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αο θνηλνπνηνχκε γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ηε πκθσλία Ειεπζέξσλ πλαιιαγψλ 
κεηαμχ Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Δεκνθξαηίαο ηεο Κνξέαο θαη ζαο ελεκεξψλνπκε φηη ε 
αλαθεξφκελε ζην ζέκα πκθσλία ηίζεηαη πξνζσξηλά ζε εθαξκνγή από 1εο Ηνπιίνπ 2011 
ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Γελ. Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ (L 168/28-6-2011). 

Η πκθσλία απηή απνηειείηαη απφ 15 Κεθάιαηα, απφ Παξαξηήκαηα θαη Πξνζαξηήκαηα ζε 
απηά, θαζψο θαη απφ 3 Πξσηφθνιια. Λφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ηεο (πεξίπνπ 1500 ζειίδεο) 
ε Τπεξεζία καο απνθάζηζε λα θνηλνπνηήζεη κφλν ην Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο. 

Η αλαθεξφκελε πκθσλία θαζψο θαη ε Απφθαζε 2011/265/ΕΕ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
16.9.2010, γηα ηελ ππνγξαθή εμ νλφκαηνο ηεο Ε.Ε. θαη ηελ πξνζσξηλή εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ 
πκθσλίαο φπσο επίζεο θαη ν Καλ(ΕΕ) 511/2011 δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 
Ε.Ε (L145/31.5.2011). 
Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα ελ ιφγσ λνκηθά θείκελα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Επίζεκεο Εθεκεξίδαο ηεο Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/ θαη πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ησλ 
δαζκψλ ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_el.htm. 

 
Α. ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΓΑΜΧΝ 

 
Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη εηζαγσγηθνί δαζκνί θαηαξγνχληαη εμ’ νινθιήξνπ ακέζσο κε ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηεο πκθσλίαο, εληνχηνηο γηα νξηζκέλα εκπνξεχκαηα πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή 
κείσζε ησλ δαζκψλ ζε κηα πεξίνδν 21 εηψλ, ελψ γηα νξηζκέλα ειάρηζηα εκπνξεχκαηα 
πξνβιέπεηαη λα παξακείλνπλ ακεηάβιεηνη νη ηζρχνληεο ζήκεξα δαζκνινγηθνί ζπληειεζηέο. 

Εηδηθφηεξα, ην άξζξν 2.5 ηεο πκθσλίαο πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε, απφ θάζε 
ζπκβαιιφκελν κέξνο, ησλ δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα εκπνξεχκαηα θαηαγσγήο ηνπ άιινπ 
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ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη 
ζην Παξάξηεκα 2-Α). 

ην άξζξν 2.6 ηεο πκθσλίαο, νξίδεηαη φηη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, εθηφο εάλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε πκθσλία, δελ κπνξεί λα απμήζεη νπνηνλδήπνηε ππάξρνληα 
δαζκφ, νχηε λα εγθξίλεη λέν δαζκφ, γηα εκπνξεχκαηα θαηαγσγήο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ 
κέξνπο (Ρήηξα αθηλεηνπνίεζεο-Standstill). Απηφ δελ εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα ελφο 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα απμήζεη έλα δαζκφ ζην επίπεδν πνπ έρεη νξηζηεί ζηνλ πίλαθα 
ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα 2-Α χζηεξα απφ κνλνκεξή 
κείσζε. 

ην Παξάξηεκα 2-Α ηεο πκθσλίαο, εκπεξηέρνληαη ηφζν ην Δαζκνιφγην ηεο Νφηηαο 
Κνξέαο κε ηηο δαζκνινγηθέο παξαρσξήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε Νφηηα Κνξέα  γηα ηηο 
εηζαγσγέο απφ ηελ Ε.Ε (ζειίδεο 86 έσο 524), φζν θαη ην Κνηλφ Δαζκνιφγην ηεο Ε.Ε κε ηηο 
δαζκνινγηθέο παξαρσξήζεηο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε Ε.Ε γηα ηηο εηζαγσγέο απφ ηε Νφηηα Κνξέα 
(ζειίδεο 525-1123).  
Οη  «βαζηθνί δαζκνινγηθνί ζπληειεζηέο» θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εκθαλίδνληαη ζηελ ηξίηε 
ζηήιε ηνπ πίλαθα θαη ζηελ ηέηαξηε ζηήιε «θαηεγνξία ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο δαζκψλ», 
εκθαλίδεηαη ν θσδηθφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ρξνλνδηάγξακκα κείσζεο ησλ δαζκψλ. Ο θάζε 
θσδηθφο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο, νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα  2-Α ηεο πκθσλίαο (ζειίδεο 83-85).  

Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ν θσδηθφο «0», ζεκαίλεη εμ’ νινθιήξνπ θαηάξγεζε ησλ 
δαζκψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πκθσλίαο, ν θσδηθφο «2» ζεκαίλεη θαηάξγεζε δαζκψλ 
εληφο ηξηψλ εηήζησλ ζηαδίσλ ίζεο δηάξθεηαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο ηεο πκθσλίαο, ν θσδηθφο «3» ζεκαίλεη θαηάξγεζε δαζκψλ εληφο ηεζζάξσλ  εηήζησλ 
ζηαδίσλ ίζεο δηάξθεηαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πκθσλίαο,  
ν θσδηθφο «5» ζεκαίλεη θαηάξγεζε δαζκψλ εληφο έμη  εηήζησλ ζηαδίσλ ίζεο δηάξθεηαο, αξρήο 
γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πκθσλίαο θαη νχησ θαζ’ εμήο.  

Σα εηήζηα ζηάδηα ππνινγίδνληαη αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ 
ηεο πκθσλίαο, ήηνη σο «έηνο έλα» ινγίδεηαη ην δσδεθάκελν απφ 1.7.2011 έσο 30.6.2012, σο 
«έηνο δχν» ινγίδεηαη ην δσδεθάκελν απφ 1.7.2012 έσο 30.6.2013, θαη νχησ θαζ’εμήο 
(παξάξηεκα 2-Α, παξάγξαθνο 5 ηεο πκθσλίαο). 

Εμαίξεζε απνηεινχλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπ Κεθαιαίνπ 87 ηεο Ο πνπ ππάγνληαη ζηελ 
θαηεγνξία ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο «3» γηα ηα νπνία νη δαζκνινγηθνί ζπληειεζηέο κεηψλνληαη  
αξρηθά θαηά 30 % απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πκθσλίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά 
20%  ζηαδηαθά, κε κεδεληζκφ ησλ δαζκψλ ζε ρξνληθή πεξίνδν πέληε εηψλ (παξαπνκπή ζει. 
83). 

Δηεπθξηλίδεηαη φηη, νη βαζηθνί δαζκνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην δαζκνιφγην 
ηεο Ν. Κνξέαο θαη ηεο ΕΕ αληίζηνηρα,  εκθαίλνληαη ζηε ζηήιε 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2-Α θαη 
αληαλαθινχλ ηνπο δαζκνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε  ζηηο           
6 Μαΐνπ 2007.  

Σν Πξνζάξηεκα 2-Α-2 ηνπ Παξαξηήκαηνο 2-Α (ζειίδα 1132) αλαθέξεηαη αθελφο ζηε 
ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ θαη΄αμίαλ δαζκψλ, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ησλ γεσξγηθψλ 
εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ εηζφδνπ (πεξίπησζε 2) θαη 
αθεηέξνπ ζηα γεσξγηθά εκπνξεχκαηα ζηα νπνία θαηαξγνχληαη νη δαζκνί είηε απφ ηελ έλαξμε 
ηεο πκθσλίαο (πεξίπησζε 3α)  είηε ζε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα (πεξίπησζε 3β). 

 
Β. ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

 
Οη Καλφλεο Καηαγσγήο θαη νη κέζνδνη δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο, (ζειίδεο 1344 έσο 1414). 
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1. ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ «ΚΑΣΑΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ» (άξζξν 2)   
 
Θεσξνχληαη σο πξντφληα θαηαγσγήο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο :   

-ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη εμ νινθιήξνπ ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο   
-ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο θαη πεξηέρνπλ χιεο πνπ δελ έρνπλ 
παξαρζεί εμ νινθιήξνπ ζε απηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη χιεο απηέο έρνπλ ππνζηεί επαξθή 
επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη φξνη ηνπ πίλαθα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ή ζην Παξάξηεκα ΙΙα ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο.  
-ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζε έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο απνθιεηζηηθά απφ χιεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο θαηαγφκελα πξντφληα ή πξντφληα θαηαγσγήο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν 
Καηαγσγήο. 
 

2. ΧΡΔΤΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ (άξζξν 3) 
 

Σα πξντφληα ζεσξνχληαη θαηαγφκελα ή πξντφληα θαηαγσγήο ελφο ζπκβαιιφκελνπ 
κέξνπο, εάλ παξάγνληαη εθεί κε ηελ ελζσκάησζε πιψλ πνπ θαηάγνληαη απφ ην άιιν 
ζπκβαιιφκελν κέξνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επεμεξγαζία ή ε κεηαπνίεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε, ππεξβαίλεη ηηο αλεπαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο  πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζην άξζξν 6 ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο. 
Σα πξντφληα απηά δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ππνζηεί επαξθείο επεμεξγαζίεο ή κεηαπνηήζεηο.  
 

3. ΔΠΑΡΚΧ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ Ή ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ – ΚΑΝΟΝΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΑΝΟΥΖ (άξζξν 5) 

 
Σα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ παξαρζεί εμ νινθιήξνπ ζηελ ΕΕ ή ζηελ Νφηηα Κνξέα 

ζσξείηαη φηη ππέζηεζαλ επαξθή επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε, φηαλ πιεξνχληαη νη θαλφλεο 
θαηαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ή ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ α) 
ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο.  

Καηά παξέθθιηζε ησλ θαλφλσλ θαηαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πξναλαθεξφκελα 
Παξαξηήκαηα, είλαη δπλαηή, γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξντφληνο, ε ρξεζηκνπνίεζε κε 
θαηαγφκελσλ πιψλ, κέρξη πνζνζηνχ 10% επί ηεο ηηκήο εθ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξντφληνο 
(Καλφλαο γεληθήο αλνρήο).  
Ωζηφζν επηζεκαίλνπκε ηα παξαθάησ:  

α) Ο θαλφλαο γεληθήο αλνρήο 10% δελ εθαξκφδεηαη ζηα πθαληνπξγηθά  πξντφληα ησλ 
θεθαιαίσλ 50 έσο 63 ηνπ Ελαξκνληζκέλνπ πζηήκαηνο. 

β) Όηαλ ν πξνβιεπφκελνο θαλφλαο θαηαγσγήο, είλαη θαλφλαο πνζνζηνχ δελ κπνξεί λα 
γίλεη ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ κέζσ ηνπ θαλφλα γεληθήο αλνρήο.  

γ) Οη επεμεξγαζίεο πνπ πθίζηαληαη νη χιεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ θαλφλα αλνρήο, 
πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ειάρηζηεο.  
 

4. ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Ζ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ (άξζξν 6) 
 
Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, νη επεμεξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 απηνχ, δελ πξνζδίδνπλ θαηαγσγή ζηα εκπνξεχκαηα, 
αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 5. 
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5. ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ (άξζξν 13 ) 
 
Η πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πκθσλία, εθαξκφδεηαη 

κφλν ζηα πξντφληα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απεπζείαο κεηαθνξάο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  

Ωζηφζν, πξντφληα πνπ απνηεινχλ κία θαη κφλν απνζηνιή κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη 
κέζσ άιισλ εδαθψλ κε κεηαθφξησζε ή πξνζσξηλή απνζήθεπζε ζε απηά ηα εδάθε, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηα πξντφληα δελ ηίζεληαη ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζηε ρψξα δηακεηαθφκηζεο ή 
απνζήθεπζεο θαη  δελ πθίζηαληαη  άιιεο εξγαζίεο εθηφο απφ ηελ εθθφξησζε, ηελ 
επαλαθφξησζε ή νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζή ηνπο ζε θαιή 
θαηάζηαζε.  

Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηήξεζεο ηνπ θαλόλα ηεο απεπζείαο κεηαθνξάο, είλαη 
απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ζην Σειωλείν:  
-ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο κεηαθφξησζεο ή απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ θαηαγσγήο 
ζε ηξίηεο ρψξεο  
-έλα εληαίν έγγξαθν κεηαθνξάο πνπ θαιχπηεη ηε δηέιεπζε απφ ην ζπκβαιιφκελν κέξνο 
εμαγσγήο κέζσ ηεο ρψξαο δηακεηαθφκηζεο ή 
-βεβαίσζε ηεο ρψξαο δηακεηαθφκηζεο κε ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ, ηηο εκεξνκελίεο 
εθθφξησζεο θαη επαλαθφξησζεο, ηα νλφκαηα ησλ πινίσλ ή ινηπψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο 
ζπλζήθεο παξακνλήο ζηε ρψξα δηακεηαθφκηζεο. 
 

6. ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΓΑΜΧΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΓΑΜΟΤ - ΚΑΝΟΝΑ DRAWBACK 
(άξζξν 14) 
 

χκθσλα κε ηνλ θαλφλα  «Drawback» (Επηζηξνθή Δαζκψλ) νη δαζκνί πνπ 
θαηαβάιινληαη γηα χιεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξαγσγή ελφο ηειηθνχ πξντφληνο, 
επηζηξέθνληαη, φηαλ ην ελ ιφγσ πξντφλ εμάγεηαη.  
Εηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε εηζαγσγψλ ησλ πιψλ θαηαγσγήο 
ηξίησλ ρσξψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ελ ιφγσ πξντφλ, πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ην 
αλαθεξφκελν  άξζξν,  κεηά ηελ παξέιεπζε  5 εηψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πκθσλίαο θαη κεηά 
απφ δηαβνπιεχζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, εηδηθή ξήηξα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο επηζηξνθήο δαζκψλ επί ησλ κε θαηαγφκελσλ πιψλ, ζε πνζνζηφ έσο 5%.    
 

7. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ - ΗΥΤ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΓΧΓΖ - 
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΔΞΑΓΧΓΔΑ (άξζξα 15 έωο 18) 

 
Σα πξντφληα θαηαγσγήο Νφηηαο Κνξέαο θαη Ε.Ε, ππάγνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο, 

εθαηέξσζελ, ζε θαζεζηψο πξνηηκεζηαθήο κεηαρείξηζεο βάζεη ηεο πκθσλίαο. Η απόδεημε ηεο 
πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο παξέρεηαη κε ηε «ΓΖΛΧΖ ΚΑΣΑΓΧΓΖ», ηελ νπνία ζπληάζζεη ν 
εμαγωγέαο κε δαθηπινγξάθεζε, επίζεζε ζθξαγίδαο ή κε εθηχπσζε ζην ηηκνιόγην, ζην 
δειηίν παξάδνζεο ή ζε άιιν εκπνξηθό έγγξαθν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
πξντφληα κε επαξθείο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζή ηνπο. Εάλ ε δήισζε 
είλαη ρεηξφγξαθε, πξέπεη λα γξάθεηαη κε κειάλη θαη κε θεθαιαίνπο ραξαθηήξεο. 

Η δήισζε θαηαγσγήο ηζρύεη γηα 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο θαη ε 
ππαγσγή ζην θαζεζηψο πξνηηκεζηαθήο δαζκνινγηθήο κεηαρείξηζεο πξέπεη λα δεηείηαη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο απφ ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζαγσγήο (άξζξν 
18).  

Η δήισζε θαηαγσγήο κπνξεί λα ζπληαρζεί:  
α)   απφ εγθεθξηκέλν εμαγωγέα, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ησλ πξνο εμαγσγή πξντφλησλ,   ή  
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β) απφ νπνηνλδήπνηε εμαγωγέα, γηα θάζε απνζηνιή πνπ απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
δέκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ πξντφληα θαηαγσγήο, ε ζπλνιηθή αμία ηωλ νπνίωλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 6.000 επξώ (άξζξν 16 παξ.1)· 
  Σν θείκελν ηεο «δήισζεο θαηαγσγήο» πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηνπ 
Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο, έρεη σο εμήο:  
«Ο εμαγωγέαο ηωλ πξνϊόληωλ πνπ θαιύπηνληαη από ην παξόλ έγγξαθν (άδεηα ηειωλείνπ 
ππ’ αξηζ. … ) δειώλεη όηη, εθηόο εάλ δειώλεηαη ζαθώο άιιωο, ηα πξνϊόληα απηά είλαη 
πξνηηκεζηαθήο θαηαγωγήο ….»  

Μεηά ηηο ιέμεηο «πξνηηκεζηαθήο θαηαγσγήο», αλαγξάθεηαη ε θαηαγσγή ησλ πξντφλησλ. 
Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο αθνξά, εμ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη, πξντφληα θαηαγφκελα απφ ηε 
Θένπηα θαη ηε Μειίιηα, ν εμαγσγέαο πξέπεη λα ηα αλαθέξεη ζαθψο ζην έγγξαθν επί ηνπ νπνίνπ 
ζπληάζζεηαη ε δήισζε κε ην ζχκβνιν «CM». 

Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο ζπληάζζεηαη απφ εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 17, ν αξηζκφο αδείαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ εμαγσγέα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζέζε 
εληφο ηεο παξελζέζεσο ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ. Όηαλ ε δήισζε θαηαγσγήο δελ ζπληάζζεηαη απφ 
εγθεθξηκέλν εμαγσγέα, παξαιείπνληαη νη ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξελζέζεηο ή παξακέλεη ν 
ρψξνο θελφο. 

Οη δειψζεηο θαηαγσγήο θέξνπλ ζε πξωηόηππν ηελ ηδηόρεηξε ππνγξαθή ηνπ 
εμαγωγέα. Ωζηφζν, ν εγθεθξηκέλνο εμαγσγέαο δελ απαηηείηαη λα ππνγξάθεη ηηο ελ ιφγσ 
δειψζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη δεζκεπηεί εγγξάθσο ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εμαγσγήο φηη απνδέρεηαη πιήξσο ηελ επζχλε γηα θάζε δήισζε 
θαηαγσγήο ζην φλνκά ηνπ, ζαλ λα ηελ είρε ππνγξάςεη ηδηνρείξσο (άξζξν 16 παξ.6). 

Ο εμαγσγέαο νθείιεη λα θπιάζζεη ηηο δειψζεηο θαηαγσγήο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 
πνπ απνδεηθλχνπλ ην ραξαθηήξα ησλ θαηαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ γηα πέληε έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο (άξζξν 23).  

 
8. ΔΗΑΓΧΓΖ Δ ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΑΠΟΣΟΛΔ (άξζξν 20) 
 
Μεηά απφ αίηεκα ηνπ εηζαγσγέα επηηξέπνληαη νη ηκεκαηηθέο απνζηνιέο 

απνζπλαξκνινγεκέλσλ ή κε ζπλαξκνινγεκέλσλ πξντφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ γεληθνχ 
θαλφλα 2 α ηνπ Ελαξκνληζκέλνπ πζηήκαηνο (Ε), πνπ ππάγνληαη  ζην Σκήκα XVI (Κεθάιαηα 84 
θαη 85 ηνπ Ε) θαη ζην Σκήκα XVII (Κεθάιαηα 86, 87, 88 θαη 89 ηνπ Ε), θαζψο θαη ζηηο θιάζεηο 
7308 θαη 9406, κε ηελ ππνβνιή φκσο εληαίνπ απνδεηθηηθνχ θαηαγσγήο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη 
ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο πξψηεο ηκεκαηηθήο απνζηνιήο. 

 
9. ΑΠΑΛΛΑΓΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ 

ΚΑΣΑΓΧΓΖ (άξζξν 21) 
 
Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 15 ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο, δελ 

απαηηείηαη πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ θαηαγσγήο ζε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ απνζηέιινληαη 
κε ηε κνξθή κηθξνδεκάησλ κεηαμχ ηδησηψλ αμίαο κέρξη 500 επξψ ή πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 
πξνζσπηθέο απνζθεπέο ησλ ηαμηδησηψλ αμίαο κέρξη 1200 επξψ, θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ 
ΕΕ, ελψ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Κνξέα ην ελ ιφγσ πνζφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 
1000 δνιάξηα ΗΠΑ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, ηα ελ 
ιφγσ πξντφληα δελ εηζάγνληαη ζην πιαίζην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη έρεη δεισζεί φηη 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο, ρσξίο λα ππάξρεη ζην Σεισλείν θακία 
ακθηβνιία σο πξνο ηελ εηιηθξίλεηα ηεο ζρεηηθήο δήισζεο θαηαγσγήο.  

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθψλ απνζηνιψλ, ε δήισζε απηή  κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζηε 
ηαρπδξνκηθή δηαζάθεζε ή ζε άιιν έγγξαθν πνπ πξνζαξηάηαη ζε απηή. 
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10. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (άξζξα 26 θαη 27) 
 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο, ηα ζπκβαιιφκελα 
κέξε ΕΕ-Νφηηα Κνξέα, παξέρνπλ ακνηβαία ζπλδξνκή, κέζσ ησλ αξκφδησλ Σεισλεηαθψλ 
Αξρψλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ απνδεηθηηθψλ θαηαγσγήο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά ηα έγγξαθα.  
  Ο εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ησλ απνδεηθηηθψλ θαηαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη 
δεηγκαηνιεπηηθά ή θάζε θνξά πνπ νη Σεισλεηαθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο έρνπλ βάζηκεο 
ακθηβνιίεο σο πξνο ηε γλεζηφηεηα ησλ εγγξάθσλ απηψλ, σο πξνο ηελ θαηαγσγή ησλ ζρεηηθψλ 
πξντφλησλ ή ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο.  

Όηαλ ππάξρνπλ βάζηκεο ακθηβνιίεο, ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα 
δηαζθάιηζεο ησλ δαζκψλ (άξζξν 27 παξ.5). ε πεξίπησζε βάζηκσλ ακθηβνιηψλ, αλ δελ δνζεί 
απάληεζε εληφο 10 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ειέγρνπ ή εάλ ε 
απάληεζε δελ πεξηιακβάλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ 
απνδεηθηηθνχ θαηαγσγήο ή ηεο πξαγκαηηθήο θαηαγσγήο ησλ πξντφλησλ, νη Σεισλεηαθέο Αξρέο 
πνπ έρνπλ δεηήζεη ηνλ έιεγρν, αξλνχληαη ηελ πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε (άξζξν 27 παξ.7). 
 

11. ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΕΧΝΔ (άξζξν 30)  
 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ΕΕ-Νφηηα Κνξέα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ, πξνβαίλνληαο ζε φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φηη ηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη ππφ ηελ θάιπςε απνδεηθηηθνχ 
θαηαγσγήο θαη παξακέλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζε ειεχζεξε δψλε ζην έδαθφο 
ηνπο, δελ αληηθαζίζηαληαη απφ άιια εκπνξεχκαηα, νχηε ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζίεο άιιεο 
απφ απηέο πνπ απνβιέπνπλ ζηε δηαηήξεζή ηνπο ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, γηα θαηαγφκελα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη ζε ειεχζεξε 
δψλε ππφ ηελ θάιπςε απνδεηθηηθνχ θαηαγσγήο θαη πθίζηαληαη επεμεξγαζία ή κεηαπνίεζε, 
εθδίδεηαη λέν απνδεηθηηθφ θαηαγσγήο, εάλ ε επεμεξγαζία ή ε κεηαπνίεζε είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο.  
 

12. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΗΗ θαη ΗΗα) ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ ΚΑΣΑΓΧΓΖ  
 
Σα ελ ιφγσ Παξαξηήκαηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα φισλ ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ 

Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο θαζψο πεξηέρνπλ ηνπο πίλαθεο επεμεξγαζηώλ ή κεηαπνηήζεωλ 
πνπ απαηηείηαη λα δηελεξγνύληαη ζε κε θαηαγόκελεο ύιεο, ώζηε ην παξαγόκελν πξνϊόλ 
λα απνθηήζεη θαηαγόκελν ραξαθηήξα. Γηα ηε ζχληαμε ησλ δειψζεσλ θαηαγσγήο νη 
εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ελ ιφγσ Παξαξηήκαηα θαζψο θαη ην 
Παξάξηεκα Ι ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, 
πξνθεηκέλνπ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο λα ζεσξνχληαη θαηαγφκελα.  
 

13. ΛΟΓΟΗ  ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΗΜΖΗΑΚΟΤ ΚΑΘΔΣΧΣΟ ΥΧΡΗ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ 
ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟΤ ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

  
Μφλν γηα ηνπο αθφινπζνπο ζπγθεθξηκέλνπο  ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ησλ 

Επεμεγεκαηηθψλ εκεηψζεσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ Καηαγσγήο ηεο πκθσλίαο, δχλαηαη λα 
απνξξίπηεηαη ην πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο, ρσξίο επαιήζεπζε ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαγσγήο, 
θαζψο απηφ ζεσξείηαη άλεπ αληηθεηκέλνπ: 
1) Δελ έρνπλ εθπιεξσζεί ν απαηηήζεηο ηνπ θαλφλα ηεο απεπζείαο κεηαθνξάο (άξζξν 13). 
2) Σν απνδεηθηηθφ θαηαγσγήο ππνβάιιεηαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα εκπνξεχκαηα πνπ είραλ 

εηζαρζεί αξρηθά κε αζέκηηεο πξαθηηθέο. 

ΑΔΑ: 4Α35Η-ΝΨ



7 
 

3) Σν απνδεηθηηθφ θαηαγσγήο έρεη εθδνζεί απφ εμαγσγέα ρψξαο πνπ δελ είλαη ζπκβαιιφκελν 
κέξνο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 

4) Ο εηζαγσγέαο δελ ππνβάιιεη ην απνδεηθηηθφ θαηαγσγήο ζηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζαγσγήο, εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ηνπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζαγσγήο. 

 
Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
χκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηεο πκθσλίαο, ηα εκπνξεχκαηα ηα νπνία 
θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο πκθσλίαο βξίζθνληαη ζε δηακεηαθφκηζε, ζε 
πξνζσξηλή ελαπφζεζε, ζε ηεισλεηαθή απνηακίεπζε ή ζε ειεχζεξε δψλε θαη πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο λα ζεσξεζνχλ θαηαγφκελα εκπνξεχκαηα, είλαη δπλαηή ε εθ ηωλ πζηέξωλ 
έθδνζε «δήιωζεο θαηαγωγήο», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δήισζε απηή ζα πξνζθνκηζζεί ζηηο 
Σεισλεηαθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 
ηεο πκθσλίαο (1/7/2011).  
 
Δ. ΓΗΜΔΡΖ ΡΖΣΡΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 
 

Εάλ, σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ή ηεο θαηάξγεζεο ελφο δαζκνχ βάζεη ηεο πκθσλίαο, ηα 
εκπνξεχκαηα θαηαγσγήο ελφο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο εηζάγνληαη ζην έδαθνο ηνπ άιινπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζε ηφζν απμεκέλεο πνζφηεηεο θαη ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο ψζηε λα 
πξνθαινχλ ή λα ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή δεκία ζε έλαλ εγρψξην θιάδν 
παξαγσγήο νκνεηδψλ ή επζέσο αληαγσληζηηθψλ εκπνξεπκάησλ, ε ξήηξα δηαζθάιηζεο 
πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο κέηξσλ, σο δίρηπ αζθαιείαο. 

Η ξήηξα απηή ζα επηηξέπεη ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε λα αλαζηέιινπλ πεξαηηέξσ κεηψζεηο 
δαζκψλ, ή θαη λα απμάλνπλ ηνπο δαζκνχο ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα (ζην ρακειφηεξν δαζκφ 
κεηαμχ ηνπ δαζκνχ Μάιινλ Επλννχκελνπ Κξάηνπο θαη ηνπ δαζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη ζην 
παξάξηεκα 2-Α ηεο πκθσλίαο). 

Εηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλ(Ε.Ε) 511/2011, ηα θξάηε κέιε ηεο Ε.Ε 
θαζψο θαη ε ελσζηαθή βηνκεραλία έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηελ Επηηξνπή λα δηεμάγεη 
έξεπλα πνπ ζα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο δηαζθάιηζεο, ελψ ε 
Επηηξνπή, θαηά ηελ δηαπίζησζή ηεο φηη έρεη ζπληειεζηεί δεκία, κπνξεί λα ειέγμεη έλα επξχηεξν 
πεδίν παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ ελσζηαθνχ θιάδνπ παξαγσγήο.  

Η ξήηξα δηαζθάιηζεο ζα εθαξκφδεηαη κεηά απφ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζηα επαίζζεηα πξντφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξ.5 ηνπ 
θνηλνπνηνχκελνπ θαλνληζκνχ (θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη είδε έλδπζεο, ειεθηξνληθά 
θαηαλαισηηθά είδε, επηβαηηθά απηνθίλεηα).  

Η ξήηξα δηαζθάιηζεο εθαξκφδεηαη επίζεο ηφζν ζηα πξντφληα ησλ δαζκνινγηθψλ 
θιάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Πξσηνθφιινπ Καλφλσλ Καηαγσγήο ηεο 
πκθσλίαο (θιάζεηο 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 θαη 8708 ηνπ Ε ηνπ 2007), φζν 
θαη ζηα πξντφληα θαηαιφγνπ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ πνπ θαηαξηίδεη ε Επηηξνπή θαη ηα νπνία 
δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, αιιά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 
θαηαζθεπή απηνθηλήησλ θαη γηα άιινπο ζπλαθείο ηνκείο, γεγνλφο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο  γηα ηε 
βηνκεραλία απηνθηλήησλ, θαζψο ε ξήηξα απηή ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο επξσπατθήο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (άξζξν 11 παξ.1 εδ.β΄ηνπ αλσηέξσ θνηλνπνηνχκελνπ θαλνληζκνχ). 

 Η Επηηξνπή ζα ζέζεη κέηξα επηηήξεζεο, εηδηθά γηα ηνπο ηδηαίηεξα επαίζζεηνπο ηνκείο, εάλ 
ππάξρεη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε. 
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Δ. ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΑ ΦΑΛΜΑΣΑ 
 
      αο ελεκεξψλνπκε φηη, ζην Πξσηφθνιιν Καηαγσγήο ππάξρνπλ νξηζκέλα κεηαθξαζηηθά 
ζθάικαηα. πγθεθξηκέλα ν φξνο «Πιζηοποιηηικό Καηαγωγής»  ζα λνείηαη σο «αποδεικηικό 
καηαγωγής», θαη ν φξνο «Δήλωζη Τόπου Καηαγωγής» ζα λνείηαη σο «Δήλωζη Καηαγωγής»,  
ιφγσ ιαλζαζκέλεο απφδνζεο ζηελ Ειιεληθή γιψζζα. 
 

Σέινο, επηζεκαίλνπκε φηη, ε θνηλνπνηνχκελε πκθσλία δελ πξνβιέπεη ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ θπθινθνξίαο EUR1 ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηηο αξκφδηεο 
Σεισλεηαθέο Αξρέο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 
 
Σ. Οη επαγγεικαηηθνί ή ζπλδηθαιηζηηθνί θνξείο, πξνο ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, 
παξαθαινχληαη γηα ηε ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπο. 
     

       Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ α.α. 
          
 
                        ΝΗΚ. ΜΑΤΡΟΓΖΜΖΣΡΑΚΖ 
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