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Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία

 Δασμολογική κατάταξη
 Δασμολογητέα αξία
 Χώρα καταγωγής



Ορισμοί

Καταγωγή προϊόντος
Η «οικονομική ταυτότητα» ενός προϊόντος στο πλαίσιο 
του διεθνούς εμπορίου

Καταγόμενο από μια χώρα προϊόν
Η παραγωγή ή κατασκευή του έγινε σύμφωνα με 
συγκεκριμένο κανόνα καταγωγής 



Μη προτιμησιακή καταγωγή

Εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής

 δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί
 απαγορεύσεις εισαγωγών
 δασμολογικές ποσοστώσεις
 Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
 Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
 Σήμανση καταγωγής «made in»



… μη προτιμησιακή καταγωγή

Παράρτημα 22-01, καν. (ΕΕ) αριθ. 2446/2015
Περιλαμβάνει
 Εισαγωγικές σημειώσεις
 Ερμηνείες όρων 

• κατασκευή, παρασκευή, παραγωγή, μεταποίηση
• ύλη
• καταγόμενη ύλη
• μη καταγόμενη ύλη
• πλήρης κατασκευή
• κανόνας προστιθέμενης αξίας

 Γλωσσάρι



 Κανόνες καταγωγής ανά κεφάλαιο Δασμολογίου 
 Επεξηγηματικές σημειώσεις για την εφαρμογή τους
 Συντομογραφίες όπως

• CC: αλλαγή κεφαλαίου
• CTH: αλλαγή δασμολογικής κλάσης
• CTSH: αλλαγή δασμολογικής διάκρισης

Για τα κεφάλαια όπου δεν υπάρχουν κανόνες στο 
παράρτημα 22-01, η Επιτροπή για σκοπούς 
ομοιόμορφης εφαρμογής υιοθέτησε κανόνες οι οποίοι 
βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της στον πιο 
κάτω σύνδεσμο
https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-
conferring-non-preferential-origin-products-following-
classification-cn_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/table-list-rules-conferring-non-preferential-origin-products-following-classification-cn_en


Είδη μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής

 Εξολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα
 Κανόνας αλλαγής της δασμολογικής κλάσης ή 

διάκρισης
 Κανόνας προστιθέμενης αξίας
 Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος



Εξολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

Άρθρο 31, κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446
Παραδείγματα υπό όρους:
 Ορυκτά προϊόντα μιας χώρας
 Φυτικά προϊόντα μιας χώρας
 Ζώα ζωντανά μιας χώρας
 Προϊόντα από ζώα ζωντανά
 Προϊόντα θήρας και αλιείας
 Απόβλητα βιομηχανικώς εργασιών σε μια χώρα 
 Προϊόντα που παράγονται σε μια χώρα από τα πιο 

πάνω προϊόντα της ίδιας χώρας



Κανόνας αλλαγής της δασμολογικής κλάσης ή διάκρισης

Όλες οι μη καταγόμενες πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να κατατάσσονται σε κεφάλαιο 
ή δασμολογική κλάση ή δασμολογική διάκριση ή 
υποδιαίρεση διαφορετική από το τελικό προϊόν, ανάλογα 
με τον κανόνα π.χ. CC, CTH, CTSH
 Για την εφαρμογή του χρειάζονται η δασμολογική 

κατάταξη και η χώρα καταγωγής για κάθε συστατικό
 Πολύ σημαντική η ορθή δασμολογική κατάταξη με 

βάση το Εναρμονισμένο Σύστημα.
 Δυνατότητα έκδοσης Δεσμευτικής Δασμολογικής 

Πληροφορίας (ΔΔΠ) από το Τμήμα Τελωνείων



Κανόνας αλλαγής της δασμολογικής κλάσης ή διάκρισης

Παράδειγμα
Προϊόν ζαχαροπλαστικής που παράγεται στην Κύπρο 
από ζάχαρη Βραζιλίας, αλεύρι Ουκρανίας και αμύγδαλα 
Λιβάνου
Δασμολογική κλάση είδους ζαχαροπλαστικής: 1704
Δασμολογική κλάση ζάχαρης: 1701
Δασμολογική κλάση αμυγδάλων: 0802
Ο μη προτιμησιακός κανόνας καταγωγής στο παράρτημα 
22-01 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 προνοεί αλλαγή 
δασμολογικής κλάσης ΔΚ (CTH Change of Tariff 
Heading)
Όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν 
έχουν διαφορετική ΔΚ από το τελικό προϊόν συνεπώς το 
τελικό προϊόν είναι καταγωγής Κύπρου 



Κανόνας προστιθέμενης αξίας

 η αξία που προκύπτει λόγω της επεξεργασίας και της 
μεταποίησης και, ενδεχομένως, της ενσωμάτωσης 
μερών καταγωγής της χώρας κατασκευής, 
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό Χ % της τιμής εκ του 
εργοστασίου των προϊόντων όπως αυτό ορίζεται στον 
κανόνα ή

 η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων 
υλών δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα δεδομένο 
ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 
όπως αυτό ορίζεται στον κανόνα

Πρέπει να είναι γνωστή η αξία των πιο σημαντικών 
συστατικών που δεν κατάγονται από τη χώρα 
κατασκευής



Κανόνας προστιθέμενης αξίας

Παράδειγμα
Λευκασμένο βαμβάκι της ΔΚ 5201 που παράγεται από 
ακατέργαστο βαμβάκι καταγωγής ΗΠΑ 
Κανόνας για την κλάση 5201 στο παράρτημα
 Κατασκευή από ακατέργαστο βαμβάκι του οποίου η 

αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

Για να θεωρείται καταγόμενο στην Κύπρο το λευκασμένο 
βαμβάκι πρέπει η αξία του ακατέργαστου μη 
καταγόμενου βαμβακιού να μην υπερβαίνει το 50% της 
τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος



Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος 

Χρησιμοποιείται οποιαδήποτε άλλη μέθοδος πέραν των 
προηγούμενων σύμφωνα με τον κανόνα καταγωγής ή 
σύμφωνα με τον επικουρικό κανόνα που αναγράφεται 
στις επεξηγηματικές σημειώσεις που προηγούνται του 
πίνακα με τους κανόνες για κάθε κεφάλαιο, όταν η χώρα 
καταγωγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί με τους 
βασικούς κανόνες 
π.χ. οι μη καταγόμενες ύλες να έχουν υποστεί 
συγκεκριμένη επεξεργασία
Επικουρικοί κανόνες
Η χώρα από την οποία προέρχεται το ψηλότερο 
ποσοστό των υλών
 με βάση το βάρος ή
 με βάση την αξία 



Προτιμησιακή καταγωγή

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την 
παραχώρηση μειωμένου ή μηδενικού εισαγωγικού 
δασμού στα πλαίσια συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες.
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Ιαπωνία
 Καναδάς
 Σιγκαπούρη
 Νότιος Κορέα
 Αίγυπτος
 Ισραήλ
 Λίβανος
 Ελβετία
 Νορβηγία κ.ά.



Προτιμησιακή καταγωγή

Η προτιμησιακή καταγωγή καθορίζεται με βάση τους 
κανόνες καταγωγής που ισχύουν στην εκάστοτε 
Συμφωνία.
πχ καταγόμενο στην Κύπρο άρα στην ΕΕ προϊόν ώστε 
να απολαμβάνει μηδενικό συντελεστή εισαγωγικού 
δασμού στο ΗΒ είναι εκείνο που πληροί τον αντίστοιχο 
για τη δασμολογική του κλάση κανόνα καταγωγής όπως 
αυτός περιγράφεται στη Συμφωνία Εμπορίου και 
Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ 



Είδη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής

Είδη κανόνων καταγωγής:
 εξ ολοκλήρου παραγόμενο π.χ. κρέας (κεφ. 02), 

λαχανικά (κεφ. 07) 
 αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη π.χ. τσάντες 

(κλάση 4202), πλαστικά κουτιά (κλάση 3923)
 διαδικασία παραγωγής π.χ. υφάσματα (κλάσεις 6001-

6006)
 μέγιστο ποσοστό μη καταγόμενων υλών π.χ. είδη 

ζαχαροπλαστικής (κλάση 1704)
 άλλες ειδικές απαιτήσεις
 Σε κάθε συμφωνία καθορίζονται οι μη επαρκείς 

επεξεργασίες οι οποίες δεν προσδίδουν καταγωγή. 



Είδη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής

Γενική αρχή
Οι μη καταγόμενες ύλες πρέπει να έχουν υποστεί 
επεξεργασία πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών όπως 
αυτές ορίζονται στην εκάστοτε συμφωνία
 εργασίες διατήρησης, όπως ξήρανση, κατάψυξη 
 διαιρέσεις ή συνενώσεις δεμάτων
 επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων 
 απλή ανάμειξη προϊόντων



Προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής

 Παρόμοιοι με τους μη προτιμησιακούς κανόνες 
καταγωγής

 Πιο αυστηροί διότι οδηγούν σε προτιμησιακή 
μεταχείριση

 Εφόσον οδηγήσουν σε προτιμησιακή καταγωγή, η 
προτίμηση παραχωρείται με την παρουσίαση 
αποδεικτικού καταγωγής όπως EUR.1, δήλωση 
τιμολογίου, βεβαίωση καταγωγής κ.λ.π.

 Ενδεχόμενη υποχρέωση εγγραφής ως εγγεγραμμένος 
ή εγκεκριμένος εξαγωγέας



Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)

 υποβολή στο Αρχιτελωνείο πρωτότυπης αίτησης για 
παραχώρηση άδειας εγγεγραμμένου εξαγωγέα  

 σύνδεσμος για εμφάνιση της αίτησης
https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/5CE8C8E578F52E8
FC2258153004036DA/$file/170526g_01ChrM_entipo%20ΚΜ.pdf?OpenEle
ment

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/5CE8C8E578F52E8FC2258153004036DA/$file/170526g_01ChrM_entipo%20%CE%9A%CE%9C.pdf?OpenElement


Εγκεκριμένος εξαγωγέας

 αίτηση για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα  υποβάλλεται 
στο Τελωνείο στη δικαιοδοσία του οποίου βρίσκονται 
οι εγκαταστάσεις του ενδιαφερόμενου

 σε περίπτωση που τα εμπορεύματα δεν είναι 
παραγόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά σε άλλο 
κράτος μέλος, απαιτείται ο εξαγωγέας να έχει στην 
κατοχή του δήλωση προμηθευτή από τον ενωσιακό 
προμηθευτή του για την περίπτωση που αυτή θα του 
ζητηθεί

 σύνδεσμος για εμφάνιση της αίτησης
https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/DAB3AC8F44
8FAA7FC225803B0037249D/$file/EGKEKRIMENOS%20EXAGOG
EAS%202%20(4).pdf?OpenElement

https://www.mof.gov.cy/mof/Customs/customs.nsf/All/DAB3AC8F448FAA7FC225803B0037249D/$file/EGKEKRIMENOS%20EXAGOGEAS%202%20(4).pdf?OpenElement


Καταγόμενο προϊόν

Διαδικασία για να διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν σας είναι 
καταγόμενο:
 καθορισμός του προϊόντος
 δασμολογική κατάταξη του
 εντοπισμός του σχετικού κανόνα καταγωγής
 πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε

- καταγόμενες EU περιλαμβανομένης και της  
σώρευσης
- μη καταγόμενες (τρίτων χωρών)



Συμπεράσματα

 Σημαντική η δασμολογική κατάταξη ενός προϊόντος
• εντοπισμός του σχετικού κανόνα
• εφαρμογή κανόνα αλλαγής δασμολογικής κλάσης ή διάκρισης 
• εντοπισμός επεξηγηματικών σημειώσεων που προηγούνται 

των κανόνων
 Ένα προϊόν που θεωρείται καταγόμενο για σκοπούς καθορισμού

της εμπορικής του ταυτότητας, ενδεχομένως να μην θεωρείται
καταγόμενο για σκοπούς παραχώρησης προτιμησιακού
συντελεστή δασμού στα πλαίσια μιας συμφωνίας ή

 Ένα προϊόν που θεωρείται καταγόμενο για σκοπούς
παραχώρησης προτιμησιακού συντελεστή δασμού στα πλαίσια
μιας συμφωνίας με μια χώρα, ενδεχομένως να μην είναι
καταγόμενο για σκοπούς παραχώρησης προτιμησιακού
συντελεστή δασμού στα πλαίσια μιας συμφωνίας με μια άλλη
χώρα



Χρήσιμες ιστοσελίδες

Access2Markets
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/

ROSA (Rules of Origin Self Assessment)
https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/en/content/rules-origin-access2markets
Ολοκληρωμένο Δασμολόγιο Tariff

http://tariff-prod-ext.customs.mof.gov.cy/arctictariff-
public-web/#!/home

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/rules-origin-access2markets
http://tariff-prod-ext.customs.mof.gov.cy/arctictariff-public-web/#!/home


Παροχή Δεσμευτικής Δασμολογικής Πληροφορίας (ΔΔΠ)
και Δεσμευτικής Πληροφορίας Καταγωγής (ΔΠΚ)

Για ΔΔΠ ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στον 
πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/FB4B13257D2327EBC22583
BC0039A979?opendocument

Για ΔΠΚ αποστολή επιστολής με όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
στο Αρχιτελωνείο 

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/all/FB4B13257D2327EBC22583BC0039A979?opendocument
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