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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Β’  

 ΑΔΑ: 
Αθήνα, 23 Απριλίου 2020   
Αριθ. Πρωτ.:Ε.2057 

Σαχ. Δ/νςθ :  Καρ. ερβίασ 10  ΠΡΟ Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184, Ακινα  
Σθλζφωνο : 210- 69.87. 

487/513/493/541/486 

Fax : 210-6987506 

E-Mail : d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

Url : www.aade.gr 
 
 
Θέμα: «Σροποποίηςη οδθγιϊν αναφορικά με τθν αποδοχι πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ A.TR, EUR.1 ι 
EUR-MED ςτο πλαίςιο των προτιμθςιακϊν εμπορικϊν ςυναλλαγϊν με τθν Σουρκία κατά τθ διάρκεια τθσ 
κρίςθσ CoVid-19». 
ΧΕΣ. : Θ με αρικ.Ε.2053 /15.04.2020 (ΑΔΑ: ΨΣΦΗ46ΜΠ3Η-7ΜΣ) εγκφκλιοσ.   
 

Με τθν παροφςα τροποποιείται θ ανωτζρω ςχετικι διαταγι ςε ότι αφορά ςτθν αποδοχι κατά την 

ειςαγωγή των πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ A.TR, ΕUR 1 και EUR-MED ςτο πλαίςιο των προτιμθςιακϊν 

ςυναλλαγϊν τθσ ΕΕ με τθν Σουρκία και μόνο, κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ Covid-19 και ςυγκεκριμζνα τα 

αναφερόμενα ςτο ςθμείο 2β) αυτισ.  

Ειδικότερα, θ αρμόδια υπθρεςία τθσ E. Επιτροπισ με νεότερο ζγγραφό τθσ από 21/04/2020, μασ 

ενθμζρωςε ότι ςτο πλαίςιο τθσ κρίςθσ που ζχει δθμιουργθκεί λόγω Covid-19, θ Σουρκία προτίκεται να 

εφαρμόςει νζα διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ A.TR, EUR 1 και EUR-MED 

ςτισ προτιμθςιακζσ ςυναλλαγζσ με τθν ΕΕ, με θμερομθνία ζναρξθσ την 24η Απριλίου 2020. Από τθν εν 

λόγω θμερομθνία τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά κα εκδίδονται θλεκτρονικά και δεν κα φζρουν 

υπογραφζσ με υγρό μελάνι από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ Σουρκίασ.    

Ο ζλεγχοσ τθσ αυκεντικότθτασ των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ  κα γίνεται μζςω είτε του 

QR κωδικοφ είτε μζςω θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ, τα οποία αναγράφονται πάνω ςτο κάκε πιςτοποιθτικό. Θ 

θλεκτρονικι δ/νςθ ζχει τον εξισ τφπο: https://mdc.gtb.gov.tr/..........., όπου το κενό ςυμπλθρϊνεται με ζνα 

ςυνδυαςμό γραμμάτων και ψθφίων ξεχωριςτό για κάκε πιςτοποιθτικό, που αναγράφεται πάνω ςε αυτό 

(ςτο δεξί μζροσ πλευρικά). Για διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτεται υπόδειγμα πιςτοποιθτικοφ κυκλοφορίασ  

A.TR όπου ςθμειϊνονται οι προαναφερόμενεσ πλθροφορίεσ (Παράρτθμα Ι). 

 Ο διαςαφιςτισ πριν τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ εμπορευμάτων από τθν Σουρκία, 

για τα οποία αιτείται τθ χοριγθςθ προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ βάςει ενόσ πιςτοποιθτικοφ 

που ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά από τισ 24/4/2020 και ζπειτα και το οποίο δε φζρει υπογραφι με υγρό 
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μελάνι από τισ τουρκικζσ τελωνειακζσ αρχζσ, πρζπει να προβαίνει ςτον ζλεγχο τθσ αυκεντικότθτασ αυτοφ 

με τουσ ανωτζρω  τρόπουσ. ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ επαλικευςθ τθσ αυκεντικότθτασ του 

πιςτοποιθτικοφ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ δεν κα πρζπει να υποβάλει το ςυγκεκριμζνο 

πιςτοποιθτικό και άρα δεν κα είναι δυνατόν να αιτείται τθ ςχετικι προτιμθςιακι δαςμολογικι 

μεταχείριςθ.   

Εφόςον με ζναν από τουσ προαναφερόμενουσ τρόπουσ ελεγχκεί θ αυθεντικότητα του 

πιςτοποιθτικοφ, αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από τισ τελωνειακζσ αρχζσ για τθν παροχι τθσ 

προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ χωρίσ τθ λιψθ  εγγφθςθσ, κατά παρέκκλιςη των όςων 

αναφέρονται ςτο ςημείο 2β τησ ανωτέρω ςχετικήσ.  

ε περίπτωςθ που με τουσ προαναφερόμενουσ τρόπουσ δεν είναι δυνατι θ επαλικευςθ τθσ 

αυκεντικότθτασ των πιςτοποιθτικϊν, οι τελωνειακζσ αρχζσ πρζπει να προβαίνουν ςτισ απαιτοφμενεσ 

ενζργειεσ για τθν εξαςφάλιςθ είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ που τυχόν προκφψει από τθν 

προτιμθςιακι δαςμολογικι μεταχείριςθ, όπωσ θ  λιψθ εγγυιςεων ι/και άλλων διαςφαλιςτικϊν μζτρων 

μζχρι να είναι δυνατι θ επαλικευςθ του ςυγκεκριμζνου πιςτοποιθτικοφ (εάν θ αδυναμία επαλικευςθσ 

οφείλεται ςε τεχνικοφσ λόγουσ πχ δυςλειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ) ι ζωσ τθν προςκόμιςθ νζου 

πιςτοποιθτικοφ εκ των υςτζρων εκδοκζντοσ, θ αυκεντικότθτα του οποίου ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει 

να ελεγχκεί εκ νζου, εάν και αυτό ζχει εκδοκεί θλεκτρονικά και δεν φζρει υπογραφι με υγρό μελάνι από 

τισ τελωνειακζσ αρχζσ τθσ Σουρκίασ. 

 Τπενκυμίηεται ότι παρά τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ευζλικτθσ προςζγγιςθσ αναφορικά με 

τθν αποδοχι των πιςτοποιθτικϊν κυκλοφορίασ A.TR, EUR 1 και EUR-MED κατά τθν ειςαγωγι από τθν 

Σουρκία λόγω τθσ κρίςθσ Covid-19, οι τελωνειακζσ αρχζσ πρζπει να επιδεικνφουν τθ δζουςα προςοχι 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι είςπραξθ των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων ςτο πλαίςιο των 

ςυγκεκριμζνων προτιμθςιακϊν ςυναλλαγϊν. ε περίπτωςθ φπαρξθσ αμφιβολιϊν ωσ προσ τθν εγκυρότθτα 

και τθν αυκεντικότθτα των εν λόγω πιςτοποιθτικϊν για λόγουσ άλλουσ πέρα από την απουςία 

υπογραφήσ με υγρό μελάνι από τισ τουρκικέσ αρχέσ, οι τελωνειακζσ αρχζσ ζχουν το δικαίωμα να 

προβαίνουν ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ που κρίνουν απαραίτθτουσ και να αποφαςίηουν τθ λιψθ ι μθ 

πρόςκετων διαςφαλιςτικϊν μζτρων ι ακόμθ και τθ μθ αποδοχι των πιςτοποιθτικϊν για τθν παροχι 

προτιμθςιακισ δαςμολογικισ μεταχείριςθσ.    

Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ νζασ διαδικαςίασ ζκδοςθσ των πιςτοποιθτικϊν από τισ 

τουρκικζσ αρχζσ ζχει οριςκεί θ 24η Απριλίου 2020. Επομζνωσ, τα πιςτοποιθτικά A.TR, EUR 1, EUR-MED με 

θμερομθνία ζκδοςθσ από τισ 24/4/2020 και ζπειτα κα  γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν παροφςα,  για όςο διάςτθμα διαρκεί θ περίοδοσ τθσ κρίςθσ CoVid 19 και ιςχφουν τα ζκτακτα μζτρα. 

Σα ζκτακτα μζτρα κα ιςχφουν μζχρι τθν ζκδοςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ για τθν άρςθ τουσ.   

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΑΔΕ    

  ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ                                                                                                                                                         
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ  (για άμεςθ ενθμζρωςθ των τελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ) 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1) ΕΛ. Τ.Σ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
2) Τπουργείο  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων  

Δ/νςθ Αγροτικισ Πολιτικισ, Διεκνϊν χζςεων & Προϊκθςθσ Προϊόντων  
Αχαρνϊν2  – Σ.Κ. 101 76   

3) Τπουργείο  Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  
Δ/νςθ Πολιτικισ Διεκνοφσ Εμπορίου, 
Ερμοφ & Κορνάρου 1, Σ.Κ. 105 63, ΑΘΘΝΑ  

4) ΟΠΕΚΕΠΕ  
  Αχαρνϊν  241 – Σ.Κ. 104 46, ΑΘΘΝΑ 

5) Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (για ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ)   
Ακαδθμίασ  7 – T.K 106 71, ΑΘΘΝΑ 

6) ΔΣΔ –Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ  

7) φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν  
Ξενοφϊντοσ 5, ΑΘΘΝΑ 

8) φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ και Πειραιά 
Αμερικισ  10 – Σ.Κ 106 71, ΑΘΘΝΑ 

9) φνδεςμοσ Βιομθχάνων Βορείου Ελλάδοσ  
Πλατεία Μοριχόβου 1  – Σ.Κ 546 24, ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

10) φνδεςμοσ Βιομθχ. Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ 
Ελ. Βενιηζλου  4 – Σ.Κ 382 21,  ΒΟΛΟ 

11) φνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Βιομθχανιϊν 
Μ.Αντφπα  2 – ΣΚ 412 22,  ΛΑΡΙΑ 

12) Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 
Κρατίνου 11 – Σ.Κ 105 52,  ΑΘΘΝΑ 

13) φνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ  
Πλατεία  Μοριχόβου  1 – Σ.Κ 546 25,  ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

14) φνδεςμοσ  Ελλθνικϊν Επιχ/ςεων Εξαγωγισ Διακίνθςθσ  Φροφτων, Λαχανικϊν & Χυμϊν 
Ικαρίασ 32Α  - Σ.Κ 16675, ΑΝΩ ΓΛΤΦΑΔΑ  

15) φνδεςμοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Ε.Π.Ε. 
Ελ. Βενιηζλου 16 – Σ.Κ. 106 72,  ΑΘΘΝΑ 

16) Εκνικι υνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου 
Μθτροπόλεωσ  42 – Σ.Κ 105 63,  ΑΘΘΝΑ  

17) φνδεςμοσ Εγκατεςτθμζνων Επιχειριςεων ςτθ ΒΙΠΕ Πατρϊν 
E-mail: info@sevipa.gr 

18) Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Επιχειριςεων Βιομθχανικϊν Περιοχϊν  
E-mail: pasevipe.secretary@gmail.com 

19) Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 
Καραΐςκου 82- Σ.Κ 185 32, ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κ. Πιτςιλι 

2) Γραφείο Γεν. Δ/ντι Σελωνείων και Ε.Φ.Κ  

3) Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

4) Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν 
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