ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ – REX.
Ιστορικό / αιτιολογία για την υιοθέτηση εγγραφής εξαγωγέων σtο REX
Οι νέες ενωσιαξές διατάξεις UCC, στα πλαίσια απλούστευσης των τελωνειακών διατυπώσεων
, παρέχουν το δικαίωμα, στους εγγεγραμμένους στο σύστημα REX εξαγωγείς από τρίτες
χώρες προς της ΕΕ , στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων
, αντί για την έκδοση από το τελωνείο των πιστοποιητικών απόδειξης της καταγωγής των
εμπορευμάτων FΟRM A, να βεβαιώνουν οι ίδιοι με πράξη επί του τιμολογίου, μόνο για αξίες
κάτω των 6000 ευρώ την καταγωγή. Αν οι αξίες είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τις 6000 ευρώ
συντάσσουν οι ίδιοι έντυπο βεβαίωσης ως το παράρτημα 2207 του κανονισμού 2447/2015
Από την 1/1/2017 τέθηκε σταδιακά (έως 31/12/2019 ) σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό
σύστημα εγγραμμένων εξαγωγέων –REX.
Κατά τη μεταβατική περίοδο οι χώρες του ΣΓΠ έχουν δηλώσει πότε θα αρχίσουν τις εγγραφές
στο σύστημα REX . Η επιτροπή έχει δημοσιεύσει σε ειδικό site τις χώρες και το έτος που
αυτές θα αρχίσουν τις εγγραφές.
Η εγγραφή του εξαγωγέα μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά κατά την
εγγραφή ορίζεται και ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγραφής του.
Με βάση τα παραπάνω ο εκτελωνιστής, πριν την εισαγωγή των δεδομένων στο
πεδίο 44.1 οφείλει να :
1.

Επαληθεύσει πρώτα την ύπαρξη του αριθμού καταχώρησης στο REX, καθώς και αν
ισχύει την ημέρα υποβολής &αποδοχής της διασάφησης ο αριθμός εγγραφής στο REX .

Για να γίνει αυτό αναζητά στην παρακάτω Ηλεκτρονική διεύθυνση τη Β∆ του REX για την επαλήθευση
του αριθμού εγγραφής του εξαγωγέα:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en
Εμφανίζεται επόμενης φόρμας αναζήτησης με ένδειξη : REX number validation :
Επιλέγει ΤΙΝ από λίστα / ΤΙΝ ή EORI (στη δεύτερη επιλογή )
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Εισαγωγή στην πρώτη γραμμή αναζήτηση τον αριθμό καταχώρησης REX , και κλικ στην
ένδειξη validate/ δίπλα από τον αριθμό
Αν είναι όλα ΟΚ εμφανίζονται τα δεδομένα του οίκου του εξωτερικού , καθώς και η
ημερομηνία ισχύος αυτού
Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες, οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν τις βεβαιώσεις
καταγωγής (είτε ένας εισαγωγέας υποστηρίζοντας ΣΓΠ δασμολογικών προτιμήσεων στην ΕΕ,
ή εγγεγραμμένος εξαγωγέας εγκατεστημένος σε δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ εφαρμογή της
περιφερειακής σώρευσης και χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις σχετικά με την καταγωγή των
άλλων εγγεγραμμένων εξαγωγέων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο δικαιούχο του ΣΓΠ
χώρες) είναι σε θέση να ελέγχει την εγκυρότητα των καταχωρήσεων των εγγεγραμμένων
εξαγωγέων που υποβάλλουν τις δηλώσεις σχετικά με την καταγωγή.
Τρόπος συμπλήρωσης ορισμένων πεδίων στη διασάφηση
Ι. Για την Εισαγωγή
Όταν στο πεδίο 44.1 Προτίμηση, δηλώνει τον 3ψήφιο κωδικός 2ΧΧ τότε, στο
πεδίο 44.1 για την εφαρμογή του μέτρου της αιτούμενης προτίμησης, θα πρέπει να
δηλώσει την αιτιολογία εφαρμογής του αντίστοιχου μέτρου (142 . 143 ) του TARIC :
1. Αν ο οίκος του εξωτερικού, που εκδίδει το τιμολόγιο και δηλώνεται στο πεδίο 2 ως
Αποστολέας / Εξαγωγές , δεν είναι γραμμένος στο σύστημα REX :
Στο πεδίο 44.1 δηλώνονται κατά περίπτωση :
U166: πράξη απόδειξης καταγωγής επί τιμολογίου (non REX) στο ΣΓΠ , ισχύει μόνο όταν
η στατιστική αξία κάτω από 6000 ευρώ ή
U167 Δήλωση αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής (non REX) στο ΣΓΠ, αξία αρχικής
αποστολής > € 6.000 ή
Ν865 : FORM A και αριθμός (non REX).
2. Αν ο οίκος του εξωτερικού, που εκδίδει το τιμολόγιο και γράφεται στο πεδίο 2 ως
Αποστολέας / Εξαγωγές , είναι γραμμένος στο σύστημα REX.
Στο πεδίο 44.1 δηλώνονται κατά περίπτωση :
U164: πράξη απόδειξης καταγωγής επί τιμολογίου , ισχύει μόνο όταν η στατιστική
αξία κάτω από 6000 ευρώ
U165 : στο πεδίο αριθμός αναφοράς δηλώνεται η ημερομηνία της έκδοσής της με τη μορφή
εεεε μμ ηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα. ισχύει μόνο όταν η
στατιστική αξία ίση ή άνω των 6000 ευρώ.
C100: Αριθμός καταχώρησης του εγγεγραμμένου εξαγωγέα στο REX . Όταν η
συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο
διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
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∆ιατάξεις UCC που προβλέπουν τον τρόπο συμπλήρωσης των προϋποθέσεων
εφαρμογής του μέτρου

Άρθρο 102 κανονισμός 2447/2015
Γενικές αρχές και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει ο διασαφιστής (άρθρο 64
παράγραφος 1 του κώδικα)
1.Όταν ο διασαφιστής ζητά προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ,
(κωδικός προτίμησης 2ΧΧ), παραπέμπει τη βεβαίωση καταγωγής στην τελωνειακή διασάφηση
για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Η παραπομπή στη βεβαίωση καταγωγής, πρέπει να είναι η ημερομηνία της έκδοσής της, με
τη μορφή εεεεμμηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα.
Όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000
ευρώ, ο διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
ΙΙ. Όταν στο πεδίο 36 δηλώνεται 3ΧΧ, (δηλαδή προτιμησιακό καθεστώς διμερών
συμφωνιών ΕΕ με ορισμένες τρίτες χώρες ) τότε:
Στο πεδίο 44.1 δηλώνονται κατά περίπτωση


Ν864 : για πράξη απόδειξης καταγωγής επί τιμολογίου



Ν954 : για EUR 1 / αριθμός

Στην εξαγωγή
Οι νέες ενωσιαξές διατάξεις UCC, στα πλαίσια απλούστευσης των διατυπώσεων , παρέχουν το
δικαίωμα, στους εγγεγραμμένους στο σύστημα REX εξαγωγείς από την ΕΕ προς χώρες του
ΣΓΠ , αντί για την έκδοση από το τελωνείο των πιστοποιητικών απόδειξης του ενωσιακού
χαρακτήρα των εμπορευμάτων (EUR1 ή FORM A, κατά περίπτωση ), εκδίδει βεβαίωση
καταγωγής ή εκτελεί πράξη επί του τιμολογίου εξαγωγής .
Παράλληλα στο πεδίο 44.1 εισάγει κατά περίπτωση του εξής κωδικούς :
Αν δεν είναι εγγεγραμμένος στο ΡΕΧ, ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού ή την
πράξη επί του τιμολογίου δηλώνει κατά περίπτωση :


Ν864 όταν η βεβαίωση της καταγωγής γίνεται επί τιμολογίου (εφαρμόζεται για αξία
μικτότερη των 6000 ευρώ )



Ν865 όταν χρησιμοποιεί FORM A / αριθμός



N954 όταν χρησιμοποιεί EUR 1 /αριθμός

Αν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα REX και ισχύει ο αριθμός εγγραφής του δηλώνει
κατά περίπτωση :
U166: πράξη απόδειξης καταγωγής επί τιμολογίου , ισχύει μόνο όταν η στατιστική
αξία κάτω από 6000 ευρώ
U165 :βεβαίωση καταγωγής σε έντυπη μορφή, ισχύει μόνο όταν η στατιστική αξία ίση ή
άνω των 6000 ευρώ, στο πεδίο αριθμός αναφοράς δηλώνεται η ημερομηνία της έκδοσής της
με τη μορφή εεεε μμ ηη, όπου εεεε είναι το έτος, μμ ο μήνας και ηη η ημέρα. ισχύει μόνο
όταν η στατιστική αξία ίση ή άνω των 6000 ευρώ.
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C100: Αριθμός καταχώρησης του εγγεγραμμένου εξαγωγέα στο REX . Όταν η
συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ, ο
διασαφιστής αναφέρει επίσης τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα.
∆ιατάξεις UCC
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