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ςφμφωνα με τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (UCC) - Χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ 

ΣΧΕΤ.: α) Θ αρ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/7-4-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίθςθ τθσ νομοκετικισ 

δζςμθσ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (UCC)» (ΑΔΑ: 7Θ8ΘΘ-ΧΒΔ) 
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Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω α) ςχετικισ με τθν οποία κοινοποιικθκε θ δζςμθ των νομοκετικϊν 

πράξεων που πλαιςιϊνουν τον Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (UCC) που τζκθκε ςε εφαρμογι από τθν 

1θ Μαΐου 2016, παρζχονται κατωτζρω οδθγίεσ αναφορικά με τθν προφορικι διαςάφθςθ ςτθ κζςθ ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία και εξαγωγι εμπορευμάτων κακϊσ και τθ χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ. 
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Α. Νομικό πλαίςιο περί προφορικισ διαςάφθςθσ 

Υποβολι προφορικισ διαςάφθςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία / εξαγωγι 

 

1) Σφμφωνα με το άρκρο 135 του Κατ’ εξουςιοδότθςθ Καν. 2446/2015, θ δυνατότθτα υποβολισ 

προφορικισ διαςάφθςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία περιορίηεται βαςικά ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

α) εμπορεφματα χωρίσ κανζνα εμπορικό χαρακτιρα  

β) εμπορεφματα εμπορικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτισ προςωπικζσ αποςκευζσ ταξιδιωτϊν, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπερβαίνουν ςε αξία τα 1.000 ευρϊ ι ςε κακαρι μάηα τα 1.000 χιλιόγραμμα 

(kg). 

 

2) Σφμφωνα με το άρκρο 137 του ίδιου Κανονιςμοφ, θ δυνατότθτα υποβολισ προφορικισ διαςάφθςθσ 

ςτθν εξαγωγι περιορίηεται βαςικά ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) εμπορεφματα χωρίσ κανζνα εμπορικό χαρακτιρα 

β) εμπορεφματα εμπορικοφ χαρακτιρα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπερβαίνουν ςε αξία τα 1.000 

ευρϊ ι ςε κακαρι μάηα τα 1.000 χιλιόγραμμα (kg). 

 

Εμπορεφματα χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα 

 

3) Στο άρκρο 1 ςθμείο 21) του ίδιου Κανονιςμοφ, παρατίκεται ο εξισ οριςμόσ για τα «εμπορεφματα 

χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα»:  

α) εμπορεφματα που περιζχονται ςε αποςτολζσ και αποςτζλλονται από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ, εφόςον οι 
αποςτολζσ αυτζσ:  

i) ζχουν ευκαιριακό χαρακτιρα,  

ii) περιζχουν αποκλειςτικά εμπορεφματα τα οποία προορίηονται για προςωπικι χριςθ του 

παραλιπτθ ι τθσ οικογενείασ του και για τα οποία, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ ποςότθτάσ τουσ, δεν 

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεφματα χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα, και  

iii) πραγματοποιοφνται από τον αποςτολζα προσ τον παραλιπτθ χωρίσ οποιαςδιποτε μορφισ 

πλθρωμι 

 

β) εμπορεφματα που περιζχονται ςτισ προςωπικζσ αποςκευζσ των ταξιδιωτϊν, εφόςον:  

i) ζχουν ευκαιριακό χαρακτιρα, και  

ii) αφοροφν αποκλειςτικά εμπορεφματα τα οποία προορίηονται για τθν προςωπικι ι οικογενειακι 

χριςθ των ταξιδιωτϊν ι προορίηονται για να προςφερκοφν ωσ δϊρα· και για τα οποία, από τθ φφςθ 

τουσ ι τθν ποςότθτά τουσ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θ ειςαγωγι τουσ ι θ εξαγωγι τουσ δεν 

ζχει εμπορικό χαρακτιρα. 

 

Κακίςταται επομζνωσ ςαφζσ ότι οι αγορζσ μζςω διαδικτφου δεν εμπίπτουν ςε αυτι τθ διάταξθ και 

οι αποςτολζσ που περιζχουν εμπορεφματα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι «εμπορικζσ αποςτολζσ», 

ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ τουσ (προςωπικισ ι οικογενειακισ) και ωσ εκ τοφτου εφαρμόηεται θ 
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διαδικαςία που αναφζρεται ςτο ςθμείο Δ τθσ παροφςασ «Χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ 

Ειςαγωγισ για Εμπορικζσ αποςτολζσ-Απλουςτευμζνθ Διαδικαςία». 

 

Εξαιρζςεισ από τθν προφορικι διαςάφθςθ 

 

4) Στο άρκρο 142 του ωσ άνω Κανονιςμοφ παρατίκενται οι εξαιρζςεισ από τθν προφορικι διαςάφθςθ: 

α) εμπορεφματα για τα οποία ζχουν ολοκλθρωκεί οι διατυπϊςεισ με ςκοπό τθ χοριγθςθ επιςτροφϊν 

ι άλλων οικονομικϊν πλεονεκτθμάτων κατά τθν εξαγωγι ςφμφωνα με τθν κοινι γεωργικι πολιτικι  

β) εμπορεφματα για τα οποία ζχει κατατεκεί αίτθςθ επιςτροφισ δαςμϊν ι άλλων επιβαρφνςεων·  

γ) εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ·  

δ) εμπορεφματα που υπόκεινται ςε οποιαδιποτε άλλθ ειδικι διατφπωςθ που προβλζπεται ςτθν 

ενωςιακι νομοκεςία, τθν οποία απαιτείται να εφαρμόηουν οι τελωνειακζσ αρχζσ. 

 

Β. Εφαρμογι τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ ςτθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το προαναφερόμενο νομικό πλαίςιο, θ προφορικι διαςάφθςθ εφαρμόηεται 

εκνικά: 

1) Στα εμπορεφματα που περιζχονται ςτισ προςωπικζσ αποςκευζσ ταξιδιωτϊν. Οι δαςμοφορολογικζσ 

και λοιπζσ επιβαρφνςεισ που προκφπτουν από τον τελωνιςμό των εν λόγω εμπορευμάτων ειςπράττονται 

με τθ διαδικαςία τθσ ειδικισ ταμειακισ διαχείριςθσ που προβλζπεται ςτθν αρικμ. πρωτ. 

Τ2250/167/Α0019/6-5-2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ Βϋ612/19-5-2003) που κοινοποιικθκε με τθν αρικμ. πρωτ. 

Τ4455/367/Α0019/15-10-2003 ΕΔΥΟ «Οδθγίεσ λειτουργίασ τθσ ειδικισ ταμειακισ υπθρεςίασ για 

είςπραξθ των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων ςτα ςυνοριακά Τελωνεία». (Νομικι βάςθ: 

άρκρο 217 εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 2447/2015). 

2) Στθν παράδοςθ διπλωματικϊν ςάκων ςε Ρρεςβείεσ εφόςον, βεβαίωσ, φζρουν όλα τα απαραίτθτα 

εξωτερικά ςιματα που αποδεικνφουν ότι όντωσ αποτελεί διπλωματικό ςάκο. Στθν περίπτωςθ αυτι 

καταργείται θ χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ και αντικακίςταται από προφορικι διλωςθ. 

Σθμειώνεται ότι για τθν πίςτωςθ των αντίςτοιχων ςτίχων του Δθλωτικοφ ςε αυτζσ τισ περιπτώςεισ κα 

χρθςιμοποιείται θ λειτουργία τθσ «ειδικισ πίςτωςθσ», μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυςτθμικισ 

τακτοποίθςθσ (μζςω χριςθσ ειδικισ εκνικισ μνείασ). 

 

Γ. Χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ για μθ εμπορικζσ αποςτολζσ 
 

Πςον αφορά ςτα εμπορεφματα χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα και μζχρι του ςτατιςτικοφ ορίου (αξία 

1.000 ευρϊ) διατθρείται θ υποβολι του εκνικοφ τελωνειακοφ παραςτατικοφ ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ 

Ειςαγωγισ προσ υποςτιριξθ τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ και για ςκοποφσ ςυγκζντρωςθσ των αναγκαίων 

πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ, τθν πίςτωςθ των αντίςτοιχων δθλωτικϊν 

και τθ χοριγθςθ των προβλεπόμενων δαςμοφορολογικϊν απαλλαγϊν.   

 

ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ



5 

 

 

Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ από δθμόςιεσ αρχζσ ι φιλανκρωπικοφσ οργανιςμοφσ, ιδιαίτερα ςε 

περιπτϊςεισ φυςικϊν ι ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν, ςτιριξθσ μειονεκτοφντων ατόμων, 

 οικοςκευζσ (προςωπικά αντικείμενα, οικιακόσ ρουχιςμόσ, είδθ επίπλωςθσ ι εξοπλιςμοφ για 

προςωπικι ι οικογενειακι χριςθ), 

 διάφορα προςωπικά είδθ που αποςτζλλονται από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ, 

 ζγγραφα, ζντυπα και λοιπά ςχετικά είδθ που ειςάγονται δωρεάν/ διανζμονται δωρεάν,  

 προϊόντα ανατομίασ, βιολογικό υλικό, 

 αίμα & μοςχεφματα, 

 μεταφορά ανκρϊπινων ςορϊν, οςτϊν και τζφρασ. 

 

Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεςολαβεί επιτθδευματίασ τελωνειακόσ 

αντιπρόςωποσ, θ υποβολι του ΕΔΕ ΑΝΕΥ Στατιςτικισ δύναται να γίνεται χειρόγραφα με τθ χριςθ του 

εντφπου ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, το οποίο ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρατίκενται ςτο 

παράρτθμα 2 τθσ παροφςασ (υποχρεωτικζσ κζςεισ) και τθν καταχϊρθςθ των ςτοιχείων από το 

τελωνείο. Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθ ςυμπλιρωςθ των κζςεων 33 Κωδικόσ εμπορευμάτων και 46 

Στατιςτικι αξία παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 7 τθσ παροφςασ. 

 

Δ. Χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ για Εμπορικζσ αποςτολζσ – 
Απλουςτευμζνθ Διαδικαςία 
 

Με γνϊμονα τθν ελάχιςτθ δυνατι επιβάρυνςθ για τουσ ςυναλλαςςομζνουσ από τισ αλλαγζσ που 

επιλκαν λόγω του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (UCC) και δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του προβλζπεται για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των εμπορευμάτων εν γζνει θ χριςθ είτε 

ςυνικουσ είτε απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ,  

κακιερϊνεται με τθν παροφςα θ χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ ωσ απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ με απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ υποβολισ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ για τθν 

ειςαγωγι είτε από ιδιϊτεσ είτε από οικονομικοφσ φορείσ και ανεξαρτιτωσ τρόπου μεταφοράσ, 

εμπορευμάτων των οποίων θ αξία και θ ποςότθτα δεν υπερβαίνει το ςτατιςτικό κατϊφλι, βάςει του 

Κανονιςμοφ 113/2010 περί Στατιςτικισ Εξωτερικοφ Εμπορίου: 

- αξία ζωσ 1.000 ευρϊ και   

- βάροσ ζωσ 1.000 χιλιόγραμμα. 

 

Νομική βάςη: άρκρο 167 παράγραφοσ 3 α) του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα – Καν. 952/2013. 

 

Δ1. Για ιδιώτες (χωρίς άδεια) 
 

Επιτρζπεται θ χριςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ χωρίσ άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν από τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι ςτισ περιπτϊςεισ ιδιωτϊν που πραγματοποιοφν ειςαγωγζσ περιςταςιακά κι 
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όχι ςε τακτικι βάςθ, πχ. μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ (courier). Διευκρινίηεται ότι οι ιδιϊτεσ ζχουν 

το δικαίωμα τελωνιςμοφ των αποςτολϊν τουσ μζςω του ICISnet, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ τελωνειακοφ 

αντιπροςϊπου (πχ. επαγγελματία εκτελωνιςτι), εφόςον το επικυμοφν, με τθν θλεκτρονικι υποβολι 

του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν Ενότθτα Ε κατωτζρω, 

αναλαμβάνοντασ τθν ευκφνθ ωσ προσ τθν ακρίβεια των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ και γενικά τθν 

τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που αφορά ςτθν υπαγωγι των εμπορευμάτων ςτο ςχετικό κακεςτϊσ, βάςει 

των ενωςιακϊν διατάξεων.  

 

Δ2. Για οικονομικούς φορείς με χορήγηση άδειας  

 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ / επιτθδευματίεσ (πχ. εταιρείεσ ταχυμεταφοράσ) που πραγματοποιοφν 

ειςαγωγζσ ςε τακτικι βάςθ και όχι περιςταςιακά απαιτείται ζκδοςθ άδειασ για τθ χριςθ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ. 

Ρροσ το ςκοπό αυτό οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ ςτθν αρμόδια 

Τελωνειακι Αρχι (Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, Αχαΐασ και Θες/νίκθσ και τα Τελωνεία Βόλου, 

Θρακλείου, Καβάλασ, Κζρκυρασ, Μυτιλινθσ, όδου και Σφρου) ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων 

βρίςκεται θ ζδρα τθσ επιχείρθςθσ ι ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα των οποίων τθροφνται οι βαςικζσ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του αιτοφντοσ για τθν αξιολόγθςι τθσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ 

προχποκζςεισ του ενωςιακοφ τελωνειακοφ κϊδικα και τθν ζκδοςθ άδειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ με δυνατότθτα αναβολισ πλθρωμισ των 

δαςμοφορολογικϊν τουσ επιβαρφνςεων ζωσ τθν 16θ θμζρα του επόμενου τθσ ειςαγωγισ μινα, υπό τθν 

προχπόκεςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ.  

Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ του ΦΡΑ: 

- υποκείμενα ςτο φόρο πρόςωπα που διακζτουν τθν κυριότθτα των εμπορευμάτων απαιτείται να 

αποκτοφν άδεια για χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και να υποβάλλουν ςτο όνομά τουσ το 

ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ. 

- εναλλακτικά, θ άδεια μπορεί να ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του τελωνειακοφ αντιπροςϊπου 

(π.χ.εταιρεία ταχυμεταφορϊν) και το οικείο τελωνειακό παραςτατικό να υποβάλλεται ςτο όνομα 

του υποκείμενου ςτο φόρο προςϊπου.  

 

Κριτιρια και προχποκζςεισ για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων 

Τα κριτιρια που πρζπει να πλθροφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ και ζκδοςθσ άδειασ από τθν 

αρμόδια τελωνειακι αρχι  είναι ςφμφωνα με το άρκρο 145 του Κατ’εξουςιοδότθςθ Καν. 2446/2015 τα 

ακόλουκα:  

 

α) το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ τισ παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ και φορολογικισ νομοκεςίασ 

β) ανάλογα με τθν περίπτωςθ, ο αιτϊν εφαρμόηει ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ αδειϊν 

και εγκρίςεων που χορθγοφνται ςφμφωνα με μζτρα εμπορικισ πολιτικισ ι ςε ςχζςθ με τισ ςυναλλαγζσ 

γεωργικϊν προϊόντων 

γ) ο αιτϊν μεριμνά να δοκεί ςτουσ ενδιαφερόμενουσ εργαηομζνουσ θ οδθγία να ενθμερϊνουν τισ 

τελωνειακζσ αρχζσ οποτεδιποτε εντοπίηονται δυςκολίεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμόρφωςθ και κεςπίηει 

διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ των τελωνειακϊν αρχϊν γιϋαυτοφ του είδουσ τισ δυςκολίεσ  
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δ) ο αιτϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, εφαρμόηει ικανοποιθτικζσ διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ αδειϊν 

ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν ςχετικά με απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων 

διάκριςθσ μεταξφ των εμπορευμάτων που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ ι περιοριςμοφσ και των 

υπόλοιπων εμπορευμάτων, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ εν λόγω 

απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ. 

Οι αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ ελζγχουν και αξιολογοφν τα ανωτζρω κριτιρια που απαιτοφνται για 

τθν ζκδοςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και εφόςον διαπιςτϊνεται ότι πλθροφνται τα 

κριτιρια που τίκενται από τισ ιςχφουςεσ ενωςιακζσ και εκνικζσ διατάξεισ, θ αρμόδια τελωνειακι αρχι 

χορθγεί τθν άδεια εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

ανωτζρω β) ςχετικι. 

 

Δ3. Για οικονομικούς φορείς χωρίς χορήγηση άδειας 
 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ / επιτθδευματίεσ που πραγματοποιοφν ειςαγωγζσ ςε περιςταςιακι 

βάςθ, δεν απαιτείται ζκδοςθ άδειασ για τθ χριςθ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ. Οι ειςαγωγζσ 

πραγματοποιοφνται με τθν υποβολι ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν 

Ενότθτα Ε κατωτζρω, με τθν καταβολι ι απαλλαγι από τισ ςχετικζσ δαςμολογικζσ ι/και φορολογικζσ 

επιβαρφνςεισ. 

 

Ε. Συμπλιρωςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ / Επιχειρθςιακι 
λειτουργία ςτο ICISnet 

 

Το ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ υποβάλλεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά μζςω του ICISnet, πλθν 

τθσ περίπτωςθσ χριςθσ του για μθ εμπορικζσ αποςτολζσ (Ενότθτα Γ ανωτζρω), αφορά μόνο τα 

κακεςτϊτα 40 και 49 και ςυμπλθρϊνεται με τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ που παρατίκενται ςτο 

Ραράρτθμα 2 τθσ παροφςασ1.  

 

 Θ θλεκτρονικι υποβολι του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ςτο ICIsnet, θ αποδοχι του και απόδοςθ MRN, θ 

διόρκωςθ, θ ακφρωςι του, θ ανάλυςθ κινδφνου και θ γνωςτοποίθςθ των ενδεδειγμζνων 

ενεργειϊν ελζγχου προσ τον διαςαφιςτι διενεργοφνται θλεκτρονικά με τθν αποςτολι 

θλεκτρονικϊν μθνυμάτων. Για διευκόλυνςθ των ςυναλλαςςομζνων, παρατίκενται τα ακόλουκα 

Ραραρτιματα:  

o Ραράρτθμα 3: ενδεικτικόσ πίνακασ κατάταξθσ για τα είδθ που ειςάγονται ςυνθκζςτερα μζςω 

εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ.  

o Ραράρτθμα 4: οδθγίεσ χριςθσ για τθν θλεκτρονικι εφαρμογι (οκόνεσ)  

o Ραράρτθμα 5: περιγραφι τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ (μθνφματα που ανταλλάςςονται) και 

                                                           
1
 Νομικι βάςθ αποτελεί ο Πίνακασ 7 του Παραρτιματοσ 9 – Προςάρτθμα Α του μεταβατικοφ κατ’εξουςιοδότθςθ Κανονιςμοφ 

341/2016 (TDA) ςε ςυνδυαςμό με όςεσ κζςεισ είναι απαραίτθτεσ για ςκοποφσ ανάλυςθσ κινδφνου και είςπραξθσ των 
δαςμοφορολογικών επιβαρφνςεων. Οι υποχρεωτικζσ κζςεισ του Παραρτιματοσ 2 ιςχφουν μζχρι τθν αναβάκμιςθ των εκνικών 
ςυςτθμάτων ειςαγωγισ, οπότε κα τεκοφν ςε ιςχφ τα ςφνολα δεδομζνων του Παραρτιματοσ Β του Κατ’εξουςιοδότθςθ Καν. 
2446/2015 και ςυγκεκριμζνα το ςφνολο Η1 που αφορά ςτθν απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ ειςαγωγισ. 
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o Ραράρτθμα 8: πίνακασ με τθν τελωνειακι μεταχείριςθ των ειςερχόμενων αντικειμζνων (που 

περιλαμβάνει τα όρια απαλλαγϊν από ΦΡΑ και δαςμό για ειςαγωγζσ αγακϊν μικρισ αξίασ). 

 Για τισ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ αντικειμζνων αξίασ κάτω των 22 ευρϊ (κατϊφλι επιβολισ ΦΡΑ) 

μζςω εταιρειϊν ταχυμεταφοράσ επιτρζπεται θ ςυμπλιρωςθ ομαδικοφ ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ με 

λιγότερεσ υποχρεωτικζσ κζςεισ και ςυνθμμζνθ κατάςταςθ ειδϊν/παραλθπτϊν, προκειμζνου να 

πιςτϊνονται αυτόματα οι ςτίχοι των αντίςτοιχων δθλωτικϊν.  

 

ΣΤ. Εφαρμογι τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ ςτθν εξαγωγι / Χριςθ του ΕΔΕ 
Άνευ Στατιςτικισ Εξαγωγισ  

 

 Διατθρείται θ θλεκτρονικι υποβολι ςτο ICISnet του εκνικοφ τελωνειακοφ παραςτατικοφ ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ Εξαγωγισ προσ υποςτιριξθ τθσ προφορικισ διαςάφθςθσ και για ςκοποφσ ςυγκζντρωςθσ 

αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ, τθ διενζργεια ελζγχων 

και ωσ δικαιολογθτικό τθσ απαλλαγισ για ςκοποφσ ΦΡΑ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ εξαγωγισ 

εμπορευμάτων :  

 

Α) μθ εμπορικοφ χαρακτιρα, όπωσ ορίηονται ανωτζρω ςτισ Ενότθτεσ Αϋ και Γϋ 

Β) εμπορικζσ αποςτολζσ των οποίων θ αξία και θ ποςότθτα δεν υπερβαίνει το ςτατιςτικό κατϊφλι, 

βάςει του Κανονιςμοφ 113/2010 περί Στατιςτικισ Εξωτερικοφ Εμπορίου: 

- αξία ζωσ 1.000 ευρϊ και  

- βάροσ ζωσ 1.000 χιλιόγραμμα. 

 

Η. Συμπλιρωςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Εξαγωγισ / Επιχειρθςιακι λειτουργία 
ςτο ICISnet 

 

 Το ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Εξαγωγισ (κωδικόσ παραςτατικοφ SΕ) υποβάλλεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά μζςω του ICISnet, χρθςιμοποιείται μόνο ςτθ ςυνικθ διαδικαςία (διαςάφθςθ τφπου 

Α), είναι αποδεκτό μόνο για τα κακεςτϊτα 10 και 31 και ςυμπλθρϊνεται με τισ εξισ υποχρεωτικζσ 

κζςεισ: 1α,β, 2, 3, 5, 8, 17α, 29, 31, 32, 33, 37α, 44 & 46.  

 Θ κζςθ 22 “Νόμιςμα και ςυνολικό ποςό τιμολογίου” είναι υποχρεωτικι ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

προβλζπεται ζκδοςθ τιμολογίου και ςτθ κζςθ 44.1 ςυμπλθρϊνεται ο ςχετικόσ κωδικόσ (Ν935) και 

ο αρικμόσ του τιμολογίου.  

 Ωσ Αποδεκτό τελωνείο εξόδου (κζςθ 29) ςυμπλθρϊνεται μόνο ελλθνικό τελωνείο. 

 Θ θλεκτρονικι υποβολι του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ςτο ICISnet, θ απόδοςθ MRN και θ αποδοχι του, θ 

ανάλυςθ κινδφνου, θ διόρκωςθ, θ ακφρωςθ και θ γνωςτοποίθςθ των ενδεδειγμζνων ενεργειϊν 

ελζγχου προσ τον διαςαφιςτι διενεργοφνται θλεκτρονικά με τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων. Στο Ραράρτθμα 6 παρατίκενται θ περιγραφι τθσ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ 

(μθνφματα που ανταλλάςςονται). 

 Για ςκοποφσ απαλλαγισ από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των 

κάτωκι κζςεων: 
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 Θζςθ 2 – εξαγωγζασ : με το ΑΦΜ του πωλθτι-εξαγωγζα 

 Θζςθ 22 – νόμιςμα ςυνολικό ποςό τιμολογίου 

 Θζςθ 44.1 – ςυμπλθρϊνεται ο ςχετικόσ κωδικόσ του τιμολογίου και ο αρικμόσ του τιμολογίου 

 Ωσ δικαιολογθτικό τθσ απαλλαγισ από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ, ο πωλθτισ-εξαγωγζασ 

λαμβάνει και τθρεί ςτο αρχείο του εκτυπωμζνο και κεωρθμζνο το μινυμα ΕΑ99 από το τελωνείο 

εξαγωγισ. 

 

Θ. Επιςθμάνςεισ - Διευκρινίςεισ 

 

(α) Θ διακίνθςθ ςτρατιωτικοφ εξοπλιςμοφ (ειςαγωγι/ εξαγωγι/ προςωρινι εξαγωγι-επανειςαγωγι) 

δεν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ εγκυκλίου και κακϊσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςε επίπεδο 

οργάνων τθσ Ε.Ε. ςχετικι πρόταςθ για τθ ρφκμιςθ των διαςυνοριακϊν διακινιςεων ςτρατιωτικοφ 

εξοπλιςμοφ, διατθροφνται οι υφιςτάμενεσ πρακτικζσ και κα ακολουκιςει νεότερθ/ειδικότερθ 

εγκφκλιοσ. 

 

(β) Με τθν παροφςα καταργείται θ αρ. πρωτ. Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/ 28-11-2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ ΑΝΕΥ 

ΣΤΑΤ: Θεςμικό πλαίςιο και επιχειρθςιακι διαχείριςθ ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet». 

 

Τζλοσ, οι Ρροϊςτάμενοι των Τελωνειακϊν Αρχϊν παρακαλοφνται για τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τουσ 

ςτθν ορκι ενθμζρωςθ των ςυναλλαςςομζνων και τθν αναφορά ενδεχόμενων δυςχερειϊν από τθν 

εφαρμογι των ανωτζρω ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ προσ επίλυςθ. 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΘΣ ΑΑΔΕ 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ  

Α. ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1.  Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ  
2. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 

Β. ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. Συνιγοροσ του Καταναλωτι  
Λ.Αλεξάνδρασ 144 
11471 Ακινα 
 

2. Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων 
Δ/νςθ Ταχυδρομείων 
Κθφιςίασ 60 
15125 Μαροφςι 
 

3. Υπουργείο Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
3.1 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κου Μαγκλάρα (gge@yme.gov.gr) 
3.2 Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κου Σαγιά (gdepik@yme.gov.gr) 
3.3 Δ/νςθ Ψθφιακισ Στρατθγικισ, Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (dtty@yme.gov.gr) 
 

4. Υπουργείο Οικονομικϊν 
4.1 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Γραφείο κ. Γεν. 
Γραμματζα 
4.2 ΣΔΟΕ (Κ.Υ. & Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ)  

 

5. Α.Α.Δ.Ε. 
5.1 Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ) 
5.2 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
5.3 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
5.4 Δ/νςθ Ρρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ελζγχων και Ερευνϊν – ΔΙ.Ρ.Α.Ε.Ε. 
5.5 Υπθρεςίεσ Ερευνϊν και Διαςφάλιςθσ Δθμοςίων Εςόδων – Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
5.6 Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) - Τμιμα Γ’ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
5.7 Δ/νςθ  Νομικισ Υποςτιριξθσ 
5.8 Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 
5.9 Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (Δ.ΥΡ.ΘΛ.Υ.), με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτον 

ιςτότοπο www.aade.gr 
5.10 Γενικι Δ/νςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ  

- Γραφείο Γεν. Δ/ντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ κ. Σαΐτθ 
- Διεφκυνςθ Ελζγχων  
- Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ – Τμιμα Αϋ ΦΡΑ 
- Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των ΔΟΥ αρμοδιότθτάσ τουσ) 

5.11 Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ  
Αυτοτελζσ Τμιμα Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου 

 
6. Υπουργείο Υγείασ  

Γενικι Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ & Υπθρεςιϊν Υγείασ 

Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ (Αριςτοτζλουσ 19, 10187 Ακινα) 
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7. Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
Γεν. Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ & Εμπορικισ Ρολιτικισ 

Δ/νςθ Συντονιςμοφ Εμπορίου & Εμπορικϊν Κακεςτϊτων (Κορνάρου 1 και Ερμοφ, 10563 Ακινα) 

8. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν ΑΕ (SiorisA@aia.gr) 
9. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (cargo@aia.gr) 
10. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (elstat@statistics.gr) 
11. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (keeuhcci@uhc.gr) 
12. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (info@acci.gr) 
13. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (root@ebeth.gr) 
14. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (evep@pcci.gr) 
15. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (oete@oete.gr) 
16. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιά (sepa@otenet.gr) 
17. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (info@seth.gr)   
18. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων Logistics Ελλάδοσ 

(contact@synddel.gr) 
19. Ρανελλινιοσ Σφλλογοσ Εφοδιαςτϊν Ρλοίων και Εξαγωγζων (info@ship-suppliers.gr) 
20. ΣΕΡ ΑΕ – Στακμόσ Εμπορευματοκιβωτίων Ρειραιά ΑΕ (info@pct.com.gr) 
21. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου -GRECA (director@greekecommerce.gr) 
22. Skyserv Handling Services (h.geroukis@skyserv.aero, s.aslanidis@skyserv.aero) 
23. Goldair Handling (c.pantazis@goldair-handling.gr, a.togias@goldair-handling.gr, g.hatsopoulos@goldair-

handling.gr) 
24. UPS Greece (dChristogeorgou@ups.com, eur8myp@europe.ups.com) 
25. ΤΝΤ International Express (kostas.kalafatis@tnt.com) 
26. FedEx Express/ Orbit Couriers (ejeremias@fedex.com, sgalanis@orbitcouriers.gr) 
27. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (lefteris.samaras@dhl.com, dimitris.stamatiou@dhl.com, 

panagiotis.ziakris@dhl.com)  
28. Σωματείο Ιδιοκτθτϊν Γραφείων Τελετϊν με τθν παράκλθςθ τθσ ενθμζρωςθσ των μελών του 

(info@sigta.gr) 
 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 

2. Αυτοτελζσ Γραφείο Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων και ΕΦΚ 

3.  Δ/νςεισ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Ε.Φ.Κ. και Φ.Ρ.Α., Δαςμολογικϊν Θεμάτων,  Ειδικϊν Κακεςτϊτων 

και Απαλλαγϊν, Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων, Θλεκτρονικοφ Τελωνείου, 

Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

mailto:cargo@aia.gr
mailto:contact@synddel.gr
mailto:info@ship-suppliers.gr
mailto:director@greekecommerce.gr
mailto:h.geroukis@skyserv.aero
mailto:a.togias@goldair-handling.gr
mailto:dChristogeorgou@ups.com
mailto:ejeremias@fedex.com
mailto:lefteris.samaras@dhl.com
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ΡΑΑΤΘΜΑ 1 
ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Συντονιςμοφ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν και 
Απλουςτεφςεων  

Γκόνθ Ειρινθ  210-6987434 

 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Τελωνειακϊν 
αντιπροςϊπων, Εγκεκριμζνων 
Οικονομικϊν Φορζων και 
Απαγορεφςεων- Ρεριοριςμϊν 

Τςαγκαλάκθσ Δθμιτρθσ 210-6987444 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Τελωνειακισ Οφειλισ 
και Ταμειακισ Διαχείριςθσ 

Σφζτςα Ιωάννα  210-6987450 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Δαςμολογικό & 
δαςμολογθτζασ αξίασ 

Μπίρμπιλα Ζμυ 
Ηαμπόγλου Ζλςα 
Λφτρα Μαρία 

210-6987475 
210-6987485 
210-6987480 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ρροτιμθςιακϊν 
Δαςμολογικϊν Κακεςτϊτων & 
Καταγωγισ 

Καρανικόλα Αγγελικι 210-6987486 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Δαςμολογικϊν και 
Φορολογικϊν Απαλλαγϊν 

Κοφκουνα Αικατερίνθ 210-6987503 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Εϋ ΦΡΑ Γεϊργα Χριςτίνα 210-6987409 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ανάλυςθσ Κινδφνου 
& Ελζγχων Συμμόρφωςθσ 

Ανδριϊτθ Δζςποινα 
Ρλφςτακα Ευτυχία 

210-7259253 
210-7259319 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Υποςτιριξθσ 
Τελωνειακϊν & Δαςμολογικϊν 
Διαδικαςιϊν 

Τποςύςτημα Ειςαγωγών 
Οικονόμου Βαςιλικι 
Ρλζςςα Βαςιλικι 
Τποςύςτημα Εξαγωγών 
Τςιρϊνθ Μαριγϊ 

 
210-4802427 
210-4802441 
 
210-4802833 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 2 
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ  

 

Oι υποχρεωτικζσ κζςεισ που πρζπει να ςυμπλθρϊνονται είναι οι εξισ:  

 

- Θ κζςθ 1 α,β «Διαςάφθςθ» : Θ κζςθ 1α  ςυμπλθρϊνεται με τθν ζνδειξθ «ΙΜ», όταν πρόκειται για 

αποςτολζσ από τρίτεσ χϊρεσ, «EU», όταν πρόκειται για αποςτολζσ από χϊρεσ ΕΗΕΣ ι «CO», όταν 

πρόκειται για αποςτολζσ από ειδικά φορολογικά εδάφθ (όπου δεν εφαρμόηεται θ Οδθγία ΦΡΑ) 

κοινοτικϊν χωρϊν και θ κζςθ 1β ςυμπλθρϊνεται πάντα με τθν  ζνδειξθ «Α – Συνικθσ διαδικαςία» 

- Θ κζςθ 2 «Αποςτολζασ/εξαγωγζασ» 

- Θ κζςθ 5 «Είδθ»  

- Θ κζςθ 8 «Ραραλιπτθσ»: ςυμπλθρϊνεται ςαν αναγνωριςτικόσ αρικμόσ ο ΑΦΜ του ειςαγωγζα και 

ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει, ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ ι αρικμόσ 

διαβατθρίου.  

- Θ κζςθ 14 «Διαςαφιςτισ-αντιπρόςωποσ»: Εφόςον μεςολαβεί αντιπρόςωποσ ςυμπλθρϊνεται ο 

κωδικόσ EORI του τελωνειακοφ αντιπροςϊπου που αντιςτοιχεί ςτθν επιλογι *2+ «Άμεςθ 

αντιπροςϊπευςθ» ι *3+ «Ζμμεςθ αντιπροςϊπευςθ». Αν δεν μεςολαβεί αντιπρόςωποσ ςτο πεδίο 

«ιδιότθτα» επιλζγεται θ ζνδειξθ “*1+ Διαςαφιςτισ” και ςτο πεδίο «ειδ. Μνεία» ςθμειϊνεται ο 

κωδικόσ «00500». 

- Θ κζςθ 15 «Κωδικόσ χϊρασ αποςτολισ/εξαγωγισ» : ςυμπλθρϊνεται θ χϊρα από τθν οποία 

αποςτζλλονται τα εμπορεφματα. 

- Θ κζςθ 22 «Νόμιςμα και ςυνολικό ποςό τιμολογίου» είναι υποχρεωτικι ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

προβλζπεται ζκδοςθ τιμολογίου και ςτθ κζςθ 44.1 ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ Ν 935 (τιμολόγιο)  

- Θ κζςθ 30 «Συμφωνθκείςα τοποκεςία»: ςυμπλθρϊνεται με το χϊρο (αποκικθ) ςτον οποίο 

βρίςκονται τα εμπορεφματα και είναι δυνατόν να εξεταςτοφν αν χρειαςτεί. 

- Θ κζςθ 31 «Δζματα και περιγραφι εμπορευμάτων»: Ειδικά για ταχυμεταφορζσ, θ κζςθ αυτι κα 

περιζχει εκτόσ από τθν ςυνικθ εμπορικι ονομαςία των εμπορευμάτων και το μοναδικό 

αναγνωριςτικό αρικμό του αντικειμζνου (barcode), το οποίο δθλϊνεται ςτθν καρτζλα 

«Συςκευαςίεσ». Εναλλακτικά, θ πλθροφορία αυτι μπορεί να περιλαμβάνεται ςτο LRN. Επίςθσ, 

ςτθν ίδια καρτζλα κα ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ ςυςκευαςίασ όπωσ είναι δθλωμζνοσ ςτον 

αντίςτοιχο ςτίχο του δθλωτικοφ, που καταχωρείται ςτθ κζςθ 40.  
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- Θ κζςθ 33 «Κωδικόσ εμπορευμάτων»: ςυμπλθρϊνεται με τον 10ψιφιο κωδικό TARIC που 

αντιςτοιχεί ςτο είδοσ του εμπορεφματοσ κακϊσ και τουσ τετραψιφιουσ πρόςκετουσ εκνικοφσ και 

κοινοτικοφσ, προκειμζνου να λειτουργιςει ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων. Σε 

περίπτωςθ που δεν απαιτοφνται πρόςκετοι κωδικοί (εκνικοί/κοινοτικοί), ςυμπλθρϊνεται θ τιμι 

«0000».  

Ρροσ πλθροφόρθςθ πολιτϊν και οικονομικϊν φορζων, παρακζτουμε τον παρακάτω ςφνδεςμο, 

ςχετικά με τθν ανεφρεςθ του ορκοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ:   

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/merchandisename 

αλλά και τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν ανεφρεςθ του κωδικοφ TARIC: www.customs.gov.gr 

και εν ςυνεχεία, επιλογι-> θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ->TARIC-Διαχείριςθ Δαςμολογίου. 

 

Επικουρικά, ςτο Ραράρτθμα 3 παρατίκεται ενδεικτικόσ πίνακασ με τα ςυνθκζςτερα είδθ που 

ειςάγονται με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ τουσ. 

- Επιςθμαίνεται ότι για να λειτουργιςει ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά και οι κζςεισ 34 «Κωδικόσ χϊρασ καταγωγισ» και 36 «Ρροτίμθςθ». 

Ειδικότερα, ςτθ κζςθ 36 ςυμπλθρϊνεται το μζτρο 100 (δαςμόσ τρίτθσ χϊρασ). Ωςτόςο, ςτθν 

περίπτωςθ που θ χϊρα καταγωγισ των εμπορευμάτων είναι χϊρα για τθν οποία ιςχφει 

προτιμθςιακό δαςμολογικό κακεςτϊσ με τθν ΕΕ, εφαρμόηονται  οι  επιμζρουσ ειδικζσ διατάξεισ για 

τα εν λόγω κακεςτϊτα, εφόςον πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ. 

- Οι κζςεισ 35 και 38 με τθ μεικτι και κακαρι μάηα, αντίςτοιχα. 

- Θ κζςθ 37α «Κακεςτϊσ»: είναι αποδεκτά μόνο τα αιτοφμενα κακεςτϊτα 40 και 49. (Το 49 

ςυμπλθρϊνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ κζςθ 1α ζχει ςυμπλθρωκεί με τον κωδικό «CO» και 

αφορά ςε ςυναλλαγζσ με ειδικά φορολογικά εδάφθ). 

- Σε περιπτϊςεισ αιτθμάτων απαλλαγισ από δαςμό και ΦΡΑ, ςυμπλθρϊνονται οι ςχετικοί κωδικοί 

ατελειϊν ςτο πεδίο «Κωδικόσ Ατζλειασ» (ςτθν καρτζλα Είδθ) κακϊσ και ςτθ κζςθ 37β πχ. C07 για 

εμπορεφματα αξίασ κάτω από το όριο ατζλειασ του δαςμοφ (150 ευρϊ βάςει του Καν.1186/2009) 

και ςτθ κζςθ 44 «Ειδικζσ Μνείεσ/Ρροςκομιηόμενα Ζγγραφα» ςυμπλθρϊνονται οι προβλεπόμενοι 

κωδικοί δικαιολογθτικϊν εγγράφων για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ. 

- Θ κζςθ 40 «Ρροθγοφμενο παραςτατικό» ςυμπλθρϊνεται με το MRN του δθλωτικοφ, το ςτίχο, τον 

κωδικό ςυςκευαςίασ και τθν ποςότθτα των ςυςκευαςιϊν. 

- Θ κζςθ 41 «Συμπλθρωματικζσ μονάδεσ», κατά περίπτωςθ, μόνο όταν απαιτείται από το TARIC 

(λόγω είδουσ). 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/merchandisename
http://www.customs.gov.gr/
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- Θ κζςθ 44 «Ειδικζσ Μνείεσ/ Ρροςκομιηόμενα Ζγγραφα» με τουσ κωδικοφσ επιςυναπτομζνων 

εγγράφων: αν υπάρχει τιμολόγιο ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 με κωδικό Ν935 και ςτο πεδίο 

«αρικμόσ εγγράφου» ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ και το ποςό του διαχωριςμζνα με το ςφμβολο 

«/».  Επίςθσ οι εταιρίεσ που κάνουν τακτικι χριςθ και ζχουν άδεια απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ 

ςυμπλθρϊνουν τον κωδικό 1961, με τον αρικμό τθσ άδειασ απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ που ζχει 

εκδοκεί από τθν αρμόδια Τελωνειακι Ρεριφζρεια. 

- Θ κζςθ 46 «Στατιςτικι αξία» που περιλαμβάνει τθν αξία του τιμολογίου πϊλθςθσ, τα ζξοδα 

μεταφοράσ των εμπορευμάτων κακϊσ και τα ζξοδα αςφάλιςθσ (αν υπάρχουν), μζχρι τον τόπο 

ειςόδου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ. Διευκρινίηεται ότι θ ςυμπλιρωςθ τθσ εν λόγω κζςθσ 

είναι υποχρεωτικι ςε κάκε περίπτωςθ.  

- Θ κζςθ 47 «Υπολογιςμόσ των επιβαρφνςεων»: δθλϊνονται οι αναλογοφντεσ δαςμοί και φόροι. Ωσ 

τρόποσ πλθρωμισ δθλϊνεται ο κωδικόσ «Θ» που αντιςτοιχεί ςτθν θλεκτρονικι πλθρωμι, μόνο 

όταν ο παραλιπτθσ διακζτει ΑΦΜ.  Οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ  που προςαυξάνουν τθ φορολογθτζα 

αξία ΦΡΑ δθλϊνονται ςτθν Καρτζλα «Ρρόςκετα ςτοιχεία».  

Στθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ δε διακζτει ΑΦΜ (δθλαδι ςτθ κζςθ 8 ζχει δθλϊςει ΑΔΤ ι αρ. 

διαβατθρίου), ςτθ κζςθ 47 επιλζγεται τρόποσ πλθρωμισ «Α: Ρλθρωμι τοισ μετρθτοίσ» και θ 

πλθρωμι πραγματοποιείται ςτο φυςικό ταμείο του Τελωνείου.  

Κατά τθν απόδοςθ MRN γνωςτοποιοφνται ςτο χριςτθ οι δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ μζςω 

του μθνφματοσ ΙΑ28. 

- Θ κζςθ 48 Αναβολι/αναςτολι πλθρωμισ: ςυμπλθρϊνεται με τον κωδικό 16 «Αναβολι πλθρωμισ 

τελωνειακισ οφειλισ -Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ (άρκρο 110 Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ 

Κϊδικα)» μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο παραλιπτθσ (οικονομικόσ φορζασ) διακζτει άδεια 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ και δικαιοφται αναβολι πλθρωμισ με τθν παροχι ςυνολικισ 

εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν αρ. πρωτ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5-4-2017 

Εγκφκλιο «Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ άδειασ ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του 

Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα Καν. 952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)». 

- Το πεδίο «Εγγφθςθ (GRN)» ςυμπλθρϊνεται με τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ που ζχει αποδοκεί από το 

Υποςφςτθμα Εγγυιςεων του ICISnet και αφορά ςτθν εγγφθςθ για τθν αναβολι πλθρωμισ που 

παρακολουκείται από το τοπικό τελωνείο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΘ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΝΘΘΕΣΤΕΑ 

ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΑΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

2106909260 Συμπλθρϊματα διατροφισ ςε ταμπλζτεσ, διςκία, κάψουλεσ κλπ. 

2106102090 Συμπυκνϊματα πρωτεϊνϊν και ουςίεσ πρωτεϊνικισ ςφςταςθσ 

3304300000 Ραραςκευάςματα για τθν περιποίθςθ των νυχιϊν των χεριϊν ι των ποδιϊν. 

3304990000 Καλλυντικζσ και αντθλιακζσ κρζμεσ  

4202210090 Τςάντεσ και ςακίδια χεριοφ, ζςτω και με λουρί ςυγκράτθςθσ από τον ϊμο, από 
δζρμα φυςικό.  

4202221000 Τςάντεσ και ςακίδια χεριοφ, ζςτω και με λουρί ςυγκράτθςθσ από τον ϊμo  

4202921900 Θικεσ κινθτϊν από πλαςτικζσ φλεσ  

4901990000 Βιβλία 

6109100010 Βαμβακερά Τι-ςερτ 

6109100090 Βαμβακερά φανελάκια 

6202930000 Ραλτά, κοντά παλτά, αδιάβροχα, τηάκετσ και παρόμοια είδθ, γυναικεία ,από 
ςυνκετικζσ ι τεχνθτζσ ίνεσ. 

6203110000 Κοςτοφμια ανδρικά 

6203423500 Ραντελόνια, φόρμεσ με τιράντεσ (ςαλοπζτ), κοντά παντελόνια (βερμοφδεσ και 
ςορτσ), ανδρικά, από βαμβάκι. 

6204110000 Κοςτοφμια ταγιζρ γυναικεία 

6204430000 Φορζματα γυναικεία από ςυνκετικζσ ίνεσ 

6204430000 Φορζματα γυναικεία από ςυνκετικζσ ίνεσ. 

6206400000 Ρουκάμιςα (ςεμιηιζ), μπλοφηεσ, μπλοφηεσ-πουκάμιςα και πουκαμιςάκια για 
γυναίκεσ ι κορίτςια, από ςυνκετικζσ ι τεχνθτζσ ίνεσ. 

6209200000 Βρεφικά ροφχα και αξεςουάρ από βαμβάκι 

6211120000 Φόρμεσ ακλθτικζσ (προπόνθςθσ), κουςτοφμια και ςφνολα του ςκι, μαγιό, 
γυναικεία  

6309000000 Μεταχειριςμζνα ενδφματα και άλλα μεταχειριςμζνα είδθ. 
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6402999800 Γυναικεία υποδιματα με εξωτερικά πζλματα από καουτςοφκ ι πλαςτικι φλθ και 
το πάνω μζροσ από πλαςτικι φλθ. 

6403190000 Ακλθτικά υποδιματα, δερμάτινα, με εξωτερικά πζλματα από πλαςτικό ι 
καουτςοφκ 

6403599900 Γυναικεία υποδιματα που ζχουν το επάνω και κάτω μζροσ από δζρμα φυςικό. 

6403999600 Γυναικεία υποδιματα που ζχουν τα εξωτερικά πζλματα από καουτςοφκ ι 
πλαςτικι φλθ και το πάνω μζροσ από δζρμα φυςικό.  

6404110000 Ακλθτικά υποδιματα που ζχουν τα εξωτερικά πζλματα από καουτςοφκ ι 
πλαςτικό και το πάνω μζροσ από υφαντικζσ φλεσ. 

7117190090 Απομιμιςεισ κοςμθμάτων από κοινά μζταλλα 

7117900000 Απομιμιςεισ κοςμθμάτων 

8409990090 Μζρθ πετρελαιοκίνθτων κινθτιρων πλοίων ι οχθμάτων. 

8443310000 Εκτυπωτζσ - πολυμθχανιματα (print-scan-copy-fax) που ςυνδζονται με Θ/Υ 

8471300000 Laptops, tablets 

8471606000 Ρλθκτρολόγια για θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

8471702000 Κεντρικζσ μονάδεσ μνιμθσ (CPU) για θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ 

8471705000 Σκλθροί δίςκοι θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

8473308000 Μζρθ και εξαρτιματα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

8517120000 Κινθτά τθλζφωνα 

8517620000 Modems, routers, hubs, κάρτεσ ethernet 

8518309590 Ακουςτικά κεφαλnσ και αυτιϊν, ζςτω και ςυνδυαςμζνα με μικρόφωνο, και 
ςφνολα που αποτελοφνται από ζνα μικρόφωνο και ζνα ι περιςςότερα 
μεγάφωνα. 

8518403000 Ενιςχυτζσ ιχου 

8519814500 Συςκευζσ αναπαραγωγισ MP3 

8519819500 CD players and recorders (ςυςκευζσ εγγραφισ και αναπαραγωγισ του ιχου) 

8521900000 DVD players and/or recorders (ςυςκευζσ εγγραφισ ι/και αναπαραγωγισ βίντεο), 
ςυςκευζσ αναπαραγωγισ MP4 

8523491000 Ψθφιακοί δίςκοι πολλαπλϊν χριςεων (DVD).  

8523492000 Ψθφιακοί δίςκοι πολλαπλϊν χριςεων (CD) 

8525801990 Συςκευζσ λιψθσ εικόνων για τθν τθλεόραςθ (κάμερεσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ)  

8525803000 Ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ  
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8525809100 Βιντεοκάμερεσ (camcorders) 

8527212000 αδιόφωνα-CD player/recorder αυτοκινιτου 

8528711500 Αποκωδικοποιθτζσ τθλεοπτικϊν ςθμάτων, ςυςκευζσ που ςυνδζονται με τθν 
τθλεόραςθ με μικροεπεξεργαςτι και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (internet). 

8528724000 Ζγχρωμεσ τθλεοράςεισ με οκόνθ LCD 

8528726000 Ζγχρωμεσ τθλεοράςεισ με οκόνθ plasma 

8543709099 Συςκευι θλεκτρονικοφ τςιγάρου, ςυςκευι αποτρίχωςθσ και αντιμετϊπιςθσ 
δερματικϊν ατελειϊν με  laser 

9006910000 Μζρθ και εξαρτιματα φωτογραφικϊν μθχανϊν (όχι ψθφιακϊν) 

9101110000 ολόγια του χεριοφ, τθσ τςζπθσ και τα παρόμοια από πολφτιμα μζταλλα ι από 
μζταλλα επιςτρωμζνα με πολφτιμα μζταλλα. 

9102110000 ολόγια του χεριοφ, τθσ τςζπθσ και τα παρόμοια 

9405403990 Συςκευζσ φωτιςμοφ, άλλεσ από προβολείσ, από πλαςτικζσ φλεσ 

9503009590 Ραιχνίδια από πλαςτικι φλθ 

9504500000 Κονςόλεσ και μθχανζσ βιντεοπαιχνιδιϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4 
ΟΔΘΓΙΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΣΤΟ ICISNET 
(ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΣΕ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΩ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΑ) 

 

Για τθν θλεκτρονικι υποβολι ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ μζςω τθσ εφαρμογισ του ICISnet, ο παραλιπτθσ των 

αντικειμζνων κα πρζπει: 

1. Να διακζτει κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτο TAXISnet 

2. Να ειςζλκει ςτθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τελωνειακϊν παραςτατικϊν μζςω του 

ςυνδζςμου https://www1.gsis.gr/icisnet/itrader  

3. Να γνωρίηει τον κωδικό εμπορεφματοσ του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου που κζλει να παραλάβει 

(Ραράρτθμα 3) 

4. Να ζχει παραλάβει από τθν μεταφορικι εταιρεία ι τθν εταιρεία courier, τθ διατακτικι και τθ 

φορτωτικι, κακϊσ ςε αυτζσ αναγράφονται ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ απαραίτθτεσ για τθ ςυμπλιρωςθ 

του παραςτατικοφ (π.χ. δθλωτικό φορτίου) και 

5. Να διακζτει αποδεικτικό ςυναλλαγισ / πλθρωμισ (πχ. τιμολόγιο, απόδειξθ πιςτωτικισ κάρτασ, 

Paypal)  

 

Αφοφ ο χριςτθσ ζχει ειςζλκει ςτθν εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τελωνειακϊν παραςτατικϊν, 

επιλζγει από τθν λίςτα των παραςτατικϊν Ειςαγωγζσ        ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ      Υποβολι 

ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ  

 

Εικόνα 1: Αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ θλεκτρονικισ υποβολισ τελωνειακϊν παραςτατικϊν 

Ραράδειγμα 1ο  

Ιδιϊτθσ προχωρά ςτθν παραγγελία κινθτοφ τθλεφϊνου από τθν Κίνα αξίασ 240€ και μεταφορικά 10€, το 

οποίο του αποςτζλλεται αεροπορικϊσ με ιδιωτικι εταιρεία courier. O κωδικόσ TARIC ςφμφωνα με το 

Ραράρτθμα 3 είναι 8517120000 και ο ςυντελεςτισ του δαςμοφ ςφμφωνα με το δαςμολόγιο και το 

υποςφςτθμα του TARIC (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) είναι 0% και του ΦΡΑ 24%.   

 

https://www1.gsis.gr/icisnet/itrader
https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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Τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τθσ ανωτζρω διαςάφθςθσ: 

 

Μετά τθν επιλογι από τον χριςτθ τθσ ενζργειασ «Υποβολι ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ», 

εμφανίηεται θ παρακάτω οκόνθ όπου επιλζγεται ο Τφποσ τθσ Διαςάφθςθσ: 

 

Εικόνα 2: Επιλογι Τφπου Διαςάφθςθσ – κζςθ 1 (α,β) 

 
Στο παράδειγμά μασ επιλζγεται ο Τφποσ Διαςάφθςθσ  ΙΜ (κζςθ 1α) που αφορά ειςαγωγζσ από τρίτεσ  
χϊρεσ εκτόσ ΕΕ, όπωσ είναι θ Κίνα και ςτθ ςυνζχεια ο χριςτθσ πατάει το πλικτρο «Επιλογι». Θ κζςθ 1β (Α 
Συνικθσ Διαςάφθςθ) είναι πάντα προεπιλεγμζνθ και δε δίνεται το δικαίωμα μεταβολισ. 
Το ςφςτθμα μεταβαίνει ςτθν οκόνθ ειςαγωγισ των ςτοιχείων του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, θ οποία 
αποτελείται από τισ παρακάτω καρτζλεσ (Εικόνα 3): 

 Βαςικά Στοιχεία  

 Είδθ 

 Αποτελζςματα Ελζγχου (ςυμπλθρϊνεται από το τελωνείο) 
 
Βαςικά Στοιχεία 
Τα Βαςικά Στοιχεία περιλαμβάνουν δφο καρτζλεσ: 

 Θζςεισ διαςάφθςθσ 

 Συναλλαςςόμενοι 
 
Θ καρτζλα Θζςεισ διαςάφθςθσ (Εικόνα 3), όπωσ και όλεσ οι καρτζλεσ που κα ακολουκιςουν, 
ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ του Ραραρτιματοσ 2 και αναλυτικότερα: 
 
Τόποσ διαςάφθςθσ και Γλώςςα: Ο τόποσ του τελωνείου που υποβάλλεται θ διαςάφθςθ και θ γλϊςςα 

ςτθν οποία ζχει ςυμπλθρωκεί το πεδίο «Τόποσ διαςάφθςθσ». 
Είδθ (κζςθ 5): Ρόςα διαφορετικά είδθ διαςαφίηονται με το ςυγκεκριμζνο ΕΔΕ Άνευ 

ςτατιςτικισ πχ. αν διαςαφιςτεί ζνα κινθτό και μία κικθ κινθτοφ, τότε τα 
δθλωκζντα είδθ πρζπει να είναι 2.  

LRN: Συμπλθρϊνεται αυτόματα από τθν εφαρμογι, ο χριςτθσ όμωσ μπορεί 
να το μεταβάλλει. Ο LRN πρζπει να είναι μοναδικόσ.  

Κωδ. Χώρασ Αποςτολισ (κζςθ 
15): 

Συμπλθρϊνεται με τον διψιφιο αλφαβθτικό κωδικό ISO τθσ χϊρασ 
αποςτολισ. Αν ο χριςτθσ πατιςει το βελάκι, ανοίγει λίςτα με όλεσ τισ 
χϊρεσ.  

Συμφωνθκείςα Τοποκεςία και 
Γλώςςα (κζςθ 30):  

Αναγράφεται ο χϊροσ ςτον οποίο βρίςκονται τα εμπορεφματα και είναι 
δυνατόν να εξεταςτοφν αν χρειαςτεί, κακϊσ και θ γλϊςςα ςτθν οποία 
ζχει ςυμπλθρωκεί το πεδίο «Συμφωνθκείςα Τοποκεςία». 

Τρόποσ πλθρωμισ: Αναγράφεται θ τιμι H για θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ μζςω web banking ι 
πλθρωμι ςτα ταμεία των τραπεηϊν. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι 
απαραίτθτθ θ δθμιουργία τθσ ταυτότθτασ πλθρωμισ από το 
Υποςφςτθμα Θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν του ICISnet. Σχετικόσ Σφνδεςμοσ: 
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https://www1.gsis.gr/icisnet/payments.2  
Τελωνείο Υποβολισ:  Είναι ο κωδικόσ του τελωνείου που κα υποβλθκεί το ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ, ςτθν αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται το δθλωκζν 
αντικείμενο προσ παραλαβι. Για παράδειγμα, ο κωδικόσ του Τελωνείου 
Αερολιμζνα «ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΣ» είναι ο GR000304 και του Β’ Τελωνείου 
Αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ είναι ο GR002005. Στο πεδίο αυτό αρκεί να 
ςυμπλθρωκεί ο κωδικόσ του τελωνείου. 

 
  

 

Εικόνα 3: Βαςικά Στοιχεία – Θζςεισ Διαςάφθςθσ 

 

Θ καρτζλα Συναλλαςςόμενοι (Εικόνα 4) ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ:  

 

Παραλιπτθσ (κζςθ 8): Συμπλθρϊνεται ο ΑΦΜ του παραλιπτθ του αντικειμζνου. Δεν είναι 
απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ των υπόλοιπων πεδίων (επωνυμία, διεφκυνςθ 
κλπ).  

Διαςαφιςτισ / 
Αντιπρόςωποσ (κζςθ 14): 

Στο πεδίο «Ειδικι Μνεία» ςυμπλθρϊνεται θ τιμι 00500 και ςτο πεδίο 
«Αντιπρόςωποσ - Ιδιότθτα» θ τιμι 1 ( Διαςαφιςτισ). 

Αποςτολζασ/Εξαγωγζασ 
(κζςθ 2:) 

Συμπλθρϊνονται όλα τα πεδία τθσ επωνυμίασ και τθσ διεφκυνςθσ του 
αποςτολζα του αντικειμζνου, κακϊσ και θ γλϊςςα με τθν οποία ζχουν 
ςυμπλθρωκεί. Το πεδίο Ταυτότθτα πρζπει να είναι κενό. 

                                                           
2
 Οδθγίεσ χριςθσ του Υποςυςτιματοσ Ηλεκτρονικών πλθρωμών ςτον ςφνδεςμο: 

https://portal.ggps.gsis/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.Instructions&UID=10486473&Me
mberName=Upload      
Προςοχι ςτθν ςελ. 9  δεν υποςτθρίηεται ακόμα ωσ τρόποσ πλθρωμισ θ επιλογι «Με κάρτα» 

https://www1.gsis.gr/icisnet/payments
https://portal.ggps.gsis/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.Instructions&UID=10486473&MemberName=Upload
https://portal.ggps.gsis/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.Instructions&UID=10486473&MemberName=Upload
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Εικόνα 4: Βαςικά Στοιχεία – Συναλλαςςόμενοι 

Είδθ 

Τα Είδθ περιλαμβάνουν τζςςερισ καρτζλεσ (Εικόνα 5): 

 Είδθ 

 Εμπορευματοκιβϊτια / Συςκευαςίεσ 

 Ρροθγοφμενα Ζγγραφα 

 Υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων 
 
Αφοφ ο χριςτθσ πατιςει το ςφμβολο «+» προκειμζνου να ενεργοποιθκοφν τα πεδία τθσ ενότθτασ Είδθ, θ 
καρτζλα Είδθ (Εικόνα 5) ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 
 
Δζματα και Περιγραφι 
Εμπορεφματοσ (κζςθ 31) και Γλώςςα: 

Συμπλθρϊνεται θ ςυνικθσ εμπορικι ονομαςία των 
εμπορευμάτων που πρζπει να διατυπϊνεται με όρουσ αρκετά 
ακριβείσ και περιγραφικοφσ και θ γλϊςςα ςτθν οποία ζχει 
ςυμπλθρωκεί το πεδίο «Δζματα και Ρεριγραφι Εμπορεφματοσ».  

Κωδικόσ Εμπορευμάτων (κζςθ 33): Στα πρϊτα 10 ψθφία ςυμπλθρϊνεται ο κωδικόσ TARIC 
(Ραράρτθμα 3). Στο δεφτερο και ςτο τρίτο πεδίο ςυμπλθρϊνονται 
οι πρόςκετοι κωδικοί με τουσ οποίουσ εκφράηονται διάφορα 
κοινοτικά μζτρα που ιςχφουν όπωσ εμφανίηονται ςτο υπος/μα 
του Δαςμολογίου (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff). 
Σθμειϊνεται ότι ςυμπλθρϊνεται πρϊτα το δεφτερο πεδίο και εάν 
ζχουμε και άλλο κοινοτικό μζτρο ςυμπλθρϊνεται και το τρίτο 
πεδίο. Πταν δεν ζχουμε κοινοτικό μζτρο το δεφτερο και το τρίτο 
πεδίο ςυμπλθρϊνονται το κακζνα με 4 μθδενικά. Τζλοσ, ςτο 
τζταρτο πεδίο ςθμειϊνεται ο εκνικόσ πρόςκετοσ κωδικόσ ι αν δεν 
υπάρχει ςυμπλθρϊνεται με 4 μθδενικά.    

Χώρα Καταγωγισ (κζςθ 34): Συμπλθρϊνεται ο διψιφιοσ αλφαβθτικόσ κωδικόσ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ του αντικειμζνου προσ παραλαβι. 

Προτίμθςθ (κζςθ 36): Θ κζςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται ςυνικωσ με τον κωδικό 100 που 
αντιςτοιχεί ςτον υπολογιςμό δαςμϊν τρίτθσ χϊρασ. 

Κακεςτώσ (κζςθ 37): Το πρϊτο πεδίο ςυμπλθρϊνεται με τθν τιμι 40, το δεφτερο με τθν 

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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τιμι 00 και το τρίτο πεδίο με τθν τιμι 000 ι C07 για αντικείμενα 
αξίασ κάτω από το όριο ατζλειασ του δαςμοφ (150 ευρϊ) 

Μεικτι μάηα (κζςθ 35): Συμπλθρϊνεται με τθν μικτι μάηα του αντικειμζνου προσ 
παραλαβι εκφραςμζνθ ςε χιλιόγραμμα.  

Κακαρι μάηα (κζςθ 38): Συμπλθρϊνεται με τθν κακαρι μάηα του αντικειμζνου προσ 
παραλαβι εκφραςμζνθ ςε χιλιόγραμμα. 

Συμπλθρωματικζσ μονάδεσ (κζςθ 41): Συμπλθρϊνεται όταν απαιτείται από το υποςφςτθμα του TARIC με 
τθν αντίςτοιχθ μονάδα μζτρθςθσ. Ρχ. ςτο παράδειγμά μασ θ 
ςυμπλθρωματικι μονάδα είναι ο αρικμόσ τεμαχίων.  

Στατιςτικι αξία (κζςθ 46): Συμπλθρϊνεται με τθν αξία του τιμολογίου + ζξοδα μεταφοράσ + 
ζξοδα αςφάλιςθσ (Ραραρτιματα 2 και 7). 

 

Εικόνα 5: Είδθ – Είδθ 

Σθμαντικι Σθμείωςθ: Στθν εφαρμογι τα δεκαδικά ψθφία διαχωρίηονται με τελεία  

Θ καρτζλα Εμπ/τια / Συςκευαςίεσ (Εικόνα 6), αφοφ ο χριςτθσ πατιςει το ςφμβολο «+» προκειμζνου να 
ενεργοποιθκοφν τα πεδία τθσ ενότθτασ, ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 

Συςκευαςία: Συμπλθρϊνεται με ζνα κωδικό ςυςκευαςίασ τθσ λίςτασ με πιο ςυνθκιςμζνθ 
τιμι πεδίου για τα αντικείμενα αποςτολϊν μζςω courier τθν PC.    

Σθμεία και Αρικμοί και 
Γλώςςα: 

Συμπλθρϊνεται με το νοφμερο του barcode τθσ αποςτολισ του αντικειμζνου, 
το οποίο ςυνικωσ αναγράφεται ςτθν διατακτικι ι και ςτθν φορτωτικι και με 
τθν γλϊςςα ςτθν οποία ζχει ςυμπλθρωκεί το πεδίο «Σθμεία και Αρικμοί». 

Πλικων δεμάτων: Το πλικοσ των δεμάτων των προσ παραλαβι αντικειμζνων. 
Πλικοσ Τεμαχίων: Πταν ο κωδικόσ ςυςκευαςίασ είναι PC, δεν ςυμπλθρϊνεται. Συμπλθρϊνεται 

μόνο για τουσ κωδικοφσ ςυςκευαςίασ NE, NF, NG. 
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Εικόνα 6: Είδθ – Εμπορευματοκιβϊτια / Συςκευαςίεσ 

 

Θ καρτζλα Ρρ. Ζγγρ. (Εικόνα 7) ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 

 

Πιςτοποιθτικά / Ζγγραφα 
(κζςθ 44-1): 

Συμπλθρϊνεται με τουσ κωδικοφσ επιςυναπτόμενων εγγράφων πχ. Ν935 
για το τιμολόγιο πϊλθςθσ, Ν741 για τθν φορτωτικι και 1906 για τθν 
διατακτικι (Εικόνα 8), αφοφ ο χριςτθσ πατιςει το ςφμβολο «+» 
προκειμζνου να ενεργοποιθκοφν τα αντίςτοιχα πεδία. 

Προθγοφμενα Παραςτατικά 
(κζςθ 40): 

Συμπλθρϊνεται με το MRN και το ςτίχο του δθλωτικοφ, το οποίο 
αναγράφεται ςτθν διατακτικι. Στα δφο πρϊτα πεδία του «Κωδ. 
Ραραςτατικοφ» ςυμπλθρϊνονται οι τιμζσ Χ και 337 αντίςτοιχα, ςτο πεδίο 
«MRN» το MRN του δθλωτικοφ με τιμι 17GRDH0304XXXXXXXX (για 
δθλωτικό του τελωνείου Αερολιμζνα Ελ. Βενιηζλοσ), ςτο πεδίο «Αρικμόσ 
Είδουσ/Στίχου» ο αρικμόσ ςτίχοσ του δθλωτικοφ, όπωσ αυτό αναφζρεται 
ςτθν διατακτικι, ςτο πεδίο «Είδοσ Συςκευαςίασ Από Δθλωτικά» 
ςυμπλθρϊνεται με το είδοσ τθσ ςυςκευαςίασ που ζχει δθλωκεί ςτο 
παραςτατικό του Δθλωτικοφ και τζλοσ το πεδίο «Ροςότθτα» 
ςυμπλθρϊνεται με τθν ποςότθτα του Δθλωτικοφ. 
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Εικόνα 7: Είδθ – Ρροθγοφμενα Ζγγραφα 

 

 

 

Εικόνα 8: Είδθ – Ρροθγοφμενα Ζγγραφα / Ριςτοποιθτικά Ζγγραφα 

 

Τζλοσ, θ καρτζλα Υπολ. Δαςμϊν Φόρων (κζςθ 47) (Εικόνα 9.1 – 9.2) ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ: 

Είδοσ: Συμπλθρϊνεται με τουσ κωδικοφσ μθχανογράφθςθσ που αντιςτοιχοφν 
ςτισ επιβαρφνςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί A00 
για τουσ Δαςμοφσ και B00 για το ΦΡΑ.  

Φορολογικι Βάςθ 
Επιβάρυνςθσ: 

Είναι το ποςό πάνω ςτο οποίο κα υπολογιςτοφν οι δαςμοί και φόροι. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, για το είδοσ επιβάρυνςθσ Α00 θ φορολογικι βάςθ 
επιβάρυνςθσ είναι το ποςό που αναγράφεται ςτθν Στατιςτικι Αξία (κζςθ 
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46) και για το είδοσ Β00 είναι το ποςό τθσ Στατιςτικισ Αξίασ + το 
πλθρωτζο ποςό των δαςμϊν (Α00).   

Συντελεςτισ Επιβάρυνςθσ: Ο ςυντελεςτισ επιβάρυνςθσ για τον υπολογιςμό των δαςμϊν και του 
ΦΡΑ είναι διαφορετικόσ για κάκε κωδικό TARIC και ο χριςτθσ μπορεί να 
τον πλθροφορθκεί από το υποςφςτθμα του TARIC. Για παράδειγμα 0.24 
(24%) ςυντελεςτι επιβάρυνςθσ του ΦΡΑ 

Ποςό: Το τελικό πλθρωτζο ποςό για κάκε είδοσ επιβάρυνςθσ.  
Φορολογικι Βάςθ Επιβάρυνςθσ Χ Συντελεςτισ Επιβάρυνςθσ = Ροςό 

Τρόποσ πλθρωμισ: Ρρζπει να ςυμπλθρϊνεται με τθν τιμι Θ, όπωσ ακριβϊσ και ςτα Βαςικά 
Στοιχεία. 
 

 

Εικόνα 9.1: Είδθ – Υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων 

 

 

Εικόνα 9.2: Είδθ – Υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων 
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Ραράδειγμα 2ο  
Ιδιϊτθσ προχωρά ςτθν παραγγελία δφο γυναικείων τςαντϊν από φυςικό δζρμα και χϊρα αποςτολισ τθν 
Αμερικι. Θ ςυνολικι αξία (πλθρωκείςα τιμι) των τςαντϊν είναι 130€ (156,22USD, με βάςθ τθν ιςοτιμία 
που χρθςιμοποιικθκε για τθ ςυναλλαγι) και τα ζξοδα μεταφοράσ είναι 15€, οι οποίεσ αποςτζλλονται 
αεροπορικϊσ με ιδιωτικι εταιρεία courier. O κωδικόσ TARIC ςφμφωνα με το Ραράρτθμα 3 είναι 
4202210090 και ο ςυντελεςτισ του δαςμοφ ςφμφωνα με το δαςμολόγιο και το υποςφςτθμα του TARIC 
(https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) είναι 3% και του ΦΡΑ 24%.   
Ρροςοχι: Αν θ τςάντα είναι από φυςικό δζρμα πχ κροκόδειλου υπολογίηεται επιπλζον 10% φόροσ 
πολυτελείασ.  
 
 
Τρόποσ ςυμπλιρωςθσ τθσ ανωτζρω διαςάφθςθσ: 
 
Ο ςχολιαςμόσ του τρόπου ςυμπλιρωςθσ που ακολουκεί αποτυπϊνει μόνο τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο παράδειγμα. Για τισ υπόλοιπεσ κζςεισ ιςχφουν οι παραπάνω οδθγίεσ. 
 

 

Εικόνα 10: Βαςικά Στοιχεία – Θζςεισ Διαςάφθςθσ 

 

Στθν καρτζλα Είδθ (Εικόνα 11) τα πεδία ςυμπλθρϊνονται όπωσ ςτο πρϊτο παράδειγμα. Επιπλζον, κα 
πρζπει να διευκρινιςτοφν τα παρακάτω πεδία:  
 
Κωδικόσ Εμπορευμάτων (κζςθ 33): Επιπλζον τθσ περιγραφισ ςυμπλιρωςθσ του πεδίου ςτο πρϊτο 

παράδειγμα, εδϊ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οι δερμάτινεσ 
τςάντεσ ζχουν φόρο πολυτελείασ για κάποια ςυγκεκριμζνα είδθ 
δζρματοσ πχ. κροκοδείλου, ερπετϊν. Θ ςυγκεκριμζνθ διλωςθ 
αποτυπϊνεται ςτο τελευταίο πεδίο τθσ κζςθσ 33, του οποίου οι 
πικανζσ τιμζσ ςυμπλιρωςθσ είναι οι πρόςκετοι κωδικοί 1006 και 
1990. Θ τιμι 1006 ςθμαίνει ότι θ τςάντα είναι από δζρματα 
ερπετϊν, κροκοδείλων, ςαυροειδϊν και αγρίων ηϊων γενικά 

1 Είδοσ: Δερμάτινθ 

Τςάντα  

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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κακϊσ και πτθνϊν, ψαριϊν και καλαςςίων ηϊων γενικά, 
κατεργαςμζνα ι μθ και  υπολογίηεται φόροσ πολυτελείασ 10%. Θ 
τιμι 1990, όπου και επιλζχκθκε ςτο παράδειγμά μασ, ςθμαίνει 
ότι θ τςάντα είναι από δζρμα άλλο εκτόσ των παραπάνω και δεν 
υπολογίηεται φόροσ πολυτελείασ.  Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
αποτυπϊνονται ςτο υποςφςτθμα του Δαςμολογίου (Εικόνεσ 
14.1-14.4). 

Κακεςτώσ (κζςθ 37): Το πρϊτο πεδίο ςυμπλθρϊνεται με τθν τιμι 40, το δεφτερο με 
τθν τιμι 00 και το τρίτο πεδίο με τθν τιμι C07, προκειμζνου να 
μθν υπολογιςτοφν δαςμοί, κακϊσ τα αντικείμενα για παραλαβι 
είναι κάτω από το όριο ατζλειασ του δαςμοφ (150 ευρϊ). 

Συμπλθρωματικζσ μονάδεσ (κζςθ 41): Συμπλθρϊνεται όταν απαιτείται από το υποςφςτθμα του TARIC 
με τθν αντίςτοιχθ μονάδα μζτρθςθσ. Ρχ. ςτο παράδειγμά μασ θ 
ςυμπλθρωματικι μονάδα είναι ο αρικμόσ τεμαχίων.  

 

 

Εικόνα 11: Είδθ – Είδθ 
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Εικόνα 12: Είδθ – Εμπορευματοκιβϊτια / Συςκευαςίεσ 

 
Ακόμα μία ιδιαιτερότθτα ςτθν ςυμπλιρωςθ του 2ου παραδείγματοσ είναι το πεδίο Ριςτοποιθτικά/Ζγγραφα 
(κζςθ 44-1) τθσ καρτζλασ Ρρ. Ζγγρ. (Ρροθγοφμενα Ζγγραφα), όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 13. Σφμφωνα 
με τθν κοινοτικι νομοκεςία, θ οποία ενςωματϊνεται ςτο Υποςφςτθμα του Δαςμολογίου, ο ςυγκεκριμζνοσ 
κωδικόσ TARIC υπόκεινται ςε αρκετοφσ ελζγχουσ κατά τθν ειςαγωγι (Εικόνα 14.4). Αυτό ςυνεπάγεται τθν 
ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 με κάποια επιπλζον πιςτοποιθτικά, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Υπ/μα του 
Δαςμολογίου. 

 

Εικόνα 13: Είδθ – Ρροθγοφμενα Ζγγραφα / Ριςτοποιθτικά Ζγγραφα 

 

Στισ Εικόνεσ 14.1 ζωσ 14.4 φαίνονται ςε πζντε βιματα ο τρόποσ αναηιτθςθσ ςτο Υποςφςτθμα 
Δαςμολογίου (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) όλων των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθν 
ςυμπλιρωςθ του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ. 
    

Ειςάγουμε τον αρικμό 
των ςυςκευαςιϊν και όχι 
των τεμαχίων (2 τςάντεσ 
ςε 1 δζμα) 

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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Εικόνα 14.1: Υποςφςτθμα Δαςμολογίου – Ζρευνα μζτρων βάςει κωδικϊν εμπορευμάτων 

 

 

Εικόνα 14.2: Υποςφςτθμα Δαςμολογίου – Ζρευνα μζτρων βάςει κωδικϊν εμπορευμάτων 

 

 

Εικόνα 14.3: Υποςφςτθμα Δαςμολογίου – Ζρευνα μζτρων βάςει κωδικϊν εμπορευμάτων 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ



31 

 

 

Εικόνα 14.4: Υποςφςτθμα Δαςμολογίου – Ζρευνα μζτρων βάςει κωδικϊν εμπορευμάτων 

 
Στθν καρτζλα Υπολ. Δαςμϊν Φόρων (Εικόνα 15) τα πεδία ςυμπλθρϊνονται όπωσ ςτο πρϊτο παράδειγμα, 
με τθν διαφορά ότι ςτο δεφτερο παράδειγμα κα υπολογιςτεί μόνο ΦΡΑ με τον κωδικό Β00. 
 

 

Εικόνα 15:  Είδθ-Υπολογιςμόσ δαςμϊν και φόρων 

Μετά τθν ςυμπλιρωςθ όλων των υποχρεωτικϊν πεδίων του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, ο χριςτθσ πατάει 
«Υποβολι» και αν δεν προκφψουν ςφάλματα θ εφαρμογι αποδίδει MRN τθσ μορφισ 
17GRSI0304XXXXXXXX.  

Συμπλθρϊνεται 
ςτθν κζςθ 44-1 
του ΕΔΕ Άνευ 
Στατιςτικισ. Στο 
παράδειγμά μασ 
το Υ900  

Θζςθ 41 του ΕΔΕ 
Άνευ Στατιςτικισ. 

Θζςθ 33 του ΕΔΕ 
Άνευ Στατιςτικισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΣΤΟ ICISnet  

 

Συνοπτικά, θ διαχείριςθ του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ Ειςαγωγισ ςτθ βάςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ζχει 

ωσ εξισ: 

1. Υποβολι- Αποδοχι 

 Υποβολι διαςάφθςθσ (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με τθν αποςτολι  μθνφματοσ ΙΑ15 και τθν παραγωγι του LRN 
(κατάςταςθ «Υποβλικθκε») 

 Αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ μθνφματοσ ΙΑ28 (MRN) (κατάςταςθ «Αποδεκτό») ι  
απόρριψθ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ μθνφματοσ ΙΑ16 (κατάςταςθ «Απορρίφκθκε»). 

 
2. Ζλεγχοσ  

 
Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ διενεργείται από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. Θ διαςάφθςθ 
ενθμερϊνεται με το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου αυτόματα και εμφανίηεται ςτο Υποςφςτθμα 
Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων (Οκόνθ Επόπτθ-Ρίνακασ Εκκρεμϊν Τελωνειακϊν 
Ραραςτατικϊν), με τισ προτεινόμενεσ κατθγορίεσ και είδθ ελζγχου και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για τον 
ελεγκτι. Ωσ προσ τον ζλεγχο των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ Ειςαγωγισ ιςχφουν οι οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθ 
Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων για τθν εφαρμογι τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου 
ςτουσ Τελωνειακοφσ Ελζγχουσ ςτθν Ειςαγωγι. 
 
Στθν περίπτωςθ που θ  διαςάφθςθ  δρομολογθκεί κατά διλωςθ λαμβάνει αυτόματα αποτζλεςμα ελζγχου 
Α2 – Κατά Διλωςθ, ενϊ αν επιλεγεί  για ζλεγχο (εγγράφων ι φυςικό) από το τελωνείο εκδίδεται θ ςχετικι 
εντολι ελζγχου οπότε και λαμβάνεται το μινυμα ΙΑ60 (κατάςταςθ «Υπό ζλεγχο»). Σε αυτι τθν 
κατάςταςθ, δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιματοσ διόρκωςθσ ι ακφρωςθσ από τον διαςαφιςτι.  
Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει θλεκτρονικά όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ μζςα από τθ 
λειτουργικι περιοχι «Ενζργειεσ»/«Αίτθςθ με Συνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό Φορζα», ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο portal του ΙCISnet και τθν Αρικ. Ρρωτ.: ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017 / 3-2-
2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΘ-ΟΦΧ). 
Σχετικόσ Σφνδεςμοσ με οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ: 
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559. 

 
3. Μετά τον ζλεγχο τθσ διαςάφθςθσ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 

 Μετά το πζρασ του ελζγχου τα διακζςιμα αποτελζςματα είναι τα ακόλουκα: 

 Α1: Καλϊσ χωρίσ διαφορζσ 

 Α1: Καλϊσ με διαφορζσ - Συμφωνία ςυναλλαςςόμενου 

 Α1: Καλϊσ με διαφορζσ - Αςυμφωνία ςυναλλαςςόμενου 
 Β1: Σθμαντικζσ διαφορζσ 

 Θ ειςαγωγι προωκείται προσ ολοκλιρωςθ είτε με τθν πλθρωμι ι τθν απελευκζρωςθ, εάν δεν 
υπάρχουν δαςμοφορολογικζσ και λοιπζσ επιβαρφνςεισ με τισ αντίςτοιχεσ αποςτολζσ μθνυμάτων 
(«ΙΑ80 Υπό πλθρωμι»/ «IA80 Υπό απελευκζρωςθ»). Θ ολοκλιρωςθ τθσ ειςαγωγισ γίνεται με τθ 
λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ29 («Ειςαγωγι απελευκερϊκθκε») και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ παράδοςθσ. 
Πταν το παραςτατικό είναι ςε κατάςταςθ «Υπό πλθρωμι», ο διαςαφιςτισ μπορεί να δθμιουργιςει 
ταυτότθτα πλθρωμισ, μζςω του υποςυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, προκειμζνου να 
εξοφλιςει τισ αναλογοφςεσ δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ. 

 Με τθν καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων ελζγχου Β1 Θ ειςαγωγι δεν γίνεται αποδεκτι, δθλ. δεν 
εκδίδεται άδεια παράδοςθσ των εμπορευμάτων και αποςτζλλεται το μινυμα «ΙΑ51 Δεν Επιτρζπεται 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559
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θ Ειςαγωγι». Θ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ είναι τελικι (δεν επιδζχεται οποιαςδιποτε περαιτζρω 
διαχείριςθσ). 

 

4. Διόρκωςθ  

 Υποβολι αιτιματοσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΙΑ13 (κατάςταςθ «Υπό 
Τροποποίθςθ»). Υποβολι διόρκωςθσ επιτρζπεται μόνο όταν θ διαςάφθςθ είναι ςε κατάςταςθ 
«Αποδεκτι» ι «Υπό πλθρωμι» ι «Υπό απελευκζρωςθ» όταν δεν προκφπτει είςπραξθ. 

 Αποδοχι τθσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ04. Θ διαςάφθςθ ςε 
κατάςταςθ «Αποδεκτι». 

 Απόρριψθ τθσ διόρκωςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ IA05. Θ διαςάφθςθ επιςτρζφει ςτθν 
προθγοφμενθ κατάςταςθ. Ο διαςαφιςτισ μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθμα μεταβολισ. 

 

5.  Ακφρωςθ 

 Υποβολι αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΙΑ14 (κατάςταςθ «Υπό 
ακφρωςθ»), όταν θ διαςάφθςθ βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Αποδεκτι» ι «Υπό πλθρωμι» ι «Υπό 
απελευκζρωςθ» όταν δεν προκφπτει είςπραξθ.  

 Αποδοχι τθσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ09 Θετικό. Θ διαςάφθςθ 
μεταβαίνει ςε κατάςταςθ «Ακυρωκείςα». 

 Απόρριψθ του αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ09 Αρνθτικό. Θ 
διαςάφθςθ επιςτρζφει ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ πριν τθν υποβολι του αιτιματοσ ακφρωςθσ. Ο 
διαςαφιςτισ μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθμα ακφρωςθσ. 

 
 
Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ με τισ καταςτάςεισ και τα αντίςτοιχα μθνφματα του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ 
Ειςαγωγισ: 
 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ 

1 IΑ15 Υποβολι μθνφματοσ IΑ15 
 

IΑ15: Υποβολι Διαςάφθςθσ Άνευ 
Στατιςτικισ Ειςαγωγισ / LRN 

Υποβλικθκε 

2 IΑ28   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ28. Αποδοχι 
διαςάφθςθσ 
Άνευ 
Στατιςτικισ 
Ειςαγωγισ   

ΙΑ28: Το ΙΑ15 πλθροί τισ τεχνικζσ & 
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ. 
Αποδόκθκε MRN ςτα ςτοιχεία τθσ 
υποβλθκείςασ διαςάφθςθσ Άνευ 
Στατιςτικισ Ειςαγωγισ 

Αποδεκτι 

3 IΑ16   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ16. Απόρριψθ 
διαςάφθςθσ 
Άνευ 
Στατιςτικισ 
Ειςαγωγισ  

ΙA16: Μινυμα Απόρριψθσ τθσ 
Διαςάφθςθσ και οι λόγοι 
απόρριψθσ. Το ΙΑ15 δεν πλθροί τισ 
τεχνικζσ & λειτουργικζσ 
προδιαγραφζσ. 

Μθ Αποδεκτι 

4 IA13 Υποβολι μθνφματοσ ΙΑ13 
 

ΙA13: Αίτθμα Τροποποίθςθσ 
διαςάφθςθσ  Άνευ Στατιςτικισ 
Ειςαγωγισ 

Υπό 
Τροποποίθςθ 
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5 IΑ04   
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ04 

ΙA04: Το αίτθμα Τροποποίθςθσ 
ζγινε αποδεκτό 

Αποδεκτι 

6 IΑ05   
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ05 

ΙΑ05: Το αίτθμα τροποποίθςθσ δεν 
ζγινε αποδεκτό. Θ διαςάφθςθ 
παραμζνει ςτο status που είχε 
όταν υποβλικθκε το αίτθμα 
μεταβολισ 

Αποδεκτι / 
Υπό ζλεγχο / 

Υπό πλθρωμι / 
Υπό 

Απελευκζρωςθ 

7 IΑ14 Υποβολι μθνφματοσ ΙΑ14 
 

ΙA14: Αίτθμα Ακφρωςθσ 
διαςάφθςθσ  Άνευ Στατιςτικισ 
Ειςαγωγισ 

Υπό ακφρωςθ 

8 IΑ09   
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ09 
(κετικό) 

ΙΑ09: Γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ   
για αποδοχι του αιτιματοσ 
ακφρωςθσ μιασ διαςάφθςθσ  Άνευ 
Στατιςτικισ Ειςαγωγισ 

Ακυρωκείςα  

9 IΑ09   
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ09 
(αρνθτικό) 

ΙΑ09: Γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
για μθ ακφρωςθ μιασ διαςάφθςθσ  
Άνευ Στατιςτικισ Ειςαγωγισ. Θ 
διαςάφθςθ παραμζνει ςτο status 
που είχε όταν υποβλικθκε το 
αίτθμα ακφρωςθσ 

Αποδεκτι / 
Υπό ζλεγχο / 

Υπό πλθρωμι / 
Υπό 

Απελευκζρωςθ 

10 IΑ60   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ60. 
Καταχϊρθςθ 
εντολισ 
ελζγχου 

ΙΑ60: Γνωςτοποίθςθ Απόφαςθσ 
Ελζγχου.  

Υπό Ζλεγχο 

11 ΙΑ80   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ80. 
Αποκικευςθ 
Αποτελεςμάτων 
Ελζγχου. 

ΙA80: Αυτόματο μετά τθν 
καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων 
ελζγχου (Α1, Α2). Δίνεται θ 
δυνατότθτα δθμιουργίασ 
ταυτότθτασ πλθρωμισ ςτο 
υποςφςτθμα Θλεκτρονικϊν 
πλθρωμϊν  

Υπό πλθρωμι 

12 IΑ80   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ80. 
Επιβεβαίωςθ 
είςπραξθσ 
οφειλισ 

ΙΑ80: Αυτόματο μετά τθν 
επιβεβαίωςθ είςπραξθσ των 
οφειλόμενων δαςμϊν και φόρων  

Υπό 
Απελευκζρωςθ 

13 IΑ51   

Αποκικευςθ 
Αποτελεςμάτων 
Ελζγχου. 
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ51 

ΙΑ51: Αυτόματο μετά τθν 
καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων 
ελζγχου Β1 (Θ Ειςαγωγι δεν 
επιτρζπεται). 

Μθ αποδεκτι 
Ειςαγωγι 

14 IΑ29   

Εκτφπωςθ 
Άδειασ 
παράδοςθσ. 
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΙΑ29 

ΙΑ29: Το Τελωνείο Ειςαγωγισ δίνει 
τθν άδεια παραλαβισ των 
εμπορευμάτων 

Ειςαγωγι 
επιτρζπεται 

15 ΙΑ80   

Αποςτολι 
μθνφματοσ 
ΙΑ80, μετά τθ 
λιξθ αναςτολισ 
πλθρωμισ  

ΙΑ80: Αυτόματο μετά τθν λιξθ 
προκεςμίασ πλθρωμισ των 
οφειλϊν ςε αναςτολι (ειδικι 
περίπτωςθ όταν ζχει ςυμπλθρωκεί 
θ κζςθ 48) 

Λιξθ 
Αναςτολισ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6 
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΕΞΑΓΩΓΘΣ ΣΤΟ ICISnet 

 

Συνοπτικά, θ διαχείριςθ του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ Εξαγωγισ ςτθ βάςθ τθσ θλεκτρονικισ 
εφαρμογισ ζχει ωσ εξισ: 

 

1. Υποβολι- Αποδοχι 

 Υποβολι διαςάφθςθσ (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με τθν αποςτολι  μθνφματοσ ΕΑ15 και τθν απόδοςθ LRN 
(κατάςταςθ «Υποβλικθκε»). 

 Απόρριψθ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ μθνφματοσ ΕΑ16, ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι λόγοι 
απόρριψθσ (κατάςταςθ «Μθ αποδεκτι»). 

 Αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ μθνφματοσ ΕΑ28 και τθν απόδοςθ MRN (κατάςταςθ 
«Αποδεκτι»). 

 
2. Ζλεγχοσ  

 Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ διενεργείται από το ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου. Θ 
διαςάφθςθ ενθμερϊνεται με το αποτζλεςμα τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου αυτόματα και εμφανίηεται 
ςτο Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ειδικϊν Ρλθροφοριϊν και Υποκζςεων (Οκόνθ Επόπτθ-Ρίνακασ 
Εκκρεμϊν Τελωνειακϊν Ραραςτατικϊν), με τισ προτεινόμενεσ κατθγορίεσ και είδθ ελζγχου και 
τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για τον ελεγκτι. Ωσ προσ τον ζλεγχο των ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ Εξαγωγισ ιςχφουν οι 
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθ Δ/νςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων για 
τθν εφαρμογι τθσ Ανάλυςθσ Κινδφνου ςτουσ Τελωνειακοφσ Ελζγχουσ κατά τθν Εξαγωγι. 

 Στθν περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ δρομολογθκεί κατά διλωςθ λαμβάνει αυτόματα αποτζλεςμα 
ελζγχου Α2 – Κατά Διλωςθ, ενϊ αν επιλεγεί για ζλεγχο (εγγράφων ι φυςικό) από το τελωνείο 
εκδίδεται θ ςχετικι εντολι ελζγχου οπότε και  λαμβάνεται το μινυμα  EΑ60 (κατάςταςθ «Υπό 
ζλεγχο»). Σε αυτι τθν κατάςταςθ, δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιματοσ διόρκωςθσ ι ακφρωςθσ 
από τον διαςαφιςτι.  
Ο διαςαφιςτισ μπορεί  να υποβάλλει θλεκτρονικά τα ςυνθμμζνα ζγγραφα, όπωσ και ςτο ΕΔΕ. 

 

3.  Μετά τον ζλεγχο τθσ διαςάφθςθσ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 

 Μετά το πζρασ του ελζγχου τα διακζςιμα αποτελζςματα είναι τα ακόλουκα: 

 Α1: Καλϊσ χωρίσ διαφορζσ 

 Α1: Καλϊσ με διαφορζσ - Συμφωνία ςυναλλαςςόμενου 

 Α1: Καλϊσ με διαφορζσ - Αςυμφωνία ςυναλλαςςόμενου 
 Β1: Σθμαντικζσ διαφορζσ 

 Μετά τθν καταχϊρθςθ των αποτελεςμάτων ελζγχου (κατάςταςθ «Υπό Απελευκζρωςθ») 
επιλζγεται από τισ ενζργειεσ θ «Εκτφπωςθ του αντιτφπου 3» και εκτυπϊνεται θ «Άδεια 
Φόρτωςθσ», θ οποία  επζχει κζςθ άδειασ παράδοςθσ των εμπορευμάτων προσ εξαγωγι.  Θ 
εξαγωγι απελευκερϊνεται και αποςτζλλεται το μινυμα ΕΑ29-Ραραλαβι προσ Εξαγωγι  ςτον 
ςυναλλαςςόμενο (κατάςταςθ «Απελευκζρωςθ για Ζξοδο»). 

 Με τθν καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων ελζγχου Β1 θ εξαγωγι δεν γίνεται αποδεκτι, δθλ. δεν 
εκδίδεται άδεια παράδοςθσ των εμπορευμάτων και αποςτζλλεται ςτον ςυναλλαςςόμενο το 
μινυμα ΕΑ51-Θ Εξαγωγι δεν επιτρζπεται (κατάςταςθ «Μθ Απελευκζρωςθ»). Το status τθσ 
κίνθςθσ ςτο τελωνείο εξαγωγισ είναι «Δεν Επιτρζπεται θ Εξαγωγι». Θ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ 
είναι τελικι (δεν επιδζχεται οποιαςδιποτε περαιτζρω διαχείριςθσ). 
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4. Διόρκωςθ  

 Υποβολι αιτιματοσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΕΑ13. Στθν 
περίπτωςθ που τροποποιοφνται οι κζςεισ 31, 33, 35, 38 και 46, θ κατάςταςθ του ΕΔΕ γίνεται 
«Υπό τροποποίθςθ», διαφορετικά θ κατάςταςθ του ΕΔΕ γίνεται «Αποδεκτι». 

 Αποδοχι τθσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΕΑ04. Θ διαςάφθςθ ςε 
κατάςταςθ «Αποδεκτι». 

 Απόρριψθ τθσ διόρκωςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΕΑ05, το οποίο περιλαμβάνει και τουσ 
λόγουσ απόρριψθσ. Θ διαςάφθςθ παραμζνει ςτθν κατάςταςθ πριν τθν υποβολι του αιτιματοσ 
διόρκωςθσ. 

 Υποβολι παρόμοιου αιτιματοσ επιτρζπεται μόνο όταν θ διαςάφθςθ είναι ςε κατάςταςθ 
«Αποδεκτι» ι «Υπό απελευκζρωςθ». 

 
Στθν περίπτωςθ μθ θλεκτρονικισ υποβολισ του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ αλλά καταχϊρθςισ τθσ από το 
τελωνείο, το αίτθμα διόρκωςθσ αποτελεί αντικείμενο διαχείριςθσ μζςω τθσ ενζργειασ «Μεταβολι 
διαςάφθςθσ». 

 

5. Ακφρωςθ 

 Υποβολι αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΕΑ14 όταν θ 
διαςάφθςθ βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Αποδεκτι» ι «Υπό απελευκζρωςθ» ι «Απελευκζρωςθ για 
ζξοδο» (κατάςταςθ «Υποβολι αιτιματοσ ακφρωςθσ»). 

 Αποδοχι τθσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΕΑ09 Θετικό (κατάςταςθ 
«Ακυρωμζνθ»). 

 Απόρριψθ του αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΕΑ09 Αρνθτικό 
το οποίο περιλαμβάνει και τουσ λόγουσ απόρριψθσ. Θ διαςάφθςθ παραμζνει ςτθν κατάςταςθ 
πριν τθν υποβολι του αιτιματοσ ακφρωςθσ. Ο διαςαφιςτισ μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθμα 
ακφρωςθσ. 

 
 

6. Διαχείριςθ εξόδου των αποςτολϊν με ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 

6.1. Πταν το Τελωνείο εξόδου είναι και Τελωνείο εξαγωγισ τθσ αποςτολισ. 

 Το Τελωνείο εξόδου (το ίδιο με το τελωνείο εξαγωγισ) οριςτικοποιεί το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μζςω τθσ 
ενζργειασ «Οριςτικοποίθςθ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ» καταχωρϊντασ τθν θμερομθνία και ϊρα εξόδου 
και ςτθν αιτιολογία ενδεχόμενα αποτελζςματα/ παρατθριςεισ/ ζγγραφα/ βεβαιϊςεισ εξόδου 
(κατάςταςθ «Απελευκζρωςθ»). 

 Ο εξαγωγζασ λαμβάνει εκτυπωμζνο και κεωρθμζνο το ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγισ για 
φορολογικοφσ και λοιποφσ ςκοποφσ. 

 

6.2. Πταν το Τελωνείο εξόδου είναι διαφορετικό από το Τελωνείο εξαγωγισ τθσ αποςτολισ. 

 Το τελωνείο εξόδου (μόνο ελλθνικό τελωνείο) ανακτά το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μζςω τθσ λειτουργίασ 
«Καταγραφι Εξόδου εκτόσ ECS» (αναγκαία προχπόκεςθ είναι το εν λόγω ΕΔΕ να είναι ςε 
κατάςταςθ «Ραραλαβι προσ εξαγωγι»). 

 Το τελωνείο εξόδου επιλζγει προβολι του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ και από τισ «Ενζργειεσ» επιλζγει 
«Επιβεβαίωςθ Εξόδου», οπότε είτε επιτρζπει τθν ζξοδο («Αποδοχι εξόδου», ςυμπλθρϊνοντασ 
«Θμ/νία Εξόδου» και «Ραρατθριςεισ») είτε απορρίπτει τθν ζξοδο («Απόρριψθ εξαγωγισ»). 
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Στθν περίπτωςθ τθσ απόρριψθσ, το Τελωνείο εξόδου καταχωρεί ςαφι αιτιολογία ςτο 
θλεκτρονικό πεδίο. 

 Το τελωνείο εξαγωγισ ανακτά το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ (κατάςταςθ «Επιβεβαίωςθ εξαγωγισ») μζςω 
τθσ καρτζλασ «ζξοδοσ» ενθμερϊνεται για τθν θμ/νία εξόδου ι διακοπισ εξόδου και για τισ τυχόν 
παρατθριςεισ του τελωνείου εξόδου. Το μινυμα ΕΑ99 ζχει παραχκεί αυτόματα και 
αποςτζλλεται ςτον ςυναλλαςςόμενο επιβεβαιϊνοντασ τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγωγισ 
(«Απελευκζρωςθ»).  

 Ο εξαγωγζασ λαμβάνει εκτυπωμζνο και κεωρθμζνο το μινυμα ΕΑ99 από το τελωνείο εξαγωγισ 
το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ δικαιολογθτικό τθσ απαλλαγισ για ςκοποφσ ΦΡΑ κατ’ ανάλογθ 
εφαρμογι των οδθγιϊν που ζχουν δοκεί για τθν εξαγωγι γενικά ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΤΔ Α 
1068392 ΕΞ2016 /26.04.2016 εγκφκλιο (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Θ-ΔΧ). 

 

Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ με τισ καταςτάςεισ και τα αντίςτοιχα μθνφματα του ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ Εξαγωγισ: 

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ 

1 ΕΑ15 
Υποβολι μθνφματοσ 
ΕΑ15 

 

ΕΑ15: Υποβολι Διαςάφθςθσ 
Άνευ Στατιςτικισ Εξαγωγισ / 
LRN 

Υποβλικθκε 

2 ΕΑ28 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ28. 
Αποδοχι 
διαςάφθςθσ Άνευ 
Στατιςτικισ 
Εξαγωγισ 

ΕΑ28: Το ΕΑ15 πλθροί τισ 
τεχνικζσ & λειτουργικζσ 
προδιαγραφζσ. Αποδόκθκε 
MRN ςτα ςτοιχεία τθσ 
υποβλθκείςασ διαςάφθςθσ 
Άνευ Στατιςτικισ Εξαγωγισ. 

Αποδεκτι 

3 ΕΑ16 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ16. 
Απόρριψθ 
διαςάφθςθσ Άνευ 
Στατιςτικισ 
Εξαγωγισ.  

EA16: Μινυμα Απόρριψθσ τθσ 
Διαςάφθςθσ και οι λόγοι 
απόρριψθσ. Το ΕΑ15 δεν 
πλθροί τισ τεχνικζσ & 
λειτουργικζσ προδιαγραφζσ   

Μθ Αποδεκτι 

4 ΕΑ13 
Υποβολι μθνφματοσ 
ΕΑ13 

 

EA13: Αίτθμα Τροποποίθςθσ 
διαςάφθςθσ  Άνευ Στατιςτικισ 
Εξαγωγισ. 

Υπό 
Τροποποίθςθ 

5 ΕΑ04 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ04 

EA04: Το αίτθμα Τροποποίθςθσ 
ζγινε αποδεκτό 

Αποδεκτι 

6 ΕΑ05 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ05 

ΕΑ05: Το αίτθμα τροποποίθςθσ 
δεν ζγινε αποδεκτό. Θ 
διαςάφθςθ παραμζνει ςτο 
status που είχε όταν 
υποβλικθκε το αίτθμα 
μεταβολισ 

Αποδεκτι / Υπό 
ζλεγχο / Υπό 

Απελευκζρωςθ 

7 ΕΑ14 
Υποβολι μθνφματοσ 
ΕΑ14 

 

EA14: Αίτθμα Ακφρωςθσ 
διαςάφθςθσ  Άνευ Στατιςτικισ 
Εξαγωγισ. 

Υπό ακφρωςθ 

8 ΕΑ09 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ09 
(κετικό) 

ΕΑ09: Γνωςτοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ   αποδοχισ του 
αιτιματοσ ακφρωςθσ μιασ 
διαςάφθςθσ  Άνευ Στατιςτικισ 
Εξαγωγισ. 

Ακυρωμζνθ  
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9 ΕΑ09 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ09 
(αρνθτικό) 

ΕΑ09: Γνωςτοποίθςθ τθσ 
απόφαςθσ για μθ ακφρωςθ 
μιασ διαςάφθςθσ  Άνευ 
Στατιςτικισ Εξαγωγισ. Θ 
διαςάφθςθ παραμζνει ςτο 
status που είχε όταν 
υποβλικθκε το αίτθμα 
ακφρωςθσ 

Αποδεκτι / Υπό 
ζλεγχο / Υπό 

Απελευκζρωςθ 

10 ΕΑ60 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ60. 
Καταχϊρθςθ 
εντολισ ελζγχου 

ΕΑ60: Γνωςτοποίθςθ 
Απόφαςθσ Ελζγχου. 

Υπό Ζλεγχο 

11 ΕΑ80 

  

Αποκικευςθ 
Αποτελεςμάτων 
Ελζγχου. Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ80 

EA80: Αυτόματο μετά τθν 
καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων 
ελζγχου (Α1, Α2). 

Υπό 
Απελευκζρωςθ 

12 ΕΑ51 

  

Αποκικευςθ 
Αποτελεςμάτων 
Ελζγχου. Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ51 

ΕΑ51: Αυτόματο μετά τθν 
καταχϊρθςθ αποτελεςμάτων 
ελζγχου Β1 (Θ Εξαγωγι δεν 
επιτρζπεται). 

Μθ 
Απελευκζρωςθ 

13 ΕΑ29 

  

Εκτφπωςθ 
Αντιτφπου 3. 
Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ29 

ΕΑ29: Το Τελωνείο Εξαγωγισ 
δίνει τθν άδεια παράδοςθσ 
προσ Εξαγωγι, αποςτζλλεται 
αυτόματα με τθν εκτφπωςθ του 
αντιτφπου 3.  

Απελευκζρωςθ 
για Ζξοδο 

14 ΕΑ99 

  

Αποςτολι 
μθνφματοσ ΕΑ99 

ΕΑ99: Γνωςτοποίθςθ 
Ολοκλιρωςθσ Εξαγωγισ 

Εξιλκε 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 33 ΚΑΙ 46 ΓΙΑ 

ΕΙΔΘ ΡΟΥ ΤΕΛΩΝΙΗΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 
 

1) Συμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33: Κωδικόσ εμπορεφματοσ – δαςμολογικι κατάταξθ 

 Επιςθμαίνεται κατ’ αρχιν ότι για τθ δαςμολογικι κατάταξθ των εμπορευμάτων και 
άρα για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33 του ΕΔΕ, όπωσ επίςθσ και του ΕΔΕ άνευ 
ςτατιςτικισ, εφαρμόηονται ςε κάκε περίπτωςθ οι κανόνεσ και οι διατάξεισ του Κοινοφ 
Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε.  

 Με τθν αρικ. Δ17Α 5019673 ΕΞ/14-8-2014 ΔΥΟ «Ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33 του 
ΕΔΕ», δόκθκαν αναλυτικζσ οδθγίεσ και διευκρινίςεισ για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ όπου 
παρουςιάηονται δυςχζρειεσ ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33 (κωδικόσ εμπορεφματοσ), 
για τα οποία μπορεί λανκαςμζνα να κεωρείται ότι λόγω τθσ φφςθσ τουσ δεν μποροφν 
να καταταγοφν ςτο Κοινό Δαςμολόγιο Ε.Ε. 

 Με τθν προαναφερόμενθ ΔΥΟ επιςθμάνκθκαν ιδίωσ τα ακόλουκα: 
o Ωσ ςυνζπεια τθσ φφςθσ και του ςκοποφ τθσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ και 

του TARIC, όπωσ αναφζρκθκαν ειδικότερα ςτα ςθμεία 1 και 2, ςυνάγεται ότι 
οι εν λόγω ονοματολογίεσ περιλαμβάνουν όλα τα υλικά αγακά, προϊόντα, 
είδθ και εμπορεφματα, κάκε τφπου, μορφισ, είδουσ, προοριςμοφ - χριςθσ, 
ςυςκευαςίασ και περιεχομζνου, ςτα οποία πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να 
αποδίδεται ο κατάλλθλοσ κωδικόσ εμπορεφματοσ κατά τισ διακινιςεισ εντόσ 
και εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ε.Ε. 

o Θ εφρεςθ του κατάλλθλου κωδικοφ εμπορεφματοσ του Κοινοφ Δαςμολογίου - 
και κατ’ ακολουκία του τελικοφ δθλϊςιμου κωδικοφ TARIC - είναι δυνατι 
ζςτω και όταν το ςυγκεκριμζνο είδοσ που τελωνίηεται δεν αναγράφεται ρθτά 
ςτο κείμενο τθσ δαςμολογικισ κλάςθσ, διάκριςθσ ι κωδικοφ Σ.Ο. Κατά 
ςυνζπεια, είναι ςε κάκε περίπτωςθ δυνατι θ εφρεςθ του κατάλλθλου 
κωδικοφ Σ.Ο. για οποιοδιποτε υλικό αγακό – είδοσ – εμπόρευμα το οποίο 
παρουςιάηεται για τελωνιςμό (ειςαγωγι / εξαγωγι) και θ ςυνακόλουκθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 33 του ΕΔΕ. Για το ςκοπό αυτό: 

 Εξετάηεται προςεκτικά το κείμενο των κλάςεων, διακρίςεων και 
κωδικϊν Σ.Ο., κακϊσ και οι ςθμειϊςεισ των Τμθμάτων, κεφαλαίων 
και διακρίςεων, ςφμφωνα με το γενικό κανόνα 1 του Δαςμολογίου. 

 Εφαρμόηονται οι κατάλλθλοι γενικοί κανόνεσ για είδθ όπωσ: μθ 
τελειωμζνα ι/και μθ ςυναρμολογθμζνα (κανόνασ 2 α), ςφνολα 
ςυςκευαςμζνα για τθ λιανικι πϊλθςθ ι ςφνκετα είδθ (κανόνασ 3, β) 
και γ). 

 Πςον αφορά ςτθ δαςμολογικι κατάταξθ των ςυςκευαςιϊν, 
εφαρμόηεται ο γενικόσ κανόνασ 5, ςθμεία α) και β). 

 Εξετάηεται θ δυνατότθτα υπαγωγισ του εμπορεφματοσ ςε κωδικό Σ.Ο. 
με τθν περιγραφι «Άλλα», με τθν προχπόκεςθ ότι: α) αυτό 
επιτρζπεται από το κείμενο τθσ οικείασ δαςμολογικισ κλάςθσ, από το 
οποίο πρζπει να ςυνάγεται θ δυνατότθτα υπαγωγισ του 
εμπορεφματοσ ςε αυτιν, και β) το εμπόρευμα πράγματι δεν 
κατονομάηεται ςε άλλουσ κωδικοφσ τθσ οικείασ δαςμολογικισ 
κλάςθσ. 

 Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, και μόνο εφόςον δεν είναι δυνατι θ 
εφρεςθ του κατάλλθλου κωδικοφ εμπορεφματοσ με τισ ανωτζρω 
ενζργειεσ, δφναται να εφαρμοςτεί ο γενικόσ κανόνασ 4, ςφμφωνα με 
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τον οποίο το ςυγκεκριμζνο είδοσ μπορεί να υπαχκεί ςτθν κλάςθ που 
αναφζρεται ςτα πλζον ανάλογα είδθ.  

 Υφίςταται ςτο υποςφςτθμα διαχείριςθσ δαςμολογίου (TARIC) 
δυνατότθτα αναηιτθςθσ του κατάλλθλου κωδικοφ εμπορεφματοσ 
μζςω κειμζνου, δθλ. με τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ ι περιςςότερων 
λεκτικϊν όρων που ανταποκρίνονται ςτο ςυγκεκριμζνο εμπόρευμα 
(βλ. Δ17Α 5042666 ΕΞ/12-12-2013 ΔΥΟ). 

 Ραρατίκενται κατωτζρω οριςμζνα παραδείγματα δαςμολογικισ κατάταξθσ 
ειδϊν για τα οποία ζχουν διαπιςτωκεί κατά καιροφσ δυςχζρειεσ ςτθ δαςμολογικι 
τουσ κατάταξθ κατά τον τελωνιςμό τουσ, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ υποβολισ ΕΔΕ 
άνευ ςτατιςτικισ, ι ζχουν εκφραςτεί αμφιβολίεσ ςχετικά με το αν μποροφν να 
καταταγοφν ςτο Κοινό Δαςμολόγιο λόγω τθσ φφςθσ τουσ: 
o Ανκρϊπινα μζλθ και όργανα που προορίηονται για ιατρικοφσ ι 

κεραπευτικοφσ ςκοποφσ (π.χ. κατεψυγμζνα ςε ειδικζσ ςυςκευαςίεσ): 3001 
(γεν. κανόνασ 4 ωσ ανωτζρω) 

o Αίμα ανκρϊπων, αντιοροί, κλάςματα αίματοσ, ανοςολογικά προϊόντα, 
εμβόλια, τοξίνεσ, καλλιζργειεσ μικροοργανιςμϊν: 3002 

o Ανκρϊπινο ςπζρμα ςε αποςτειρωμζνεσ ςυςκευαςίεσ: 3001 (κωδ. ΣΟ 3001 90 
20 με τθν εφαρμογι του γεν. κανόνα 4 - πλζον ανάλογα είδθ) 

o Τραπεηογραμμάτια (χαρτονομίςματα), ζςτω και αν δεν είναι ακόμθ ι αν δεν 
είναι πλζον ςε ιςχφ: 4907 (κωδ. ΣΟ 4907 00 30) ι 9705 εφόςον πρόκειται για 
είδθ ςυλλογϊν (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ κεφ. 97) 

o Λογιςμικό, θλεκτρονικά αρχεία και λοιπά δεδομζνα οποιαςδιποτε μορφισ 
που παρουςιάηονται ςε υπόκεμα όπωσ DVD, CD-ROM, USB κλπ.: 8523 
(κατάταξθ μόνο του υποκζματοσ ανεξάρτθτα από το περιεχόμενο) 

o Φζρετρα που περιζχουν ςωροφσ και τεφροδόχοι με τζφρα νεκρϊν: 9919 
o Στρατιωτικόσ εξοπλιςμόσ, ανάλογα με το είδοσ των εμπορευμάτων, π.χ. όπλα 

και πυρομαχικά: κεφ. 93, ςτολζσ: κεφ. 61 ι 62, υποδιματα: κεφ. 64, κλπ. 
o Οικιακόσ εξοπλιςμόσ εκτόσ κεφ. 99: ανάλογα με το είδοσ του εμπορεφματοσ 

(κυρίωσ κεφ. 94). 
o Ρροςωπικά είδθ εκτόσ κεφ. 99: ανάλογα με το είδοσ του εμπορεφματοσ 

 Ρζραν των ανωτζρω, υπενκυμίηεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ του άρκρου 177 
του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (UCC), ςχετικά με τθν απλοφςτευςθ τθσ 
κατάρτιςθσ των τελωνειακϊν διαςαφιςεων για τα εμπορεφματα που υπάγονται 
ςε διαφορετικζσ δαςμολογικζσ διακρίςεισ του Κοινοφ Δαςμολογίου. Ειδικότερα, 
ςφμφωνα με το άρκρο αυτό: 

o  Υφίςταται δυνατότθτα εφαρμογισ ςτο ςφνολο τθσ αποςτολισ, τθσ 
δαςμολογικισ διάκριςθσ του εμπορεφματοσ για τθν οποία προβλζπεται θ 
υψθλότερθ δαςμολογικι επιβάρυνςθ ςτο Κοινό Δαςμολόγιο.  

o Θ προαναφερόμενθ δαςμολογικι διάκριςθ (υψθλότεροσ δαςμόσ) είναι 
αυτι θ οποία δθλϊνεται ςτθ κζςθ 33, ςε περίπτωςθ εφαρμογισ του εν 
λόγω άρκρου.  

o Το άρκρο 177 UCC μπορεί να εφαρμοςτεί ςε κάκε περίπτωςθ όπου θ 
χωριςτι κατάταξθ των ειδϊν μιασ ενιαίασ αποςτολισ μπορεί να 
ςυνεπάγεται δυςανάλογο διοικθτικό κόςτοσ και φόρτο εργαςίασ, π.χ. ςτισ 
περιπτϊςεισ τελωνιςμοφ προςωπικϊν ειδϊν ι οικιακοφ εξοπλιςμοφ που 
δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του κεφαλαίου 99 του Δαςμολογίου. 
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2) Συμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 46 Διαμόρφωςθ δαςμολογθτζασ αξίασ  

 Ππωσ είναι γνωςτό, ςφμφωνα με το άρκρο 70 Καν. 952/2013 (Ενωςιακόσ 
Τελωνειακόσ Κϊδικασ - UCC), θ δαςμολογθτζα αξία των ειςαγόμενων εμπορευμάτων 
που πρζπει να δθλϊνεται ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ, όπωσ και του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, 
είναι θ ςυναλλακτικι αξία, δθλ. θ πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τιμι για τα 
εμπορεφματα αυτά, ενδεχομζνωσ κατόπιν προςαρμογισ που πραγματοποιείται με 
βάςθ τα άρκρα 71 και 72, δθλ. κατόπιν τθσ πρόςκεςθσ ι/και τθσ αφαίρεςθσ, 
αντίςτοιχα, των ςτοιχείων που μνθμονεφονται ςτα εν λόγω άρκρα.  

 Στθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων, θ ςυναλλακτικι αξία που ςυμπλθρϊνεται ςτθ 
κζςθ 46 είναι θ λεγόμενθ «αξία CIF» των εμπορευμάτων, θ οποία περιλαμβάνει ςε 
κάκε περίπτωςθ τα εξισ ςτοιχεία: 

o Τθν αξία του τιμολογίου πϊλθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν εκπτϊςεισ επί 
αυτοφ που επθρεάηουν τθν πράγματι πλθρωκείςα ι πλθρωτζα τελικι τιμι. 

o Τα ζξοδα μεταφοράσ των εμπορευμάτων, μζχρι το πρϊτο ςθμείο ειςόδου 
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι, ακόμθ και ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υφίςταται ςυμβατικι υποχρζωςθ καταβολισ τουσ, π.χ. ςε 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τα εμπορεφματα μεταφζρονται δωρεάν ι με 
μεταφορικά μζςα του αγοραςτι, τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι τον πρϊτο τόπο 
ειςόδου ςτθν Ε.Ε. πρζπει να ςυνυπολογίηονται πάντοτε για τον κακοριςμό τθσ 
ςυναλλακτικισ αξίασ, ςφμφωνα με το ςφνθκεσ τιμολόγιο που ιςχφει για τον 
ςυγκεκριμζνο τρόπο μεταφοράσ. 

o Τα ζξοδα αςφάλιςθσ των εμπορευμάτων, μζχρι το πρϊτο ςθμείο ειςόδου 
ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. Επιςθμαίνουμε ότι, ςε αντίκεςθ με τα όςα 
προβλζπονται για τα ζξοδα μεταφοράσ, τα ζξοδα αςφάλιςθσ προςτίκενται 
ςτθ ςυναλλακτικι αξία του εμπορεφματοσ μόνον εφόςον πράγματι υφίςταται 
ςυμβατικι υποχρζωςθ καταβολισ τουσ από τον αγοραςτι.  

 Επιςθμαίνουμε ότι, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται ςτθ κζςθ 
46 του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ μθ πραγματικζσ τιμζσ για τθ ςυναλλακτικι αξία των 
εμπορευμάτων, όπωσ π.χ. «0», «1», «2» κλπ., ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγισ 
εμπορευμάτων για τα οποία δεν προςκομίηεται τιμολόγιο πϊλθςθσ ι για τα οποία το 
τίμθμα που πλθρϊνεται είναι πράγματι μθδενικό, όπωσ π.χ. μεταχειριςμζνα είδθ, 
δωρεζσ, δείγματα κλπ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ εφαρμόηονται ςυνοπτικά τα ακόλουκα: 

o Εφόςον υφίςταται τιμολόγιο από το οποίο αποδεικνφεται ςαφϊσ ότι θ 
πραγματικι τιμι που πλθρϊνεται από τον αγοραςτι για το εμπόρευμα αυτό 
είναι μθδενικι (π.χ. δωρεά, δείγματα κλπ.), θ ςυναλλακτικι αξία που 
δθλϊνεται ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ διαμορφϊνεται από τα λοιπά ςτοιχεία 
προςδιοριςμοφ τθσ, δθλαδι από τα ζξοδα μεταφοράσ μζχρι το πρϊτο ςθμείο 
ειςόδου ςτθν Ε.Ε., τα τυχόν αςφάλιςτρα, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που 
πρζπει να προςτίκεται ςτθ ςυναλλακτικι αξία ςφμφωνα με το άρκρο 72 Καν. 
952/2013.  
Υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, θ εν λόγω αξία πρζπει 
να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιςτον τα ζξοδα μεταφοράσ ωσ το πρϊτο 
ςθμείο ειςόδου ςτθν Ε.Ε., ζςτω κι αν αυτά δεν ζχουν καταβλθκεί από τον 
αγοραςτι – ειςαγωγζα κατ’ εκτζλεςθ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ. 

o Εφόςον δεν υφίςταται τιμολόγιο πϊλθςθσ (π.χ. μεταχειριςμζνα είδθ), ι 
ακόμα και να υφίςταται οι τελωνειακζσ αρχζσ το ζχουν απορρίψει και κατά 
ςυνζπεια θ δαςμολογθτζα αξία δεν είναι δυνατό να κακοριςτεί βάςει τθσ 
ςυναλλακτικισ αξίασ, κα εφαρμόηονται οι εναλλακτικζσ μζκοδοι 
προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των εμπορευμάτων, ιδίωσ βάςει τθσ τιμισ 
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ειςαγωγισ πανομοιότυπων ι ομοειδϊν προϊόντων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 74 Καν. 952/2013. 

 Υπενκυμίηεται ότι αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ 
εμπορευμάτων και τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 46, ζχουν δοκεί με τισ 
ακόλουκεσ εγκυκλίουσ: 

o ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ/18-12-2015 «Ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ ςυναλλακτικισ 
αξίασ ςτθ κζςθ 46 του ΕΔΕ»  

o ΔΔΘΤΟΚ Α 1044522 ΕΞ/18-3-2016 «Ρεριγραφι των βαςικϊν βθμάτων τθσ 
διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ κατά τθν ειςαγωγι 
εμπορευμάτων» 

o ΔΔΘΤΟΚ Α 1050881 ΕΞ/30-3-2016  «Διαμόρφωςθ τθσ δαςμολογθτζασ αξίασ 
ςτισ περιπτϊςεισ ειςαγωγισ δειγμάτων και δωρεάν αποςτελλόμενων 
εμπορευμάτων» 

o ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ/30-5-2016 «Άρκρο 128 Καν. 2447/2015 τθσ Επιτροπισ-
Διαμόρφωςθ δαςμολογθτζασ αξίασ ςτισ περιπτϊςεισ διαδοχικϊν πωλιςεων 
ςτα πλαίςια του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα». 

-  
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ΡΑΑΤΘΜΑ 8 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘΣ ΜΕΤΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΙΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 

Ταχυδρομικό αντικείμενο Νομικι Βάςθ Δαςμοί και Φόροι Τελωνειακι 
Διαδικαςία / 

υποβαλλόμενο 
παραςτατικό 

Ραρατθριςεισ 

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ που δεν υπερβαίνει τα 
22 ευρϊ. 

 

Άρκρα 23 και 24 του 
Καν.1186/09. 

Άρκρα 20-21 Ν.1684/87 
για τθν απαλλαγι από το 
φόρο προςτικζμενθσ 
αξίασ οριςμζνων 
οριςτικϊν ειςαγωγϊν 
αγακϊν (ΦΕΚ Α' 18/26-2-
1987) 

Απαλλαγι από 
δαςμό και ΦΡΑ  

Ομαδικό ΕΔΕ 
Άνευ Στατιςτικισ 
(από εταιρείεσ 
ταχυμεταφορϊν) 

Εξαιροφνται από 
τθν απαλλαγι:  
α) τα 
οινοπνευματϊδθ 
προϊόντα,  
β) τα αρϊματα και 
οι κολόνιεσ,  
γ) ο καπνόσ και τα 
προϊόντα καπνοφ.   

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ 22 ζωσ 150 ευρϊ.  

Άρκρα 23 και 24 του 
Κανονιςμοφ 1186/09 

 Απαλλαγι από 
δαςμό 

 Καταβολι 
ΦΡΑ 

ΕΔΕ Άνευ 
ςτατιςτικισ ςτο 
ICISnet 

Εξαιροφνται από 
τθν απαλλαγι:  
α) τα 
οινοπνευματϊδθ 
προϊόντα,  
β) τα αρϊματα και 
οι κολόνιεσ,  
γ) ο καπνόσ και τα 
προϊόντα καπνοφ.   

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ  
150 ζωσ 1.000 ευρϊ  

 Καταβολι δαςμϊν 
και φόρων 

ΕΔΕ Άνευ 
ςτατιςτικισ ςτο 
ICISnet 

 

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 

 αξίασ > 1.000 ευρϊ 

 που εμπίπτουν ςε 
απαγορεφςεισ και 
περιοριςμοφσ 
 

 Καταβολι δαςμϊν 
και φόρων 

Θλεκτρονικι 
διαςάφθςθ (ΕΔΕ) 
ςτο ICISnet 

 

 

Διαςυνοριακζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
προϊόντων καπνοφ μζςω 
διαδικτφου, τθλεπικοινωνιϊν 
ι κάκε άλλου τρόπου 
βαςιηόμενου ςε 
εξελιςςόμενθ τεχνολογία 
 

Άρκρο 60 παρ.7 του 
Ν.2960/2001, όπωσ 
προςτζκθκε με το άρκρο 
4 του Ν.4410/2016  
(ΦΕΚ 141/Α) 

  Ρλιρθσ 
απαγόρευςθ για 
ιδιϊτεσ 

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
μθ εμπορικοφ χαρακτιρα 
από ιδιϊτθ ςε ιδιϊτθ αξίασ 
μζχρι 45 ευρϊ, εφόςον οι 
αποςτολζσ αυτζσ:  

i) ζχουν ευκαιριακό 
χαρακτιρα,  

ii) περιζχουν αποκλειςτικά 
εμπορεφματα τα οποία 
προορίηονται για προςωπικι 
χριςθ του παραλιπτθ ι τθσ 
οικογενείασ του και για τα 
οποία, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ 

Άρκρα 25-27 του 
Κανονιςμοφ 1186/09 

Ν.1402/1983 (ΦΕΚ Α 
167/1983) 

Απαλλαγι από 
δαςμό και ΦΡΑ.  

 

Ομαδικό ΕΔΕ 
Άνευ Στατιςτικισ 
(από εταιρείεσ 
ταχυμεταφορϊν) 

Θ ατζλεια 
περιορίηεται, κατ’ 
αποςτολι, ςτισ  
αναγραφόμενεσ 
ποςότθτεσ: 
α) προϊόντα 
καπνοφ: 

-50 ςιγαρζτα, 
-25 ςιγαρίλοσ 
(ποφρα με μζγιςτο 
βάροσ 3 γραμμάρια 
ανά τεμάχιο), ι 
-10 ποφρα, 
-50 γραμμάρια 
καπνοφ, 
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ποςότθτά τουσ, δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι 
πρόκειται για εμπορεφματα 
χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα, 
και  

iii) πραγματοποιοφνται από 
τον αποςτολζα προσ τον 
παραλιπτθ χωρίσ 
οποιαςδιποτε μορφισ 
πλθρωμι· (δϊρα). 

-αναλογικόσ 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν 
των διαφορετικϊν 
προϊόντων 
 
β)οινόπνευμα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά: 
 
-απεςταγμζνα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά, με αλκοολικό 
τίτλο μεγαλφτερο 
από 22 % 
vol∙αικυλικι 
αλκοόλθ μθ 
μετουςιωμζνθ με 
αλκοολικό τίτλο 80 
% vol ι 
μεγαλφτερο: 1 
λίτρο, ι 
-απεςταγμζνα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά, απεριτίφ με 
βάςθ τον οίνο ι το 
οινόπνευμα, ταφία, 
ςακζ ι παρόμοια 
ποτά με αλκοολικό 
τίτλο 22 % vol ι 
μικρότερο∙ 
αφρϊδεισ οίνοι, 
οίνοι liqueur: 1 
λίτρο∙ ι αναλογικόσ 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν 
των διαφορετικϊν 
προϊόντων και 
-ςτακεροποιθμζνοι 
οίνοι: 2 λίτρα∙ 
 
γ) -αρϊματα: 50 
γραμμάρια, ι  
-κολόνιεσ: 0,25 
λίτρα. 
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