωση καταγωγής  που 

συντάσσεται στο τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο είτε 
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στο πλαίσιο του GSP είτε στο  πλαίσιο της EUR-MED για συνολική αξία προϊόντων καταγωγής που δεν 

υπερβαίνει τα 6000 EUR»). 

2.7 Αντικατάσταση των πιστοποιητικών καταγωγής στην ΕΕ 

 

Το άρθρο 69 του UCC-IA θεσπίζει τον κανόνα για την αντικατάσταση των πιστοποιητικών καταγωγής 

σε περίπτωση επαναποστολής στην ΕΕ αγαθών που εισάγονται στο πλαίσιο της EVFTA. Σε αντίθεση 

με το ΣΓΠ (άρθρο 101 UCC IA), δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των πιστοποιητικών καταγωγής 

που εκδίδονται ή συντάσσονται στο πλαίσιο της EVFTA όταν τα νέα εμπορεύματα αποστέλλονται 

από/προς Νορβηγία/Ελβετία. 

Εάν τα αγαθά καταγωγής Βιετνάμ που εξήχθησαν στο πλαίσιο της EVFTA διέρχονται μέσω 

Νορβηγίας ή Ελβετίας, επαναποστολή στην ΕΕ  είναι ακόμη δυνατή, αλλά στην περίπτωση αυτή 

αυτές οι χώρες θεωρούνται ως χώρες διαμετακόμισης και η διάταξη «μη τροποποίησης» της EVFTA 

πρέπει να τηρείται (Άρθρο 13 Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA). Ο επαναποστολέας στη Νορβηγία ή 

την Ελβετία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί ή έχει 

συνταχθεί από τον Βιετναμέζο εξαγωγέα. 

Ομοίως, εάν  εμπορεύματα  που κατάγονται  από  Βιετνάμ και εξήχθησαν   στο πλαίσιο της EVFTA 

τράνζιτ  στην ΕΕ και επαναποστέλλονται   στη Νορβηγία ή την Ελβετία, ο εκ νέου αποστολέας στην 

ΕΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε  ή  συντάχθηκε από τον 

Βιετναμέζο εξαγωγέα. 

Κατά τη διάρκεια που το ΣΓΠ παραμένει σε εφαρμογή  για το Βιετνάμ, η αντικατάσταση των 

αποδεικτικών καταγωγής στην ΕΕ,  Νορβηγία ή  Ελβετία για εμπορεύματα καταγωγής Βιετνάμ θα  

είναι ακόμη δυνατή, αλλά μόνο για εμπορεύματα  που εξάγονται από το Βιετνάμ βάσει του ΣΓΠ και 

όχι βάσει της EVFTA. 

 

2.8 Περίοδος χάριτος για  πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που δεν ισχύουν για τεχνικούς λόγους 

Το παράρτημα VII του πρωτοκόλλου 1 της EVFTA ορίζει ότι το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 «[…] 

πρέπει να έχει τυπωμένη μια κυματοειδή πράσινη διαγράμμιση στο φόντο, που να καθιστά εμφανή 

κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα». 

Ωστόσο, κατά την έναρξη ισχύος της EVFTA, το MoIT στο Βιετνάμ έχει εκδώσει πιστοποιητικά 

κυκλοφορίας EUR.1 τα οποία  δεν ίσχυαν για τεχνικούς λόγους, επειδή το χρώμα της κυματοειδούς 

διάταξης στο  φόντο ήταν μπλε αντί για πράσινο. Αυτά τα πιστοποιητικά έχουν σειριακό αριθμό από 

AA000001 έως AA100000. 

Η ΕΕ χορήγησε περίοδο χάριτος επιτρέποντας στο MoIT να εκδώσει αυτά τα τεχνικώς μη έγκυρα 

πιστοποιητικά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επομένως, εάν εκδόθησαν έως τότε, τα 

αναφερόμενα πιστοποιητικά με αύξοντα αριθμό από AA000001 έως AA100000, δεν θα 

απορριφθούν από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ για τον τεχνικό λόγο ότι η κυματοειδής διάταξη  του 

πρωτοτύπου δεν είναι πράσινη. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδόθηκαν μετά τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 ή τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 με άλλο σειριακό αριθμό που εκδόθηκαν 

πριν από την ημερομηνία αυτή, δεν καλύπτονται από την περίοδο χάριτος. 

3. Αίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης μετά την εισαγωγή 

3.1 Σχετικές διατάξεις 

- Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA: Άρθρο 17,  Άρθρο 19,  Άρθρο 22 
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- Νομική βάση της ΕΕ: κεφάλαιο 3 UCC 

 

3.2 Γενικά 

Το άρθρο 22 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA εξηγεί ότι, για σκοπούς αιτήματος προτιμησιακής 

δασμολογικής μεταχείρισης, τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές του 

μέρους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται  σε αυτό το μέρος. 

Η εκ των υστέρων χορήγηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης δεν προβλέπεται ρητά από 

τη Συμφωνία, και η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν διαφορετική εσωτερική νομοθεσία σχετικά με αυτό. 

3.3 Στην ΕΕ 

Στην ΕΕ, με την εφαρμογή του κεφαλαίου 3 του UCC, είναι δυνατό να ζητηθεί  προτιμησιακή 

δασμολογική μεταχείριση μετά την εισαγωγή, με την υποβολή ενός  έγκυρου αποδεικτικού 

καταγωγής, το οποίο θα ήταν δυνατό να συνταχθεί ή να εκδοθεί μετά την εξαγωγή στο Βιετνάμ. 

Το πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA προβλέπει για εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικών 

κυκλοφορίας EUR.1 (άρθρο 17 πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA) και για εκ των υστέρων υποβολή 

δηλώσεων καταγωγής (άρθρο 19 παράγραφος 5 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA). 

3.4 Στο Βιετνάμ 

Το Βιετνάμ δεν επιτρέπει την απαίτηση προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης μετά την 

εισαγωγή. Προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση της EVFTA μπορεί να ζητείται από τον εισαγωγέα 

κατά τη στιγμή της εισαγωγής. Ο εισαγωγέας έχει στη συνέχεια 30 ημέρες για να προσκομίσει το 

αποδεικτικό  καταγωγής στις τελωνειακές αρχές του. 

Εάν ένα αίτημα για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση δεν γίνεται κατά τη στιγμή της 

εισαγωγής, ο εισαγωγέας δεν έχει τη δυνατότητα να του επιστραφεί αργότερα  το επιπλέον  των 

καταβληθέντων δασμών. 
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4. Απόδειξη καταγωγής όταν οι αποστολές χωρίζονται σε χώρα διαμετακόμισης 

4.1 Σχετικές διατάξεις 

- EVFTA Πρωτόκολλο καταγωγής : 

   Άρθρο 1, ορισμός του «εξαγωγέα»: 

  […] 

ε) «εξαγωγέας»: το πρόσωπο που βρίσκεται στο μέρος εξαγωγής, που εξάγει τα εμπορεύματα στο 

άλλο μέρος και είναι σε θέση να αποδείξει την καταγωγή των εξαγόμενων εμπορευμάτων, 

ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο κατασκευαστής ή πραγματοποιεί τις  διατυπώσεις εξαγωγής. 

[…] 

 Άρθρο 13, παράγραφος 3: 

1. […] 

2. […] 

3. Με την επιφύλαξη του τμήματος Δ (Απόδειξη Καταγωγής), ο διαχωρισμός των αποστολών μπορεί 

να γίνει όπου πραγματοποιείται από τον εξαγωγέα ή υπό την ευθύνη του, με την  προϋπόθεση ότι 

παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή τις χώρες διάσπασης. 

[…] 

 Άρθρο 17, παράγραφος 1: 

1. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 7 του άρθρου 16 (Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού 

καταγωγής), ένα  πιστοποιητικό καταγωγής μπορεί επίσης να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των 

προϊόντων στα οποία αυτό αφορά σε συγκεκριμένες καταστάσεις όπου: 

(α) […] 

(β) […] 

γ) ο τελικός προορισμός των  προϊόντων που αναφέρονται  δεν ήταν γνωστός κατά τη στιγμή της 

εξαγωγής και καθορίστηκε κατά τη μεταφορά τους, την αποθήκευση ή μετά τη διάσπαση των 

αποστολών σύμφωνα με το άρθρο 13 (Μη αλλοίωση /non alteration). 

[…] 

 Άρθρο 19, παράγραφοι 3 και 5: 

[…] 

3. Μια δήλωση καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή 

σε άλλα εμπορικά έγγραφα που περιγράφουν τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε 

να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους, 

[…] 
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5. Μια δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται μετά την εξαγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι 

υποβάλλεται στο συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής όχι αργότερα από  δύο έτη, ή την περίοδο που 

καθορίζεται στη νομοθεσία του μέρους εισαγωγής, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων στην 

επικράτεια. 

Παράρτημα VIII  Επεξηγηματικές σημειώσεις: επεξηγηματικές σημειώσεις 1 και 7 

1. Για τους σκοπούς του υποπαραγράφου  ε) του άρθρου 1 (Ορισμοί), ο "εξαγωγέας" δεν είναι 

απαραίτητα το πρόσωπο (ο πωλητής) που εκδίδει το τιμολόγιο πωλήσεων για την αποστολή 

(τιμολόγηση τρίτου μέρους). Ο πωλητής μπορεί να βρίσκεται στο έδαφος μιας τρίτης χώρας. 

[…] 

7. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 19 (Προϋποθέσεις έκδοσης  δήλωσης 

καταγωγής), "οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο", μπορεί να είναι,  για παράδειγμα, ένα  

συνοδευτικό σημείωμα παράδοσης, ένα προ- τιμολόγιο ή κατάλογος συσκευασίας. Ένα έγγραφο 

μεταφοράς, όπως φορτωτική ή αεροπορική φορτωτική, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «κάθε άλλο 

εμπορικό έγγραφο». Δεν επιτρέπεται δήλωση καταγωγής σε ξεχωριστό έντυπο. Η δήλωση καταγωγής 

μπορεί να υποβληθεί σε ξεχωριστό φύλλο του εμπορικού εγγράφου όταν το φύλλο αποτελεί ένα 

προφανές μέρος αυτού του εγγράφου. 

[…] 

4.2 Εισαγωγή 

Για να επωφεληθούν από τη δασμολογική προτίμηση της ΣΕΣ στο συμβαλλόμενο Μέρος εισαγωγής, 

τα εμπορεύματα καταγωγής του εξάγοντος Μέρους πρέπει να μεταφέρονται από το Μέρος 

εξαγωγής στο Μέρος εισαγωγής τηρώντας τη διάταξη μεταφοράς της ΣΕΣ, που ορίζεται στο άρθρο 

13 του πρωτοκόλλου καταγωγής. 

Η διάταξη αυτή θεσπίζει έναν κανόνα μη αλλοίωσης (non alteration) όπου: 

- Τα εμπορεύματα επιτρέπεται να υποστούν μόνο εργασίες   για τη διατήρησή τους σε καλή 

κατάσταση, που εκτελούνται υπό τελωνειακή επιτήρηση 

-  Η προσθήκη ή η τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε άλλης τεκμηρίωση 

για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένες εγχώριες απαιτήσεις επιτρέπεται, εφόσον 

πραγματοποιείται υπό τελωνειακή επίβλεψη 

- Αποστολές μπορούν να αποθηκευτούν ή να χωριστούν υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν υπό 

τελωνειακή επιτήρηση. 

Όταν μια αποστολή διασπάται καθ 'οδόν από το μέρος εξαγωγής στο συμβαλλόμενο μέρος 

εισαγωγής, το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται ή δημιουργείται στο μέρος εξαγωγής δεν 

αντικατοπτρίζει πλέον τη σύσταση των διαφόρων αποστολών, που προκύπτει από τη διάσπαση, που 

αποστέλλεται εκ νέου στο μέρος εισαγωγής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εκδοθεί ή να 

καταρτιστεί ένα νέο πιστοποιητικό καταγωγής μετά την πραγματοποίηση της διάσπασης της αρχικής 

αποστολής στη χώρα διαμετακόμισης. 

Εάν το πιστοποιητικό καταγωγής είναι πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες 

αρχές στο μέρος εξαγωγής, το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του πρωτοκόλλου καταγωγής 

ορίζει ότι το πιστοποιητικό καταγωγής μπορεί να εκδοθεί «αναδρομικά», δηλαδή για παράδειγμα 

μετά την εξαγωγή από το Συμβαλλόμενο μέρος, όπου «ο τελικός προορισμός των σχετικών 

προϊόντων δεν ήταν γνωστός κατά τη στιγμή της εξαγωγής και καθορίστηκε κατά τη μεταφορά τους, 

αποθήκευσης ή μετά τη διάσπαση των αποστολών σύμφωνα με το άρθρο 13 (Μη αλλοίωσης/non 

alteration). 
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Εάν το αποδεικτικό καταγωγής είναι δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από 

τον εξαγωγέα, το άρθρο 19 παράγραφος 5 ορίζει ότι η δήλωση καταγωγής ή η δήλωση καταγωγής 

μπορούν να συντάσσονται μετά την εξαγωγή,  υπό την προϋπόθεση  ότι αυτό παρουσιάζεται στο 

μέρος εισαγωγής όχι αργότερα από  δύο έτη, ή τη  περίοδο  που καθορίζεται στη νομοθεσία του 

μέρους εισαγωγής, μετά την είσοδο των εμπορευμάτων μέσα την επικράτεια. Επιπλέον, το άρθρο 19 

(παράγ. 2 ) απαιτεί μια δήλωση να συντάσσεται  σε ένα εμπορικό έγγραφο το οποίο  περιγράφει το 

προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να επιτρέπει την κατάλληλη ταυτοποίησή του. Δεν υπάρχει 

άλλη προϋπόθεση για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής ή δήλωσης καταγωγής μετά την εξαγωγή. Το 

Πρωτόκολλο Καταγωγής EVFTA περιέχει τις αναγκαίες προβλέψεις στο έγγραφο που θα 

χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη της δήλωσης της καταγωγής ή της δήλωσης καταγωγής, έτσι ώστε ο 

εισαγωγέας στο μέρος εισαγωγής να μπορεί να επωφεληθεί από τη δασμολογική προτίμηση της ΣΕΣ. 

 

4.3 Οδηγία 

Η ΣΕΣ(FTA) ορίζει ότι η δήλωση για την καταγωγή ή η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από τον 

«εξαγωγέα» (παραγωγό ή έμπορο) και ότι ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος στο μέρος εξαγωγής. 

Δεν υπάρχει όμως καμία προϋπόθεση αναφορικά ούτε για την ταυτότητα ούτε για τον τόπο 

εγκατάστασης του προσώπου που συμπληρώνει το εμπορικό έγγραφο, στο μέτρο που το έγγραφο 

αυτό επιτρέπει την σαφή αναγνώριση του εξαγωγέα. 

 

Όταν  ο εξαγωγέας είναι εγκατεστημένος στο Μέρος εξαγωγής αλλά ο έμπορος που εκδίδει το 

εμπορικό έγγραφο είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, ο εξαγωγέας δεν πρέπει να συντάσσει 

δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής σε έγγραφο του εν λόγω εμπόρου. Ωστόσο, όταν δεν είναι 

δυνατόν για τον εξαγωγέα να συντάξει τη δήλωση καταγωγής ή τη δήλωση καταγωγής στο δικό του 

εμπορικό έγγραφο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικό έγγραφο τρίτου μέρους (έμπορος). Αυτό 

μπορεί να συμβαίνει όταν μια αποστολή προϊόντων καταγωγής χωρίζεται σε τρίτη χώρα υπό τους 

όρους του άρθρου 13 (Μη αλλοίωση/ non alteration). 

 

Η επεξηγηματική σημείωση 7 ορίζει ότι μια δήλωση για την καταγωγή ή  μια δήλωση καταγωγής  σε 

ξεχωριστό φύλλο του εμπορικού εγγράφου επιτρέπεται εάν το φύλλο αυτό αποτελεί πρόδηλο μέρος 

του εμπορικού εγγράφου. Εάν αυτό γίνεται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού, αυτό το ξεχωριστό φύλλο 

πρέπει να αποτελεί μέρος του εμπορικού εγγράφου έχοντας (για παράδειγμα) μια αναφορά από το 

εμπορικό έγγραφο στο ξεχωριστό φύλλο χαρτιού ή το αντίστροφο. 

 

Καθώς  ο διαχωρισμός των αποστολών πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη του εξαγωγέα, ο 

εξαγωγέας διατηρεί πάντα την ευθύνη της δήλωσης για την καταγωγή ή της δήλωσης καταγωγής 

που συντάσσεται μετά τη διάσπαση στη χώρα διαμετακόμισης. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 στοιχείο 

ε) (Ορισμοί), ο εξαγωγέας παραμένει υπεύθυνος για την απόδειξη της καταγωγής των 

εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν αυτός εκτελεί ή όχι τις διατυπώσεις εξαγωγής. Ο έμπορος 

που είναι εγκατεστημένος σε τρίτο μέρος δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία επαλήθευσης της 

καταγωγής. Μπορεί να εμπλέκεται για να αποδείξει ότι ο κανόνας της μη χειραγώγησης 

(τροποποίησης) τηρήθηκε. 
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5. Σώρευση 

5.1 Σχετικές διατάξεις 

Πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA: Άρθρο 3, Άρθρο 6, Παράρτημα II, Παράρτημα IV, Παράρτημα V 

5.2 Εισαγωγή 

Η σώρευση είναι μια διευκόλυνση που προβλέπεται σε προτιμησιακές συμφωνίες  για την απόκτηση 

προτιμησιακής καταγωγής. 

Γενικές πληροφορίες για τη σώρευση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΕΕ στην ακόλουθη 

διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-

origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en 

5.3 Δυνατότητες σώρευσης στο πλαίσιο της EVFTA 

5.3.1 Διμερής σώρευση 

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου καταγωγής της  EVFTA προβλέπει τη διμερή σώρευση. 

Τα προϊόντα που ενσωματώνουν ύλες καταγωγής του άλλου μέρους θεωρούνται ότι κατάγονται από 

το μέρος εξαγωγής εάν αυτά τα υλικά υποβάλλονται σε εργασίες  που υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς  

που αναφέρονται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA (ανεπαρκής επεξεργασία ή 

μεταποίηση). 

Ένας εξαγωγέας που χρησιμοποιεί υλικά καταγωγής του άλλου μέρους υπό διμερή σώρευση πρέπει 

να διαθέτει πιστοποιητικό καταγωγής για αυτά τα υλικά , όπως εφαρμόζεται από αυτό το άλλο 

μέρος (βλέπε «1.Απόδειξη καταγωγής  για προϊόντα καταγωγής ΕΕ που εξάγονται στο Βιετνάμ» και 

 «2. Απόδειξη καταγωγής  για προϊόντα καταγωγής VN που εξάγονται στην ΕΕ "). 

5.3.2 Σώρευση για ορισμένα είδη ψαριών καταγωγής χωρών ASEAN που έχουν μια ΣΕΣ με την ΕΕ 

(άρθρο 3, παράγραφος 2 έως παράγραφος 6 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής EVFTA) 

Τα πιθανά υλικά   ενσωμάτωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοια σώρευση 

παρατίθενται στο παράρτημα III του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της EVFTA. Τα τελικά προϊόντα που 

ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτή τη σώρευση παρατίθενται στο παράρτημα IV του 

Πρωτοκόλλου Καταγωγής  EVFTA. 

Το Βιετνάμ επιβεβαίωσε ότι αυτός ο τύπος σώρευσης δεν θα ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της 

EVFTA. 

5.3.3 Σώρευση με υφάσματα καταγωγής Νότιας Κορέας (Άρθρο 3, παράγραφος 7 έως παράγραφο 

11 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής EVFTA) 

Τα τελικά προϊόντα που ενδέχεται να επωφεληθούν από αυτήν τη σώρευση παρατίθενται στο 

παράρτημα V του Πρωτοκόλλου Καταγωγής  EVFTA. 

 

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παράγρ.10 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής EVFTA, αυτή η σώρευση 

εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/common-provisions_en


15 
 

α) η Δημοκρατία της Κορέας εφαρμόζει με την Ένωση προτιμησιακή εμπορική συμφωνία σύμφωνα 

με το άρθρο XXIV της GATT 1994 · 

β) η Δημοκρατία της Κορέας και του Βιετνάμ ανέλαβαν και κοινοποίησαν στην Ένωση τη δέσμευσή 

τους για να: 

i) συμμορφώνονται ή διασφαλίζουν  συμμόρφωση με τη σώρευση που προβλέπεται στο παρόν 

άρθρο  και 

(ii) παρέχουν την διοικητική συνεργασία αναγκαία για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του 

παρόντος πρωτοκόλλου τόσο όσον αφορά την Ένωση όσο και μεταξύ τους. 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, το Βιετνάμ και η Νότια Κορέα κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη 

δέσμευση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 10 στοιχείο β). Επομένως, οι 2 προϋποθέσεις 

του άρθρου 3 παράγραφος 10 πληρούνται και η σώρευση στο Βιετνάμ για υφάσματα καταγωγής 

Νότιας Κορέας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 Πρωτόκολλο Καταγωγής EVFTA ισχύει 

από τις 23 Δεκεμβρίου 2020. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA, η καταγωγή των 

υφασμάτων καταγωγής Νότιας Κορέας θα δηλώνεται για τους Βιετναμέζους παραγωγούς μέσω 

δηλώσεων καταγωγής που έχουν συνταχθεί από εγκεκριμένους εξαγωγείς, σύμφωνα με τη ΣΕΣ ΕΕ-

Κορέας. 

 

5.3.4   Μια  ικανή ρήτρα για σώρευση   για υφάσματα καταγωγής μιας χώρας με την οποία τόσο η 

ΕΕ όσο και το Βιετνάμ έχουν μια ΣΕΣ (άρθρο 3, παράγραφος 12 και 13 του Πρωτοκόλλου 

Καταγωγής EVFTA) 

Το Βιετνάμ επιβεβαίωσε ότι αυτός ο τύπος σώρευσης δεν θα είναι εφαρμόσιμος κατά την έναρξη 

ισχύος της EVFTA. 
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6. Λογιστικός διαχωρισμός 

6.1 Σχετικές διατάξεις 

- Πρωτόκολλο Καταγωγής  EVFTA: 

> Άρθρο 11 

 >Παράρτημα VIII Επεξηγηματική σημείωση 3 

- Νομική βάση της ΕΕ: Άρθρο 14 παράγραφος 1 UCC 

 

6.2 Εφαρμογή λογιστικού διαχωρισμού 

Εάν κατά την επεξεργασία ή τη μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενα και μη 

καταγόμενα ανταλλάξιμα  υλικά, η διαχείριση των υλικών  θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση της λογιστικής μεθόδου διαχωρισμού χωρίς τη διατήρηση των διαφορετικών 

(ανταλλάξιμων)υλικών σε ξεχωριστά αποθέματα. 

Η  EVFTA προβλέπει την εφαρμογή του λογιστικού διαχωρισμού των ανταλλάξιμων υλικών . Κατά την 

έννοια της Συμφωνίας, ως ανταλλάξιμα υλικά νοούνται τα υλικά του ίδιου είδους και εμπορικής 

ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και τα οποία δεν μπορούν να διακριθούν 

μεταξύ τους μόλις ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν. 

Πριν εφαρμόσει τη μέθοδο του λογιστικού διαχωρισμού, ένας εξαγωγέας πρέπει να ζητήσει άδεια 

από τις αρμόδιες αρχές του. 

Η επεξηγηματική σημείωση 3 αφορά τον λογιστικό διαχωρισμό: 

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 11 (Λογιστικός διαχωρισμός) ως "γενικές λογιστικές αρχές" νοείται 

η αναγνωρισμένη συναίνεση ή ουσιαστική έγκυρη υποστήριξη στο έδαφος ενός Μέρους, σε σχέση 

με την καταγραφή εσόδων, εξόδων, κόστους, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η 

αποκάλυψη πληροφοριών και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Τα πρότυπα αυτά ενδέχεται να 

περιλαμβάνουν ευρείες κατευθυντήριες γραμμές γενικής εφαρμογής, καθώς και λεπτομερή 

πρότυπα, πρακτικές και διαδικασίες. 

Στην ΕΕ, καθώς απαιτείται ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων (αποθέματος) για την 

ορθή εφαρμογή αυτής της μεθόδου και σε περίπτωση επακόλουθων επαληθεύσεων τα αποδεικτικά 

στοιχεία καταγωγής των προϊόντων πρέπει να αναπαραχθούν, ο εξαγωγέας της ΕΕ θα πρέπει κατά 

προτίμηση να ζητήσει υποστήριξη από τις τελωνειακές αρχές του πριν από την εφαρμογή αυτού του 

συστήματος. Η παροχή πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές σε κάθε πρόσωπο που ζητά την 

εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας διέπεται από το άρθρο 14 του UCC. 

 

 

 

 

 



17 
 

7. Ανοχή 

7.1 Σχετικές διατάξεις 

- EVFTA Πρωτόκολλο καταγωγής: 

 Άρθρο 5 

7.2 Εφαρμογή ανοχής 

Στην EVFTA, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που 

κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα του προϊόντος, εφόσον το καθαρό βάρος ή η αξία 

τους δεν υπερβαίνει 

• 10% του βάρους του προϊόντος για γεωργικά και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που εμπίπτουν 

στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονισμένου συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα 

προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16 

• 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για βιομηχανικά προϊόντα εκτός από υφάσματα 

και ρούχα 

Ειδικές ανοχές εφαρμόζονται για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ρούχα που ταξινομούνται 

στα Κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στη Σημείωση 6 και στη Σημείωση 7 του 

Παραρτήματος Α "Εισαγωγικές σημειώσεις στον κατάλογο του Παραρτήματος II". 

Η ανοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπερβεί οποιοδήποτε όριο μέγιστης τιμής μη 

καταγόμενων υλών που αναφέρεται στους ειδικούς κανόνες για το προϊόν. 

Η ανοχή πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή στο επίπεδο της μονάδας πιστοποίησης του προϊόντος, 

όπως ορίζεται στο ΕΣ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση κονσερβοποιημένου τόνου, η μονάδα 

πιστοποίησης είναι ένα δοχείο τόνου και όχι ένα κοντέινερ κονσερβών για παράδειγμα. Επομένως, ο 

κανόνας  καταγωγής  πρέπει να τηρείται στο επίπεδο του κουτιού. Συνεπώς, η ανοχή του 10% των 

μη καταγόμενων ψαριών μπορεί να εφαρμοστεί, αλλά θα πρέπει να τηρείται στο επίπεδο της 

κονσέρβας, πράγμα που πρακτικά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. 

7.3 Ανοχή για προϊόντα του Κεφαλαίου 62 

Για προϊόντα που εμπίπτουν στον κανόνα για  το « ex κεφάλαιο 62», ο κανόνας για το συγκεκριμένο 

προϊόν στην EVFΤΑ έχει ως εξής:  

ex κεφάλαιο 62 

 

Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά· 

εκτός από τα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση 

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

σύνθεση της οποίας προηγείται 

τύπωση συνοδευόμενη από δύο 

τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας 

ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, 

λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 

σταθεροποίηση, χνούδιασμα, 

καλανδράρισμα, κατεργασία για την 

αντοχή στη συστολή και στο 

τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, 

επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία 

για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), 

υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 

χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων 

υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 

% της τιμής εκ του εργοστασίου του 

προϊόντος ( 3 ), ( 5 ). 
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Αν και οι υποσημειώσεις (3) και (5) που αναφέρονται στις ανοχές στα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα αναφέρονται στον δεύτερο εναλλακτικό κανόνα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι 

υποσημειώσεις ισχύουν και για τους δύο εναλλακτικούς κανόνες. Στη συνέχεια, οι ανοχές ισχύουν 

επίσης στην περίπτωση που το προϊόν λαμβάνεται με «ύφανση συνοδευόμενη από εργασίες 

(συμπεριλαμβανομένης της κοπής)» (πρώτος εναλλακτικός κανόνας) και όχι μόνο στην περίπτωση 

που το προϊόν λαμβάνεται με «σύνθεση που προηγείται εργασιών εκτύπωσης  που συνοδεύονται από 

[…] ». 
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8. Κανόνας μεταφοράς 

8.1 Σχετικές διατάξεις 

- EVFTA   Πρωτόκολλο καταγωγής :  Άρθρο 13 

8.2 Μη τροποποίηση 

Το πρωτόκολλο καταγωγής EVFTA προβλέπει έναν κανόνα μη τροποποίησης και όχι έναν 

αυστηρότερο κανόνα απευθείας  μεταφοράς. 

Τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ/Βιετνάμ θα πρέπει να είναι τα ίδια προϊόντα που εξάγονται από 

το Βιετνάμ/την ΕΕ. Δεν πρέπει να τροποποιούνται, να μεταβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο ή να 

υπόκεινται σε εργασίες διαφορετικές από τις εργασίες για τη διατήρηση αυτών στη  κατάσταση τους 

ή άλλες  εκτός από την προσθήκη ή την τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε 

άλλης τεκμηρίωσης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένες εγχώριες απαιτήσεις 

του μέρους εισαγωγής. 

Η αποθήκευση των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν τα προϊόντα παραμείνουν υπό 

τελωνειακή επιτήρηση στη (τις) χώρα (ες) διαμετακόμισης. 

Ο διαχωρισμός των αποστολών μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν πραγματοποιείται με ευθύνη του 

εξαγωγέα, εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη (τις) χώρα (ες) 

διαμετακόμισης. 

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης σε τρίτη χώρα, είναι αναγκαίο να μπορεί 

να αποδειχθεί  ότι η αποστολή ή, σε περίπτωση διάσπασης αποστολών, τα μέρη της αποστολής που 

άφησαν από το μέρος εξαγωγής, είναι ίδια με αυτά που φθάνουν στο μέρος εισαγωγής. 

Οι τελωνειακές αρχές του μέρους εισαγωγής ενδέχεται να απαιτούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 

ότι τα προϊόντα καταγωγής δεν έχουν υποβληθεί σε καμία διαδικασία μεταποίησης που δεν 

επιτρέπεται. 

Η απαιτούμενη απόδειξη μπορεί να δοθεί με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων: 

α) έγγραφα συμβατικής μεταφοράς, όπως φορτωτικές · 

β) πραγματική  ή συγκεκριμένη  απόδειξη που βασίζεται στη σήμανση ή την αρίθμηση των 

συσκευασιών · 

γ) κάθε απόδειξη που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα · 

δ) πιστοποιητικό μη χειραγώγησης που παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή των 

χωρών διέλευσης ή διάσπασης, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αποδεικνύει ότι τα 

εμπορεύματα παρέμειναν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή τις χώρες διαμετακόμισης ή 

διάσπασης. 

Το Βιετνάμ επιβεβαίωσε ότι ο εισαγωγέας μπορεί να αποφασίσει ποιο έγγραφο θα παράσχει για να 

αποδείξει ότι τηρήθηκε ο κανόνας μη χειραγώγησης. Οι τελωνειακές αρχές στο Βιετνάμ δεν θα 

απαιτήσουν  συγκεκριμένα έναν τύπο εγγράφου και δεν θα ζητήσουν σε συστηματική βάση 

πιστοποιητικό μη χειραγώγησης. 
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9. Μεταβατικές ρυθμίσεις 

9.1 Σχετικές διατάξεις 

- EVFTA Πρωτόκολλο καταγωγής: 

  Άρθρο 38 (μεταβατικές διατάξεις) 

  Άρθρο 19 (προϋποθέσεις για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής) 

  Άρθρο 17 (πιστοποιητικά καταγωγής  που εκδίδονται εκ των υστέρων) 

9.2 Επεξήγηση 

Εμπορεύματα δύνανται  να επωφεληθούν από τις διατάξεις της Συμφωνίας  εάν αυτά 

συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της  EVFTA και «τα οποία κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής της Συμφωνίας, βρίσκονται είτε στα Μέρη, σε διαμετακόμιση, σε 

προσωρινή αποθήκευση, σε τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, υπόκεινται στην υποβολή 

αποδεικτικού  καταγωγής που εκδόθηκε αναδρομικά στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 

μέρους εισαγωγής και, εφόσον ζητηθεί, απόδειξη  σύμφωνα με το άρθρο 13 (Μη τροποποίησης) 

που  δείχνει ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν τροποποιηθεί »(Άρθρο 38 για τις μεταβατικές διατάξεις). 

Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την εφαρμογή των μεταβατικών μέτρων. Δηλ. τα μεταβατικά 

μέτρα δεν περιορίζονται για ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της EVFTA. Ωστόσο, 

υπάρχει ένα όριο 2 ετών που ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5  για την αναδρομική σύνταξη ή 

έκδοση δηλώσεων καταγωγής . 

Τα εμπορεύματα που βρίσκονται ήδη σε αποθήκες του μέρους εισαγωγής κατά τη στιγμή έναρξης 

ισχύος της EVFTA καλύπτονται από τα μεταβατικά μέτρα, δηλαδή μπορούν να επωφεληθούν από 

την EVFTA εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. Παρακάτω). 

Για εμπορεύματα καταγωγής Βιετνάμ που εξήχθησαν πριν από την έναρξη ισχύος της EVFTA 

Όταν τα εμπορεύματα έχουν εξαχθεί από το Βιετνάμ πριν από την έναρξη ισχύος της EVFTA αλλά 

δεν έχουν εκτελωνιστεί ακόμη και βρίσκονται είτε στα μέρη, σε διαμετακόμιση, σε προσωρινή 

αποθήκευση, σε τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR. 

1 πρέπει να εκδίδεται αναδρομικά ή η δήλωση καταγωγής (για αποστολές αξίας κάτω των 6000 

EUR) πρέπει να συντάσσεται σε αντίγραφο του τιμολογίου ή σε αντίγραφο άλλου εμπορικού 

εγγράφου που σχετίζεται με τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στον εισαγωγέα στην ΕΕ. Η 

ημερομηνία της δήλωσης καταγωγής, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI του πρωτοκόλλου 

καταγωγής EVFTA, δεν μπορεί να παραλειφθεί (βλέπε υποσημείωση 3 του παραρτήματος VI) και 

πρέπει να είναι η ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης καταγωγής, η οποία δεν μπορεί να είναι πριν 

από την θέση σε  ισχύ της συμφωνίας. 

Η διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού κυκλοφορίας  EUR.1 εκ των υστέρων στο πλαίσιο της 

εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων είναι η ίδια με τη διαδικασία λήψης πιστοποιητικού 

κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 κατά την εξαγωγή (βλέπε 2.4. Εκ των υστέρων έκδοση 

πιστοποιητικού καταγωγής ). 

Το άρθρο 19 παράγραφος 5  θεσπίζει τον κανόνα για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής εκ των 

υστέρων (μετά την εξαγωγή). 

Για εμπορεύματα καταγωγής ΕΕ που εξάγονται πριν από την έναρξη ισχύος της EVFTA 
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Όταν τα εμπορεύματα έχουν εξαχθεί από την ΕΕ πριν από την έναρξη ισχύος της EVFTA αλλά δεν 

έχουν εκτελωνιστεί ακόμη και βρίσκονται είτε στα μέρη, σε διαμετακόμιση, σε προσωρινή 

αποθήκευση, σε τελωνειακές αποθήκες ή σε ελεύθερες ζώνες, η δήλωση καταγωγής θα πρέπει να 

συντάσσεται σε αντίγραφο του τιμολογίου ή σε αντίγραφο άλλου εμπορικού εγγράφου που 

σχετίζεται με τα εμπορεύματα που αποστέλλονται στον εισαγωγέα στο Βιετνάμ. Η ημερομηνία της 

δήλωσης καταγωγής, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI του πρωτοκόλλου καταγωγής της EVFTA, 

δεν μπορεί να παραλειφθεί (βλέπε υποσημείωση 3 του παραρτήματος VI) και πρέπει να είναι η 

ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης καταγωγής, η οποία δεν μπορεί να είναι πριν από τη θέση σε 

ισχύ της EVFTA. 

Το άρθρο 19 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παράγραφος 5  θεσπίζουν τον κανόνα 

για την εκ των υστέρων δήλωση καταγωγής (μετά την εξαγωγή). 
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10. Ειδικοί κανόνες για το προϊόν 

10.1        Σχετικές διατάξεις 

- EVFTA: 

         Παράρτημα I και Παράρτημα II του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA 

10.2          Σκοπός 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο συγκεκριμένος κανόνας  προϊόντος που εφαρμόζεται για κάθε 

προϊόν, πρέπει να καθοριστεί η ταξινόμηση του προϊόντος στο Εναρμονισμένο Σύστημα . Το 

παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου Καταγωγής  EVFTA παρέχουν τον κατάλογο 

όλων των ειδικών κανόνων για το προϊόν ανάλογα με την κατάταξή τους. 

Αυτό το τμήμα του εγγράφου οδηγιών  δεν έχει στόχο να εξηγήσει κάθε συγκεκριμένο κανόνα για 

κάθε προϊόν, αλλά να παράσχει πληροφορίες σχετικά με ορισμένους κανόνες όταν απαιτείται 

πρόσθετη οδηγία. 

10.3         Κανόνας ειδικού προϊόντος για το Κεφάλαιο 19 

Ο ειδικός κανόνας για το κεφάλαιο 19 στο πρωτόκολλο προέλευσης EVFTA έχει ως εξής: 

 

 

 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ(1) 

 

 

Περιγραφή του  Προϊόντος (2) 

 
Απαιτούμενη επεξεργασία ή 

μεταποίηση (3) 

 

 
Κεφάλαιο 19 

 

 
Παρασκευάσματα με βάση τα 

δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα 

κάθε είδους ή το γάλα· είδη 

ζαχαροπλαστικής. 
 
 

 

 
Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος, στην οποία: — το βάρος 
των χρησιμοποιούμενων υλών των 
κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν υπερβαίνει 
το 20 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος· — το βάρος των 
χρησιμοποιούμενων υλών των 
κλάσεων 1006 και 1101 έως 1108 δεν 
υπερβαίνει το 20 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος· — το ατομικό 
βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών 
του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 
20 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος· — το ατομικό βάρος της 
χρησιμοποιούμενης ζάχαρης δεν 
υπερβαίνει το 40 % του βάρους του 
τελικού προϊόντος· και — το συνολικό 
συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και 
των χρησιμοποιούμενων υλών του 
κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 50 % 
του βάρους του τελικού προϊόντος. 

   

• Ο περιορισμός της ζάχαρης που γίνεται μνεία στο 4ο σημείο του κανόνα αναφέρεται στη μη 

καταγόμενη ζάχαρη των κλάσεων 17.01 και 17.02 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενός 
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προϊόντος του Κεφαλαίου 19. Η ζάχαρη που περιέχεται σε άλλα μη καταγόμενα «έτοιμα» ενδιάμεσα 

υλικά που ενσωματώνονται ως τέτοια δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

• Η λέξη «ατομικό» στο τρίτο σημείο του κανόνα πρέπει να διαβαστεί ως όλα τα υλικά του 

κεφαλαίου 4 μαζί και όχι το καθένα ξεχωριστά. 

• Η λέξη «ατομικό» στο τέταρτο σημείο του κανόνα πρέπει να αναγνωσθεί ως όλη η ζάχαρη των 

κλάσεων 17.01 και 17.02 μαζί και όχι η κάθε μία ξεχωριστά. 

11. GSP vs ΣΕΣ 

11.1   Σχετικές διατάξεις 

 

-EVFTA: 

          Παράρτημα 2-Α 

           Άρθρο 13 του πρωτοκόλλου καταγωγής EVFTA 

- Νομική βάση της ΕΕ: 

          Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 978/2012 

          Άρθρο 69 UCC-IA 

          Άρθρο 101 UCC-IA 

11.2   Ωφέλεια  από το ΣΓΠ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 , παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισμού ΣΓΠ (Κανονισμός (ΕΕ) 

978/2012), μια δικαιούχος χώρα χάνει το όφελος του ΣΓΠ 2 χρόνια μετά την εφαρμογή μιας 

συμφωνίας μεταξύ της χώρας και της ΕΕ: 

β) η απόφαση απομάκρυνσης μιας δικαιούχου χώρας από τον κατάλογο δικαιούχων χωρών ΣΓΠ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου και βάσει του σημείου β) του άρθρου 4 

παράγραφος 1 , εφαρμόζεται δύο χρόνια μετά την ημερομηνία εφαρμογής μιας προτιμησιακής 

συμφωνίας πρόσβασης στην αγορά.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για λόγους διαχείρισης και στατιστικής συνέπειας, το Βιετνάμ θα 

διατηρήσει το όφελος του ΣΓΠ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των 2 ετών και 5 μηνών, όταν το GSP και η EVFTA θα ισχύουν 

παράλληλα, οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς μπορούν να αποφασίσουν ποια ρύθμιση προτιμούν να 

χρησιμοποιήσουν. Ένας εξαγωγέας μπορεί για παράδειγμα να αποφασίσει να συνεχίσει να 

χρησιμοποιεί το ΣΓΠ όταν, σε πρώτη φάση, συμμορφώνεται με τον κανόνα για το συγκεκριμένο 

προϊόν σύμφωνα με το ΣΓΠ αλλά όχι με τον κανόνα για το συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με τη ΣΕΣ. 

11.3 Δασμός  που εφαρμόζεται στη ΣΕΣ 

Η Συμφωνία περιέχει τον εφαρμοζόμενο δασμό.. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Παράρτημα 2-Α, Τμήμα Α, σημείο 3 (γενικές διατάξεις) της EVFTA, όταν μια 

απαίτηση για προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση υποβάλλεται από έναν εισαγωγέα στην ΕΕ στο 

πλαίσιο της ΣΕΣ, και όταν  ο εφαρμοστέος δασμός είναι λιγότερο συμφέρων από αυτήν του ΣΓΠ, θα 

εφαρμοστεί αντί αυτού ο συντελεστής δασμού ΣΓΠ.  Το εφαρμοστέο ποσοστό  ΣΓΠ καθορίζεται στην 

τιμή της ημέρας πριν από την έναρξη ισχύος της EVTA (31 Ιουλίου 2020) και τυχόν μεταγενέστερες 
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αλλαγές στα ποσοστά ΣΓΠ δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα πρώτα 7 έτη 

εφαρμογής της EVFTA. 

 

 

Παράρτημα 2-Α 

Μείωση ή κατάργηση δασμών 

Τμήμα Α - Γενικές διατάξεις 

 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2.7 (Μείωση ή κατάργηση των τελωνειακών δασμών), ο 

προτιμησιακός δασμός της Ένωσης βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να είναι υψηλότερος από τους δασμούς της Ένωσης που εφαρμόζονται σε εμπορεύματα καταγωγής 

Βιετνάμ την ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει από την ημερομηνία αυτή έως το έβδομο έτος μετά την έναρξη ισχύος. 

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον ισχύει το ΣΓΠ, ο δασμός δεν θα είναι ποτέ παράγοντας απόφασης για τη 

χρήση του ΣΓΠ ή της ΕΖΕΣ. Η EVFTA θα είναι πάντοτε τουλάχιστον το ίδιο συμφέρουσα με το GSP. 

 

11.4 Απόδειξη καταγωγής 

Όταν πραγματοποιείται εξαγωγή βάσει του ΣΓΠ, ισχύουν οι κανόνες καταγωγής του ΣΓΠ, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τα πιστοποιητικά καταγωγής. Ειδικότερα, για εξαγωγή 

από το Βιετνάμ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΣΓΠ, απαιτείται δήλωση καταγωγής που έχει 

καταχωριστεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα (μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου για την 

εφαρμογή του συστήματος REX, που παρατάθηκε, λόγω της κρίσης  του OVID -19 , έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020). 

 

Στην ΕΕ, ένας εισαγωγέας δεν θα μπορεί  να απαιτήσει το όφελος του ΣΓΠ χρησιμοποιώντας ένα 

πιστοποιητικό καταγωγής όπως καθορίζεται από την EVFTA. Αντιστρόφως, ένας εισαγωγέας δεν θα 

είναι σε θέση να διεκδικήσει το όφελος της EVFTA χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό καταγωγής 

όπως καθορίζεται από το ΣΓΠ. 
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12. Επικοινωνία 

Σε περίπτωση που το έγγραφο οδηγιών  και/ή το νομικό κείμενο της EVFTA δεν απάντησαν στην 

ερώτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη DG TAXUD:  

TAXUD-E5-EU-VIETNAM-FTA@ec.europa.eu . 

 

13. Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

ROSA: το εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων προέλευσης στην Access2Markets. Προσφέρει 

οδηγίες με απλά βήματα για να καθορίσετε τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων σας: 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa 
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