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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

              

IE001 C_AAR_SND Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το τελωνείο προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Δηλωθέν τελωνείο 
προορισμού 

Αυτόματη παραλαβή 

IE002 C_AAR_REQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αίτηση για γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης από το 
τελωνείο προσκόμισης προς την εθνική διοίκησης της χώρας 
αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE003 C_AAR_RSP Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Απάντηση σε αίτηση για γνωστοποίηση αναμενόμενης 
άφιξης από το τελωνείο αναχώρησης στο τελωνείο 
προσκόμισης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

προορισμού 

Αυτόματη παραλαβή και 
αυτόματη αποστολή από το 
κεντρικό σύστημα. Απάντηση 
στο IE002 

IE004 E_AMD_ACC Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Αποδοχή ενός Αιτήματος Τροποποίησης 
της Διασάφησης από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας  

Αυτόματη αποστολή 

IE005 E_AMD_REJ Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Απόρριψη ενός Αιτήματος 
Τροποποίησης της Διασάφησης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας  

Αυτόματη αποστολή 

IE006 C_ARR_ADV Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση άφιξης από το τελωνείο προορισμού προς το 
τελωνείο αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE007 E_ARR_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Γνωστοποίηση της Άφιξης στην εγκεκριμένη τοποθεσία στον 
προορισμό, από το συναλλασσόμενο προς το τελωνείο 
προορισμού. 

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

Τελωνείο 
προορισμού 

  

IE008 E_ARR_REJ Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Απόρριψη της Γνωστοποίησης Άφιξης 
από το τελωνείο προορισμού προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
προορισμού 

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

  

IE009 E_CAN_DEC Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Ακύρωση της Διασάφησης, από το 
τελωνείο αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 
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IE010 C_CAN_NOT Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση ακύρωσης της κίνησης διαμετακόμισης από 
το τελωνείο αναχώρησης προς τα τελωνεία διέλευσης και 
προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Δηλωθέν τελωνείο 
προορισμού και 

δηλωθέντα τελωνεία 
διέλευσης 

Συνέχεια στο IE014. 
Αυτόματη παραλαβή 

IE011 C_SGI_NOT Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση στην «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF)1», κίνησης που περιλαμβάνει ευαίσθητα 
εμπορεύματα (sensitive goods). 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Ευρωπαϊκή 
υπηρεσία 

καταπολέμησης της 
απατής (OLAF) 

Αυτόματη αποστολή 

IE013 E_DEC_AMD Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Αιτήματος Τροποποίησης της Διασάφησης, από 
το συναλλασσόμενο προς το τελωνείο αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

  

IE014 E_DEC_CAN Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Αιτήματος Ακύρωσης της Διασάφησης από το 
συναλλασσόμενο προς το τελωνείο αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE015 E_DEC_DAT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Υποβολή Δήλωσης Διαμετακόμισης από το συναλλασσόμενο 
προς το τελωνείο αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE016 E_DEC_REJ Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Απόρριψη Δήλωσης Διαμετακόμισης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Απάντηση στο IE015 
Αυτόματη αποστολή 
Αυτόματη παραλαβή 

IE017 N_DEP_CON Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποτελέσματα ελέγχου κατά την αναχώρηση Τελωνείο 
αναχώρησης 

    

IE018 C_DES_CON Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποτελέσματα ελέγχου κατά την άφιξη από το τελωνείο 
προορισμού προς το τελωνείο αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 
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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
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IE019 E_DIS_SND Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση του ΚΥ ή του συναλλασσόμενου και του εγγυητή 
για τις διαφορές που προέκυψαν στο Τελωνείο Άφιξης, μετά 
την παραλαβή του IE18 (Β1) από το Τελωνείο Αναχώρησης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

α) κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 
β) εγγυητή 

Αυτόματη αποστολή και 
Αυτόματη παραλαβή 

IE020 C_DIS_SOL Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Ειδοποίηση επίλυσης διαφοράς αποτελεσμάτων ελέγχου 
από το τελωνείο αναχώρησης προς το τελωνείο προορισμού 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

προορισμού 

Συνέχεια στο IE018. 

IE021 E_REJ_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Απόρριψη της Γνωστοποίησης Άφιξης 
από το πραγματικό τελωνείο προορισμού προς τον 
συναλλασσόμενο. 

Τελωνείο 
προορισμού 

Εγκεκριμένο 
παραλήπτη 

Υστέρα από την λήψη 
αρνητικού IE003 από το 
τελωνείο αναχώρησης  

IE023 E_GUA_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Γνωστοποίηση για την Έναρξη Είσπραξης Οφειλής από το 
τελωνείο είσπραξης οφειλής προς τον Εγγυητή 

Τελωνείο 
είσπραξης οφειλής 

Εγγυητής   

IE024 C_FWD_ARR Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Προώθηση γνωστοποίησης άφιξης κίνησης από το Τελωνείο 
αναχώρησης προς το τελωνείο προορισμού ή / και διέλευσης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Δηλωθέν τελωνείο 
προορισμού και 

δηλωθέντα τελωνεία 
διέλευσης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE025 E_GDS_REL Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για Απελευθέρωση των εμπορευμάτων στον 
προορισμό , από το τελωνείο προορισμού προς τον 
συναλλασσόμενο. 

Τελωνείο 
προορισμού 

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

  

IE026 E_ACC_COD Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Τροποποίηση Κωδικών Πρόσβασης Εγγυήσεων από τον 
συναλλασσόμενο προς το τελωνείο εγγύησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο εγγύησης   

IE027 C_MVT_QUE Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αναζήτηση δεδομένων κίνησης διαμετακόμισης από τελωνείο 
αναζήτησης προς την εθνική διοίκηση της χώρας 
αναχώρησης 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

(χώρα) 

Αυτόματη παραλαβή εκτός αν 
περιέχει κείμενο 
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IE028 E_MRN_ALL Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποδοχή Δήλωσης Διαμετακόμισης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Αυτόματη αποστολή και 
Αυτόματη παραλαβή 

IE029 E_REL_TRA Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποδέσμευση της κίνησης διαμετακόμισης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Αυτόματη αποστολή και 
Αυτόματη παραλαβή 

IE030 C_COL_COM Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων τελωνείου από την 
κεντρική υπηρεσία των εθνικών διοικήσεων προς την 
Κεντρική Υπηρεσία Κοινού Πεδίου  

Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 

  

IE031 C_COL_NAT Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων τελωνείου από την 
Κεντρική Υπηρεσία Κοινού Πεδίου προς την κεντρική 
υπηρεσία των εθνικών διοικήσεων 

Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

  

IE032 C_REF_MOD Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση μεταβολής κοινών στοιχείων αναφοράς από 
την Κεντρική Υπηρεσία Κοινού Πεδίου προς την κεντρική 
υπηρεσία των εθνικών διοικήσεων  

Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

  

IE033 C_OTS_DIV Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση της εκτροπής στο Τελωνείο Αναχώρησης από 
το δηλωθέν Τελωνείο Προορισμού ή Κεντρικό Γραφείο 

Δηλωθέν τελωνείο 
προορισμού ή 

κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

  

IE034 C_GUA_QUE Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από οποιοδήποτε τελωνείο στο τελωνείο 
εγγύησης και ζητά πληροφορίες για μια εγγύηση. 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

Τελωνείο εγγύησης Αυτόματη παραλαβή 

IE035 E_REC_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Γνωστοποίηση για την Έναρξη Είσπραξης Οφειλής από το 
τελωνείο είσπραξης οφειλής προς τον συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
είσπραξης οφειλής 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 
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IE037 C_GUA_RSP Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο εγγύησης προς τον 
αποστολέα του IE34 και περιέχει πληροφορίες για μια 
εγγύηση. 

Τελωνείο 
εγγύησης 

Τελωνείο που έχει 
στείλει το IE034 

Αυτόματη αποστολή 

IE038 C_MVT_RSP Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Απάντηση αναζήτησης δεδομένων κίνησης διαμετακόμισης 
από το τελωνείο αναχώρησης προς το τελωνείο αναζήτησης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο που έχει 
στείλει το IE027 

Αυτόματη παραλαβή εκτός αν 
περιέχει κείμενο και αυτόματη 
αποστολή εκτός αν περιέχει 
κείμενο 

IE043 E_ULD_PER Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Άδειας Εκφόρτωσης των εμπορευμάτων από το 
τελωνείο προορισμού προς τον συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
προορισμού  

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

  

IE044 E_ULD_REM Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Παρατηρήσεων Εκφόρτωσης από 
συναλλασσόμενο προς το τελωνείο προορισμού  

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

Τελωνείο 
προορισμού 

  

IE045 E_WRT_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση Εκκαθάρισης Κίνησης Διαμετακόμισης από το 
τελωνείο αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Αυτόματη αποστολή 

IE050 C_ATR_SND Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση αναμενόμενης διέλευσης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς τα τελωνεία διέλευσης. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Δηλωθέντα 
τελωνεία διέλευσης 

Αποστέλλεται μαζί με το 
IE001. Αυτόματη παραλαβή 

IE051 E_REL_NOT Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την μη Απελευθέρωση της Κίνησης από το 
τελωνείο αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Αυτόματη αποστολή μετά 
από αποτελέσματα έλεγχου 
Β1 

IE054 E_REQ_REL Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Αιτήματος Απελευθέρωσης Κίνησης από το 
συναλλασσόμενο προς το τελωνείο αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 
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IE055 E_GUA_INV Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση περί Άκυρης Εγγύησης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

  

IE058 E_ULD_REJ Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση Απόρριψης Παρατηρήσεων Εκφόρτωσης από το 
τελωνείο προορισμού προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
προορισμού  

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

  

IE059 C_CAN_ENQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
τελωνείο προορισμού και ενημερώνει για την ακύρωση της 
έρευνας σχετικά με μία κίνηση. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο 
προορισμού 

  

IE060 E_CTR_DEC Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση Επικείμενου Ελέγχου από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος   

IE062 E_REQ_REJ Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Απόρριψη του αιτήματος 
Απελευθέρωσης από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

Απάντηση στο IE054 (το 
αίτημα δεν είναι έγκυρο, ή 
κατάσταση της κίνησης δεν 
επιτρέπει την αποδοχή)  

IE063 C_REC_COM Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς τα 
τελωνεία διέλευσης και το τελωνείο προορισμού και 
ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης 
οφειλής 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνεία 
προορισμού και 

διέλευσης 

  

IE070 C_UNA_COM Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση μη-διαθεσιμότητας μηχανογραφικού 
συστήματος από την κεντρική υπηρεσία των εθνικών 
διοικήσεων προς την Κεντρική Υπηρεσία Κοινού Πεδίου 

Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 
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IE071 C_UNA_NAT Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση μη-διαθεσιμότητας μηχανογραφικού 
συστήματος από την Κεντρική Υπηρεσία Κοινού Πεδίου προς 
την κεντρική υπηρεσία των εθνικών διοικήσεων 

Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

  

IE100 E_ASK_DOC Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αίτημα για Αποστολή επιπρόσθετων Εγγράφων, από το 
τελωνείο προορισμού προς το συναλλασσόμενο 

Τελωνείο 
προορισμού  

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

  

IE101 E_DOC_SND Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή εγγράφων από το συναλλασσόμενο στο τελωνείο 
προορισμού 

Εγκεκριμένος 
παραλήπτης 

Τελωνείο 
προορισμού  

  

IE114 C_ATR_REQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αίτημα στοιχείων διέλευσης από το τελωνείο διέλευσης προς 
την εθνική διοίκηση της χώρας αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο 

διέλευσης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE115 C_ATR_RSP Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Απάντηση αιτήματος διέλευσης από το τελωνείο 
αναχώρησης προς το τελωνείο διέλευσης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Πραγματικό 
τελωνείο διέλευσης 

Αυτόματη παραλαβή και 
αυτόματη αποστολή 

IE118 C_NCF_NOT Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση στοιχείων διέλευσης από το τελωνείο 
διέλευσης προς το τελωνείο αναχώρησης 

Τελωνείο 
διέλευσης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE140 E_REQ_MOV Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αίτημα για την αποστολή , επιπρόσθετων Πληροφοριών για 
μη Αφιχθείσα Κίνηση απ το τελωνείο αναχώρησης προς τον 
συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος ή 
εγκεκριμένος 
αποστολέας 

  

IE141 E_MOV_RSP Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Επίδοση επιπρόσθετων πληροφοριών για μη Αφιχθείσα 
Κίνηση , από τον συναλλασσόμενο προς το τελωνείο 
αναχώρησης 

Κύριος υπόχρεος 
ή εγκεκριμένος 

αποστολέας 

Τελωνείο 
αναχώρησης 
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IE142 C_ENQ_REQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Η αρμόδια υπηρεσία ερευνών στον τόπο αναχώρησης 
«Competent Authority of Enquiry (at Departure)», αποστέλλει 
ένα αίτημα έναρξης έρευνας στην αρμόδια υπηρεσία 
ερευνών στον τόπο προορισμού «Competent Authority of 
Enquiry (at Destination)» 

Αρμόδια 
υπηρεσία ερευνών 
στην αναχώρηση 

Αρμόδια υπηρεσία 
ερευνών στον 

προορισμό 

Αυτόματη παραλαβή 

IE143 C_ENQ_NEG Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

H αρμόδια υπηρεσία ερευνών στον τόπο προορισμού 
«Competent Authority of Enquiry (at Destination) απαντάει 
στο αίτημα έναρξης έρευνας ενημερώνοντας την αρμόδια 
υπηρεσία ερευνών στον τόπο αναχώρησης «Competent 
Authority of Enquiry (at Departure)», σχετικά με την κίνηση 

Αρμόδια 
υπηρεσία ερευνών 
στον προορισμό  

Αρμόδια υπηρεσία 
ερευνών στην 
αναχώρηση  

Αυτόματη παραλαβή 

IE144 C_ENQ_INF Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστολή ερωτήματος ή επιπλέον πληροφορίας σχετικά με 
την έρευνα ή την διαδικασία είσπραξης οφειλής που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια αρχή στον 
τόπο αναχώρησης  

Αρμόδια αρχή 
στην αναχώρηση 

Αρμόδια αρχή στον 
προορισμό 

Αυτόματη παραλαβή 

IE145 C_INF_REQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Η αρμόδια αρχή στο προορισμό ζητάει ή στέλνει 
πληροφορίες στην «Αρμόδια αρχή στην αναχώρηση» για μία 
κίνηση που βρίσκεται σε διαδικασία έρευνας ή διαδικασία 
είσπραξης οφειλής 

Αρμόδια αρχή 
στον προορισμό 

Αρμόδια αρχή στην 
αναχώρηση 

Αυτόματη παραλαβή 

IE150 C_REC_REQ Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αίτημα Ανάληψης της Αρμοδιότητας για διαδικασία 
είσπραξης οφειλής μίας κίνησης (Competent Authority of 
Recovery)». Το αίτημα αυτό υποβάλλεται είτε από την 
«Αρμόδια Αρχή Είσπραξης Οφειλής (Competent Authority of 
Recovery)» στον Τόπο Αναχώρησης προς το τελωνείο που 
θεωρεί ότι είναι αρμόδιο για την είσπραξη οφειλής είτε 
αμφίδρομα 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση 

Το τελωνείο που 
θεωρεί η 

αναχώρηση ότι 
είναι αρμόδιο για 

την είσπραξη 
οφειλής 

Αυτόματη παραλαβή 

  

Το τελωνείο που 
θεωρεί το ίδιο ότι 
είναι αρμόδιο για 

την είσπραξη 
οφειλής 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση 
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IE151 C_REC_ACC Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση Αποδοχής ή Απόρριψης του αιτήματος 
ανάληψης της αρμοδιότητας για διαδικασία είσπραξης 
οφειλής είτε από την «Αρμόδια Αρχή είσπραξης οφειλής 
(Competent Authority of Recovery)» στον Τόπο Αναχώρησης 
είτε από το τελωνείο που θεωρείται ότι είναι αρμόδιο για την 
είσπραξη οφειλής. 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση 

Το τελωνείο που 
θεωρεί ότι είναι 
αρμόδιο για την 

είσπραξη οφειλής 

Αυτόματη παραλαβή 

 Το τελωνείο που 
θεωρεί ότι είναι 
αρμόδιο για την 

είσπραξη οφειλής 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση  

IE152 C_REC_DIS Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης διακοπής της κίνησης. 
Αποστέλλεται από το τελωνείο που πραγματοποιεί την 
είσπραξη οφειλής προς την «Αρμόδια Αρχή είσπραξης 
οφειλής» στον τόπο αναχώρησης και από την «Αρμόδια 
Αρχή είσπραξης οφειλής (Competent Authority of Recovery)» 
στον τόπο αναχώρησης προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Το τελωνείο που 
πραγματοποιεί την 
είσπραξη οφειλής 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση 

Αυτόματη παραλαβή 

Αρμόδια αρχή 
είσπραξης οφειλής 
στην αναχώρηση 

Όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη 

IE200 C_GUA_CHE Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστολή αιτήματος ελέγχου εγκυρότητας και ακεραιότητας 
μιας ξένης εγγύησης από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
τελωνείο εγγύησης. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο εγγύησης Αυτόματη παραλαβή 

IE201 C_GUA_RES Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου εγκυρότητας και 
ακεραιότητας μιας ξένης εγγύησης προς το τελωνείο που 
έστειλε IE200. 

Τελωνείο 
εγγύησης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη αποστολή 

IE203 C_GUA_USE Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
τελωνείο εγγύησης και περιέχει τους τύπους των ξένων 
εγγυήσεων τύπου 0, 1, 2, 4 και 9 που πρέπει να ελεγχθούν 
και να καταχωρηθούν για να καλύψουν μια Κίνηση. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο εγγύησης Αυτόματη παραλαβή 
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IE204 C_GUA_CAN Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
τελωνείο εγγύησης και περιέχει: 
- Ακύρωση χρήσης των ξένων εγγυήσεων τύπου 0, 1, 2, 4 και 
9 ή 
- Λύση των ξένων εγγυήσεων τύπου 0, 1, 2 και 4 ή 
- Λύση και πίστωση των ξένων εγγυήσεων τύπου 9. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο εγγύησης Αυτόματη παραλαβή 

IE205 C_GUA_USR Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστέλλεται από το τελωνείο εγγύησης προς το τελωνείο 
αναχώρησης και περιέχει τα αποτελέσματα ελέγχου χρήσης 
των εγγυήσεων. 

Τελωνείο 
εγγύησης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη αποστολή 

IE209 C_GUA_CRE Μηνύματα μεταξύ 
Τελωνείων 

Αποστολή αιτήματος πίστωσης ποσού εγγυήσεων τύπου 0 
και 1 προς το τελωνείο εγγύησης. 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο εγγύησης Αυτόματη αποστολή μετά την 
παραλαβή του IE06 και 
αυτόματη παραλαβή 

IE224 E_IGV_INF Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Αποστολή Πωληθέντων Τίτλων Μεμονωμένων Εγγυήσεων 
από τον Εγγυητή προς το τελωνείο Εγγύησης 

Εγγυητής Τελωνείο εγγύησης   

IE225 E_GUA_WUP Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Τροποποίηση της Συνολικής Εγγύησης, 
από το τελωνείο Εγγύησης προς τον συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
εγγύησης 

Κύριο υπόχρεο ή 
εγκεκριμένο 
αποστολέα 

  

IE231 E_COG_CNP Μηνύματα με 
Οικονομικούς Φορείς  

Ενημέρωση για την Απελευθέρωση της Συνολικής Εγγύησης 
(μετά από ακύρωση/ανάκληση) , από το τελωνείο Εγγύησης 
προς τον συναλλασσόμενο  

Τελωνείο 
εγγύησης 

Κύριο υπόχρεο ή 
εγκεκριμένο 
αποστολέα 

  

IE411 C_STA_SND Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Αποστολή στατιστικών στοιχείων από την κεντρική υπηρεσία 
των εθνικών διοικήσεων προς την Κεντρική Υπηρεσία Κοινού 
Πεδίου 

Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 

  

IE412 C_STA_GEN Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Αναφορά στατιστικών στοιχείων από την Κεντρική Υπηρεσία 
Κοινού Πεδίου προς την κεντρική υπηρεσία των εθνικών 
διοικήσεων 

Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 
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IE413 C_STA_OTS Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Γνωστοποίηση στατιστικών στοιχείων μη 
μηχανογραφημένων Τελωνείων από την Κεντρική Υπηρεσία 
κάθε χώρας προς την Κεντρική Υπηρεσία της Κοινότητας 

Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 

  

IE901 C_CAN_ACK Τεχνικά Μηνύματα Βεβαίωση λήψης γνωστοποίησης ακύρωσης κίνησης 
διαμετακόμισης από το τελωνείο προορισμού ή διέλευσης 
προς το τελωνείο αναχώρησης 

Τελωνείο που έχει 
λάβει IE010  

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη παραλαβή και 
αυτόματη αποστολή 

IE904 C_STD_REQ Τεχνικά Μηνύματα Αίτηση αποστολής της κατάστασης της κίνησης 
διαμετακόμισης από το τελωνείο αναχώρησης προς το 
τελωνείο προορισμού ή διέλευσης 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Τελωνείο 
προορισμού ή 

τελωνεία διέλευσης 

Αυτόματη παραλαβή 

IE905 C_STD_RSP Τεχνικά Μηνύματα Απάντησης αίτηση αποστολής της κατάστασης της κίνησης 
διαμετακόμισης από το τελωνείο προορισμού ή διέλευσης 
προς το τελωνείο αναχώρησης  

Τελωνείο που έχει 
λάβει IE904 

Τελωνείο 
αναχώρησης 

Αυτόματη αποστολή 

IE906 C_FUN_NCK Τεχνικά Μηνύματα Γνωστοποίηση λειτουργικών σφαλμάτων μηνυμάτων από 
εθνική διοίκηση προς εθνική διοίκηση 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

  

IE907 C_EDI_NCK Τεχνικά Μηνύματα Γνωστοποίηση EDIFACT σφαλμάτων μηνυμάτων από εθνική 
διοίκηση προς εθνική διοίκηση 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

Οποιοδήποτε 
τελωνείο 

  

IE913 C_UPL_RSP Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Απάντηση ανάλυσης αποτελεσμάτων φόρτωσης Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

  

IE914 C_COL_REQ Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Αίτηση καταλόγου Τελωνείων Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 

  

IE916 C_REF_REC Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Αίτημα πινάκων αναφοράς Κεντρική 
υπηρεσία χώρας 

Κεντρική υπηρεσία 
Ευρ. Ένωσης 
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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

              

IE931 C_FUL_COL Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Απάντηση με κατάλογο Τελωνείων Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 

  

IE932 C_REF_DAT Μηνύματα Κεντρικών 
Υπηρεσιών 

Απάντηση με πίνακες αναφοράς Κεντρική 
υπηρεσία Ευρ. 

Ένωσης 

Κεντρική υπηρεσία 
χώρας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ       

(Αποτελέσματα ελέγχων) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κωδικός 

Λεκτικό  

 

 

Έλεγχος στο… 

Α1 

Ικανοποιητικό 

Α2 

Θεωρείται 

Ικανοποιητικό 

Α3 

Απλουστευμένη 

διαδικασία 

Α5 

Ελάσσονες παρατυπίες που δεν οδηγούν  σε 

γένεση τελωνειακής οφειλής 

Β1 

Μη ικανοποιητικό 

Τελωνείο 

αναχώρησης 

· Έλεγχος εγγράφων, 

φυσικός έλεγχος 

εμπορευμάτων και 

έλεγχος ταυτότητας 

μεταφορικού μέσου και 

καταλληλότητας αυτού 

για τελωνειακή 

σφράγιση 

· Έλεγχος εγγράφων 

· Έλεγχος ταυτότητας 

μεταφορικού 

μέσου και 

καταλληλότητας 

αυτού για 

τελωνειακή 

σφράγιση 

Εγκεκριμένος 

αποστολέας 

 Τα εμπορεύματα δεν 

παραδίδονται για 

υπαγωγή στο 

καθεστώς 

διαμετακόμισης. 

Δεν πραγματοποιείται 

εκκίνηση της 

διαδικασίας 

Τελωνείο 

προορισμού 

· Έλεγχος εγγράφων, 

φυσικός έλεγχος 

εμπορευμάτων και 

έλεγχος ταυτότητας 

μεταφορικού μέσου και 

κατάστασης τεθέντων 

τελωνειακών 

σφραγίδων 

· Έλεγχος εγγράφων 

· Έλεγχος ταυτότητας 

μεταφορικού 

μέσου και 

κατάστασης 

τεθέντων 

τελωνειακών 

σφραγίδων 

· Παραλαβή 

μηνύματος ΙΕ044 

από εγκεκριμένο 

παραλήπτη χωρίς 

αναφερθείσες 

διαφορές 

 · Απώλεια ή Ρήξη τελωνειακών σφραγίδων 

· Εκπρόθεσμη άφιξη εμπορευμάτων 

· Μεταφόρτωση εμπορευμάτων χωρίς την 

άδεια τελωνειακής Αρχής 

· Μεταφόρτωση εμπορευμάτων ή 

συμβάντα κατά τη διαδρομή χωρίς 

συμπλήρωση της θέσης 

· Μεταφορτώσεις» του ΣΕΔ ή του ΕΔΕ 

· Μικρές διαφορές στο βάρος των 

εμπορευμάτων που οφείλονται σε  

στρογγυλοποίηση 

· Επιπλέον ποσότητα εμπορευμάτων για 

την οποία δεν αποδεικνύεται ενωσιακός 

χαρακτήρας 

· Επιβολή προστίμων προβλεπόμενων από 

τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα 

· Διαφορές επί το 

έλαττον ως προς 

την ποσότητα των 

εμπορευμάτων 

· Διαφορές ως προς 

το δηλωθέν είδος 

των εμπορευμάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ     

(Δελτίο Διέλευσης) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            

 

 
 

               

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 
         

ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………. 
          

                

                
ΔΕΛΤΙΟ ΔIΕΛΕΥΣΗΣ / TRANSIT ADVICE NOTE 

TC 10 

                Ταυτότητα του μεταφορικού μέσου …………………………………………….. 

     

                ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΦΥΣΗ (Τ1, Τ2 ή Τ2F)  

ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
προβλεπόμενου τελωνείου διέλευσης και χώρας 

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  
  

    
   

  Συμπληρώνεται από την τελωνειακή υπηρεσία 

  

  

    

   

  

……………………………………………………………………

… 

  

  

    

   

  

……………………………………………………………………

… 

  

  

    

   

  

……………………………………………………………………

… 

  

  

    

   

  

……………………………………………………………………

… 

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  
      

  

  

  

    

   

  (Υπογραφή) 

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  

      

  

  

  

    

   

  Σφραγίδα 

  

  

    

   

  του τελωνείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV     

(Δελτία Έρευνας) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Α. Αρ. διασάφησης διαμετακόμισης : Β. Τελωνείο προορισμού (ονομασία και χώρα) :

Επισυνάπτεται αντίτυπο : ΝΑΙ ΌΧΙ

Γ. Αρμόδια αρχή αναχώρησης (ονομασία και διεύθυνση): Δ. Προβλεπόμενα τελωνεία διέλευσης (ονομασία και χώρα)

1.   …………………………………...………………………….

2.   …………………………………...………………………….

3.   …………………………………...………………………….

4.   …………………………………...………………………….

Ε. Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας του μεταφορικού μέσου:

ΣΤ. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση) :

Ζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε ο δικαιούχος του καθεστώτος, η αποστολή:

    Προσκομίστηκε στο τελωνείο σας στις : ………………………………………………………………….

ηη μμ εε

    Παραδόθηκε στον παραλήπτη στις : ………………………………………………………………….

ηη μμ εε

    Παραδόθηκε σε .................................................................................................................. στις :

(όνομα και διεύθυνση του προσώπου ή της επιχείρησης) ηη μμ εε

Η. Απόδειξη παραλαβής εκδοθείσα από το τελωνείο σας στις      προσκομίστηκε σε εμένα.

ηη μμ εε

Θ. Ο δικαιούχος του καθεστώτος δεν είναι σε θέση να παράσχει πληροφορίες για τον εντοπισμό της αποστολής.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

II. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ: ΑΙΤΗΣΗ

Ενόψει της διενέργειας περαιτέρω ερευνών, το τελωνείο αναχώρησης παρακαλείται να διαβιβάσει ή να κοινοποιήσει:

1. Ακριβής περιγραφή τωv εμπoρευμάτωv 2. Αντίγραφο του τιμολογίου

3. Αντίτυπο του δηλωτικού, της φορτωτικής 4. Ονοματεπώνυμο του προσώπου που είναι 

ή της αεροπορικής φορτωτικής υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των 

διατυπώσεων στο τελωνείο προορισμού

5. Τα παρακάτω έγγραφα ή στοιχεία :

(παρακαλώ διευκρινίστε)

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:
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ΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Επισυνάπτονται τα στοιχεία, αντίτυπα ή έγγραφα

2. Τα στοιχεία, αντίτυπα ή έγγραφα που αναφέρονται στη θέση  �  �  �  �  �  της αίτησής σας είναι/δεν είναι διαθέσιμα.

    1  2   3  4  5

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

ΙV. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

1. Η απόδειξη λήξης του καθεστώτος επιστράφηκε στις .

ηη μμ εε

      Θεωρημένο αντίτυπο α) του ληφθέντος εγγράφου β) του επιστραφέντος εγγράφου

επισυνάπτεται προς επιβεβαίωση.

2. Θεωρημένη απόδειξη για τη λήξη του καθεστώτος επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο έρευνας.

3. Εισπράχθηκαν επιβαρύνσεις.

4. Διεξάγονται έρευνες και η απόδειξη λήξης του καθεστώτος θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.

5. Η αποστολή προσκομίστηκε χωρίς το σχετικό έγγραφο.

6. Τα έγγραφα προσκομίστηκαν χωρίς την αποστολή.

7. Δεν προσκομίστηκαν ούτε η αποστολή ούτε το σχετικό έγγραφο και

α) δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν σχετικές πληροφορίες.

β) Το TC20 διαβιβάζεται στο πραγματικό τελωνείο προορισμού ……………………………………………………….... .

(ονομασία και χώρα)

γ) Το TC20 διαβιβάζεται στο τελευταίο προβλεπόμενο τελωνείο διέλευσης, όπως αναφέρεται στη θέση Θ, 

    στοιχείο Δ.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατατέθηκε δελτίο διέλευσης στις .

ηη μμ εε

2. Διαβιβάστηκε δελτίο διέλευσης από το πραγματικό τελωνείο διέλευσης ……………………………………………………….... .

(ονομασία και χώρα)

στο οποίο κατατέθηκε στις

ηη μμ εε

3. Δεν κατατέθηκε δελτίο διέλευσης. Το TC20 διαβιβάζεται στο προηγούμενο προβλεπόμενο τελωνείο διέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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VΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατατέθηκε δελτίο διέλευσης στις .

ηη μμ εε

2. Διαβιβάστηκε δελτίο διέλευσης από το πραγματικό τελωνείο διέλευσης ……………………………………………………….... .

(ονομασία και χώρα)

στο οποίο κατατέθηκε στις

ηη μμ εε

3. Δεν κατατέθηκε δελτίο διέλευσης. Το TC20 διαβιβάζεται στο προηγούμενο προβλεπόμενο τελωνείο διέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

VΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατατέθηκε δελτίο διέλευσης στις .

ηη μμ εε

2. Διαβιβάστηκε δελτίο διέλευσης από το πραγματικό τελωνείο διέλευσης ……………………………………………………….... .

(ονομασία και χώρα)

στο οποίο κατατέθηκε στις

ηη μμ εε

3. Δεν κατατέθηκε δελτίο διέλευσης. Το TC20 διαβιβάζεται στο προηγούμενο προβλεπόμενο τελωνείο διέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

VΙΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατατέθηκε δελτίο διέλευσης στις .

ηη μμ εε

2. Διαβιβάστηκε δελτίο διέλευσης από το πραγματικό τελωνείο διέλευσης ……………………………………………………….... .

(ονομασία και χώρα)

στο οποίο κατατέθηκε στις

ηη μμ εε

3. Δεν κατατέθηκε δελτίο διέλευσης. Το TC20 διαβιβάζεται στο προηγούμενο προβλεπόμενο τελωνείο διέλευσης.

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:
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TC20 - Δελτίο έρευνας - Επεξηγηματικές σημειώσεις 

1. Τα πληροφοριακά στοιχεία και οι απαντήσεις παρέχονται με επιλογή της θέσης που προβλέπεται για αυτόν το 

σκοπό. 

2. Το δελτίο έρευνας χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε διαδικασία διαμετακόμισης, απλουστευμένη ή μη, στο 

πλαίσιο της οποίας πρέπει να παρέχεται απόδειξη λήξης του καθεστώτος στην αρμόδια αρχή της χώρας 

αναχώρησης. 

3. Στη θέση Θ στοιχείο Α, η αρμόδια αρχή που υποβάλλει το αίτημα αναγράφει τα στοιχεία αναφοράς της 

διασάφησης διαμετακόμισης (ΕΔΕ, ΣΕΔ ή έγγραφο μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως διασάφηση) για την 

οποία δεν διαθέτει απόδειξη για τη λήξη του καθεστώτος. Απαιτείται να επισυνάπτεται αντίγραφο της 

διασάφησης. 

4. Στη θέση Θ στοιχείο Ε επιβάλλεται να προσδιορίζεται το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, εφόσον αυτό το 

στοιχείο απαιτείται στη διασάφηση ή, σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον είναι γνωστό στην αρμόδια αρχή 

(ειδικότερα μέσω του δικαιούχου του καθεστώτος). 

5. Στη θέση Θ, στοιχείο ΣΤ, η αιτούσα αρμόδια αρχή αναγράφει τους παραλήπτες, εγκεκριμένους ή μη, όπως 

αναγράφονται στη διασάφηση, εφόσον απαιτείτο η αναγραφή τους, ή, στις λοιπές περιπτώσεις, τον 

υποτιθέμενο παραλήπτη (παραλήπτες) που ενδέχεται να έχει παραλάβει τα εμπορεύματα βάσει των 

πληροφοριών που διαθέτει η αρχή. 

6. Στη θέση Θ, στοιχείο Ζ-3, αναφέρονται οι πραγματικοί παραλήπτες, όπως τους προσδιορίζει ο δικαιούχος του 

καθεστώτος. 

7. Στη θέση ΙΙ σημείο 3, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ζητεί τη διαβίβαση των εγγράφων μεταφοράς 

όταν αυτά δεν αποτελούν διασάφηση διαμετακόμισης (στην τελευταία περίπτωση είναι σκόπιμο να 

αναγράφονται στη θέση Θ στοιχείο Α). 

8. Στη θέση IV, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, ενημερώνει την αρμόδια αρχή της χώρας 

αναχώρησης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία δεν δεσμεύουν το εν λόγω τελωνείο. 

9. Στη θέση IV, σημείο 1, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση επιλέγει τη θέση (α) σε περίπτωση που 

επιστρέφει θεωρημένο και σφραγισμένο αντίγραφο του αντίτυπου αριθ. 1 του ΕΔΕ ή του πρώτου αντιτύπου του 

ΣΕΔ, το οποίο παρέλαβε από την αιτούσα αρμόδια αρχή. Σε άλλες περιπτώσεις (αντίγραφο του αντιτύπου 4 του 

ΕΔΕ, του δεύτερου αντιτύπου του ΣΕΔ ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου – μηνιαίος έντυπος κατάλογος 

διαμετακόμισης αεροπορικώς/δια θαλάσσης, για παράδειγμα – που αποδεικνύει τη λήξη του καθεστώτος), 

επιλέγει τη θέση (β). 

Σε περίπτωση που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διαβιβάζει το δελτίο TC20, επιλέγει το κατάλληλο 

στοιχείο στη θέση IV σημείο 7 και αναγράφει τα λεπτομερή στοιχεία, εάν χρειάζεται. Ενημερώνει την αρμόδια 

αρχή της χώρας αναχώρησης αποστέλλοντας αντίτυπο του δελτίου έρευνας. 

Κάθε τελωνείο διέλευσης ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση που δεν διαθέτει δελτίο διαμετακόμισης. 

10. Για κάθε διασάφηση διαμετακόμισης χρησιμοποιείται διαφορετικό έντυπο TC20. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

1. ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ :

Κύριος αριθμός αναφοράς (MRN):

Διαδικασία έρευνας (στοιχεία αναφοράς):

Διαδικασία είσπραξης (στοιχεία αναφοράς):

2. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Ονομασία: Ονομασία:

Διεύθυνση: Διεύθυνση:

Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου Στοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου

Όνομα : Όνομα :

Επώνυμο: Επώνυμο:

Τηλ. : Τηλ. :

e-mail : e-mail

Fax : Fax :

4. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1.

2.

3.

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(-ΤΑ) : (συνολικός αριθμός)

6. Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή: Σφραγίδα:

TC20A

ΚΟΙΝΗ / ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

Αποστολή πληροφοριών /  Έγγραφα σχετικά με τις πράξεις NCTS

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

Ι. ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΙ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

(ονομασία και πλήρης διεύθυνση) (ονομασία και πλήρης διεύθυνση)

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ έλεγχος δειγμάτων για τον λόγο που αναφέρεται στο σημείο Γ ή Δ

Παρακαλώ να ελέγξετε

Α. Τη γνησιότητα της σφραγίδας και της υπογραφής

1.

ΕΔΕ ή ΣΕΔ    που επισυνάπτεται

2. στη θέση ΣΤ και/ή Ζ του αντιτύπου επιστροφής του ΕΔΕ ή ΣΕΔ    που επισυνάπτεται

3. στη θέση «Τελωνείο αναχώρησης» (θέση Γ) στο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ή στο δεύτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επισυνάπτεται

4. στη θέση «Τελωνείο αναχώρησης» (θέση Δ) στο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ή στο δεύτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επισυνάπτεται

5. στη θέση «Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων» (θέση 31) στο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ή στο δεύτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επισυνάπτεται

6. στο τιμολόγιο αριθ της / έγγραφο μεταφοράς αριθ της

(επισυνάπτεται)

Β. Την ακρίβεια της μνείας που αναγράφεται

1. Στη (Στις) θέση(-εις)
(1)

2. Στο εμπορικό έγγραφο αριθ της    (επισυνάπτεται)

Γ. Τη γνησιότητα και την ακρίβεια της συνημμένης εναλλακτικής απόδειξης.

Δ. Ο έλεγχος ζητείται επειδή

1. δεν υπάρχει σφραγίδα 2. δεν υπάρχει υπογραφή

3. η σφραγίδα είναι δυσανάγνωστη 4. η θέση έχει συμπληρωθεί ελλιπώς

5. έχουν πραγματοποιηθεί διαγραφές χωρίς 6. το έντυπο φέρει ξέσματα και/ή

να φέρουν μονογραφή και επικύρωση προσθήκες

7. η σφραγίδα δεν αναγνωρίζεται 8. λείπει η ημερομηνία για τη χρήση!ή

ή τον προορισμό

9. άλλοι λόγοι (να διευκρινιστούν)

Τόπος : Hμερομηνία:

Υπογραφή: (σφραγίδα)

(1)
Αναφέρατε τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στον αιτούμενο έλεγχο

        

TC21 – ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

στη θέση «Έλεγχος από το τελωνείο προορισμού» (θέση I) του αντιτύπου επιστροφής του 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Η σφραγίδα και η υπογραφή είναι γνήσιες

Β. Το έντυπο δεν προσκομίστηκε στις αρμόδιες αρχές και

1. φαίνεται ότι η σφραγίδα πλαστογραφήθηκε ή παραποιήθηκε

2. φαίνεται ότι η σφραγίδα τέθηκε παράτυπα

3. η υπογραφή δεν είναι η υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου των αρμόδιων αρχών

Γ. Οι μνείες είναι ακριβείς

Δ. Οι μνείες είναι ανακριβείς και οι ορθές μνείες είναι οι εξής:

        

Ε. Παρατηρήσεις:

1. η σφραγίδα είναι ευανάγνωστη 2. τέθηκε υπογραφή

3. συμπληρώθηκε η θέση 4. οι διαγραφές μονογραφήθηκαν και

επικυρώθηκαν

5. τα ξέσματα και/ή οι προσθήκες οφείλονταν σε: 6. η σφραγίδα είναι γνήσια και μπορεί να

γίνει αποδεκτή

7. τέθηκε ημερομηνία 8. η εναλλακτική απόδειξη πληροί τις

σχετικές προϋποθέσεις και μπορεί 

9. άλλοι λόγοι (να διευκρινιστούν) να γίνει αποδεκτή

Τόπος : Hμερομηνία:

Υπογραφή: (σφραγίδα)

Σημειώσεις:

1. Για κάθε έντυπο που πρέπει να ελεγχθεί απαιτείται χωριστή αίτηση

2. Τα πληροφοριακά στοιχεία και οι απαντήσεις πρέπει να παρέχονται με την αναγραφή σταυρού στις θέσεις 

που προβλέπονται για αυτόν το σκοπό

3. Η αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται 

κατά προτεραιότητα

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 xxviii 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

1. Αιτούσα αρχή 2. Αρμόδια αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση
(Ονομασία και πλήρης διεύθυνση) (Ονομασία και πλήρης διεύθυνση)

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ/TOY ΣΚΑΦΟΥΣ
(*)

 ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ/ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
(*)

:

Όνομα και διεύθυνση του δικαιούχου της έγκρισης Αεροσκάφος/σκάφος
(*)

 και ημερομηνία αναχώρησης

Αερολιμένας/λιμένας
(*)

 αναχώρησης

Είδος

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ικανοποιητικός έλεγχος όλων των αποστολών εκτός από τα παρακάτω είδη:
(Συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα)

5. ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:

Τόπος : Υπογραφή:

Hμερομηνία: (σφραγίδα)

(*)
διαγράφεται η περιττή μνεία

Η παρούσα αίτηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια επιχείρηση, ένα αεροσκάφος ή ένα σκάφος.

Μετά τη συμπλήρωσή της, η αίτηση αποστέλλεται στο τελωνείο που αναφέρεται στο σημείο 1.

TC21 (A)  -  ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. δηλωτικού

 αεροπορικής/

θαλάσσιας

 μεταφοράς

Αριθ. εμπορευματο-

κιβωτίων (ή σημεία 

& αριθμοί)

Περιγραφή Φορτίου Αριθμός δεμάτων Μάζα (kg) ή όγκος Δηλωθέν καθεστώς

(T1,T2,TF,TD,C,F,X)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V      

(Κωδικοί απόρριψης εγγύησης) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

G01 Δεν υπάρχει 

G02 Η εγγύηση υπάρχει αλλά είναι άκυρη 

G03 Άκυρος κωδικός πρόσβασης 

G04 Ο Κύριος υπόχρεος δεν είναι ίδιος με τον Κύριο Υπόχρεο της εγγύησης 

G05 Ο τίτλος μεμονωμένης εγγύησης έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 

G06 Χρήση Περιορισμού. Δεν ισχύει για εμπορεύματα υπό αναστολή 

G07 Χρήση Περιορισμού. Δεν ισχύει για ευαίσθητα εμπορεύματα 

G08 Δεν ισχύει για την Χώρα Διέλευσης /Προορισμού 

G09 Ανεπαρκή Ποσά εγγύησης /αναφοράς 

G010 Μεμονωμένη εγγύηση τριτεγγυητή έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 

G011 Το Τελωνείο Αναχώρησης /Προορισμού δεν αντιστοιχεί (εγγύηση τύπου 2) 

G012 
Δηλωθείς Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας # Κωδικός Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας εγγύησης 

G013 Εγγύηση TIR μη επαναχρησιμοποιήσιμη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ     

(Κωδικοί αιτημάτων και απαντήσεων πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διαδικασία έρευνας) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ145 

1 Απαιτείται λεπτομερής περιγραφή εμπορευμάτων 

2 Απαιτείται αντίγραφο του Τιμολογίου 

3 Απαιτείται αντίγραφο δηλωτικού ή Αεροπορικής φορτωτικής ή γνωστοποίησης 

4 Απαιτείται όνομα / διεύθυνση υπευθύνου για τις διατυπώσεις στον Προορισμό 

5 Απαιτείται παρακολούθηση επιπρόσθετων πληροφοριών 

6 Απαιτείται παρακολούθηση επιπρόσθετων εγγράφων 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ144 

10 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 1: βλέπε ακόλουθο κείμενο 

11 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 1: μη διαθέσιμες 

20 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 2: διαβιβάστηκαν όπως ζητήθηκε 

21 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 2: μη διαθέσιμες 

30 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 3:διαβιβάστηκαν όπως ζητήθηκε 

31 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 3: μη διαθέσιμες 

40 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 4: βλέπε ακόλουθο κείμενο 

41 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 4: μη διαθέσιμες 

50 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 5: βλέπε ακόλουθο κείμενο 

51 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 5: μη διαθέσιμες 

60 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 6: διαβιβάστηκαν όπως ζητήθηκε 

61 Αιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες # 6: μη διαθέσιμες 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ143 (Κωδικοί απαντήσεων) 

1 Άγνωστη κίνηση στον Προορισμό 
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2 Ενδεχόμενη Διπλή καταχώρηση 

3 Αντίγραφο που επιστράφηκε στις: 

4 Αίτημα για είσπραξη οφειλής στον Προορισμό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ   

(Τελωνεία εγγύησης) 
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Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ GR009901 

2 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR004019 

3 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GR002015 

4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ GR000402 

5 ΠΑΤΡΩΝ GR000701 

6 ΡΟΔΟΥ GR001202 

7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR001302 

8 ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ GR001332 

9 ΧΑΛΚΙΔΑΣ GR001402 

10 ΒΕΡΟΙΑΣ GR001802 

11 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ GR001902 

12 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ GR002102 

13 ΚΑΒΑΛΑΣ GR002302 

14 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ GR002501 

15 ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR002602 

16 ΚΟΡΙΝΘΟΥ GR003002 

17 ΣΥΡΟΥ GR003102 

18 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ GR003431 

19 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR003502 

20 ΒΟΛΟΥ GR003702 

21 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ GR003802 

22 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ GR004201 

23 ΣΕΡΡΩΝ GR004701 

24 ΧΑΝΙΩΝ GR005302 

25 ΧΙΟΥ GR005401 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ  

(Πίνακας συσχετισμού θέσεων διασάφησης – δελτίου TIR) 
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ΘΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

NCTS/TIR 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ TIR 

8 Αποστολέας (συνοδευτικά έγγραφα) 

15α 
Χώρα/χώρες αναχώρησης (θέση 6 εξωφύλλου), 

Χώρα/ χώρες αναχώρησης (θέση 5 φύλλου) 

17α 
Χώρα/χώρες προορισμού (θέση 7 εξωφύλλου) 

Χώρα/χώρες προορισμού (θέση  6 φύλλου) 

18 
Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (θέση 8 εξωφύλλου) 

Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (θέση 7 φύλλου) 

44 
Πιστοποιητικό/ ά καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση (θέση 9 εξωφύλλου) 

Συνοδευτικά συνημμένα έγγραφα (θέση 8 φύλλου) 

19 και 31 
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/ ων (θέση 10 εξωφύλλου) 

Εμπορευματοκιβώτιο, δέματα σημεία και αριθμοί (θέση 9 φύλλου) 

31 Είδος δεμάτων (θέση 10 φύλλου) 

31 Πλήθος δεμάτων (θέση 10 φύλλου) 

31 Αναλυτική περιγραφή εμπορευμάτων (θέση 10 φύλλου)
3
 

32 Αριθμός είδους 

33 Κωδικός Εναρμονισμένης ονοματολογίας 

35 Μεικτό βάρος (θέση 11 φύλλου) 

44 Αριθμός δελτίου TIR (θέση 1 φύλλου) 

50 Κάτοχος δελτίου TIR (θέση 4 φύλλου) 

50 Τόπος και ημερομηνία (θέση 14 φύλλου) 

Δ Αριθμός σφραγίδας και ταυτότητα (θέση 16 φύλλου) 

Γ
4
 Τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου (θέση 18 φύλλου) 

Δ Προθεσμία (θέση 20 φύλλου) 

                                                           

3
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR στη θέση αυτή αναγράφεται η ένδειξη «Βαρέα και ογκώδη». 

Αναγράφεται επίσης η ένδειξη T2L για τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 

319 των διατάξεων εφαρμογής ΚΑΝ (ΕΚ)2454/93.  

4
 (εμφανίζεται στο σύστημα ο κωδικός) 
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ΘΕΣΗ ΠΕΔΙΟΥ 

NCTS/TIR 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ TIR 

MRN Αριθμός καταχώρησης τελωνείου αναχώρησης/ εισόδου (θέση 21 φύλλου) 

53 Τελωνείο Προορισμού (θέση 22 φύλλου) 
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