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                                    ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ 

                                          Αριθ. Άδειας Ε.Ε. GR01/0105/2021 

(για την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής) 

      Κατόπιν των αριθ. πρωτ.: 7132/21-5-21, 8374/15-6-21 και 9557/7-7-21 αιτήσεών σας και έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της Δ17Γ5005477ΕΞ2012/03-02-12 ΑΥΟ, περί απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της 

Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα 

και καθορισμού αρμοδιότητας για τη χορήγηση της Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα (ΦΕΚ 588/Β/05-03-12),  

β) την από 01/07/2021 Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου της ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, όπως ορίζεται στο άρθ.7 της 

Απόφασης, 

γ) τα αποτελέσματα του ελέγχου της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με τη μη τέλεση 

τελωνειακών ή φορολογικών παραβάσεων,  

δ) το Πρωτόκολλο Καταγωγής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε.- Δημοκρατίας της Κορέας 

(Νότια Κορέα) (KR), για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και για 

τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας της Απόφασης 2011/265/ΕΕ του Συμβουλίου, Αμοιβαίας Παροχής, 

σελ.1344 (σχετ. L127/14-05-11), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης 

της καταγωγής με Δήλωση Καταγωγής του εξαγωγέα στο εμπορικό τιμολόγιο ή σε κάθε εμπορικό έγγραφο, 

         σας χορηγούμε την Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης 

της προτιμησιακής καταγωγής με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ανά πάσα στιγμή ανάκλησής της.    

          Η παρούσα Άδεια σας παρέχει τη δυνατότητα να πιστοποιείτε την καταγωγή των προϊόντων  με τους 

κάτωθι κωδικούς Σ.Ο.:  

0712 90 90 - - Άλλα (Ελιές βρώσιμες) , 

1509 10 20 - - Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 

1510 00 90 Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω 

και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή κλάσματα 

με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509: - Άλλα (Ελαιόλαδο με αιθέρια έλαια: ρίγανη, φασκόμηλο, 

κρίταμο κλπ.) 

που εξάγετε στη Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

προβλέπονται από τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την 

παραπάνω χώρα, με σχετική δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό 

έγγραφο, που περιγράφει το προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της 

ταυτότητάς τους. 

 Η Δήλωση Καταγωγής μπορεί να συνταχθεί ανεξάρτητα από την αξία των προϊόντων που εξάγετε και 

χωρίς τη μεσολάβηση του αρμόδιου Τελωνείου. 
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          Ως Τελωνεία Ελέγχου και Εξαγωγής ορίζονται τα: Αερ/να Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»,   

Β’ Πειραιά, Γ’ Πειραιά, Ελευσίνας και Καλαμάτας.   

Η νόμιμη χρήση της Άδειας παρακολουθείται από τα ως άνω Τελωνεία (Ελέγχου και Εξαγωγής) καθώς και 

την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και υποχρεούστε όπως: 

1) προβαίνετε σε σύνταξη της προβλεπόμενης Δήλωσης Καταγωγής μόνο για το προϊόν που διαθέτετε, κατά 

τη στιγμή της σύνταξής της, όλες τις αναγκαίες λογιστικές αποδείξεις και στοιχεία για την απόδειξη της 

καταγωγής, 

2) αναλάβετε την πλήρη ευθύνη της χρησιμοποίησης της Άδειας, ιδίως σε περίπτωση εσφαλμένων 

Δηλώσεων ή ακατάλληλης χρήσης αυτής, 

3) ειδοποιείτε άμεσα το Τελωνείο Ελέγχου και Εξαγωγής καθώς και την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, σε περίπτωση 

που τα προϊόντα για τα οποία έχει εκδοθεί η Άδεια δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 

τη σύνταξη της Δήλωσης Καταγωγής, 

4) επιτρέπετε οποιοδήποτε έλεγχο (λογιστικό ή φυσικό), οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητος από τα Τελωνεία 

Ελέγχου και Εξαγωγής καθώς και την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, παρέχοντας στις εν λόγω Αρχές πλήρη 

πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα στοιχεία απόδειξης της καταγωγής, 

5) φυλάσσετε, για τρία τουλάχιστον χρόνια, τα αντίγραφα των Δηλώσεων και όλων των εγγράφων που 

αποδεικνύουν τον καταγόμενο χαρακτήρα των προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών 

προϋποθέσεων που τίθενται από τα ανωτέρω Πρωτόκολλα Καταγωγής 

6) τηρείτε το Ειδικό βιβλίο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ.14 της Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-

02-12 ΑΥΟ. 

Εφιστούμε την προσοχή σας, ότι τυχόν ακατάλληλη χρήση ή κατάχρηση της παρούσας, θα έχει ως 

συνέπεια, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, όχι μόνο την ανάκλησή της αλλά και 

την επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 142 και 147 

παράγραφος 5 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/01).  

Σε περίπτωση εξάλλου ψευδούς δηλώσεως ή αν συντρέξει άλλη αξιόποινη πράξη, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.  

                       

                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕNΗ  

ΤΗΣ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   

  

 

                                                    ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 

        Πριν τη σύνταξη της Δήλωσης Καταγωγής στο τιμολόγιο ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο, η οποία 

πρέπει να είναι σύμφωνη με το προβλεπόμενο υπόδειγμα του σχετικού Πρωτοκόλλου Καταγωγής, θα 

πρέπει να ελέγχετε αν: 

✓ Το προϊόν καλύπτεται από την εφαρμοζόμενη Προτιμησιακή Συμφωνία της Ε.Ε. με την 

ανωτέρω χώρα. 

✓ Τηρήθηκαν για το εν λόγω προϊόν οι κανόνες καταγωγής που προβλέπονται από τη Συμφωνία. 

✓ Ο προβλεπόμενος τρόπος μεταφοράς δεν παραβαίνει τον κανόνα της απευθείας μεταφοράς, 

όπως αυτός ορίζεται στην εν λόγω Προτιμησιακή Συμφωνία της Ε.Ε. με την ανωτέρω χώρα. 


