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ΡΑΑΤΘΜΑ 1. 

ΤΘΛΕΦΩΝΑ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Συντονιςμοφ 

Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

και Απλουςτεφςεων 

Κατρινάκθ Άννα  

Γκόνθ Ειρινθ  

Ναςοποφλου Χάρισ 

Μπενάκθ Μαγδαλθνι 

210-6987457 

210-6987434 

210-6987452 

210-6987454 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Τελωνειακϊν 

αντιπροςϊπων, 

Εγκεκριμζνων 

Οικονομικϊν Φορζων και 

Απαγορεφςεων- 

Ρεριοριςμϊν 

Τςαγκαλάκθσ Δθμιτριοσ 

Ρίκλα Μαρία 

210-6987444 

210-6987443 

Email: d19diadi@otenet.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Καταγωγισ Μπουργανοφ Γεωργία 210-6987493 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Ειδικϊν 

Κακεςτϊτων 

Ντουντουνάκθσ Δθμιτριοσ 

Τςετςζκου Δζςποινα 

210-6987508 

210-6987509 

Email: gdt-dasmo@otenet.gr, ipr@otenet.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρρογουλάκθ Μαρία 210-6987419 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Κεραςιϊτθ Ευςτακία 210-6987414 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Φορολογίασ 

καπνικϊν προϊόντων 

Μυριςίδου Αικατερίνθ 210-6987412 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Ευδοκία Βενιηζλου 210-6987404 

ΤΜΘΜΑ Εϋ ΦΡΑ Χριςτίνα Γεϊργα  210-6987409 

Email: finexcis@otenet.gr, vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΡΑΑΒΑΣΕΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ανάλυςθσ 

Κινδφνου & Ελζγχων 

Συμμόρφωςθσ 

Μζςτρου Αγγελικι  

Χρονά Ευγενία  

210-7259253 

210-7259250 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Τελωνειακϊν 

Ραραβάςεων & Νομικισ 

Υποςτιριξθσ 

Αποςτόλου Λοφλα 

Μπάρκθ Βαςιλικι 

210-7259326 

 

Email: d33risk@2002.syzefxis.gov.gr, d33-c@otenet.gr 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Υποςτιριξθσ 

Τελωνειακϊν & 

Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν 

Αναςταςία Ρλζςςα 

Βαςιλικι Οικονόμου 

Βαςιλικι Ρλζςςα 

Μαρία Τςιρϊνθ 

210-4802433 

210-4802427 

210-4802441 

210-4802833 

Email: secr_icis@aade.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secr_icis@aade.gr
ΑΔΑ: Ω38146ΜΠ3Ζ-ΤΤΑ



41 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ 2. 
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

ΔΙΑΣ/ΣΘ 
ΣΥΝΘΘΘΣ/ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ/ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΘ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ/  

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΕΓΓΑΦΘΣ 

ΤΥΡΟΣ 

Δ/ΣΘΣ 
A,  Y,  Z C R 

Κ
Α

Θ
ΕΣ

ΤΩ
Σ 

40, 42,07 51,53 71 40,42,07 51,53,71 40,07 51,53,71 

Υ
Ρ

Ο
Χ


ΕΩ

ΤΙ
Κ

ΕΣ
 Θ

ΕΣ
ΕΙ

Σ 
ΕΔ

Ε 

1 (α,β) 1 (α,β) 1(α,β) 1(α,β) 1 (α,β) 2 6 

2 5 5 2 5 6 8 

5 6 6 5 6 8 14 

6 8 8 6 8 14 22α 

8 14 14 8 14 22α 25 

14 15α 19 14 15α 25 30 

15α 19 25 15α 19 30 31-1 

17α 21 31-1 17 22α 31-1 31-2 

19 22α 31-2 19 25 31-2 33 

21 24 31-3 22α 30 33 34α 

22α 25 32 25 31-1 34α 35 

25 26 33 30 31-2 35 37α 

26 29 34α 31-1 32 36 

36 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

30 31-1 35 31-2 33 37α 38 

31-1 31-2 37α 32 34α 38 40 

31-2 31-3 37β 33 35 40 41 

31-3 32 38 34α 

36 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

41 42 

32 
33 

 
40 35 37α 42 44-1 

33 34α 41 36 38 44-1 

46 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 
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34α 35 44-1 37α 40 46 49 

35 36 49 38 41 49  

36 37α 
 

40 42 
 

 

37α 37β 
 

41 44-1 
 

 

37β 38 
 

42 

46 

(μόνο για 

κακεςτ. 

51,53) 

 
 

38 40 
 

44-1  
 

 

40 41 
 

46  
 

 

41 42 
  

 
 

 

42 44-1 
  

 
 

 

43 44-4 
  

 
 

 

44-1 46 
  

 
 

 

46 47 
  

 
 

 

47 49 
  

 
 

 

48 
   

 
 

 

 
49 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 3.  
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘΣ ΕΞΑΓΩΓΘΣ 10, 31,21, 11, 23 

 

(1) Συμπλθρϊνεται εναλλακτικά με τθ κζςθ 44 (φορτωτικά ζγγραφα). Αν θ τιμι του πεδίου S 32 

είναι «Α» τότε και οι δφο κζςεισ (7 και 44) ςυμπλθρϊνονται προαιρετικά. 

(2) Αν ο παραλιπτθσ ςτθν τρίτθ χϊρα διακζτει αρικμό EORI τότε αναγράφονται θ χϊρα και ο 

αναγνωριςτικόσ του αρικμόσ και ανακτϊνται τα λοιπά ςτοιχεία. Αν όχι, δεν ςυμπλθρϊνεται 

ΔΙΑΣ/ΣΘ 
ΣΥΝΘΘΘΣ/ 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΘ/ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙ

ΩΤΙΚΘ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΘ ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ/ 

ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 

ΕΓΓΑΦΘΣ 

ΤΥΡΟΣ 

Δ/ΣΘΣ A Υ, Η C R 

 

1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) 2 
2 2 2 7(1) 
5 5 5 8(2) 

7(1) 14 7(1) 14 
8(2) 17 8(2) 19 
14 19 14 22 (17) 

15(16) 21(4) 15(16) 25 
17 22 (17) 17 29 

18(3) 25 19 30 
19 26(6) 22 (17) 31 

21(4) 31 29 33 
22 (17) 32(7) 30 35 
24(5) 33 31 37α 
25 35(9) 32(7) 38 

26(6) 37 (α, β) 33 44-1 
29 38 37α E(15) 
30 40(10) 38  
31 41(11) 44-1(12)  

32(7) 44-1 44-4(13)  
33 46 46  

34(8) 49(9) S13(14)*  
35(9)  E(15)  

37 (α,β)    

38    

40(10)    

41(11)    

44-1(12)    

44-4(13)    

46    

49(9)    
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τίποτα ςτθ κζςθ του αναγνωριςτικοφ αρικμοφ και ςυμπλθρϊνονται όλα τα λοιπά ςτοιχεία 

(Χϊρα, Επωνυμία, Οδόσ κ.λ.π.). 

(3) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτοφμενα. Δεν ςυμπλθρϊνεται: 

α)ςτθν περίπτωςθ που ο τρόποσ εςωτερικισ μεταφοράσ (κζςθ 26) είναι «5» ι «7» και  

β) ςτθν περίπτωςθ που το προθγοφμενο κακεςτϊσ (κζςθ 37) είναι 71 ι 78. 

(4) Για όλουσ τουσ τφπουσ δ/ςεων (κζςθ 1β) δεν ςυμπλθρϊνεται θ εκνικότθτα του μεταφορικοφ 

μζςου όταν ςτθ κζςθ 25 ζχουμε «2» ι «5» ι «7». 

Για τισ δ/ςεισ τφπου Υ και Η δεν ςυμπλθρϊνεται ποτζ θ ταυτότθτα του μεταφορικοφ μζςου. 

(5) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτοφμενο κακεςτϊσ (κζςθ 37α) είναι 21 ι 22. 

(6) Δεν ςυμπλθρϊνεται όταν οι διατυπϊςεισ εξαγωγισ πραγματοποιοφνται ςτο ςθμείο εξόδου 

από τθν Κοινότθτα. 

(7) Αποδίδεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 

(8) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτοφμενα. 

(9) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προθγοφμενο κακεςτϊσ είναι 71 ι 78. 

(10) Για τθ δ/ςθ τφπου Α ςυμπλθρϊνεται μόνο όταν το αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι 31 και το 

προθγοφμενο είναι ζνα εκ των 00,51,53,71. Για τισ δ/ςεισ τφπου Υ και Η ςυμπλθρϊνεται με τισ 

αρχικζσ δ/ςεισ C/R. 

(11) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τοσ υπάρχει ςτο TARIC μζτρο 

ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ. 

(12) Συμπλθρϊνεται εναλλακτικά με τθ κζςθ 7 (UCR).Αν θ τιμι του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε 

ςυμπλθρϊνεται προαιρετικά.  

(13) Συμπλθρϊνεται υποχρεωτικά ο κωδικόσ επικινδφνων εμπορευμάτων εφόςον ςυντρζχει 

περίπτωςθ.  

(14) Συμπλθρϊνονται κατά χρονολογικι ςειρά οι κωδικοί των χωρϊν μζςω των οποίων 

διζρχονται τα εμπορεφματα μεταξφ τθσ χϊρασ εξαγωγισ (15α) και τθσ χϊρασ προοριςμοφ 

(17α). 

(15) Χϊροσ (Ε). Απλουςτευμζνθ διαδικαςία, αποτελζςματα ελζγχου Α3 (ςφραγίδεσ, αρ/ςθμεία) 

κατά περίπτωςθ. 

(16) Εάν ο δείκτθσ Ειδικισ Ρερίςταςθσ είναι Α ι Β, το πεδίο ςυμπλθρϊνεται προαιρετικά. Σε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά) 

(17) Θ κζςθ 22 (τιμολόγιο) είναι υποχρεωτικι και για τα κακεςτϊτα τθσ εξαγωγισ 10 και 31, 

εφόςον ςτθν κζςθ 44-1 υπάρχει ο κωδικόσ Ν380 (Εμπορικό Τιμολόγιο).  

 

ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ:   

1. Πταν θ δ/ςθ αφορά επιδοτοφμενα προϊόντα ο επιτρεπτόσ τφποσ δ/ςθσ (κζςθ 1α ) είναι μόνο 

Α. 
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2. Στισ πολυκλαςικζσ δ/ςεισ, όταν υπάρχουν περιςςότερεσ από μια τιμζσ για τισ κζςεισ 

2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν ςυμπλθρϊνονται ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων ΕΔΕ, αλλά ςε 

επίπεδο ειδϊν. Ειδικά για τισ κζςεισ 2 και 8 ςυμπλθρϊνεται θ ειδικι μνεία «00200». 

3. Πταν διαφορετικά είδθ περιλαμβάνονται ςτθν ίδια ςυςκευαςία, τότε ςτο 1ο είδοσ 

ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ δεμάτων και ςτα υπόλοιπα είδθ είναι αποδεκτι θ τιμι «0» 

(μθδζν). Εξυπακοφεται ότι το πεδίο «ςθμεία και αρικμοί» είναι κοινό ςτα είδθ αυτά. 

4. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κάποια από τα πρόςωπα (Αποςτολζασ/Εξαγωγζασ – κζςθ 2 

ι/και Αντιπρόςωποσ – κζςθ 14) που δθλϊνονται ςτθ διαςάφθςθ εξαγωγισ είναι ΑΕΟ, ο 

αρικμόσ τθσ άδειασ που τουσ ζχει χορθγθκεί ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 τθσ διαςάφθςθσ. 

Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 με τουσ αρικμοφσ των αδειϊν ΑΕΟ χρθςιμοποιοφνται οι 

κωδικοί Υ022 «Αποςτολζασ» ι Υ025 «Αντιπρόςωποσ» κατά περίπτωςθ. Σθμειϊνεται ότι οι 

Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ που ζχουν λάβει άδεια ΑΕΟ από τθν Ελλάδα, ςτισ 

διαςαφιςεισ που υποβάλουν ςτθ χϊρα μασ κα ςυμπλθρϊνουν ςτουσ εν λόγω κωδικοφσ τον 

εκνικό αρικμό άδειασ που εκδίδεται από το Υποςφςτθμα Αδειϊν-Εγκρίςεων του ICISnet.  

5. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ των δεδομζνων 

αςφάλειασ και προςταςίασ του παραρτιματοσ 9 του Καν.341/16 και ο 

αποςτολζασ/εξαγωγζασ των εμπορευμάτων είναι κάτοχοσ άδειασ AEOS ι AEOF, εκτόσ από τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 ωσ άνω, ςυμπλθρϊνεται και θ ζνδειξθ ειδικισ περίςταςθσ Ε ςτθ 

κζςθ S32 τθσ καρτζλασ «Ραράρτθμα 9 Καν.341/16» (παλαιό ζντυπο αςφάλειασ και 

προςταςίασ), βάςει των οδθγιϊν που ζχουν δοκεί με τθν ΕΔΥΟ Δ19Α 5040930 ΕΞ 2012 / 22-

10-2012. Επιπλζον, όταν ο παραλιπτθσ τθσ τρίτθσ χϊρασ αναγνωρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθσ ωσ Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ ςτα πλαίςια ςυμφωνίασ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και τθσ εκάςτοτε τρίτθσ χϊρασ, θ κζςθ 44-1 ςυμπλθρϊνεται 

και με τον αρικμό αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί για αυτό το ςκοπό ςτον παραλιπτθ τθσ 

τρίτθσ χϊρασ από τθν Ζνωςθσ (αντί του αρικμοφ τθσ άδειασ που του ζχει χορθγθκεί από τθν 

τρίτθ χϊρα). Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 44-1 χρθςιμοποιείται ο 

κωδικόσ πιςτοποιθτικοφ Υ031. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 4.  
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΘΣΕΩΝ Υ ΚΑΙ Η 

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ/Η  για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C/R που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 

ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C/ R να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιηθοφν και να ςυμπλθρωκεί θ Υ/Η ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ και 

ςυγκεκριμζνα: 

 

 κζςθ 1α :  (IM / EU / CO), 

 κζςθ 15 :  χϊρα αποςτολισ, 

 κζςθ 21 :  εκνικότθτα του ενεργοφ μεταφορικοφ μζςου που διζρχεται τα ςφνορα*, 

 κζςθ 22α: νόμιςμα τιμολογίου **, 

 κζςθ 25 :  τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα, 

 κζςθ 33  : κωδικόσ εμπορεφματοσ 

 κζςθ 37  : κακεςτϊσ. 

 

*    ακόμα και όταν διαφζρει θ εκνικότθτα του μεταφορικοφ μζςου ςτισ αρχικζσ C/R, ςτθν Υ/Η 

μπορεί να ςυμπλθρωκεί θ πλθροφορία αυτι ςε επίπεδο είδουσ ςτο πεδίο ex21.  

**  θ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 22 (ςυνολικό ποςό τιμολογίου) ςτθν Υ/Η με το άκροιςμα των 

επιμζρουσ τιμολογίων είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του διαςαφιςτι. 

 

Τα είδθ (εμπορεφματα) τθσ Υ/Η κα αποτελοφνται από τα είδθ των αρχικϊν C/ R.  

Στθ κζςθ 40 Ρροθγοφμενο παραςτατικό ςε κάκε είδοσ απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των MRN των 

προθγοφμενων διαςαφιςεων C (με κωδικό προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ») και R (με κωδικό 

προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ» και τφπο «CLE»). Αν το ίδιο είδοσ (εμπόρευμα) ζχει δθλωκεί ςε 

περιςςότερεσ από μία C, τότε ςτθ κζςθ 40 για το ςυγκεκριμζνο είδοσ κα αναγράφονται τα MRN 

όλων των C που περιείχαν αυτό το είδοσ. Πςον αφορά  τθν R αυτι είναι μονοκλαςικι, επομζνωσ 

ςτθ κζςθ 40 τθσ Η ςυμπλθρϊνονται τα  MRN τθσ R. 

 

Παράδειγμα: Υποβάλλονται τον ίδιο μινα δυο απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (IM-C), όπου ο 

ειςαγωγζασ (κζςθ 8) είναι το ίδιο πρόςωπο, αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι θ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ (κζςθ 37: 40 00) και ζχουν αποδοκεί από το ςφςτθμα τα αντίςτοιχα 

MRN (MRN1 και MRN2). 

 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN1 ζχει χϊρα αποςτολισ τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., το νόμιςμα του 
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τιμολογίου (κζςθ 22α) είναι Ευρϊ, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα δφο είδθ: 4903 00 00 (Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα 

για ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά) και 4910 00 00 (Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα) 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN 2 ζχει χϊρα αποςτολισ τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., το νόμιςμα του 

τιμολογίου (κζςθ 22α) είναι Ευρϊ, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και 

περιλαμβάνει τα ακόλουκα τρία είδθ: 4903 00 00 (Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα 

για ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά), 4910 00 00 (Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, 

ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα) και 

4905 10 00 (Υδρόγειοι ςφαίρεσ). 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ υποβάλλεται από 1θ ζωσ 10θ θμζρα του επόμενου μινα μια 

ςυμπλθρωματικι Υ ωσ εξισ: 

Βαςικά ςτοιχεία 

κζςθ 1: ΙΜΥ / κζςθ 8: ςτοιχεία του ειςαγωγζα / κζςθ 15: Ρ.Γ.Δ.Μ. / κζςθ 21: μόνο θ εκνικότθτα 

του φορτθγοφ / κζςθ 22α: ευρϊ / κζςθ 22 - ςυνολικό ποςό τιμολογίου (προαιρετικά): άκροιςμα 

των επιμζρουσ τιμολογίων / κζςθ 25: οδικϊσ / κζςθ 26: όπωσ θ 25 

Είδθ 

 πρϊτο είδοσ: κζςθ 33: 4903 00 00 - Λευκϊματα ι βιβλία με εικόνεσ και λευκϊματα για 

ιχνογράφθςθ ι χρωματιςμό, για παιδιά / κζςθ 31-1: είδοσ ςυςκευαςίασ και το άκροιςμα των 

δεμάτων / κζςθ 35: άκροιςμα τθσ μεικτισ μάηασ από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / 

κζςθ 37: 40 00 / κζςθ 38: άκροιςμα κακαρισ μάηασ  από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 

/ κζςθ 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / κζςθ 42: θ τιμι του είδουσ. (Αν διαφζρει ςτισ 

αρχικζσ C, ςυμπληρϊνεται με το μζςο όρο) / κζςθ 44.1: ο κωδικόσ 1961 και ο αρικμόσ άδειασ 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν / κζςθ 46: άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ από τισ διαςαφιςεισ 

με MRN1 και MRN2  

 δεφτερο είδοσ: κζςθ 33: 4910 00 00 - Θμερολόγια κάκε είδουσ, τυπωμζνα, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα μπλοκ θμερολογίων των οποίων αφαιροφνται τα φφλλα /  κζςθ 31-1: 

είδοσ ςυςκευαςίασ και το άκροιςμα των δεμάτων / κζςθ 35: άκροιςμα τθσ μεικτισ μάηασ από 

τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / κζςθ 37: 40 00 / κζςθ 38: άκροιςμα κακαρισ μάηασ  

από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2 / κζςθ 40: αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 / κζςθ 

42: θ τιμι του είδουσ. (Αν διαφζρει ςτισ αρχικζσ C, ςυμπληρϊνεται με το μζςο όρο) / κζςθ 46: 

άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ από τισ διαςαφιςεισ με MRN1 και MRN2  

 τρίτο είδοσ: κζςθ 33: 4905 10 00 – Υδρόγειοι ςφαίρεσ / κζςθ 40: αναγράφεται τo MRN2/ οι 

κζςεισ 31-1, 35, 37, 38, 46 ςυμπλθρϊνονται με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που υπάρχουν για τθ 

διαςάφθςθ με MRN2. 

Επιςήμανςη: Στο ανωτζρω παράδειγμα αν η δεφτερη απλουςτευμζνη διαςάφηςη (MRN2) ζχει 

χϊρα αποςτολήσ την Αλβανία, υποβάλλονται 2 Υ, μία για κάθε αρχική C, δηλαδή ςτην πρϊτη θα 

ςυμπληρωθεί ςτη θζςη 40 το MRN1 και ςτη δεφτερη το MRN2. 
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ΕΞΑΓΩΓΘ 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υποβολι μιασ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ Υ  για όλεσ τισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ C που ζχουν υποβλθκεί τον προθγοφμενο μινα είναι τα βαςικά 

ςτοιχεία των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων C να είναι κοινά, ϊςτε να μποροφν να 

ομαδοποιηθοφν και να ςυμπλθρωκεί θ Υ ςτισ βαςικζσ υποχρεωτικζσ τθσ κζςεισ και ςυγκεκριμζνα 

 Θζςθ 1α  : (ΕΧ / EU / CO) 

 Θζςθ 2    : αποςτολζασ/εξαγωγζασ 

 Θζςθ 25  : τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα 

 Θζςθ 33  : κωδικόσ εμπορεφματοσ 

 Θζςθ 37  : κακεςτϊσ  

 

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν υποβολι τθσ ςυμπλθρωματικισ διαςάφθςθσ τφπου Υ, οι κζςεισ 38, 44 

και 46 ςυμπλθρϊνονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Θζςθ 38, το άκροιςμα των ποςοτιτων των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων (C) που ζχουν 

υποβλθκεί, 

 Θζςθ 44, ο Κωδικόσ Ν380 και ο αρικμόσ των τιμολογίων που αφοροφν ςτισ 

απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (C), 

 Θζςθ 46, το άκροιςμα τθσ ςτατιςτικισ αξίασ των απλουςτευμζνων διαςαφιςεων (C) που 

ζχουν υποβλθκεί. 

 

Ζλεγχοι Συςχζτιςθσ: Κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ, το ςφςτθμα ελζγχει το 

προθγοφμενο παραςτατικό ςτθ κζςθ 40 τθσ διαςάφθςθσ (με κατθγορία Ρροθγοφμενου 

Ραραςτατικοφ «Υ») το οποίο υποχρεωτικά είναι απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ τφπου C. Οι ζλεγχοι 

που διενεργοφνται από το ςφςτθμα και γίνονται για όλα τα είδθ που περιλαμβάνει θ εν λόγω 

ςυμπλθρωματικι είναι οι ακόλουκοι: 

1)Εάν ςε όλα τα είδθ υπάρχει μία τουλάχιςτον εγγραφι ςτθ κζςθ 40 με κατθγορία 

προθγοφμενου παραςτατικοφ «Υ». 

2) Στθν περίπτωςθ που δεν προκφψει ςφάλμα από τον ανωτζρω ζλεγχο ακολουκοφν οι 

παρακάτω ζλεγχοι ςυςχζτιςθσ για κάκε ςτίχο και για κάκε εγγραφι ςτθ κζςθ 40: 

 To MRN και ο ςτίχοσ να αντιςτοιχοφν ςε υποβλθκείςα διαςάφθςθ 

 Θ κζςθ 1α του προθγοφμενου παραςτατικοφ να ςυμπίπτει με τθ κζςθ 1α τθσ διαςάφθςθσ 

τφπου Υ 

 Θ κζςθ 1β του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι τφπου C 

 Ο εξαγωγζασ (κζςθ 2) του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι ο ίδιοσ με τον εξαγωγζα 

(κζςθ 2) τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 
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 Ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25), όταν είναι ςυμπλθρωμζνοσ ςτο προθγοφμενο 

παραςτατικό,  να είναι ο ίδιοσ με τον τρόπο μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) τθσ 

διαςάφθςθσ τφπου Υ 

 Ο κωδικόσ εμπορεφματοσ (κζςθ 33) του προθγοφμενου παραςτατικοφ να είναι ο ίδιοσ με 

τον κωδικό εμπορεφματοσ (κζςθ 33) τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 

 Το αιτοφμενο κακεςτϊσ του προθγοφμενου παραςτατικοφ και τθσ διαςάφθςθσ τφπου Υ 

(κζςθ 37) να ςυμπίπτουν. 

 

Παράδειγμα : Υποβάλλονται δυο απλουςτευμζνεσ διαςαφιςεισ (EXC), όπου ο εξαγωγζασ (κζςθ 2) 

είναι το ίδιο πρόςωπο, αιτοφμενο κακεςτϊσ είναι θ οριςτικι εξαγωγι (κζςθ 37:10 00) και ζχουν 

αποδοκεί από το ςφςτθμα τα ςχετικά MRN (MRN1 και MRN2). 

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN1 ζχει προοριςμό τθν Τουρκία, ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα 

ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα δυο είδθ:8301100000 (Λουκζτα), 

6301100000 (Θλεκτρικζσ κουβζρτεσ).  

Θ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ με MRN 2 ζχει προοριςμό τθν Ρ.Γ.Δ.Μ., ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα 

ςφνορα (κζςθ 25) είναι οδικϊσ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα τρία είδθ: 8301100000 (Λουκζτα), 

6301100000 (Θλεκτρικζσ κουβζρτεσ), 9404100000(Σομιζδεσ). 

 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ και εφόςον ςυμπλθρωκεί θ κζςθ 25 ςτισ ωσ άνω απλουςτευμζνεσ 

διαςαφιςεισ, υποβάλλεται μια Υ από 1θ ζωσ 10θ θμζρα του επόμενου μινα ωσ εξισ: 

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 

 δεφτερο είδοσ, 6301100000 ςτθ κζςθ 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 

 τρίτο είδοσ 9404100000 ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN2 

 

Στθν περίπτωςθ που θ δεφτερθ απλουςτευμζνθ διαςάφθςθ (MRN2) ζχει προοριςμό τθν Κίνα και 

εφόςον ζχει ςυμπλθρωκεί ο τρόποσ μεταφοράσ ςτα ςφνορα (κζςθ 25) με κωδικό «1 καλάςςιοσ», 

υποβάλλονται 2 Υ, ςυμπλθρωμζνεσ ωσ ακολοφκωσ: 

Θ πρϊτθ Υ περιλαμβάνει τα παρακάτω είδθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ με MRN1:  

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN1  

 δεφτερο είδοσ, 6301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN1 

 

Θ δεφτερθ Υ περιλαμβάνει τα είδθ τθσ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ με MRN2 ωσ ακολοφκωσ: 

 πρϊτο είδοσ, 8301100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται τo MRN2 

 δεφτερο είδοσ, 6301100000,  ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το MRN2 

 τρίτο είδοσ 9404100000, ςτθ κζςθ 40 αναγράφεται το  MRN2 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 5. 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΜΟΜΙΚΟΥ 

ΦΟΕΑ ΑΝΑ ΤΟΡΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

Α) Οδική μεταφορά-> διαφορετικά τελωνεία ειςόδου-ειςαγωγήσ 

Εμπορεφματα που ειςάγονται από Τουρκία -> Είςοδοσ ςτουσ Κιπουσ -> Εγκαταςτάςεισ 

ειςαγωγζα ςτθ Θεςςαλονίκθ 

Ρροκειμζνου ο διαςαφιςτισ να παραλάβει τα εμπορεφματα απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

πρζπει να ζχει άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ για το κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ ι άδεια 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR (για τισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των εμπορευμάτων 

πραγματοποιείται με δελτίο TIR) και θ αποκικθ ςτθν οποία κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα να 

είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με:  

α) τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ με κωδικό 1997 ι τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ 

TIR με κωδικό 1998,  

β) τθν Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν με κωδικό 1961 και  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

 

Β) Θαλάςςια μεταφορά –> ίδιο τελωνείο ειςόδου-ειςαγωγήσ 

Εμπορεφματα από Αίγυπτο -> Είςοδοσ ςτο λιμάνι τθσ Ελευςίνασ -> Οδικι μεταφορά ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα ςτο Θριάςιο 

Επειδι οι εγκαταςτάςεισ του διαςαφιςτι εμπίπτουν ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του τελωνείου 

Ελευςίνασ που είναι και τελωνείο ειςόδου, θ μεταφορά των εμπορευμάτων του από το λιμάνι 

ειςόδου ςτισ εγκαταςτάςεισ του καλφπτεται από τθν ίδια τθν άδεια απλουςτευμζνων 

διαδικαςιϊν. Επιπλζον θ αποκικθ του πρζπει να είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ.  

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με τον κωδικό 1961 Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ . 
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Γ) Θαλάςςια μεταφορά –>διαφορετικά τελωνεία ειςόδου- ειςαγωγήσ 

  

Εμπορεφματα από Κίνα -> Είςοδοσ ςτο Γϋ Τελωνείο Ρειραιά -> Οδικι μεταφορά ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ειςαγωγζα ςτο Θριάςιο 

Επειδι οι εγκαταςτάςεισ του διαςαφιςτι εμπίπτουν ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του Τελωνείου 

Ελευςίνασ και θ είςοδοσ των εμπορευμάτων γίνεται από το Γϋ Τελωνείο Ρειραιά, τα εμπορεφματα 

υπάγονται, για ςκοποφσ επιτιρθςθσ τθσ διακίνθςισ τουσ, ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ. 

Επομζνωσ, ο διαςαφιςτισ για να παραλάβει τα εμπορεφματα απευκείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του, 

πρζπει να ζχει άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ για το κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ και θ 

αποκικθ ςτθν οποία κα μεταφερκοφν τα εμπορεφματα να είναι αναγνωριςμζνθ ωσ αποκικθ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 

Στθ διαςάφθςθ, εκτόσ των άλλων κζςεων που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά, πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν επιπλζον: 

- θ κζςθ 44.1 με:  

α) τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ με κωδικό 1997 ι τθν Άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ 

TIR με κωδικό 1998,  

β) τθν Άδεια απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν με κωδικό 1961 και  

- θ κζςθ 30 με τον κωδικό τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι τελωνειακισ αποταμίευςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 6.  
ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΘΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ/ΕΞΑΓΩΓΘ 

ΕΜΡΟΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Εξαιροφνται από τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτισ 

λογιςτικζσ καταχωριςεισ του διαςαφιςτι τα 

ακόλουκα: 

 Κακεςτϊσ 42 (κζςθ εμπορευμάτων ςε 

ελεφκερθ κυκλοφορία με απαλλαγι ΦΡΑ 

και  άμεςθ αποςτολι ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ΕΕ) και  

 Κακεςτϊσ 63 (επανειςαγωγι 

εμπορευμάτων και κζςθ ςε ανάλωςθ με 

ταυτόχρονθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγι 

από το ΦΡΑ για παράδοςθ ςε άλλο κράτοσ 

μζλοσ)  

 Εξαγωγι και επανεξαγωγι εμπορευμάτων 

Ε.Φ.Κ. εκτόσ εάν εφαρμόηεται το άρκρο 30 

τθσ Οδθγίασ 2008/118/ΕΚ 

 Ειδικά κακεςτϊτα για τα οποία απαιτείται 

τυποποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

(INF) μεταξφ των τελωνειακϊν αρχϊν 

ςφμφωνα με το άρκρο 181 DA 

 Τελωνειακζσ διαςαφιςεισ που ςυνιςτοφν 

αίτθςθ χοριγθςθσ άδειασ για ειδικό 

κακεςτϊσ βάςει του άρκρου 163 DA 

 Τελωνειακζσ διαςαφιςεισ που 

υποβάλλονται αντί ENS βάςει του άρκρου 

130, παρ.1 UCC 

2. Εξαιροφνται από τθ χριςθ απλουςτευμζνθσ 

διαςάφθςθσ  

 οι περιπτϊςεισ τελωνειακϊν 

διαςαφιςεων  που ςυνιςτοφν αίτθςθ 

χοριγθςθσ άδειασ για ειδικό κακεςτϊσ 

βάςει του άρκρου 163 DA 

 

 

 

1. πολιτιςτικά αγακά ςτθν ειςαγωγι/εξαγωγι, 

2. Ππλα και πυρομαχικά που απαρικμοφνται ςτο 

νόμο 2168/1993 και ςτον Κοινό Κατάλογο 

Στρατιωτικοφ Εξοπλιςμοφ τθσ ΕΕ ςτθν 

ειςαγωγι/εξαγωγι, 

3. φάρμακα και πρόδρομεσ ουςίεσ  ςτθν 

ειςαγωγι, 

4. είδθ  και  δείγματα άγριασ πανίδασ και 

χλωρίδασ, που κινδυνεφουν με εξαφάνιςθ και 

προςτατεφονται από κοινοτικζσ ι διεκνείσ 

Συμβάςεισ ςτθν ειςαγωγι/εξαγωγι 

5. επικίνδυνα χθμικά προϊόντα που 

περιλαμβάνονται ςτα Ραραρτιματα I και V του 

Καν.(ΕΕ) 649/2012 ςτθν εξαγωγι 

6. Εμπορεφματα που υπόκεινται ςε απαγορεφςεισ 

και περιοριςμοφσ κατά τθν εξαγωγι ςε οριςμζνεσ 

χϊρεσ, βάςει αποφάςεων του ΟΘΕ και τθσ ΕΕ, 

7. Είδθ διττισ χριςθσ που περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα IV του Καν.(ΕΚ)428/2009 ςτθν 

εξαγωγι, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. απόβλθτα του Καν. ΕΚ 1013/2006 ςτθν 

ειςαγωγι/εξαγωγι 

9. αυτοκίνθτα οχιματα και μοτοςυκλζτεσ του 

τετάρτου μζρουσ του ν.2960/01 όπωσ ιςχφει, για 

τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία  

10. αυτοκίνθτα οχιματα και μοτοςυκλζτεσ του 

τετάρτου μζρουσ του ν.2960/01 όπωσ ιςχφει, για 

τθν εξαγωγι. Ωςτόςο, επιτρζπεται θ χριςθ τθσ 

διαδικαςίασ απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  και 

εγγραφισ ςτισ λογιςτικζσ καταχωριςεισ του 

διαςαφιςτι  μόνο ςε εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ 

αυτοκινιτων οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν για 

εξαγωγι, θ οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλιρου 

ςτο ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

11. εμπορεφματα του άρκρου 53 του ν.2960/2001 

όπωσ ιςχφει πλθν τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και του 

φυςικοφ αερίου, για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ κακϊσ και για τθν 

εξαγωγι/επανεξαγωγι.  

Επιτρζπεται ωςτόςο, θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ 
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απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  

α) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

ταυτόχρονθ κζςθ αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ 

και  

β) για τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι από 

εγκεκριμζνουσ αποκθκευτζσ προϊόντων Ε.Φ.Κ. υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι το τελωνείο εξόδου είναι ςτο 

ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

12. εμπορεφματα του άρκρου 53Α του 

ν.2960/2001 όπωσ ιςχφει που υπόκεινται ςε φόρο 

κατανάλωςθσ για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ 

κυκλοφορία και ανάλωςθ κακϊσ και για εξαγωγι/ 

επανεξαγωγι..  

Επιτρζπεται ωςτόςο, θ χριςθ τθσ διαδικαςίασ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ  

α) για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με 

ταυτόχρονθ κζςθ αυτϊν ςε φορολογικι αποκικθ 

και  

β) για τθν εξαγωγι/επανεξαγωγι υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι το τελωνείο εξόδου είναι ςτο 

ζδαφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

13. Θ διαδικαςία εφοδιαςμοφ πλοίων και 

αεροςκαφϊν 
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ΡΑΑΤΘΜΑ 7.  
ΕΝΤΥΡΑ ΑΙΤΘΣΘΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων μθχανογραφικϊν μεταβολϊν ςτο Υποςφςτθμα Αδειϊν-

Εγκρίςεων του ICISnet, παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ ςτο ςφςτθμα για τισ 

αιτιςεισ/άδειεσ: 

 Το νζο πεδίο «Εμπλεκόμενεσ εταιρίεσ, αν είναι διαφορετικζσ από τον αιτοφντα» πρζπει να 

ςυμπλθρϊνεται με τα ςτοιχεία των αντιπροςωπευόμενων προςϊπων όταν ο αιτϊν είναι άμεςοσ ι 

ζμμεςοσ αντιπρόςωποσ (EORI, ΑΦΜ, επωνυμία, ΚΜ εγκατάςταςθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ). Τα εν 

λόγω ςτοιχεία μποροφν να ςυμπλθρϊνονται ςε ςυνθμμζνο ςτθν άδεια παράρτθμα. 

 Θ ενότθτα (α) του πεδίου 2 τθσ άδειασ ζχει μετονομαςτεί ςε «Εγγραφι ςτισ λογιςτικζσ 

καταχωρίςεισ του διαςαφιςτι». 

 Το πεδίο 8ςτ «Τιμι ςυναλλάγματοσ» δεν υφίςταται, κατά ςυνζπεια δεν πρζπει να ςυμπλθρϊνεται. 

 Το πεδίο «Εγκεκριμζνοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο» αφορά πλζον το ςφνολο των 

απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν και κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται και ςτισ περιπτϊςεισ χριςθσ 

απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ. Στθν άδεια απλουςτευμζνθσ διαδικαςίασ δεν μπορεί να επιλεγεί το 

πεδίο 2β «Διαδικαςία Απλουςτευμζνθσ Διαςάφθςθσ» και ταυτόχρονα το πεδίο 10 

«Εγκεκριμζνοι τόποι εμπορευμάτων/τελωνείο», για τον λόγο αυτό οι εν λόγω πλθροφορίεσ κα 

καταγράφονται ςτο πεδίο Συμπλθρωματικζσ Ρλθροφορίεσ (text πεδίο). 

 Το πεδίο «Εταιρίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν ενιαία άδεια» ζχει καταργθκεί, κατά ςυνζπεια δεν 

πρζπει να ςυμπλθρϊνεται. 

Ακολοφκωσ, παρατίκενται υποδείγματα των ςχετικϊν εντφπων. 
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