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Άρθρο 59 

Εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικό μη προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγής 

(άρθρο 61 του κώδικα) 

1. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής που αναφέρονται στο 
άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού διενεργείται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο μετά την αποδοχή της τελωνειακής διασάφησης (εκ των υστέρων 
έλεγχος). 

2. Όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εύλογες αμφιβολίες όσον αφορά 
τη γνησιότητα πιστοποιητικού καταγωγής ή την ακρίβεια των πληρο 
φοριών που περιέχει και εφόσον διενεργούν τυχαίους εκ των υστέρων 
ελέγχους, ζητούν από την αναφερόμενη στο άρθρο 58 παράγραφος 1 
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού αρχή να επαληθεύσει εάν το 
πιστοποιητικό καταγωγής είναι γνήσιο ή εάν η δηλωθείσα καταγωγή 
έχει προσδιοριστεί σωστά και σύμφωνα με το άρθρο 60 του κώδικα ή 
και τα δύο. 

Για τους σκοπούς αυτούς, οι τελωνειακές αρχές επιστρέφουν το πιστο 
ποιητικό καταγωγής ή αντίγραφο αυτού στην αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Εάν η 
διασάφηση συνοδεύεται από τιμολόγιο, το πρωτότυπο τιμολόγιο ή αντί 
γραφο αυτού επισυνάπτεται στο επιστρεφόμενο πιστοποιητικό καταγω 
γής. 

Οι τελωνειακές αρχές αναφέρουν, όταν απαιτείται, τους λόγους διενέρ 
γειας του εκ των υστέρων ελέγχου και παρέχουν οποιεσδήποτε πληρο 
φορίες που έχουν στην κατοχή τους και οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα 
αναφερόμενα στο πιστοποιητικό καταγωγής στοιχεία είναι ανακριβή ή 
ότι το πιστοποιητικό καταγωγής δεν είναι γνήσιο. 

3. Η αναφερόμενη στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 
παρόντος κανονισμού αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων 
στις τελωνειακές αρχές το συντομότερο δυνατό. 

Εάν δεν δοθεί απάντηση εντός έξι μηνών από την αποστολή ενός 
αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές αρνού 
νται τη χρήση του ειδικού μη προτιμησιακού καθεστώτος εισαγωγής για 
τα εν λόγω προϊόντα. 

Τ μ ή μ α 2 

Π ρ ο τ ι μ η σ ι α κ ή κ α τ α γ ω γ ή 

Άρθρο 60 

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, εφαρμόζονται οι ορισμοί που 
προβλέπονται στο άρθρο 37 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2446. 

Υ π ο τ μ ή μ α 1 

Δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η ς ή σ ύ ν τ α ξ η ς α π ο δ ε ι κ τ ι κ ώ ν 
κ α τ α γ ω γ ή ς 

Άρθρο 61 

Δηλώσεις προμηθευτή και η χρήση τους 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Όταν ένας προμηθευτής παρέχει στον εξαγωγέα ή τον συναλλασ 
σόμενο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του 

▼B
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χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων για τους σκοπούς των δια 
τάξεων που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης 
και ορισμένων χωρών ή εδαφών (χαρακτήρας προτιμησιακής καταγω 
γής), ο προμηθευτής το πράττει με μια δήλωση προμηθευτή. 

Καταρτίζεται ξεχωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή εμπο 
ρευμάτων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 62 
του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο προμηθευτής περιλαμβάνει την εν λόγω δήλωση στο εμπορικό 
τιμολόγιο που αφορά αυτή την αποστολή, σε δελτίο παράδοσης ή σε 
κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με 
επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους. 

3. Ο προμηθευτής μπορεί να προσκομίζει τη δήλωση οποτεδήποτε, 
ακόμα και μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. 

▼M1 

Άρθρο 62 

Δήλωση τακτικού προμηθευτή 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Όταν ένας προμηθευτής προμηθεύει τακτικά έναν εξαγωγέα ή 
συναλλασσόμενο με αποστολές εμπορευμάτων, και ο χαρακτήρας κατα 
γωγής όλων αυτών των εμπορευμάτων αναμένεται να είναι ο ίδιος, 
μπορεί να προσκομίζει ενιαία δήλωση προμηθευτή η οποία καλύπτει 
πολλαπλές αποστολές των εν λόγω εμπορευμάτων (δήλωση τακτικού 
προμηθευτή). 

2. Η δήλωση τακτικού προμηθευτή συντάσσεται για αποστολές 
εμπορευμάτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρο 
νικής περιόδου και αναγράφει τρεις ημερομηνίες: 

α) την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης (ημερομηνία έκδοσης)· 

β) την εναρκτήρια ημερομηνία της περιόδου (ημερομηνία έναρξης), η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες πριν από την ημε 
ρομηνία έκδοσης ή τους 6 μήνες έπειτα από αυτήν· 

γ) την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου (ημερομηνία λήξης), η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες έπειτα από την ημε 
ρομηνία έναρξης. 

3. Ο προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα ή τον συναλ 
λασσόμενο σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή δεν 
ισχύει σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις παρτίδες των εμπορευμάτων 
που παραδόθηκαν ή πρόκειται να παραδοθούν. 

▼B 

Άρθρο 63 

Σύνταξη των δηλώσεων προμηθευτή 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Για τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησια 
κής καταγωγής, οι δηλώσεις προμηθευτή συντάσσονται όπως ορίζεται 
στο παράρτημα 22-15. Ωστόσο, η δήλωση τακτικού προμηθευτή για τα 
εν λόγω προϊόντα συντάσσεται όπως ορίζεται στο παράρτημα 22-16. 

2. Για προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στην 
Ένωση χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής κατα 
γωγής, οι δηλώσεις προμηθευτή συντάσσονται όπως ορίζεται στο 
παράρτημα 22-17. Ωστόσο, όταν πρόκειται για δήλωση τακτικού προ 
μηθευτή, οι δηλώσεις προμηθευτή συντάσσονται όπως ορίζεται στο 
παράρτημα 22-18. 

▼B
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3. Η δήλωση προμηθευτή πρέπει να φέρει ιδιόχειρη υπογραφή του 
προμηθευτή. Εντούτοις, όταν τόσο το τιμολόγιο όσο και η δήλωση 
προμηθευτή συντάσσονται με ηλεκτρονικό μέσο, αυτές μπορούν να 
έχουν ηλεκτρονική επικύρωση ή ο προμηθευτής μπορεί να χορηγεί 
στον εξαγωγέα ή τον συναλλασσόμενο γραπτή ανάληψη υποχρέωσης 
με την οποία αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση προ 
μηθευτή που αναφέρεται σε αυτόν, σαν να είχε θέσει την ιδιόχειρη 
υπογραφή του. 

Άρθρο 64 

Έκδοση πιστοποιητικών πληροφοριών INF 4 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητούν από τον εξαγωγέα ή τον 
συναλλασσόμενο να λάβει από τον προμηθευτή πιστοποιητικό πληρο 
φοριών INF 4 που να πιστοποιεί την ακρίβεια και τη γνησιότητα της 
δήλωσης του προμηθευτή. 

2. Κατόπιν αιτήσεως του προμηθευτή, το πιστοποιητικό πληροφο 
ριών INF 4 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση προμηθευτή με το έντυπο που 
προβλέπεται στο παράρτημα 22-02 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρα 
φές που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Οι αρχές δύνανται να 
απαιτούν κάθε αποδεικτικό στοιχείο και να διενεργούν ελέγχους των 
λογιστικών βιβλίων του προμηθευτή, ή άλλους ελέγχους που θεωρούν 
κατάλληλους. 

3. Οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν το πιστοποιητικό πληροφοριών 
INF 4 στον προμηθευτή εντός 90 ημερών από την παραλαβή της αίτη 
σης, και στο πιστοποιητικό ορίζεται κατά πόσον η δήλωση προμηθευτή 
είναι ακριβής και γνήσια. 

4. Η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για την 
έκδοση πιστοποιητικού πληροφοριών INF 4 φυλάσσει το έντυπο της 
αίτησης για τρία τουλάχιστον έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
εάν χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις 
που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και 
ορισμένων χωρών ή εδαφών. 

Άρθρο 65 

Διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τον έλεγχο της 
ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχουν οι δηλώσεις προμηθευτή. 

Άρθρο 66 

Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Όταν ο εξαγωγέας δεν είναι σε θέση να προσκομίσει πιστοποι 
ητικό πληροφοριών INF 4 εντός 120 ημερών από το αίτημα των τελω 
νειακών αρχών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής 
μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους στο οποίο 
έχει συνταχθεί η δήλωση να επιβεβαιώσουν την καταγωγή των εν λόγω 
προϊόντων για τους σκοπούς των διατάξεων που διέπουν τις προτιμη 
σιακές συναλλαγές μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων χωρών. 

▼B
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του 
κράτους μέλους εξαγωγής αποστέλλουν στις τελωνειακές αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση προμηθευτή όλες 
τις διαθέσιμες πληροφορίες και έγγραφα και αναφέρουν τους λόγους 
που δικαιολογούν την έρευνα. 

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει συνταχθεί η δήλωση προμηθευτή μπο 
ρούν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία από τον προμηθευτή ή διενεργούν 
τις δέουσες επαληθεύσεις της δήλωσης αυτής. 

4. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέ 
πει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό 
μέσω πιστοποιητικού πληροφοριών INF 4. 

5. Εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός 150 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει 
επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της καταγωγής των συγκεκρι 
μένων προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής ακυρώ 
νουν τα αποδεικτικά καταγωγής που έχουν συνταχθεί βάσει της δήλω 
σης προμηθευτή. 

Άρθρο 67 

Άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα 

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα) 

1. Εάν η Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία με τρίτη 
χώρα, η οποία προβλέπει ότι το αποδεικτικό καταγωγής λαμβάνει τη 
μορφή δήλωσης τιμολογίου ή δήλωσης καταγωγής που συντάσσεται 
από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ►M1 οι εξαγωγείς και οι επαναποστολείς 
που είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ◄ μπο 
ρούν να υποβάλλουν αίτηση για άδεια που τους χορηγεί την ιδιότητα 
του εγκεκριμένου εξαγωγέα για τους σκοπούς της σύνταξης και της 
αντικατάστασης των εν λόγω δηλώσεων. 

2. Τα άρθρα 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ), 16, 17 και 18 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 σχετικά με τους όρους για 
την παραλαβή αιτήσεων και την αναστολή αποφάσεων και τα άρθρα 10 
και 15 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων για την ανταλλαγή και την αποθήκευση πληροφοριών και την 
ανάκληση ευνοϊκών αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις και τις αποφά 
σεις δεν εφαρμόζονται σε αποφάσεις σχετικές με άδειες εγκεκριμένου 
εξαγωγέα. 

3. Οι άδειες εγκεκριμένου εξαγωγέα χορηγούνται μόνο σε πρόσωπα 
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις περί 
καταγωγής είτε των συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση με ορισμέ 
νες χώρες ή εδάφη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης είτε 
των μέτρων που θεσπίζονται μονομερώς από την Ένωση όσον αφορά 
τις εν λόγω χώρες ή εδάφη. 

4. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα 
αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στα αποδεικτικά 
προτιμησιακής καταγωγής. ►M1 Ο αριθμός αδείας του τελωνείου 
αρχίζει με τον κωδικό ◄ χώρας ISO 3166-1-alpha- 2 του κράτους 
μέλους που εκδίδει την άδεια. 

5. Η Επιτροπή παρέχει στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες τις διευ 
θύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των 
αποδεικτικών προτιμησιακής καταγωγής που συντάσσουν οι εγκεκριμέ 
νοι εξαγωγείς. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-02 

Πιστοποιητικό πληροφοριών INF 4 και αίτηση για την έκδοση 
πιστοποιητικού πληροφοριών INF 4 

Οδηγίες εκτύπωσης: 

1. Το έντυπο, στο οποίο συντάσσεται το πιστοποιητικό INF 4 τυπώνεται σε 
λευκό χαρτί γραφής που δεν περιέχει μηχανικό πολτό, βάρους μεταξύ 40 
και 65 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. 

2. Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 × 297 χιλιοστά. 

3. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την εκτύπωση των εντύπων. Τα έντυπα φέρουν 
αύξοντα αριθμό με τον οποίο είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους. Τα έντυπα 
τυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

▼M1 
4. Επιτρέπεται επίσης η χρήση παλαιότερων εκδόσεων των εντύπων μέχρις 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή έως την 1η Μαΐου 2019, αν αυτή προηγηθεί 
χρονικά. 

▼B
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▼B
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▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-15 

Δήλωση του προμηθευτή για τα προϊόντα με χαρακτήρα προτιμησιακής 
καταγωγής 

Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσ 
σεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβά 
νονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-16 

Μακροπρόθεσμη δήλωση του προμηθευτή για τα προϊόντα με χαρακτήρα 
προτιμησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσ 
σεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβά 
νονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

► (1) (2) M1 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-17 

Δήλωση του προμηθευτή για τα προϊόντα που δεν έχουν χαρακτήρα 
προτιμησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσ 
σεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβά 
νονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-18 

Μακροπρόθεσμη δήλωση του προμηθευτή για τα προϊόντα που δεν έχουν 
χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής 

Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσ 
σεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβά 
νονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. 

▼B
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► (1) (2) M1 

▼B
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