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ΘΕΜΑ : Οδθγίεσ για τθ χριςθ του κακεςτώτοσ διαμετακόμιςθσ ςτα πλαίςια του ICISnet 

ΣΧΕΤ. : 1. Θ με αρ. πρωτ.  Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013/13.11.2013 Εγκφκλιοσ Διαταγι Υπουργείου 
Οικονομικϊν, 

2. Θ με αρ. πρωτ. Τ.636/5020/0019/21.12.1989 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, 
3. Θ με αρ. πρωτ. ΔΟΓ Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 968/22.03.2017) Απόφαςθ του Διοικθτι 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

 

 

Θ παροφςα εγκφκλιοσ αφορά ςτθν επικαιροποίθςθ των διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο του κακεςτϊτοσ 

διαμετακόμιςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα περιγράφονται οι τθροφμενεσ ςυνικεισ μθχανογραφθμζνεσ 

διαδικαςίεσ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ απλουςτευμζνεσ (εγκεκριμζνοσ αποςτολζασ, παραλιπτθσ και 

παραλιπτθσ TIR), ςτο πλαίςιο χριςθσ του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ του ΟΡΣΤ ICISnet. 
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Κατάλογοσ χρθςιμοποιοφμενων ςυντμιςεων και ςυντομογραφιών 

Αγγλικά  

CCC Community Customs Code - Regulation (EEC) 2913/1992 
Κοινοτικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ - Καν. (ΕΟΚ) 2913/1992  

CMR Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
Σφμβαςθ αναφορικά με το Συμβόλαιο για τθ Διεκνι Οδικι Μεταφορά 
Εμπορευμάτων 

DA Delegated Act – Reg. (EU) 2015/2446 
Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ -Καν. (ΕΕ) 2015/2446 

GRN Guarantee Reference Number 
Αρικμόσ Αναφοράσ Εγγφθςθσ 

IA Implementing Act – Reg. (EU) 2015/2447 
Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ -Καν. (ΕΕ) 2015/2447 

MRN Master Reference Number  
Κφριοσ Αρικμόσ Αναφοράσ 

NCTS New Computerised Transit System 
Νζο Μθχανογραφθμζνο Σφςτθμα Διαμετακόμιςθσ 

NCTS TIR New Computerised Transit System-TIR 
Νζο Μθχανογραφθμζνο Σφςτθμα Διαμετακόμιςθσ με χριςθ δελτίου TIR 

SAD Single Administrative Document 
Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο 
Σφμβαςθ για τθν απλοφςτευςθ των διατυπϊςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 

T2L Ριςτοποιθτικό απόδειξθσ ενωςιακοφ χαρακτιρα εμπορευμάτων 

T2LF Ριςτοποιθτικό απόδειξθσ ενωςιακοφ χαρακτιρα εμπορευμάτων, για ενωςιακά 
εμπορεφματα τα οποία μεταφζρονται προσ, από ι ανάμεςα ςε ειδικά φορολογικά 
εδάφθ 

TDA Transitional Delegated Act– Reg. (EU) 2015/341 
Κατ' εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ - Καν. (ΕΕ) 2016/341 (Μεταβατικόσ) 

TIR Transports Internationaux Routiers 
Διεκνείσ Οδικζσ Μεταφορζσ με χριςθ δελτίων TIR 

UCC Union Customs Code – Reg. (ΕU) 952/2013 
Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ -Καν. (ΕΕ) 952/2013 

Ελλθνικά  

ΕΔΕ Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο 

ΕΕ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

εκ.Κ. Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ -Καν. (ΕΕ) 2015/2447 

ΕΟΚ Ευρωπαϊκι Οικονομικι Κοινότθτα 

ΕΤΚ Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ -Καν. (ΕΕ) 952/2013 

Καν. Κανονιςμόσ 

κ.εξ.Κ. Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμόσ -Καν. (ΕΕ) 2015/2446  
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ΚΜ Κράτοσ –Μζλοσ 

KTK Κοινοτικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ - Καν. ΕΟΚ 2913/92  

ΚΥΑ  Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 

μεταβ.Κ. Μεταβατικόσ Κανονιςμόσ - Καν. (ΕΕ) 2016/341 

Ν. Νόμοσ 

ΝΜΣΔ Νζο Μθχανογραφθμζνο Σφςτθμα Διαμετακόμιςθσ  

ΝΜΣΔ TIR Νζο Μθχανογραφθμζνο Σφςτθμα Διαμετακόμιςθσ με χριςθ δελτίου TIR 

ΟΡΣΤ ICISnet Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Τελωνείων ICISnet 

ΡΔ Ρροεδρικό Διάταγμα 

ΣΕΔ Συνοδευτικό Ζγγραφο Διαμετακόμιςθσ 

ΣΕΔΑ Συνοδευτικό Ζγγραφο Διαμετακόμιςθσ Αςφάλειασ 

ΣΚΔ Σφμβαςθ περί του κακεςτϊτοσ Κοινισ Διαμετακόμιςθσ 

Σφμβαςθ TIR Τελωνειακι Σφμβαςθ “περί Διεκνοφσ Μεταφοράσ Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR 
(Σφμβαςισ TIR)” που κυρϊκθκε με τον Ν. 1020/1980 (ΦΕΚ Α’ 32/05.02.1980) 

ΦΕΚ Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 

ΧΚΔ Χϊρα(-εσ) Κοινισ Διαμετακόμιςθσ 
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Α. Ειςαγωγι 

Οι εφαρμοηόμενεσ οδθγίεσ ςχετικά με τισ μθχανογραφθμζνεσ διαδικαςίεσ, για τθ διακίνθςθ 

εμπορευμάτων υπό κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ (κοινισ, ενωςιακισ, εκνικισ ι με χριςθ δελτίου TIR) μζςω 

του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ του ΟΡΣΤ ICISnet (NCTS και NCTS TIR) επαναδιατυπϊνονται 

προκειμζνου να είναι ςε ςυμφωνία με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του UCC και των ςυμπλθρωματικϊν 

κανονιςμϊν, DA και IA, κακϊσ και του TDA. 

 

 

Β. Νομικό πλαίςιο 

Το νομικό ζρειςμα των προαναφερόμενων εντοπίηεται ςτισ διατάξεισ: 

i) του UCC, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

ii) του DA, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

iii) του IA, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

iv) τθσ ΣΚΔ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

v) τθσ Σφμβαςθσ TIR, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

vi) τθσ Σφμβαςθσ SAD, 

vii) του Ν. 1020/1980 «Ρερί κυρϊςεωσ τθσ Τελωνειακισ Συμβάςεωσ "περί Διεκνοφσ Μεταφοράσ 

Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR (Σφμβαςισ TIR)"» (ΦΕΚ Α’ 32/05.02.1980), και 

viii) του Ν. 2960/2001 «Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’ 265/22.11.2001), όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει. 

Αναλυτικότερα, εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ διατάξεισ : 

 ωσ προσ τισ εγγυιςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτο κακεςτϊσ τθσ διαμετακόμιςθσ: 

i. ςτθ ΣΚΔ το άρκρο 10, τα άρκρα 9-13 και 74-80 του παραρτιματοσ Ι ςτο προςάρτθμα Ι, κακϊσ και 

τα παραρτιματα Γ1 ζωσ Γ5 του προςαρτιματοσ ΙΙΙ, 

ii. ςτον UCC τα άρκρα 89-98, 

iii. ςτον DA τα άρκρα 82 και 85, 

iv. ςτον IA τα άρκρα 148, 150-152, 154-162, τα παραρτιματα 32-01, 32-02, 32-03, 32-06 και 72-04. 

 ωσ προσ τισ ςυνικεισ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ: 

i. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 55-111β του προςαρτιματοσ Ι, 

ii. ςτον UCC το άρκρο 233§4, 

iii. ςτον DA τα άρκρα 191-200, 

iv. ςτον IA τα άρκρα 313-320. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ: 

i. ςτθ ΣΚΔ το άρκρο 11, τα άρκρα 30-41, 81-83 του παραρτιματοσ Ι ςτο προςάρτθμα Ι, 

ii. ςτον UCC τα άρκρα 162, 163 και 170-174, 

iii. ςτον IA τα άρκρα 222, 226, 227 και 297-303. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςε περίπτωςθ ςυμβάντων κατά τθ μεταφορά: 

i. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 43 και 44 του προςαρτιματοσ Ι, 

ii. ςτον IA τα άρκρα 304 και 305, 

iii. ςτον TDA το προςάρτθμα ΣΤ1 του παραρτιματοσ 9. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ςτο τελωνείο προοριςμοφ: 

i. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 8 και 45-51 ςτο προςάρτθμα Ι, κακϊσ και το παράρτθμα Β10 του 

προςαρτιματοσ ΙΙΙ, 
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ii. ςτον UCC τα άρκρα 215, 233§1, 2 και 3, 

iii. ςτον IA τα άρκρα 306-312 και το παράρτθμα 72-03. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ με χριςθ ΕΔΕ και ΣΕΔ/ΣΕΔΑ: 

i. ςτθ Σφμβαςθ SAD, 

ii. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 3§γ, κβ και 26 του προςαρτιματοσ Ι, κακϊσ από το προςάρτθμα ΙΙΙ: 

 τα άρκρα 5 και 6 του τίτλου ΙΙ, 

 τα παραρτιματα Α3 ζωσ Α6, 

 τα παραρτιματα B1, B4, B5, B6 και Β7 

iii. ςτον UCC τα άρκρα 5§12 και 6§3.β, 

iv. ςτον DA τα παραρτιματα B-01 ζωσ Β-05, 

v. ςτον TDA ςτο προςάρτθμα ΣΤ1 και ΣΤ2 του παραρτιματοσ 9, 

vi. ςτον IA τα κεφάλαια ΙΙΙ και IV του παραρτιματοσ 72-04. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ςτο 

τελωνείο αναχϊρθςθσ: 

i. ςτθ ΣΚΔ, από το προςάρτθμα Ι το άρκρο 26 και το παράρτθμα ΙΙ, 

ii. ςτον UCC το άρκρο 6§3.β, 

iii. ςτον IA το άρκρο 291 και το παράρτθμα 72-04. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ςε 

περίπτωςθ ςυμβάντων κατά τθ μεταφορά: 

i. ςτθ ΣΚΔ, τα άρκρα 43 και 44 του προςαρτιματοσ Ι και από το προςάρτθμα ΙΙΙ, ςθμείο ΙΙ, τίτλοσ ΙΙ, 

το παράρτθμα Β6, 

ii. ςτον IA τα άρκρα 304 και 305, 

iii. ςτον TDA ςτα προςαρτιματα Γ1 και ΣΤ1 του παραρτιματοσ 9. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων του κακεςτϊτοσ τθσ διαμετακόμιςθσ ςτο 

τελωνείο προοριςμοφ: 

i. ςτθ ΣΚΔ, τα άρκρα 8, 45-46, 48 και 51 του προςαρτιματοσ Ι, το παράρτθμα ΙΙ του προςαρτιματοσ 

Ι και το παράρτθμα Β10 του προςαρτιματοσ ΙΙΙ, 

ii. ςτον UCC τα άρκρα 215, 233§1, 2 και 3, 

iii. ςτον IA τα άρκρα 306, 308, 310 και 312, κακϊσ και τα παραρτιματα 72-03 και 72-04. 

 ωσ προσ τθ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν: 

i. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 55 του προςαρτιματοσ Ι, 

ii. ςτον UCC το άρκρο 233§4, 

iii. ςτον DA τα άρκρα 191-200, 

iv. ςτον IA τα άρκρα 313-320. 

 ωσ προσ τον ζλεγχο για τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ και τθ διαδικαςία ζρευνασ: 

i. ςτθ ΣΚΔ τα άρκρα 48 και 49 του προςαρτιματοσ Ι, 

ii. ςτον UCC το άρκρο 215§2, 

iii. ςτον IA το άρκρο 310. 

 ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ για πράξεισ διαμετακόμιςθσ με χριςθ δελτίων TIR: 

i. ςτον UCC το άρκρο 226-230, 

ii. ςτον DA τα άρκρα 184, 186-187, 

iii. ςτον IA τα άρκρα 163-164, 167-168, 274-282. 
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Γ. Ρεδίο εφαρμογισ 

Ρεδίο εφαρμογισ των οδθγιϊν αποτελεί κάκε πράξθ διαμετακόμιςθσ (κοινισ/ ενωςιακισ/ εκνικισ / με 

χριςθ δελτίου TIR), θ οποία πραγματοποιείται με θλεκτρονικι υποβολι διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ (με 

κανονικζσ ι/και απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ). Θ θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων διαμετακόμιςθσ 

που γίνεται μζςω του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ του ΟΡΣΤ ICISnet (NCTS και NCTS TIR), βαςίηεται 

ςτθν ανταλλαγι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων μεταξφ: 

i) των οικονομικϊν φορζων και τελωνείων αναχϊρθςθσ ι/και προοριςμοφ, και 

ii) των εμπλεκόμενων, ςτθν εκάςτοτε πράξθ διαμετακόμιςθσ, τελωνείων (αναχϊρθςθσ, διζλευςθσ και 

προοριςμοφ), κακϊσ και τελωνείων ι άλλων υπθρεςιϊν που δφνανται να ζχουν οριςτεί για τθ 

διαχείριςθ ειδικϊν εργαςιϊν, όπωσ είναι θ ςφςταςθ εγγυιςεων, θ διαχείριςθ ερευνϊν και θ 

ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ, εγγυιςεων, κ.λπ. 

 

 

Δ. Κοινι/ Ενωςιακι/ Εκνικι Διαμετακόμιςθ 

Δ.1. Διαδικαςίεσ ςτο τελωνείο αναχϊρηςησ 

Δ.1.1. Υποβολι και αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ 

Θ υποβολι τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ γίνεται θλεκτρονικά, μζςω του υποςυςτιματοσ 

διαμετακόμιςθσ του ΟΡΣΤ ICISnet (Αποςτολι μθνφματοσ ΙΕ015 – Διλωςθ διαμετακόμιςθσ). Θ κατάρτιςθ 

τθσ διαςάφθςθσ μπορεί να γίνει είτε επιτόπου (ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ), είτε από τισ εγκαταςτάςεισ 

του οικονομικοφ φορζα. Υπεφκυνοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ (τθν ακρίβεια και τθν 

εγκυρότθτα) των ςτοιχείων τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ, κακϊσ για τθν υποβολι αυτισ είναι ο 

δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ αυτοφ. Στθν παράγραφο Δ.1.6., που 

ακολουκεί, παρατίκεται ειδικι μνεία για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 18. 

Θ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ μπορεί: 

α) να μθ γίνει αποδεκτι. Θ απόρριψθ τθσ διαςάφθςθσ μπορεί να οφείλεται είτε ςε εςφαλμζνθ, είτε ςε 

ελλιπι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων, είτε όταν τα υποβαλλόμενα δεδομζνα δεν είναι ςυμβατά με τα 

αντίςτοιχα καταχωρθμζνα ςτθν εκνικι βάςθ δεδομζνων αναφοράσ. Θ μθ αποδοχι τθσ κοινοποιείται 

ςτο πρόςωπο που υπζβαλλε τθ διαςάφθςθ με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΙΕ016 «Απόρριψθ διλωςθσ 

διαμετακόμιςθσ» (με αναφορά ςτουσ λόγουσ μθ αποδοχισ). Σε αυτι τθν περίπτωςθ, το πρόςωπο που 

τθν υπζβαλλε θλεκτρονικά ζχει το δικαίωμα να τθν τροποποιιςει (να πραγματοποιιςει τισ αναγκαίεσ 

διορκϊςεισ) και να τθν υποβάλλει εκ νζου. 

β) να γίνει αποδεκτι και να καταχωρθκεί ςτο ςφςτθμα. Θ αποδοχι ςυνεπάγεται τθν αυτόματθ απόδοςθ 

ςτθ διαςάφθςθ ενόσ ενιαίου αρικμοφ καταχϊριςθσ, του κφριου αρικμοφ αναφοράσ (MRN) και 

κοινοποιείται ςτο πρόςωπο που υποβάλλει τθ διαςάφθςθ με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ028 

«Αποδοχι τθσ διλωςθσ». Εν ςυνεχεία το πρόςωπο, που υπζβαλλε τθν θλεκτρονικι διαςάφθςθ, 

οφείλει να εκτυπϊςει το αποδεικτικό αποδοχισ, το οποίο φζρει τον MRN, και να το προςκομίςει ςτο 

τελωνείο αναχϊρθςθσ με τα υπόλοιπα απαιτοφμενα επιςυναπτόμενα ζγγραφα, με ςκοπό τθν 

ολοκλιρωςθ των λοιπϊν απαιτοφμενων διαδικαςιϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ τθσ διαςάφθςθσ είναι δυνατι θ ανάρτθςθ εγγράφων και πιςτοποιθτικϊν, 

που ςυνοδεφουν τα εμπορεφματα, τα οποία αναγράφονται ςτθ κζςθ 44 με τουσ κατάλλθλουσ κωδικοφσ. 
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Οι κωδικοί είναι διακζςιμοι ςτα παραρτιματα Α του DΑ, Α2 του προςαρτιματοσ III τθσ ΣΚΔ και 9 του 

προςαρτιματοσ D1 του TDA (μζχρι να τεκεί ςε παραγωγικι λειτουργία θ 5θ φάςθ του NCTS). 

Οι διαςαφιςεισ διαμετακόμιςθσ, που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ αλλά δεν 

ζχουν διεκπεραιωκεί, λόγω ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ εκ μζρουσ των φορζων που τισ ζχουν υποβάλει, 

διαγράφονται από το ςφςτθμα με τθν παρζλευςθ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

τουσ. 

 

Δ.1.2. Τροποποίθςθ και οριςτικοποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ 

Σθμειϊνεται ότι θ ζννοια τθσ αποδοχισ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ διαφζρει από τθν ζννοια τθσ 

οριςτικοποίθςθσ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ. Μία αποδεκτι διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ είναι 

δυνατό να υποςτεί τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ, όχι όμωσ ωσ προσ τα αρχικά δθλωκζντα 

εμπορεφματα, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτισ κζςεισ 31 και 33 τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ (173 

UCC). Μια οριςτικοποιθμζνθ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ ςθμαίνει ότι ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία του 

ελζγχου των εμπορευμάτων και ζχει καταχωρθκεί θ προκεςμία άφιξισ τουσ ςτο τελωνείο προοριςμοφ. 

Θ τροποποίθςθ λαμβάνει χϊρα με τθν αποςτολι ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ μθνφματοσ τροποποίθςθσ 

(ΙΕ013). Εφόςον αυτό γίνει δεκτό, αποςτζλλεται ςτο πρόςωπο που υπζβαλλε τθ διαςάφθςθ, ενθμζρωςθ 

ςχετικά με τθν αποδοχι των τροποποιθκζντων ςτοιχείων (αποςτολι μθνφματοσ ΙΕ004). 

Θ αποδοχι μθνυμάτων τροποποίθςθσ δεν επιτρζπεται, εάν θ υποβλθκείςα διαςάφθςθ βρίςκεται υπό τθ 

διενζργεια ελζγχου. Τυχόν απόρριψθ αιτιματοσ τροποποίθςθσ διαςάφθςθσ γνωςτοποιείται ςτον 

υποβάλλοντα με τθν αποςτολι μθνφματοσ «απόρριψθ τροποποίθςθσ διλωςθσ» (ΙΕ005). Θ αποςτολι των 

μθνυμάτων αποδοχισ ι απόρριψθσ τθσ τροποποίθςθσ είναι αυτοματοποιθμζνθ και δεν απαιτείται 

παρζμβαςθ τελωνειακοφ υπαλλιλου. 

 

Δ.1.3. Ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ 

Θ ακφρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ μιασ διαςάφθςθσ, που ζχει λάβει αρικμό κίνθςθσ (MRN), είναι δυνατι, 

εφόςον το επικυμεί το πρόςωπο που ζχει υποβάλλει τθ διαςάφθςθ ι εφόςον παραςτεί ανάγκθ, λόγω 

χριςθσ χειρόγραφων εφεδρικϊν διαδικαςιϊν. 

Το αίτθμα ακφρωςθσ υποβάλλεται από το πρόςωπο που ζχει υποβάλλει τθ διαςάφθςθ μζςω τθσ 

αποςτολισ του μθνφματοσ «Αίτθμα ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ» (ΙΕ014). Θ υποβολι γίνεται προσ το 

τελωνείο αναχϊρθςθσ, το οποίο δφναται είτε να απορρίψει το αίτθμα, είτε να το αποδεχτεί. Θ αποδοχι 

γίνεται με τθν αποςτολι μθνφματοσ από το τελωνείο αναχϊρθςθσ (ΙΕ009 - «Απόφαςθ ςε αίτθμα 

ακφρωςθσ»). Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον ζχουν ιδθ αποςταλεί τα προβλεπόμενα μθνφματα 

αναμενόμενθσ άφιξθσ και διζλευςθσ, τα δθλωκζντα τελωνεία διζλευςθσ και προοριςμοφ ενθμερϊνονται 

για τθν ακφρωςθ τθσ αποςτολισ μζςω του μθνφματοσ ΙΕ010, που αποςτζλλεται αυτόματα από το NCTS. 

Ακφρωςθ υποβλθκείςασ διαςάφθςθσ δεν είναι δυνατι: 

i. όταν θ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ βρίςκεται ςε διαδικαςία ελζγχου ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ και 

μζχρι να καταχωρθκοφν ςτο ςφςτθμα τα αποτελζςματα ελζγχου, και 

ii. μετά τθν αποχϊρθςθ τθσ αποςτολισ από το τελωνείο αναχϊρθςθσ. 

Ωςτόςο, επιτρζπεται θ ακφρωςθ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και όταν πρόκειται για: 

 ενωςιακά εμπορεφματα που ζχουν διαςαφιςτεί εςφαλμζνα για τελωνειακό κακεςτϊσ, το οποίο ιςχφει 

μόνο για μθ ενωςιακά εμπορεφματα, και ο τελωνειακόσ χαρακτιρασ τουσ ωσ ενωςιακϊν 
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εμπορευμάτων αποδείχτθκε μεταγενζςτερα μζςω του T2L ι T2LF ι τελωνειακοφ δθλωτικοφ 

εμπορευμάτων, 

 εμπορεφματα που ζχουν διαςαφιςτεί εςφαλμζνα ςε περιςςότερεσ από μία τελωνειακζσ διαςαφιςεισ. 

Ακφρωςθ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ που μία διαςάφθςθ ζχει 

καταχωριςτεί ςτο NCTS, αλλά δεν ζχει διεκπεραιωκεί περαιτζρω λόγω μθ διακεςιμότθτασ ι βλάβθσ του 

ςυςτιματοσ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν παράγραφο Δ.1.5. 

 

Δ.1.4. Επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ και ζλεγχοσ των εμπορευμάτων 

Μετά τθν αποδοχι τθσ διαςάφθςθσ από το τελωνείο αναχϊρθςθσ ακολουκεί θ επαλικευςθ των 

δθλωκζντων ςτοιχείων και ο ζλεγχοσ των εμπορευμάτων, δράςεισ οι οποίεσ περιλαμβάνουν : 

i. τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ με τθ ςυνοδεία των ςχετικϊν 

υποςτθρικτικϊν εγγράφων 

ii. τθν προςκόμιςθ οποιωνδιποτε άλλων εγγράφων, που κρικεί απαραίτθτο να ςυνοδεφουν τθν 

αποςτολι των εμπορευμάτων, 

iii. τον ζλεγχο τθσ επάρκειασ και τθσ γεωγραφικισ ιςχφοσ των χρθςιμοποιοφμενων εγγυιςεων (ενότθτα 

Ε.1), 

iv. τθ διενζργεια ελζγχου των εγγράφων ι και του φυςικοφ ελζγχου των εμπορευμάτων, εφόςον 

απαιτθκεί, και 

v. τθ ςφράγιςθ του οχιματοσ ι των ςυςκευαςιϊν (εμπορευματοκιβωτίων, δεμάτων, κ.λπ.), εφόςον αυτό 

απαιτείται. 

Υπενκυμίηεται ότι θ τελωνειακι ςφράγιςθ των εμπορευμάτων παραμζνει υποχρεωτικι ςφμφωνα με τα 

ιςχφοντα. Επιπλζον, δυνατότθτα για μθ τελωνειακι ςφράγιςθ παρζχεται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ 

μεταφοράσ ογκωδϊν εμπορευμάτων ι χφδθν φορτίων, τα οποία δεν είναι δυνατό να ςφραγιςκοφν, ι 

εμπορευμάτων που φζρουν ενςωματωμζνο αρικμό ςειράσ (serial number), ο οποίοσ κακιςτά αςφαλι τθν 

ταυτοποίθςι τουσ και ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτθν αναγραφι τθσ περιγραφισ τουσ ςτθ διαςάφθςθ 

διαμετακόμιςθσ (κζςθ 31). 

Θ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ οριςτικοποιείται μετά από τθν καταχϊρθςθ τθσ «προκεςμίασ άφιξθσ». Θ 

οριςτικοποίθςι τθσ τθν κακιςτά πλζον διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ. Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 

διαςάφθςθσ καμία μεταβολι δεν είναι δυνατι. 

Θ οριςτικοποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ ακολουκείται από τθν αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι μθνυμάτων προσ: 

i. το δθλωκζν τελωνείο προοριςμοφ (ΙΕ001), 

ii. τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ OLAF κατά περίπτωςθ (ΙΕ011),  

iii. προσ το δθλωκζν τελωνείο διζλευςθσ (ΙΕ050), και 

iv. προσ το πρόςωπο που ζχει υποβάλει τθ διαςάφθςθ (ΙΕ029). 

Ακολοφκωσ εκδίδεται το ΣΕΔ (ι εφόςον απαιτείται το ΣΕΔΑ) και κατά περίπτωςθ ο Κατάλογοσ Ειδϊν. 

Υπενκυμίηεται ότι ςτο ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ δεν τίκεται κεώρθςθ του τελωνείου αναχϊρθςθσ. 

Υπενκυμίηεται ότι οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ προδιαγραφζσ, τισ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ και ταυτοποίθςθσ 

των φορζων και ςτον τρόπο αποςτολισ και παραλαβισ των ςχετικϊν μθνυμάτων είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΟΡΣΤ ICISnet. 

 

Δ.1.5. Εφεδρικι διαδικαςία 

Σε περίπτωςθ προςωρινισ μθ διακεςιμότθτασ ι βλάβθσ: 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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i. του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ,  

ii. του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιοφν οι δικαιοφχοι του κακεςτϊτοσ για τθν υποβολι 

τθσ διαςάφθςθσ κοινισ/ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ μζςω θλεκτρονικισ τεχνικισ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων, 

iii. τθσ θλεκτρονικισ ςφνδεςθσ μεταξφ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιοφν οι 

δικαιοφχοι του κακεςτϊτοσ για τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ κοινισ/ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ 

μζςω θλεκτρονικισ τεχνικισ επεξεργαςίασ δεδομζνων και του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ 

διαμετακόμιςθσ, 

εφαρμόηεται θ διαδικαςία ςυνζχιςθσ δραςτθριοτιτων ςφμφωνα με το άρκρο 291 ΙΑ και το παράρτθμα ΙΙ 

του προςαρτιματοσ 1 τθσ ΣΚΔ με τθ χριςθ εντφπων εγγράφων που επζχουν κζςθ διαςαφιςεων 

διαμετακόμιςθσ, ιτοι: 

 Ενιαίο Διοικθτικό Ζγγραφο (δζςμθ 5 του ΕΔΕ) ι 

 Τυπωμζνο ςε κοινό χαρτί ζγγραφο ΕΔΕ από το μθχανογραφικό ςφςτθμα του οικονομικοφ φορζα, όπωσ 

προβλζπεται ςτο παράρτθμα Β-01 του DΑ ι 

 ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ςυνοδευόμενο από κατάλογο ειδϊν, εφόςον απαιτείται. 

Θ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ καταχωρείται τότε ςτο Ενιαίο Βιβλίο Ραραςτατικϊν και θ ςχετικι πράξθ 

εκκακαρίηεται με τθν αποςτολι από το τελωνείο προοριςμοφ του αντιτφπου 5 του ΕΔΕ δεόντωσ 

κεωρθμζνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθ διαδικαςία ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων ι του αντιγράφου 

του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, επίςθσ δεόντωσ κεωρθμζνου όμοια με τθ κεϊρθςθ του αντίτυπου 5 (Ραράρτθμα 72-04 ΙΑ). 

Υπενκυμίηεται ότι κατά τθ διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων τίκεται ςτα αντίτυπα 1, 4 και 5 του 

ΕΔΕ ι ςτθ κζςθ MRN του ΣΕΔ ειδικι ςφραγίδα με τθν ζνδειξθ «ΕΦΕΔΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS» ι 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ». Οι δφο τφποι των ςφραγίδων προβλζπονται ςτο 

Ραράρτθμα 72-04 ΙΑ. 

Σε περίπτωςθ που μία διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ ζχει καταχωριςτεί ςτο NCTS, αλλά δεν ζχει 

διεκπεραιωκεί περαιτζρω λόγω μθ διακεςιμότθτασ ι βλάβθσ του ςυςτιματοσ, ακυρϊνεται. Επιπλζον, οι 

οικονομικοί φορείσ που υποβάλλουν διαςαφιςεισ ςτο NCTS, για τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια εφαρμόηουν τθ 

διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων, υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν ςχετικά τισ αρμόδιεσ αρχζσ και 

να αιτιολογοφν επαρκϊσ τθν μετάπτωςθ από τθν θλεκτρονικι διαδικαςία ςτθν ζγγραφθ. Επαφίεται ςτο 

τελωνείο αναχϊρθςθσ θ αποδοχι ι θ μθ αποδοχι των λόγων. Σε περίπτωςθ μθ αποδοχισ, ο οικονομικόσ 

φορζασ καλείται να υποβάλλει εκ νζου διαςάφθςθ (θ προθγοφμενθ ακυρϊνεται). 

Επιπλζον το τελωνείο αναχϊρθςθσ οφείλει να παρακολουκεί τισ κινιςεισ των οικονομικϊν φορζων υπό τθ 

διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων, ϊςτε να μθν γίνεται κατάχρθςθ αυτισ. 

 

Δ.1.6. Συμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 18 τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ 

Στθ κζςθ 18 τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ ςυμπλθρϊνεται θ ταυτότθτα και θ εκνικότθτα του ενεργοφ 

μεταφορικοφ μζςου, θ οποία ανάλογα με το χρθςιμοποιοφμενο μεταφορικό μζςο είναι μια εκ των 

ακολοφκων: 

Μζςο μεταφοράσ Τρόποσ εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ 

Θαλάςςια και εςωτερικι πλωτι μεταφορά Πνομα του πλοίου 
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Μζςο μεταφοράσ Τρόποσ εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ 

Αεροπορικι μεταφορά Αρικμόσ και θμερομθνία πτιςθσ1 

Οδικι μεταφορά Αρικμόσ κυκλοφορίασ του οχιματοσ 

Σιδθροδρομικι μεταφορά Αρικμόσ ςιδθροδρομικοφ οχιματοσ 

 

Ωςτόςο υφίςταται το ενδεχόμενο, εκ μζρουσ του υποβάλλοντα τθν διαςάφθςθ και για λόγουσ 

διαχείριςθσ, να μθν είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ταυτότθτα και τθν εκνικότθτα του 

μεταφορικοφ μζςου ςτο ςθμείο φόρτωςθσ - αναχϊρθςθσ των εμπορευμάτων, κατά τον χρόνο κατάρτιςθσ 

τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το τελωνείο αναχϊρθςθσ δφναται, κατόπιν 

γραπτισ αίτθςθσ του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ ι του εκπροςϊπου του που κατακζτει τθ διαςάφθςθ, να 

επιτρζπει να μθ ςυμπλθρϊνεται θ κζςθ 18 τθσ διαςάφθςθσ. Θ αίτθςθ μπορεί να αφορά είτε μεμονωμζνο 

περιςτατικό, είτε πάγιο αίτθμα για τθ μθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 18. 

Θ άδεια πρζπει να δίνεται εγγράφωσ επί τθσ αιτιςεωσ και ο αιτϊν αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να 

ςυμπλθρϊςει τα ςτοιχεία του μεταφορικοφ μζςου ςτθ κζςθ 55 του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ κατά τθ ςτιγμι τθσ 

φόρτωςθσ των εμπορευμάτων ςε αυτό. 

Τα κριτιρια βάςει των οποίων δφναται το αρμόδιο τελωνείο (αναχϊρθςθσ) να παραχωριςει μία τζτοια 

άδεια είναι τα ακόλουκα: 

1) Οι υλικοτεχνικζσ υποδομζσ του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ, ςτο ςθμείο φόρτωςθσ - 

αναχϊρθςθσ των εμπορευμάτων, να κακιςτοφν αδφνατθ τθ διάκεςθ των ςτοιχείων ταυτότθτασ και 

εκνικότθτασ του μεταφορικοφ μζςου, κατά τον χρόνο κατάρτιςθσ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ (ι 

όταν τεκεί ςε παραγωγικι λειτουργία θ 5θ φάςθ του NCTS, κατά τον χρόνο παράδοςθσ των 

εμπορευμάτων προσ διαμετακόμιςθ). 

2) τα οδικά οχιματα μεταφοράσ των εμπορευμάτων να φζρουν μοναδικοφσ αρικμοφσ αναγνϊριςθσ, οι 

οποίοι κα αναφζρονται ςτθ κζςθ 55 (ι όταν τεκεί ςε παραγωγικι λειτουργία θ 5θ φάςθ του NCTS, 

αντίςτοιχα οι μονάδεσ πολυτροπικισ μεταφοράσ των εμπορευμάτων να φζρουν μοναδικοφσ 

αρικμοφσ αναγνϊριςθσ, οι οποίοι κα αναφζρονται ςτθ κζςθ 31). 

3) οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτα οδικά οχιματα μεταφοράσ (ι μελλοντικά ςτισ μονάδεσ 

πολυτροπικισ μεταφοράσ) των εμπορευμάτων να εντοπίηονται όποτε θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι 

κρίνει απαραίτθτο, μζςω των λογιςτικϊν καταχωρίςεων του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ 

διαμετακόμιςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι : 

1) τα προαναφερόμενα κριτιρια ιςχφουν ςωρευτικά. 

2) θ αρμόδια Τελωνειακι Αρχι δφναται να άρει μία τζτοια απόφαςθ οποιαδιποτε ςτιγμι, εφόςον 

αιτιολογθμζνα κρίνει ότι : 

i) πλιττονται τα ςυμφζροντα του δθμοςίου. 

ii) για τθν άςκθςθ τθσ επιτιρθςθσ και τον ζλεγχο του κακεςτϊτοσ απαιτείται θ διάκεςθ πόρων 

δυςανάλογων προσ τισ εξυπθρετοφμενεσ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ τθσ Αρχισ που τισ αςκεί. 

Σε κάκε περίπτωςθ χοριγθςθσ ι χριςθσ ςχετικισ άδειασ, το τελωνείο αναχϊρθςθσ οφείλει να ελζγχει αν 

τα ςτοιχεία του μεταφορικοφ μζςου ζχουν ειςαχκεί ςτο ςφςτθμα είτε από το τελωνείο προοριςμοφ 

(αποςτολι τουσ με το μινυμα ΙΕ018, ςυμπλιρωςθ ςε Συμβάντα/Μεταφορτϊςεισ), είτε από το τελωνείο 

                                                           

1
 Σε περίπτωςθ που δεν διατίκεται ο αρικμόσ πτιςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ νθολόγθςθσ του αεροςκάφουσ 
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διζλευςθσ (αποςτολι τουσ με το μινυμα ΙΕ118), εφόςον υπάρχει τζτοιο. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ 

του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ με τθν ανωτζρω δζςμευςθ, το τελωνείο αναχϊρθςθσ, πζραν των 

προβλεπόμενων κυρϊςεων, οφείλει να μθν επιτρζπει τθν περαιτζρω χριςθ τθσ διευκόλυνςθσ. 

 

 

Δ.2. Διαδικαςίεσ ςτο τελωνείο διζλευςησ 

Ωσ τελωνεία διζλευςθσ καλοφνται τα ςυνοριακά τελωνεία από τα οποία διζρχεται μια αποςτολι 

εμπορευμάτων ωσ ακολοφκωσ: 

α) Υπό το κακεςτϊσ τθσ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1§13 ΙΑ: 

i. κατά τθν ζξοδο τθσ αποςτολισ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, κατά τθ διάρκεια πράξθσ 

διαμετακόμιςθσ μζςω των ςυνόρων με ζδαφοσ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ που 

δεν είναι χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ, και  

ii. κατά τθν είςοδο τθσ αποςτολισ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, όταν τα εμπορεφματα ζχουν 

διζλκει από ζδαφοσ εκτόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο πράξθσ 

διαμετακόμιςθσ. 

β) Υπό το κακεςτϊσ τθσ κοινισ διαμετακόμιςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3§θ του προςαρτιματοσ I τθσ 

ΣΚΔ: 

i. κατά τθν ζξοδο τθσ αποςτολισ από το τελωνειακό ζδαφοσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, όταν θ 

επόμενθ χϊρα δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ (δεν είναι χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ ι κράτοσ 

μζλοσ ΕΕ), και  

ii. κατά τθν είςοδο τθσ αποςτολισ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν (ΧΚΔ/ΚΜ 

τθσ ΕΕ). 

Επομζνωσ, βάςει των παραπάνω οριςμϊν:  

α) για τισ πράξεισ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ ςτθ διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διζλευςθ από 

ζδαφοσ τρίτθσ χϊρασ, που δεν είναι χϊρα κοινισ διαμετακόμιςθσ, ωσ τελωνεία διζλευςθσ ορίηονται 

το ςυνοριακό τελωνείο εξόδου από το ζδαφοσ τθσ ΕΕ και το τελωνείο επανειςόδου τθσ αποςτολισ 

ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 

Διακίνθςθ εμπορευμάτων μεταξφ Ελλάδασ-Σλοβενίασ, με διζλευςθ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Αλβανίασ, Μαυροβουνίου, Βοςνίασ Ερηεγοβίνθσ και Κροατίασ: 

Ωσ τελωνεία διζλευςθσ ορίηονται: 

α) το τελωνείο εξόδου από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ (Ελλάδα - τελωνείο Κακαβιάσ), και 

β) το τελωνείο επανειςόδου ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ (Κροατία  - RGP Jasenovac) 

β) για τισ πράξεισ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ ςτθ διάρκεια των οποίων πραγματοποιείται διζλευςθ από 

ζδαφοσ ΧΚΔ, ωσ τελωνεία διζλευςθσ ορίηονται τα τελωνεία ειςόδου ςτθ ΧΚΔ και το τελωνείο 

επανειςόδου τθσ αποςτολισ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ ΕΕ. 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 

Διακίνθςθ εμπορευμάτων μεταξφ Ελλάδασ - Βουλγαρίασ με διζλευςθ από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Τουρκίασ: 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 13 
 

 

 

Ωσ τελωνεία διζλευςθσ ορίηονται: 

α) το Τουρκικό τελωνείο Ipsala για τθν είςοδο ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Τουρκίασ (ΧΚΔ), και 

β) το Βουλγαρικό τελωνείο Kapitan Andreevo για τθν επανείςοδο των εμπορευμάτων ςτο τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ ΕΕ 

γ) για τισ πράξεισ κοινισ διαμετακόμιςθσ και όταν θ διακίνθςθ εμπορευμάτων γίνεται από ζνα 

ςυμβαλλόμενο μζλοσ τθσ ΣΚΔ προσ ζνα άλλο ςυμβαλλόμενο μζλοσ τθσ ΣΚΔ, ωσ τελωνείο διζλευςθσ 

ορίηεται το τελωνείο ειςόδου του δεφτερου μζλουσ 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 

Διακίνθςθ εμπορευμάτων μεταξφ Ελλάδασ - Τουρκίασ, με αναχώρθςθ από Ελλάδα και προοριςμό 

Τουρκία και το αντίςτροφο : 

Ωσ τελωνείο διζλευςθσ ορίηεται: 

α) ςτθν περίπτωςθ κινιςεων από Ελλάδα προσ Τουρκία, το Τουρκικό τελωνείο Ipsala, και 

β) ςτθν περίπτωςθ κινιςεων από Τουρκία προσ Ελλάδα, το Ελλθνικό τελωνείο Κιπων 

Θ διζλευςθ κίνθςθσ διαμετακόμιςθσ πιςτοποιείται δεόντωσ από τα τελωνεία διζλευςθσ με τθν ανταλλαγι 

μθνυμάτων μεταξφ τελωνείων διζλευςθσ και αναχϊρθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ δυνατότθτασ αποςτολισ 

μθνφματοσ «Γνωςτοποίθςθ διζλευςθσ» λόγω μθ διακεςιμότθτασ του ςυςτιματοσ ςυντάςςεται δελτίο 

διζλευςθσ. Θ καταχϊρθςθ των ςτοιχείων τθσ διζλευςθσ των εμπορευμάτων ςτο NCTS κακϊσ και θ 

αποςτολι του ςχετικοφ μθνφματοσ πραγματοποιείται υποχρεωτικά εκ των υςτζρων με τθν 

επαναλειτουργία του ςυςτιματοσ. 

Το (τα) τελωνείο(-α) διαμετακόμιςθσ μπορεί(-οφν) να ελζγχει(-ουν) τα εμπορεφματα όταν αυτό κρικεί 

αναγκαίο. Τυχόν ζλεγχοσ διενεργείται πρωτίςτωσ με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ που 

λαμβάνονται από το τελωνείο αναχϊρθςθσ μζςω του μθνφματοσ IE050. 

 

Δ.2.1. Δθλωκζν τελωνείο διζλευςθσ 

Δθλωκζν χαρακτθρίηεται το τελωνείο διζλευςθσ των εμπορευμάτων, το οποίο αναγράφεται ςτθ 

διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ. Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ, το NCTS 

αποςτζλλει αυτοματοποιθμζνα ςε όλα τα δθλωκζντα τελωνεία διζλευςθσ το μινυμα «Γνωςτοποίθςθ 

αναμενόμενθσ διζλευςθσ» (ΙΕ050). Το μινυμα περιζχει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν πιςτοποίθςθ 

τθσ διζλευςθσ τθσ κίνθςθσ. 

Πταν ολοκλθρωκεί θ ζξοδοσ (ι θ είςοδοσ) μίασ ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ από (ι προσ) το τελωνειακό 

ζδαφοσ τθσ ΕΕ ι μιασ ΧΚΔ, το τελωνείο διζλευςθσ αποςτζλλει προσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ το μινυμα 

«Διζλευςθ ςυνόρων» (ΙΕ118). Σε αυτό το μινυμα καταγράφεται και αποςτζλλεται και κάκε επιπλζον 

ςτοιχείο που ζχει αναγραφεί από τον δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ ι το μεταφορζα ςτισ κζςεισ 55 

(Μεταφορτϊςεισ) και 56 (Συμβάντα κατά τθ μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ενϊ παράλλθλα πιςτοποιείται θ 

κίνθςθ (θ ζξοδοσ ι θ είςοδοσ) των εμπορευμάτων. 

 

Δ.2.2. Ρραγματικό τελωνείο διζλευςθσ 

Στθν περίπτωςθ που τα εμπορεφματα μεταφζρονται μζςω τελωνείου, διαφορετικοφ από το δθλωκζν ςτθ 

διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ (εκτροπι κίνθςθσ), αυτό κακίςταται πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ. Το 

πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ οφείλει να: 
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i. ηθτεί τα ςτοιχεία τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ από το τελωνείο αναχϊρθςθσ και 

ii. γνωςτοποιεί τθ διζλευςθ των εμπορευμάτων από τα ςφνορα ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ. 

Το μινυμα «Γνωςτοποίθςθ αναμενόμενθσ διζλευςθσ» (ΙΕ050) αποςτζλλεται αυτόματα από το 

μθχανογραφικό ςφςτθμα του τελωνείου αναχϊρθςθσ μόνο ςτα δθλωκζντα τελωνεία διζλευςθσ. Ωσ εκ 

τοφτου, το πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ οφείλει να ηθτιςει από το τελωνείο αναχϊρθςθσ τα δεδομζνα 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κίνθςθσ, προκειμζνου να πιςτοποιιςει τθ διζλευςθ των εμπορευμάτων. 

Το αίτθμα αποςτολισ ςτοιχείων κίνθςθσ προσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ αποςτζλλεται με τθ χριςθ του 

μθνφματοσ «Αίτθμα ςτοιχείων διζλευςθσ κίνθςθσ» (ΙΕ114). Το μινυμα αυτό λαμβάνεται από το κεντρικό 

μθχανογραφικό ςφςτθμα όπου ςτθ ςχετικι βάςθ δεδομζνων διατθροφνται τα ςτοιχεία των κινιςεων και 

διεκπεραιϊνεται αυτόματα από αυτό με τθν αποςτολι ςτο τελωνείο διζλευςθσ του μθνφματοσ 

«Απάντθςθ ςε αίτθμα για ςτοιχεία διζλευςθσ» (ΙΕ115). Θ λιψθ του μθνφματοσ ΙΕ115 δίνει ςτο πραγματικό 

τελωνείο διζλευςθσ τθ δυνατότθτα πιςτοποίθςθσ τθσ διζλευςθσ των εμπορευμάτων με τθν ςυμπλιρωςθ 

και αποςτολι του μθνφματοσ «Διζλευςθ ςυνόρων» (ΙΕ118). 

Για τθν εκτροπι τθσ κίνθςθσ ςε άλλο τελωνείο διζλευςθσ ενθμερϊνονται οι εμπλεκόμενεσ τελωνειακζσ 

αρχζσ μζςω του μθνφματοσ «Εκτροπι κίνθςθσ» (ΙΕ024). 

 

Δ.2.3. Εφεδρικι διαδικαςία 

Σε περίπτωςθ εφαρμογισ διαδικαςίασ ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων (εφεδρικι διαδικαςία) ςε κάκε 

τελωνείο διζλευςθσ, ο μεταφορζασ υποβάλλει δελτίο διζλευςθσ ςε προτυποποιθμζνο ζντυπο TC10 

(ςχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα ΙΙΙ). Το τελωνείο φυλάςςει το εν λόγω δελτίο. Αντί του 

δελτίου διζλευςθσ, είναι δυνατόν να υποβλθκεί ςτο τελωνείο διζλευςθσ, προσ φφλαξθ, φωτοαντίγραφο 

του αντιτφπου 4 του ΕΔΕ ι φωτοαντίγραφο του αντιτφπου του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ.  

 

 

Δ.3. Διαδικαςίεσ ςτο τελωνείο προοριςμοφ 

Θ διαδικαςία τθσ διαμετακόμιςθσ λιγει ςτο τελωνείο προοριςμοφ. Ωσ τελωνείο προοριςμοφ 

χαρακτθρίηεται το τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα μεταφερόμενα εμπορεφματα και τα 

παραςτατικά που τα ςυνοδεφουν. Ζνα τελωνείο προοριςμοφ δφναται να είναι «δθλωκζν» (αυτό που 

αναγράφεται ςτθ διαςάφθςθ) ι «πραγματικό» (το τελωνείο ςτο οποίο προςκομίηονται τα εμπορεφματα). 

Με τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο προοριςμοφ, γίνεται ανάκτθςθ των ςτοιχείων τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ κίνθςθσ χρθςιμοποιϊντασ το MRN. Εφόςον το τελωνείο προοριςμοφ είναι το «δθλωκζν», 

τα ςτοιχεία ζχουν ιδθ αποςταλεί από το τελωνείο αναχϊρθςθσ των εμπορευμάτων μζςω του μθνφματοσ 

«Γνωςτοποίθςθ αναμενόμενθσ άφιξθσ» (ΙΕ001). Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, το «πραγματικό» τελωνείο 

προοριςμοφ οφείλει να ηθτιςει από το τελωνείο αναχϊρθςθσ με τθν αποςτολι του μθνφματοσ «Αίτθμα 

ςτοιχείων αναμενόμενθσ άφιξθσ» (ΙΕ002) τα ςτοιχεία τθσ κίνθςθσ. Αυτά τα ςτοιχεία αποςτζλλονται ςτο 

«πραγματικό» τελωνείο προοριςμοφ με το μινυμα «Αποςτολι ςτοιχείων διλωςθσ» (ΙΕ003). Σθμειϊνεται 

ότι, το μινυμα «Αίτθμα ςτοιχείων αναμενόμενθσ κίνθςθσ» διεκπεραιϊνεται αυτόματα μζςω τθσ βάςθσ 

δεδομζνων του κεντρικοφ μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

Σε περίπτωςθ κακυςτερθμζνθσ άφιξθσ μιασ αποςτολισ εμπορευμάτων ςτο τελωνείο προοριςμοφ, ο 

δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ ι ο μεταφορζασ οφείλουν να παρζχουν επαρκείσ αποδείξεισ ότι θ 

κακυςτζρθςθ δεν είναι αποτζλεςμα δικϊν τουσ χειριςμϊν. Ενδεικτικά, ωσ επαρκείσ αποδείξεισ είναι 

δυνατό να χαρακτθριςτοφν ζγγραφα από αςτυνομία ι πυροςβεςτικι, από φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν 
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υγείασ ι παροχισ οδικισ βοικειασ, αποδείξεισ ςχετικά με τθν κακυςτζρθςθ λόγω απεργίασ, καιρικϊν 

ςυνκθκϊν ι οποιουδιποτε άλλου απρόβλεπτου περιςτατικοφ, κ.λπ. Σε κάκε περίπτωςθ θ αποδοχι ι μθ 

τθσ αιτιολόγθςθσ και τθσ εγκυρότθτασ των αποδεικτικϊν εναπόκειται ςτο τελωνείο προοριςμοφ. 

 

Δ.3.1. Λιξθ και εκκακάριςθ του κακεςτώτοσ διαμετακόμιςθσ 

Το κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ κεωρείται λιξαν και οι υποχρεϊςεισ του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ 

κεωροφνται εκπλθρωμζνεσ, με τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων, του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και των λοιπϊν 

ςυνοδευτικϊν εγγράφων ςτο τελωνείο προοριςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ όποιεσ ιδιαιτερότθτεσ 

του κακεςτϊτοσ που χρθςιμοποιείται (με ςυνικεισ ι απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ, π.χ. χριςθ άδειασ 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ). Θ προςκόμιςθ πρζπει να πραγματοποιείται εντόσ τθσ προκεςμίασ που κζτει το 

τελωνείο αναχϊρθςθσ και θ οποία αναγράφεται ςτθ κζςθ Δ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Θ προκεςμία που τίκεται από 

το τελωνείο αναχϊρθςθσ είναι δεςμευτικι για όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ, ςτθ διακίνθςθ των εμπορευμάτων 

υπό το κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, τελωνειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ απαγορεφεται να τθν αλλάηουν. 

Ρρακτικά θ λιξθ του κακεςτϊτοσ πραγματοποιείται από το τελωνείο προοριςμοφ με τθν αποςτολι του 

μθνφματοσ «Γνωςτοποίθςθ άφιξθσ» (ΙΕ006) προσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ, θ οποία πραγματοποιείται 

άμεςα, με τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων. 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί θ εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, μζςω τθσ αποςτολισ του μθνφματοσ 

«Αποτελζςματα ελζγχου» (ΙΕ018), που όμωσ εξαρτάται από τθν απόφαςθ για τον ζλεγχο ι μθ των 

εμπορευμάτων2: 

α) Αν λθφκεί απόφαςθ για μθ ζλεγχο των εμπορευμάτων, το τελωνείο προοριςμοφ αποςτζλλει ςτο 

τελωνείο αναχϊρθςθσ το μινυμα ΙΕ018, ςτο οποίο, ωσ αποτζλεςμα ελζγχου, αναγράφεται ο κωδικόσ 

Α2 «Θεωρείται ικανοποιθτικό».  

β) Αν λθφκεί απόφαςθ ελζγχου των εμπορευμάτων, τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτοφ 

αναγράφονται ςτθ κζςθ Ι (ζλεγχοσ από το τελωνείο προοριςμοφ) του ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ και τίκεται κεϊρθςθ 

από τον αρμόδιο υπάλλθλο. Επιπλζον, ςε αυτό καταγράφονται και τα ςτοιχεία που τυχόν ζχουν 

αναγραφεί από τον δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ ι το μεταφορζα ςτισ κζςεισ 55 (Μεταφορτϊςεισ) και 

56 (Συμβάντα κατά τθ μεταφορά) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Στθ ςυνζχεια και αφοφ ολοκλθρωκοφν οι ζλεγχοι, το 

τελωνείο προοριςμοφ αποςτζλλει ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ το μινυμα ΙΕ018, ςτο οποίο 

αναγράφεται ζνασ εκ των ακόλουκων κωδικϊν: 

i. Α1 «Ικανοποιθτικό», 

ii. Α2 «Θεωρείται ικανοποιθτικό», 

iii. Α5 «Ελάςςονεσ παρατυπίεσ που δεν οδθγοφν ςε γζνεςθ τελωνειακισ οφειλισ», ι 

iv. Β1 «Μθ ικανοποιθτικό», που μπορεί να ζχει ςθμανκεί με «Αναμονι επίλυςθσ διαφορϊν» ι να 

μθν ζχει ςθμανκεί. 

Για τθν περίπτωςθ iii, το τελωνείο προοριςμοφ οφείλει να ςυμπεριλάβει ςτο μινυμα IE018 μία ςαφι, 

κατανοθτι και λεπτομερι περιγραφι των διαπιςτωμζνων παρατυπιϊν. 

Για τθν περίπτωςθ iv και αν το τελωνείο προοριςμοφ ζχει επιςθμάνει τθν «Αναμονι επίλυςθσ 

διαφορϊν», τότε οφείλει να αναμζνει τα αποτελζςματα τθσ επίλυςθσ από το τελωνείο αναχϊρθςθσ, 

δίχωσ να προχωριςει ςε απελευκζρωςθ των εμπορευμάτων. Το τελωνείο αναχϊρθςθσ, ανάλογα με 

                                                           

2
 Για λόγουσ πρόλθψθσ παρατυπιϊν προτείνεται να πραγματοποιείται ςτο τελωνείο προοριςμοφ ζλεγχοσ επί των 

αποςτολϊν εμπορευμάτων για τα οποία δεν ζχει διεξαχκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ (μνεία κζςθσ 
Δ: αποτζλεςμα ελζγχου Α2 = κεωρείται ικανοποιθτικό). 
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τθν ζκβαςθ τθσ επίλυςθσ, αποςτζλλει μινυμα IE020 «Κοινοποίθςθ επίλυςθσ διαφορϊν» προσ το 

τελωνείο προοριςμοφ (με κωδικό 1, αν ζχει επιλυκεί θ διαφορά, ι με κωδικό 0, αν δεν ζχει επιλυκεί θ 

διαφορά). 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτο χρόνο που μεςολαβεί μεταξφ  τθσ αποςτολισ του μθνφματοσ ΙΕ006 και 

ΙΕ018 ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ. Το μινυμα με τα αποτελζςματα του ελζγχου, ΙΕ018, αποςτζλλεται το 

αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ από τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ006, που ςθματοδοτεί τθν προςκόμιςθ 

των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο προοριςμοφ ι ςε άλλο τόπο. 

Ωσ εξαιρζςεισ ςτον παραπάνω κανόνα κεωροφνται: 

α) θ φπαρξθ ςυνεχόμενων αργιϊν ι άλλεσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι οποίεσ επιβάλλουν τθ μθ 

λειτουργία του τελωνείου προοριςμοφ, και 

β) θ περίπτωςθ παραλαβισ των εμπορευμάτων από εγκεκριμζνο παραλιπτθ. 

Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ προκεςμία αποςτολισ του μθνφματοσ ΙΕ018 παρατείνεται ςτισ ζξι (6) 

θμερολογιακζσ μζρεσ, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο Δ.4.5.2. 

Τονίηεται ότι μετά από τθν παρζλευςθ των προαναφερόμενων προκεςμιϊν από τθν παραλαβι του 

μθνφματοσ ΙΕ006 και εφόςον το τελωνείο αναχϊρθςθσ δεν ζχει παραλάβει το μινυμα ΙΕ018, αυτό οφείλει 

να εκκινιςει τθ διαδικαςία ζρευνασ, ηθτϊντασ τθν άμεςθ αποςτολι των αποτελεςμάτων του ελζγχου από 

το τελωνείο προοριςμοφ, το οποίο υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποςτολι τουσ, μετά τθν παραλαβι του 

αιτιματοσ. 

Μετά από τθν παραλαβι του μθνφματοσ ΙΕ018 και εφόςον είναι δυνατι θ εκκακάριςθ τθσ κίνθςθσ 

(Αποτζλεςμα ελζγχου = Α1, Α2 ι Α5) από το τελωνείο αναχϊρθςθσ, εκτυπϊνεται θ «κατάςταςθ κίνθςθσ», 

θ οποία προςαρτάται ςτθν αρχικι διαςάφθςθ και ςτθ ςυνζχεια θ διαςάφθςθ αρχειοκετείται. 

Το αντίτυπο Α του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ που ςυνόδευε τα εμπορεφματα και ενδεχομζνωσ οι Κατάλογοι Ειδϊν 

παραμζνουν ςτο τελωνείο προοριςμοφ για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιτιρθςθσ, θ οποία πραγματοποιείται μζςω 

τθσ οκόνθσ «Ραρακολοφκθςθ πιςτϊςεων», που παράγει αποτελζςματα όταν θ κατάςταςθ τθσ κίνθςθσ 

είναι «Αποδεςμευμζνα εμπορεφματα».  

 

Δ.3.2. Εφεδρικι διαδικαςία 

Το τελωνείο προοριςμοφ προβαίνει ςτθ λιξθ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ για τθ διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων, ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ αντιτφπων 4 και 5 

του ΕΔΕ ι αντιτφπων του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ςτα οποία ζχει τεκεί θ προβλεπόμενθ για τθν ωσ άνω διαδικαςία 

ςφραγίδα από το τελωνείο αναχϊρθςθσ.  

Το τελωνείο προοριςμοφ οφείλει να επιςτρζψει το αντίτυπο 5 του ΕΔΕ ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ, 

αμελλθτί και το πολφ εντόσ οκτϊ (8) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ για τθν εκκακάριςθ 

τθσ κίνθςθσ. Εφόςον χρθςιμοποιείται το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, αποςτζλλεται αντίγραφό του, υπό τουσ ίδιουσ όρουσ 

όπωσ και το αντίτυπο 5 (Ραράρτθμα 72-04 ΙΑ). 

Οι μνείεσ που τίκενται ςτθ κζςθ Ι «ζλεγχοσ από το τελωνείο προοριςμοφ» είναι οι προβλεπόμενεσ ςτισ 

ςχετικζσ διατάξεισ για τθ διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων. 
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Δ.4. Λοιπζσ διαδικαςίεσ  

Δ.4.1. Διαδικαςίεσ καταχώρθςθσ και χριςθσ εγγυιςεων 

Δ.4.1.1. Μεμονωμζνη εγγφηςη και απαλλαγή από την υποχρζωςη ςφςταςησ εγγφηςησ για ειδικοφσ 

λόγουσ 

Θ καταχϊρθςθ των: 

 μεμονωμζνθ εγγφθςθ από τριτεγγυθτι (τφποσ 2), 

 μεμονωμζνθ εγγφθςθ ςε μετρθτά (τφποσ 3) και 

 τίτλοσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ (τφποσ 4), 

γίνεται ςτο υποςφςτθμα εγγυιςεων, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται από τθν ιςτοςελίδα του 

ΟΡΣΤ ICISnet. 

Θ καταχϊρθςθ τθσ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ που χορθγείται για ειδικοφσ 

λόγουσ (τφποι 5, 6 και 8) γίνεται ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ςτο υποςφςτθμα διαμετακόμιςθσ κατά τθ 

διαδικαςία καταχϊρθςθσ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ, χωρίσ τθν απόδοςθ αρικμοφ αναφοράσ 

εγγφθςθσ (GRN). 

Ο ζλεγχοσ, θ χριςθ και θ αποδζςμευςθ τθσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ οποιουδιποτε τφπου (2, 3 ι 4) 

πραγματοποιείται με τθν ανταλλαγι μθνυμάτων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο Δ.4.1.2. για 

τθ χριςθ ςυνολικϊν εγγυιςεων. Για τθ χριςθ τθσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ απαιτείται θ ειςαγωγι του 

κωδικοφ πρόςβαςθσ (PΙΝ) που ζχει καταγραφεί ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα, κατά τθν καταχϊρθςθ τθσ 

εγγφθςθσ. 

Δ.4.1.2. υνολική εγγφηςη και απαλλαγή από την υποχρζωςη ςφςταςησ εγγφηςησ 

Θ χριςθ ςυνολικισ εγγφθςθσ (τφποσ 1) και απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ (τφποσ 0) 

είναι απλουςτευμζνθ διαδικαςία και απαιτεί α) τθν ζκδοςθ άδειασ μζςω του Υποςυςτιματοσ Αδειϊν 

Εγκρίςεων και β) τθν καταχϊρθςθ των ςχετικϊν εγγυιςεων με ςκοπό τθν απόδοςθ αρικμοφ αναφοράσ 

εγγφθςθσ (GRN) ςτο Υποςφςτθμα Εγγυιςεων. 

Θ ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν χριςθσ και θ καταχϊρθςθ των πράξεων ςυνολικισ εγγφθςθσ (τφποσ 1) και 

τθσ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ (τφποσ 0) γίνεται ςτα τελωνεία εγγφθςθσ, όπωσ 

αυτά κακορίηονται από: 

α) τθν Τ636/5020/0019/21.12.1989 Απόφαςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ αυτι ζχει τροποποιθκεί 

και ιςχφει, και 

β) τθν με αρ. πρωτ. ΔΟΓ Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 968/22.03.2017) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Για τθ χριςθ των ανωτζρω εγγυιςεων (τφπου 0 και 1) απαιτείται θ ειςαγωγι του κωδικοφ πρόςβαςθσ 

(PΙΝ) που ζχει καταγραφεί ςτο Υποςφςτθμα Εγγυιςεων.  

Ο ζλεγχοσ, θ χριςθ και θ αποδζςμευςθ τθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ (τφποσ 1) και τθσ απαλλαγισ από τθν 

υποχρζωςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ (τφποσ 0) πραγματοποιείται με τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Αποςτζλλεται 

για το ςκοπό αυτό, το μινυμα ΙΕ203 «Χριςθ εγγφθςθσ» από το τελωνείο αναχϊρθςθσ και λαμβάνεται το 

μινυμα ΙΕ205 «Καταχϊρθςθ χριςθσ εγγφθςθσ» από το αρμόδιο τελωνείο εγγφθςθσ. 

Εφόςον απαιτείται θ πραγματοποίθςθ ελζγχου τθσ εγγφθςθσ, πριν από τθ χριςθ αυτισ, αποςτζλλονται, 

κατά περίπτωςθ, τα μθνφματα ΙΕ034 «Αίτθμα ςτοιχείων εγγφθςθσ» και ΙΕ200 «Ζλεγχοσ εγγφθςθσ», ςτα 

οποία αποςτζλλεται απάντθςθ μζςω των μθνυμάτων ΙΕ037 «Απάντθςθ ςε αίτθμα ςτοιχείων εγγφθςθσ» 

και ΙΕ201 «Απάντθςθ ςε αίτθμα ελζγχου εγγφθςθσ», αντίςτοιχα.  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10426365&adreseeID=10026938
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10426365&adreseeID=10026938
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Εφόςον από τα ςτοιχεία που διαβιβάηονται μζςω των απαντθτικϊν μθνυμάτων προκφπτει ότι θ εγγφθςθ 

είναι υπαρκτι, εν ιςχφ και με επαρκζσ υπόλοιπο, τότε γίνεται θ ανάλογθ χρζωςθ και θ διαςάφθςθ 

κεωρείται ότι ζχει καλυφκεί εγγυοδοτικά. Οι κωδικοί που περιγράφουν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ενδζχεται να απορριφκεί μία εγγφθςθ παρουςιάηονται ςτο παράρτθμα V τθσ παροφςασ. 

Εάν, για οποιοδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατι θ επικοινωνία με το τελωνείο εγγφθςθσ άλλου ΚΜ τθσ ΕΕ ι 

ΧΚΔ, με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ εγγφθςθσ, κα γίνεται ςφςταςθ νζασ εγγφθςθσ ι χριςθ εγγφθςθσ που ζχει 

ςυςτακεί ςε Ελλθνικό τελωνείο. 

Στισ περιπτϊςεισ όπου είτε από τον ζλεγχο που πραγματοποιείται από το NCTS ςτθν κεντρικι βάςθ, είτε 

από τα ςτοιχεία που διαβιβάηονται μζςω του μθνφματοσ ΙΕ205, προκφπτει ότι θ προτεινόμενθ εγγφθςθ 

δεν είναι ςε ιςχφ ι δεν ζχει επαρκζσ υπόλοιπο για τθν κάλυψθ τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ, απαιτείται θ 

ςφςταςθ νζασ εγγφθςθσ. Υπενκυμίηεται ότι θ χριςθ περιςςότερων τθσ μιασ εγγυιςεων για τθν κάλυψθ 

μιασ πράξθσ διαμετακόμιςθσ είναι δυνατι. 

Δ.4.1.3. Ακφρωςη/ απελευθζρωςη εγγφηςησ 

Ακφρωςθ δζςμευςθσ εγγφθςθσ είναι δυνατι μόνο πριν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ 

διαμετακόμιςθσ. Πταν για οποιοδιποτε λόγο πρζπει να ακυρωκεί θ χριςθ μιασ εγγφθςθσ, θ οποία 

δεςμεφτθκε για μια κίνθςθ διαμετακόμιςθσ, το τελωνείο αναχϊρθςθσ αποςτζλλει ςχετικι ειδοποίθςθ ςτο 

αρμόδιο τελωνείο εγγφθςθσ μζςω του μθνφματοσ ΙΕ204. 

Θ πίςτωςθ του ποςοφ που είχε δεςμευτεί για τθ ςυγκεκριμζνθ πράξθ διαμετακόμιςθσ (ςυνολικι 

εγγφθςθ/απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ εγγφθςθσ) γίνεται μζςω του μθνφματοσ ΙΕ209, το οποίο 

αποςτζλλεται και παραλαμβάνεται αυτόματα από το NCTS. Θ απελευκζρωςθ τθσ εγγφθςθσ 

πραγματοποιείται μετά από τθν εκκακάριςθ μιασ κίνθςθσ μζςω του μθνφματοσ ΙΕ204. Με τθ λιψθ αυτοφ 

του μθνφματοσ ο εγγυθτισ απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυγκεκριμζνθ πράξθ 

διαμετακόμιςθσ. 

 

Δ.4.2. Συμβάντα (περιςτατικά) κατά τθ μεταφορά 

Κατά τθ μεταφορά εμπορευμάτων, ενδζχεται να ςυμβοφν περιςτατικά όπωσ τα παρακάτω και ενδεικτικά 

αναφερόμενα: 

1. αδυναμία να ακολουκθκεί θ προκακοριςμζνθ διαδρομι εξαιτίασ ςυνκθκϊν που υπερβαίνουν τον 

ζλεγχο του μεταφορζα, 

2. ριξθ τελωνειακϊν ςφραγίδων λόγω τυχαίου γεγονότοσ ι αλλοίωςθ αυτϊν για λόγουσ που 

υπερβαίνουν τον ζλεγχο του μεταφορζα, 

3. μεταφόρτωςθ των εμπορευμάτων από ζνα μεταφορικό μζςο ςε άλλο, 

4. μερικι ι ολικι, εκφόρτωςθ από το μεταφορικό μζςο λόγω επικείμενου κινδφνου, 

5. ςυμβάντα που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του δικαιοφχου του 

κακεςτϊτοσ ι του μεταφορζα, και  

6. αλλαγι οποιουδιποτε ςτοιχείου ςυνιςτά ενιαίο μεταφορικό μζςο. 

Ο μεταφορζασ οφείλει κάκε γεγονόσ, το οποίο ςυμβαίνει κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ των 

εμπορευμάτων και ενδζχεται να επθρεάςει τθν ορκι λειτουργία του κακεςτϊτοσ, να το αναφζρει ςτθ 

πλθςιζςτερθ, ςτον τόπο του ςυμβάντοσ, τελωνειακι αρχι και να το καταγράψει επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (κζςεισ 

55 και 56).  

Θ τελωνειακι αρχι οφείλει να εξετάςει το ενδεχόμενο διακοπισ τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ ι τθσ 

ςυνζχιςισ τθσ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ οφείλει να ςυμπλθρϊςει και να κεωριςει κατάλλθλα το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. 
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Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που απαιτθκεί μεταφόρτωςθ των εμπορευμάτων, αυτι κα λάβει χϊρα μόνο 

κατόπιν ζγκριςθσ και παρουςία τελωνειακισ αρχισ. Ωςτόςο, θ παρουςία τελωνειακισ αρχισ, θ οποία ζχει 

παράςχει τθν ζγκριςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μεταφόρτωςθσ δεν είναι υποχρεωτικι για τισ 

περιπτϊςεισ μεταφόρτωςθσ μθ ςφραγιςμζνων εμπορευμάτων. 

Κατ’ εξαίρεςθ, θ κεϊρθςθ από τελωνειακι αρχι δεν απαιτείται: 

i. όταν τα εμπορεφματα μεταφζρονται από μεταφορικό μζςο που δεν είναι ςφραγιςμζνο, 

ii. όταν ζχει δοκεί άδεια από το τελωνείο αναχϊρθςθσ για τθν μθ ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 18 του 

ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, ενϊ ζχει αναγραφεί θ ταυτότθτα του (των) εμπορευματοκιβωτίου (-ων) ςτθ κζςθ 31 (βλ. 

παράγραφο Δ.1.6.), και 

iii. ςτισ περιπτϊςεισ οδικισ μεταφοράσ, όταν θ αλλαγι του μεταφορικοφ μζςου αφορά μόνο ςτον 

τράκτορα και όχι ςτο ρυμουλκοφμενο όχθμα, ςτο οποίο είναι φορτωμζνα τα εμπορεφματα. 

Το τελωνείο, που διαπιςτϊνει το ςυμβάν (περιςτατικό) ι το τελωνείο διζλευςθσ ι ελλείψει αυτϊν το 

τελωνείο προοριςμοφ, οφείλει να καταχωριςει ςτο NCTS τα ςυμβάντα κατά τθ μεταφορά, τα οποία ζχουν 

καταγραφεί επί του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (κζςεισ 55 και 56) από το μεταφορζα και να τα λαμβάνει υπόψθ κατά τον 

ζλεγχο τθσ ςυγκεκριμζνθσ αποςτολισ. 

 

Δ.4.3. Ζλεγχοι κατά τθ διαδρομι 

Ζλεγχοσ μιασ αποςτολισ εμπορευμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ τθσ είναι δυνατόν να 

πραγματοποιθκεί από οποιαδιποτε Τελωνειακι Αρχι ζχει πρόςβαςθ ςτο NCTS. Για το ςκοπό αυτό 

αποςτζλλεται προσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ το μινυμα ΙΕ027 «Αναηιτθςθ δεδομζνων κίνθςθσ». 

Το μινυμα ΙΕ27 απαντάται από το NCTS μζςω του μθνφματοσ ΙΕ038 «Απάντθςθ ςε αναηιτθςθ δεδομζνων 

κίνθςθσ». 

 

Δ.4.4. Ζρευνα και διαπίςτωςθ γζνεςθσ τελωνειακισ οφειλισ 

Δ.4.4.1. Διαδικαςία ζρευνασ προσ το τελωνείο προοριςμοφ 

Θ διαδικαςία ζρευνασ ενεργοποιείται από το τελωνείο αναχϊρθςθσ, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο Δ.3.1., ςε περίπτωςθ που αυτό δεν λάβει τα αποτελζςματα ελζγχου (ΙΕ018) εντόσ ζξι (6) 

θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ γνωςτοποίθςθσ άφιξθσ των εμπορευμάτων (ΙΕ006). 

Αν ξεπεραςτεί θ προαναφερόμενθ προκεςμία για τθν αποςτολι του μθνφματοσ με τα αποτελζςματα 

ελζγχου, τότε το τελωνείο αναχϊρθςθσ αποςτζλλει αίτθμα αποςτολισ κατάςταςθσ κίνθςθσ IE904 με 

ςκοπό: 

α) να αποκλειςκεί θ πικανότθτα να μθν ζχει καταςτεί δυνατι, για τεχνικοφσ λόγουσ, θ λιψθ μθνυμάτων 

που ζχουν αποςταλεί από το τελωνείο προοριςμοφ,  

β) να προςδιοριςτεί θ κατάςταςθ τθσ κίνθςθσ, και  

γ) ενδεχομζνωσ να ενθμερωκεί το τελωνείο αναχϊρθςθσ για τθν ανάγκθ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ 

ζρευνασ.  

Τυχόν μθνφματα άφιξθσ/λιξθσ (ΙΕ06) ι αποςτολισ ςτοιχείων ελζγχου/εκκακάριςθσ (ΙΕ018) που ζχουν ιδθ 

ςταλεί, αποςτζλλονται εκ νζου αυτόματα από το ςφςτθμα. Εάν δεν ζχουν ςταλεί μθνφματα αποςτζλλεται 

θ κατάςταςθ τθσ κίνθςθσ μζςω του μθνφματοσ ΙΕ905 «Αποςτολι κατάςταςθσ κίνθςθσ». 

Σθμειϊνεται ότι, το μινυμα ΙΕ904 μπορεί να αποςταλεί οποιαδιποτε ςτιγμι από τον αρμόδιο τελωνειακό 

υπάλλθλο, ςτισ περιπτϊςεισ που αναηθτείται θ κατάςταςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κίνθςθσ. 
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Εφόςον μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ εκκακάριςθ τθσ κίνθςθσ, το 

τελωνείο αναχϊρθςθσ προβαίνει ςε ζναρξθ ζρευνασ και άμεςθ ενθμζρωςθ εγγράφωσ του δικαιοφχου του 

κακεςτϊτοσ (ΙΕ140) και του τριτεγγυθτι αυτοφ. Υπενκυμίηεται ότι, αν δεν αποςταλοφν οι προβλεπόμενεσ 

από τισ διατάξεισ ενθμερώςεισ εντόσ των προκεςμιών που ζχουν τεκεί, ο τριτεγγυθτισ απαλλάςςεται 

από τθν υποχρζωςι του για τθν καταβολι τθσ οφειλισ. Επιπλζον ςθμειώνεται, ότι με τον όρο άμεςθ 

αποςτολι εννοείται θ αποςτολι των μθνυμάτων τθν επόμενθ μζρα από τισ προαναφερόμενεσ 

προκεςμίεσ. 

Ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ καλείται εντόσ προκεςμίασ είκοςι οκτϊ (28) θμερϊν να προςκομίςει 

απόδειξθ ότι το κακεςτϊσ ζλθξε κανονικά (ΙΕ141). 

Θ διαδικαςία ζρευνασ πραγματοποιείται με τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Συγκεκριμζνα αποςτζλλεται το 

μινυμα ΙΕ142 «Αίτθμα ζρευνασ», το οποίο αντιςτοιχεί ςτο δελτίο ζρευνασ ΤC20 (βλζπε παράρτθμα IV τθσ 

παροφςασ) τθσ διαδικαςίασ ςυνζχειασ δραςτθριοτιτων προσ το δθλωκζν τελωνείο προοριςμοφ ι προσ 

οποιοδιποτε άλλο τελωνείο, για το οποίο υπάρχει θ πλθροφόρθςθ ότι ζχει καταςτεί πραγματικό τελωνείο 

προοριςμοφ. 

«Αίτθμα ζρευνασ» (ΙΕ142) είναι δυνατόν να αποςτζλλεται και ςε τελωνείο διζλευςθσ, εφόςον δεν ζχει 

αποςταλεί από αυτό το μινυμα ΙΕ118, με το οποίο επιβεβαιϊνεται θ διζλευςθ των ςυνόρων και δεν ζχει 

καταςτεί δυνατό να διαπιςτωκεί το πραγματικό τελωνείο προοριςμοφ μιασ εκκρεμοφσ αποςτολισ. 

Το NCTS καταγράφει τισ κινιςεισ διαμετακόμιςθσ για τισ οποίεσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ οφείλει να 

ακολουκιςει διαδικαςίεσ ζρευνασ, ςε ςχετικό πίνακα (dashboard), ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ ςτον 

αρμόδιο υπάλλθλο μζςω ειδικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Τελωνείο, το οποίο ζχει λάβει μινυμα αιτιματοσ ζρευνασ (ΙΕ142), οφείλει να αποςτείλει τθν απάντθςι 

του, εφόςον αυτι είναι αρνθτικι, το αργότερο εντόσ είκοςι οκτώ (28) θμερών μζςω του μθνφματοσ 

ΙΕ143 «Απάντθςθ ςε αίτθμα ζρευνασ». Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το εν λόγω τελωνείο αποςτζλλει τα 

μθνφματα ΙΕ006 και ΙΕ018 με ςκοπό τθν εκκακάριςθ τθσ κίνθςθσ. Σε περίπτωςθ όπου, λόγω τεχνικϊν 

προβλθμάτων, ζχει αποςταλεί με ςκοπό τθν εκκακάριςθ του κακεςτϊτοσ, από το τελωνείο προοριςμοφ 

ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ, κεωρθμζνο αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, το απαντθτικό μινυμα ΙΕ143 περιζχει 

τον κωδικό 3. 

Τυχόν ακφρωςθ τθσ διαδικαςίασ ζρευνασ γνωςτοποιείται ςτα τελωνεία ςτα οποία ζχει αποςταλεί το 

μινυμα για «αίτθμα ζρευνασ» ΙΕ142 μζςω του μθνφματοσ «Ακφρωςθ ζρευνασ» ΙΕ059.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ζρευνασ και τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, και με ςκοπό τθν 

ανταλλαγι επιπρόςκετων πλθροφοριϊν ι τθν υποβολι ερωτθμάτων ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ, 

ανταλλάςςονται τα μθνφματα «Ρλθροφορίεσ ζρευνασ και είςπραξθσ» (ΙΕ144) και «Αίτθμα παροχισ 

πλθροφοριϊν ζρευνασ και είςπραξθσ» (ΙΕ145). Εάν απαιτείται θ αποςτολι επιπλζον ςτοιχείων, αυτι 

πραγματοποιείται με κάκε άλλο δόκιμο τρόπο (θλεκτρονικι αλλθλογραφία, τθλεομοιοτυπία, 

ταχυδρομικά) και με ςαφι ζνδειξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κίνθςθσ (MRN), τθν οποία αφοροφν τα 

αποςτελλόμενα ςτοιχεία.  

Πταν θ πράξθ διαμετακόμιςθσ δφναται να εκκακαριςκεί κανονικά μετά από τθ διεξαγωγι τθσ ςχετικισ 

ζρευνασ, το τελωνείο αναχϊρθςθσ ενθμερϊνει εγγράφωσ, άμεςα, τον δικαιοφχο του κακεςτϊτοσ και τον 

τριτεγγυθτι του για τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ.  

Στισ περιπτϊςεισ όπου το τελωνείο αναχϊρθςθσ ζχει λάβει αρνθτικι απάντθςθ από τθν διαδικαςία 

ζρευνασ που ζχει πραγματοποιιςει με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ142 και θ κίνθςθ δεν ζχει 

εκκακαριςκεί, επαναλαμβάνει τθν ζρευνα, αποςτζλλοντασ ςχετικό μινυμα ςτον δικαιοφχο του 

κακεςτϊτοσ (ΙΕ140) ηθτϊντασ επιπλζον πλθροφορίεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ. Ο δικαιοφχοσ του 
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κακεςτϊτοσ οφείλει να απαντιςει ςτο εν λόγω μινυμα αποςτζλλοντασ τισ πλθροφορίεσ και τυχόν 

ςυνθμμζνα ζγγραφα που κατζχει με το μινυμα ΙΕ141. 

 

Δ.4.4.2. Είςπραξη / Γνωςτοποίηςη είςπραξησ οφειλήσ από το τελωνείο προοριςμοφ 

Πταν, το αργότερο, εντόσ επτά (7) μθνών από τθν προκεςμία προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο 

τελωνείο προοριςμοφ δεν ζχει καταςτεί δυνατι θ εκκακάριςθ τθσ πράξθσ διαμετακόμιςθσ, το τελωνείο 

αναχώρθςθσ προβαίνει ςε διαδικαςίεσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ. 

Εφόςον, από τα δεδομζνα που ζχει ςτθ διάκεςι του το τελωνείο αναχώρθςθσ, προκφπτει ότι θ 

τελωνειακι οφειλι ζχει γεννθκεί ςε άλλο ΚΜ ι ΧΚΔ (όπωσ φπαρξθ μθνφματοσ άφιξθσ ΙΕ006 ι διζλευςθσ 

ΙΕ118 ι ςτοιχείων που ζχουν προςκομιςτεί από τον δικαιοφχο του κακεςτώτοσ), αποςτζλλεται προσ τθ 

χώρα όπου διαπιςτώνεται θ γζνεςθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ «Αίτθμα είςπραξθσ οφειλισ» μζςω του 

μθνφματοσ ΙΕ150. Το τελωνείο ςτο οποίο ζχει αποςταλεί το ςχετικό αίτθμα οφείλει να ενθμερώςει το 

τελωνείο αναχώρθςθσ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι οκτώ (28) θμερών, για τθν αποδοχι ι όχι τθσ 

αρμοδιότθτασ είςπραξθσ με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ151. 

Σε περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ (το τελωνείο προσ το οποίο απευκφνεται το αίτθμα αρνείται τθν 

ανάλθψθ αρμοδιότθτασ είςπραξθσ), το τελωνείο αναχϊρθςθσ είτε ςυνεχίηει τθν ζρευνα, εφόςον διακζτει 

επαρκι ςτοιχεία, είτε προχωρεί ςε βεβαίωςθ και είςπραξθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ. Στισ περιπτϊςεισ 

όπου το τελωνείο αναχϊρθςθσ αναλαμβάνει διαδικαςία είςπραξθσ, ενθμερϊνει ςχετικά τισ τελωνειακζσ 

αρχζσ, οι οποίεσ εμπλζκονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ063. 

Θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ οφειλισ γνωςτοποιείται από τθν τελωνειακι 

αρχι, που πραγματοποίθςε τθν είςπραξθ, ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ και ςτθ ςυνζχεια από το τελωνείο 

αναχϊρθςθσ ςε όλεσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ εμπλζκονται με τθ ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ, με τθν 

αποςτολι του μθνφματοσ «Γνωςτοποίθςθ είςπραξθσ οφειλϊν» (ΙΕ152). 

Αίτθμα για διαβίβαςθ αρμοδιότθτασ είςπραξθσ μπορεί να αποςταλεί και από άλλθ εμπλεκόμενθ 

τελωνειακι αρχι προσ το τελωνείο αναχϊρθςθσ είτε μζςω του μθνφματοσ ΙΕ150, είτε μζςω του 

μθνφματοσ «Απάντθςθ ςε αίτθμα ζρευνασ» (ΙΕ143 κωδικόσ 4). 

 

Δ.4.4.3. Εφεδρική διαδικαςία ζρευνασ προσ το τελωνείο προοριςμοφ 

Θ διαδικαςία και οι ςχετικζσ προκεςμίεσ ζρευνασ που ακολουκοφνται για εκκρεμείσ πράξεισ 

διαμετακόμιςθσ για τισ οποίεσ ζχει ακολουκθκεί θ διαδικαςία ςυνζχειασ των δραςτθριοτιτων είναι οι 

προβλεπόμενεσ από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ραράρτθμα 72-04 ΙΑ). Ευνόθτο είναι ότι ςτθν περίπτωςθ 

αυτι χρθςιμοποιοφνται τα ζντυπα δελτία ζρευνασ που περιζχονται ςτο εγχειρίδιο κακεςτϊτοσ 

διαμετακόμιςθσ και ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ. 

 

Δ.4.4.4. Διαδικαςία ζρευνασ προσ το τελωνείο διζλευςησ 

Εάν μια κίνθςθ διαμετακόμιςθσ λιξει ςε κάποιο δθλωκζν τελωνείο διζλευςθσ, με ςκοπό το τελωνείο αυτό 

να καταςτεί πραγματικό τελωνείο προοριςμοφ, το τελωνείο αυτό οφείλει να ακολουκιςει τθ διαδικαςία 

που περιγράφεται παραπάνω για τα τελωνεία προοριςμοφ, εφόςον από το τελωνείο αναχϊρθςθσ γίνει 

ζναρξθ διαδικαςίασ ζρευνασ. 

Σε περίπτωςθ που θ αποςτολι διιλκε από το εν λόγω τελωνείο με προοριςμό άλλο ΚΜ ι ΧΚΔ και δεν ζχει 

αποςταλεί, για οποιοδιποτε λόγο, το μινυμα «Διζλευςθ ςυνόρων» ΙΕ118, τότε αυτό πρζπει να αποςταλεί 

άμεςα. 
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Δ.4.5. Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ 

Θ χριςθ αδειϊν απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ςυνεπάγεται τθν κατά προτεραιότθτα διεκπεραίωςθ 

δθλϊςεων και διαςαφιςεων, που υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείσ-κάτοχοι των αδειϊν. 

 

Δ.4.5.1. Χρήςη άδειασ εγκεκριμζνου αποςτολζα 

Θ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν διαμετακόμιςθσ υπό τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου αποςτολζα 

αποτελεί απλουςτευμζνθ διαδικαςία, θ οποία πραγματοποιείται με τθν ζκδοςθ άδειασ μζςω του 

υποςυςτιματοσ αδειϊν εγκρίςεων. Σθμειϊνεται ότι προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω άδειασ είναι 

θ κατοχι άδειασ χριςθσ ςυνολικισ εγγφθςθσ ι θ κατοχι άδειασ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ 

εγγφθςθσ. 

Το κακεςτϊσ του εγκεκριμζνου αποςτολζα αφενόσ επιτρζπει ςτο δικαιοφχο τθσ εν λόγω άδειασ να 

πραγματοποιεί πράξεισ διαμετακόμιςθσ (υποβολι διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ, ςφράγιςθ των 

εμπορευμάτων και αποςτολι αυτϊν ςτο τελωνείο προοριςμοφ τουσ) από τισ εγκαταςτάςεισ του υπό τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί ςτθν άδειά του, αφετζρου μειϊνει τουσ χρόνουσ τιρθςθσ των 

τελωνειακϊν διατυπϊςεων κατά τθν αναχϊρθςθ. 

Ο εγκεκριμζνοσ αποςτολζασ επικοινωνεί με το τελωνείο αναχϊρθςθσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

υπαγωγισ των εμπορευμάτων ςτο κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, μζςω του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ, 

με τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Κατά τθν υποβολι τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ, με τθ ςυμπλιρωςθ 

ςτθ κζςθ 44 του κωδικοφ 1946 «Εγκεκριμζνοσ αποςτολζασ κοινισ/ ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ», είναι 

δυνατι θ αναγνϊριςθ από το ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου τθσ ιδιότθτασ του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ 

εγκεκριμζνου αποςτολζα. Θ αναγνϊριςθ αυτι ενδζχεται να οδθγιςει ςτθ μείωςθ των προτεινόμενων 

ςυςτθματικϊν ελζγχων εγγράφων. Ωσ εκ τοφτου, μειϊνεται κατά πολφ ο χρόνοσ αναμονισ για τθν 

ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των κινιςεων διαμετακόμιςθσ που πραγματοποιοφνται από τουσ εν λόγω 

φορείσ. 

Στθ διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ που ζχει αποςταλεί από εγκεκριμζνο αποςτολζα ςτο τελωνείο 

αναχϊρθςθσ/ελζγχου (ΙΕ015) ζχει ιδθ προκαταχωρθκεί ο αρικμόσ εγγφθςθσ (GRN) κακϊσ και το ποςό τθσ 

εγγφθςθσ. Επομζνωσ, αν ο επόπτθσ αποφαςίςει μθ ζλεγχο τθσ αποςτολισ, με τθ λιξθ του χρονικοφ 

περιοριςμοφ που ζχει τεκεί ςτθν άδεια του εγκεκριμζνου αποςτολζα, καταγράφεται αυτόματα ςτθ 

διαςάφθςθ ωσ αποτζλεςμα ελζγχου ο κωδικόσ Α3 (Απλουςτευμζνθ διαδικαςία), πραγματοποιείται από το 

ςφςτθμα ζλεγχοσ τθσ προτεινόμενθσ εγγφθςθσ και του δθλωκζντοσ μεταφορικοφ μζςου και θ κίνθςθ 

αποδεςμεφεται. Ο εγκεκριμζνοσ αποςτολζασ ενθμερϊνεται αυτόματα με τθν αποςτολι του μθνφματοσ 

ΙΕ029 «Αποδζςμευςθ κίνθςθσ» και ταυτόχρονα γίνεται θ αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ001 προσ το τελωνείο 

προοριςμοφ. Το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ τυπϊνεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του εγκεκριμζνου αποςτολζα και ςυνοδεφει τα 

εμπορεφματα ζωσ το τελωνείο προοριςμοφ. 

Στθν περίπτωςθ όπου, ο επόπτθσ αποφαςίςει τθ διενζργεια φυςικοφ ελζγχου, τα αποτελζςματα του 

ελζγχου αυτοφ ειςάγονται ςτο ςφςτθμα από τον ελεγκτι, που πραγματοποίθςε τον ζλεγχο ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του εγκεκριμζνου αποςτολζα, με τθν επιςτροφι του ςτο τελωνείο.  

Πταν το τελωνείο αναχϊρθςθσ ενθμερωκεί με το μινυμα ΙΕ018 «Αποτελζςματα ελζγχου» από το τελωνείο 

προοριςμοφ και θ κίνθςθ διαμετακόμιςθσ είναι ςε κατάςταςθ «εκκακαριςκείςα», ο εγκεκριμζνοσ 

αποςτολζασ ενθμερϊνεται με το μινυμα ΙΕ045 «Ειδοποίθςθ εκκακάριςθσ κίνθςθσ», το οποίο 

αποςτζλλεται αυτόματα από το ςφςτθμα. 
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Δ.4.5.2. Χρήςη άδειασ εγκεκριμζνου παραλήπτη 

Θ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν διαμετακόμιςθσ υπό τθν ιδιότθτα του εγκεκριμζνου παραλιπτθ 

αποτελεί απλουςτευμζνθ διαδικαςία, θ οποία πραγματοποιείται με τθν ζκδοςθ άδειασ μζςω του 

υποςυςτιματοσ αδειϊν εγκρίςεων. 

Το κακεςτϊσ του εγκεκριμζνου παραλιπτθ επιτρζπει ςτο δικαιοφχο τθσ εν λόγω άδειασ να παραλαμβάνει 

ςτισ εγκαταςτάςεισ του εμπορεφματα που ζχουν τεκεί ςε κακεςτϊσ διαμετακόμιςθσ, υπό τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί ςτθν άδειά του (παραλαβι εμπορευμάτων, αποςφράγιςθ των 

εμπορευμάτων αυτϊν και αποςτολι ςτο τελωνείο προοριςμοφ τουσ των παρατθριςεων εκφόρτωςθσ). Ο 

εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ επικοινωνεί με το τελωνείο προοριςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

λιξθσ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ, μζςω του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ, με τθν ανταλλαγι 

μθνυμάτων.  

Πταν το τελωνείο προοριςμοφ λάβει το μινυμα ΙΕ007 «Ενθμζρωςθ άφιξθσ εμπορευμάτων» από 

εγκεκριμζνο παραλιπτθ προβαίνει ςτθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ006 «Γνωςτοποίθςθ Άφιξθσ» προσ το 

τελωνείο αναχϊρθςθσ, εφόςον τα περιεχόμενα του μθνφματοσ ΙΕ007 είναι αποδεκτά. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ το μινυμα ΙΕ007 απορρίπτεται από το ςφςτθμα και ο εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ λαμβάνει το 

μινυμα ΙΕ008 «Απόρριψθ γνωςτοποίθςθσ άφιξθσ». Στθν περίπτωςθ αυτι ο ςυναλλαςςόμενοσ προβαίνει 

ςε επαναποςτολι ορκοφ μθνφματοσ (ΙΕ007). 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον δεν αποφαςιςτεί από τον επόπτθ πραγματοποίθςθ φυςικοφ ελζγχου των 

εμπορευμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του εγκεκριμζνου παραλιπτθ, το τελωνείο προοριςμοφ αποςτζλλει 

προσ αυτόν το μινυμα ΙΕ043 «Άδεια εκφόρτωςθσ εμπορευμάτων». 

Ο εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ εντόσ τριών (3) θμερών οφείλει να αποςτείλει προσ το τελωνείο προοριςμοφ 

το μινυμα ΙΕ044 «Ραρατθριςεισ εκφόρτωςθσ».  

Εφόςον ο επόπτθσ ςτο τελωνείο προοριςμοφ δεν αποφαςίςει πραγματοποίθςθ φυςικοφ ελζγχου ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του εγκεκριμζνου παραλιπτθ, ειςάγει αποτελζςματα ελζγχου βαςιηόμενοσ ςτα 

περιεχόμενα του μθνφματοσ ΙΕ044. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, τα αποτελζςματα ελζγχου τα ειςάγει ςτο 

ςφςτθμα ο ελεγκτισ που πραγματοποίθςε τον ζλεγχο. 

Το τελωνείο προοριςμοφ αποςτζλλει το μινυμα ΙΕ018 «Αποτελζςματα ελζγχου» ςτο τελωνείο 

αναχϊρθςθσ και το μινυμα ΙΕ025 «Γνωςτοποίθςθ Αποδζςμευςθσ εμπορευμάτων» ςτον εγκεκριμζνο 

παραλιπτθ. Τα εμπορεφματα μποροφν να λάβουν ςτθ ςυνζχεια τον επόμενο προοριςμό. Ο εγκεκριμζνοσ 

παραλιπτθσ οφείλει να προςκομίςει ςτο τελωνείο προοριςμοφ τα ςυνοδευτικά παραςτατικά των 

παραλθφκζντων εμπορευμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχουν προβλεφκεί ςτθν 

άδειά του. 

 

Δ.4.5.3. Διαδικαςία επιβεβαίωςησ εγκεκριμζνου παραλήπτη 

Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κατάκεςθσ τθσ διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ ςε ζνα τελωνείο 

αναχϊρθςθσ, ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ ι ο αντιπρόςωποσ αυτοφ δφνανται να ηθτιςουν επιβεβαίωςθ 

τθσ φπαρξθσ ενόσ εγκεκριμζνου παραλιπτθ, ο οποίοσ πρόκειται να παραλάβει τα αποςτελλόμενα 

εμπορεφματα.  

Για το ςκοπό αυτό αποςτζλλεται από το τελωνείο αναχϊρθςθσ προσ το δθλωκζν τελωνείο προοριςμοφ το 

μινυμα ΙΕ111 «Αίτθμα επιβεβαίωςθσ εγκεκριμζνου παραλιπτθ». Θ απάντθςθ ςτο μινυμα αυτό 

αποςτζλλεται αυτόματα από το NCTS μζςω του μθνφματοσ ΙΕ112. 
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Το μινυμα ΙΕ112 είναι δυνατόν να περιζχει είτε μια αρνθτικι απάντθςθ, εφόςον δεν υπιρξε αναγνϊριςθ 

του ςυγκεκριμζνου προςϊπου, είτε ζναν κατάλογο με τισ εγκαταςτάςεισ που ζχουν εγκρικεί ςε αυτόν για 

τθν παραλαβι εμπορευμάτων, εφόςον θ απάντθςθ είναι κετικι. 

 

 

Ε. Κακεςτώσ TIR 

Ε.1. Γενικά ςτοιχεία 

H μθχανογράφθςθ του κακεςτϊτοσ TIR και θ εφαρμογι του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ NCTS/TIR, 

πραγματοποιείται μόνο εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ΧΚΔ , που ςυμμετζχουν ςτθν 

Κοινι/Ενωςιακι Διαμετακόμιςθ και εφαρμόηουν το NCTS, όπωσ και οι τρίτεσ χϊρεσ, που είναι 

ςυμβαλλόμενεσ ςτθ Σφμβαςθ TIR, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτο ωσ άνω μθχανογραφικό ςφςτθμα. Γι’ αυτό το 

δελτίο TIR: 

α) κα ςυνεχίςει να προςκομίηεται ςτο τελωνείο, μαηί με το όχθμα, ςυνδυαςμό οχθμάτων ι 

εμπορευματοκιβϊτιο και τα εμπορεφματα, και 

β) κα ελζγχεται και κα κεωρείται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτο γεγονόσ ότι νομικι ιςχφ ζχουν μόνο τα μθνφματα (και όχι όλα τα θλεκτρονικά 

υποβλθκζντα δεδομζνα) και επομζνωσ οι τελωνειακζσ παραβάςεισ βεβαιώνονται βάςει των 

δθλωκζντων ςτοιχείων ςτο δελτίο TIR και όχι βάςει των θλεκτρονικά υποβλθκζντων δεδομζνων. Τα 

θλεκτρονικά μθνφματα καταργοφν τθν επιςτροφι του αποκόμματοσ του φφλλου Νο2 του δελτίου TIR και 

κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ TIR.  

Θ θλεκτρονικι υποβολι των δεδομζνων δελτίου TIR, με τθν πλιρθ εφαρμογι του μθχανογραφικοφ 

ςυςτιματοσ NCTS/TIR, ςτα πλαίςια του ICISnet, είναι υποχρεωτικι.  

Εφόςον το μθχανογραφικό ςφςτθμα των τελωνείων και των ςυναλλαςςομζνων λειτουργεί κανονικά, δεν 

καταχωρείται κίνθςθ με τθν κάλυψθ δελτίου TIR, εάν προθγουμζνωσ δεν ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά τα 

δεδομζνα του δελτίου TIR. 

Ειδικότερα για τθν χρθςιμοποίθςθ του NCTS /TIR, οι χριςτεσ που ιδθ χρθςιμοποιοφν το NCTS κα πρζπει 

να ζχουν υπόψθ τουσ: 

i. Στθ Θζςθ 1γ-Τφποσ διλωςθσ, καταχωρείται TIR,  

ii. Στθ κζςθ 3-Ζντυπα, δεν καταχωρείται κάτι, 

iii. Στθ κζςθ 50-Κφριοσ υπόχρεοσ, καταχωρείται ο κάτοχοσ του δελτίου TIR (αρικμόσ μθτρώου του 

κατόχου). Σε περίπτωςθ που υποβάλλονται δεδομζνα αςφάλειασ και προςταςίασ απαιτείται θ 

καταχϊρθςθ του αρικμοφ EORI, 

iv. Στθ κζςθ Τφποσ εγγφθςθσ καταχωρείται: Β-TIR, και 

v. Στθ κζςθ 44-Ζγγραφο - πιςτοποιθτικά ζγγραφα καταχωρείται 952. 

Ρροσ διευκόλυνςι, ςτο Ραράρτθμα Ι περιλαμβάνονται όλα τα μθνφματα του υποςυςτιματοσ 

διαμετακόμιςθσ. Αντίςτοιχα, ςτο Ραράρτθμα VIII περιλαμβάνεται πίνακασ ςυςχετιςμοφ των κζςεων του 

δελτίου TIR με τισ κζςεισ των πεδίων του NCTS/TIR. 

Επιςθμαίνεται πωσ κατά τθν εφαρμογι του κακεςτϊτοσ TIR, οι προκεςμίεσ που ιςχφουν για τθν ζρευνα 

και τθν είςπραξθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ είναι αυτζσ που προβλζπονται και για τθν κοινι/ ενωςιακι 

διαμετακόμιςθ (NCTS), όπωσ προβλζπονται ςτον ΙΑ και ειδικότερα αναφζρονται ςτθν ενότθτα Δ.4 τθσ 

παροφςασ. 
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Οι κινιςεισ με τθν κάλυψθ δελτίου TIR πραγματοποιοφνται με τθν ανταλλαγι των προβλεπόμενων 

μθνυμάτων μεταξφ των τελωνείων αναχϊρθςθσ ι ειςόδου και προοριςμοφ ι εξόδου κακϊσ και μεταξφ 

αυτϊν και άλλων δθμόςιων αρχϊν που ζχουν οριςκεί από τα κράτθ μζλθ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν 

εργαςιϊν, όπωσ είναι θ διαχείριςθ ερευνϊν και θ ολοκλιρωςθ διαδικαςιϊν είςπραξθσ τθσ τελωνειακισ 

οφειλισ. 

Τα εμπορεφματα δφνανται να ςυνοδεφονται, εκτόσ από το δελτίο TIR, από το ΣΕΔ είτε το ΣΕΔΑ, εφόςον 

ςτθ «διλωςθ διαμετακόμιςθσ» (θλεκτρονικά δεδομζνα δελτίου TIR) ζχουν περιλθφκεί ςτοιχεία που 

αφοροφν τα δεδομζνα αςφάλειασ και προςταςίασ του Ραραρτιματοσ Β-04 ΙΑ. Το ΣΕΔ/ΣΕΔΑ χορθγείται 

από το τελωνείο αναχϊρθςθσ, κατόπιν αιτιςεωσ του κατόχου του δελτίου TIR, όπωσ προβλζπεται ςτο 

άρκρο 276 ΙΑ. Ρεραιτζρω ενδζχεται, και όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο, να ςυνοδεφονται από τουσ 

αντίςτοιχουσ Καταλόγουσ Ειδϊν, που εκτυπϊνονται από το μθχανογραφικό ςφςτθμα του τελωνείου 

αναχϊρθςθσ. 

 

 

Ε.2. Ηλεκτρονική υποβολή δεδομζνων TIR 

Οι κάτοχοι των δελτίων TIR και οι εκπρόςωποί τουσ, εκτόσ από το να προςκομίηουν ςτο τελωνείο 

αναχϊρθςθσ ι ειςόδου το δελτίο TIR, τα εμπορεφματα και το όχθμα, ςυνδυαςμό οχθμάτων ι 

εμπορευματοκιβϊτιο, ζχουν υποχρζωςθ να υποβάλλουν θλεκτρονικά τα δεδομζνα του δελτίου TIR με τθ 

χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, μζςω των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων τουσ ι μζςω του ΟΡΣΤ 

ICISnet, με τθν αποςτολι, του μθνφματοσ ΙΕ015 «διλωςθ διαμετακόμιςθσ». 

Ωσ θμερομθνία υποβολισ των δεδομζνων δελτίου TIR κεωρείται θ θμερομθνία επιτυχοφσ λιψθσ τουσ 

μζςω του ICISnet από το αρμόδιο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. 

Ωσ προκεςμία προςκόμιςθσ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου, με ςκοπό τθν 

ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων διαδικαςιϊν ορίηεται θ 15θ θμζρα από τθν θμερομθνία υποβολισ των 

δεδομζνων του δελτίου TIR. Εφόςον εντόσ του δεκαπενκθμζρου δεν πραγματοποιθκεί θ προςκόμιςθ 

των εμπορευμάτων με το δελτίο TIR, το όχθμα, ςυνδυαςμό οχθμάτων ι εμπορευματοκιβώτιο, θ εν 

λόγω υποβολι κεωρείται ότι δεν πραγματοποιικθκε και διαγράφεται από το ςφςτθμα. 

Θ αποδοχι των δεδομζνων δελτίου TIR γίνεται με τθν απόδοςθ ςε αυτό αρικμοφ καταχϊρθςθσ (MRN) και 

κοινοποιείται θλεκτρονικά ςτον κάτοχο του δελτίου TIR ι ςε όποιον πραγματοποίθςε τθν υποβολι, με το 

μινυμα ΙΕ028 «αποδοχι τθσ διλωςθσ».  

Θ μθ αποδοχι τθσ υποβολισ των δεδομζνων δελτίου TIR λόγω φπαρξθσ λακϊν, από το τελωνείο 

αναχϊρθςθσ ι ειςόδου, γνωςτοποιείται ςτο πρόςωπο που πραγματοποιεί τθν υποβολι με τθν αποςτολι 

του μθνφματοσ ΙΕ016 «απόρριψθ διλωςθσ διαμετακόμιςθσ» και το πρόςωπο αυτό μπορεί να προβεί ςτθ 

διόρκωςθ -  ςυμπλιρωςθ και ςτθν εκ νζου υποβολι. 

Ο κάτοχοσ του δελτίου TIR ι ο εκπρόςωπόσ του οφείλει να προςκομίςει ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι 

ειςόδου το εκτυπωκζν αποδεικτικό αποδοχισ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ, το δελτίο TIR και τα λοιπά 

εμπορικά ζγγραφα ι τελωνειακά παραςτατικά που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

τα εμπορεφματα με το όχθμα, ςυνδυαςμό οχθμάτων ι εμπορευματοκιβϊτιο. 

Υπενκυμίηεται ότι οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ προδιαγραφζσ, τισ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ και ταυτοποίθςθσ 

των φορζων και ςτον τρόπο αποςτολισ και παραλαβισ των ςχετικϊν μθνυμάτων είναι διακζςιμεσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΟΡΣΤ ICISnet. 

 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
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Ε.3. Διαδικαςίεσ ςτο τελωνείο αναχϊρηςησ ή ειςόδου 

Μετά τθν αποδοχι των δεδομζνων δελτίου TIR εκτυπϊνεται από το ςφςτθμα το αντίγραφο πρϊτθσ 

ςελίδασ (αντίγραφο για το τελωνείο- office copy) του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Για τθν αποφυγι λακών ςκόπιμο είναι 

να πραγματοποιείται παραβολι των ςτοιχείων των δφο εντφπων (δελτίου TIR και ΣΕΔ/ΣΕΔΑ) από τον 

υπάλλθλο που καταχωρεί ςτο ςφςτθμα NCTS/TIR. Στον κάτοχο του δελτίου TIR, όπωσ προαναφζρκθκε, 

χορθγείται αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, όχι υποχρεωτικά, αλλά κατόπιν αίτθςισ του.  

Οποιαδιποτε διαφορά διαπιςτωκεί μεταξφ των αναγραφόμενων ςτο δελτίο TIR και ςτο ΣΕΔ/ΣΕΔΑ δεν 

τιμωρείται, αλλά υποχρεοφται ο κάτοχοσ ι ο εκπρόςωπόσ του να διορκώςει τα θλεκτρονικά 

υποβλθκζντα δεδομζνα, ϊςτε να ςυμφωνοφν με το δελτίο TIR.  

Υπενκυμίηεται ότι γενικά ςτο κακεςτώσ TIR δεν επιτρζπεται θ μεταφόρτωςθ. Θ μεταφόρτωςθ 

επιτρζπεται μόνο ςε περιπτώςεισ ανωτζρασ βίασ και ατυχιματοσ.  

Εφιςτάται ιδιαίτερθ προςοχι, γιατί το ςφςτθμα επιτρζπει τθ ςυμπλιρωςθ διαφορετικοφ αρικμοφ 

οχιματοσ κατά τθ φόρτωςθ και διαφορετικοφ αρικμοφ οχιματοσ που κα διζλκει τα ςφνορα. Εάν 

δθλώνονται διαφορετικοί αρικμοί οχιματοσ, κα πρζπει το λάκοσ να εντοπίηεται κατά τθν 

αντιπαραβολι και να πραγματοποιείται τροποποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ. 

Ωσ διαςάφθςθ του κατόχου κεωρείται πάντοτε το δελτίο TIR και βάςει αυτοφ διαπιςτϊνεται και 

βεβαιϊνεται παρατυπία ι παράβαςθ.  

Επιςθμαίνεται ότι, θ μθχανογράφθςθ του κακεςτϊτοσ TIR βαςίηεται ςτο NCTS και επομζνωσ εμφανίηονται 

οι οκόνεσ όπωσ ςτθν κοινι/ ενωςιακι/εκνικι διαμετακόμιςθ, άρα κάποια από τα ςτοιχεία του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ 

ευρίςκονται όχι ςτο δελτίο TIR, αλλά ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι, ο αποςτολζασ 

ι ο παραλιπτθσ δεν αναγράφονται ςτο δελτίο TIR, υπάρχουν όμωσ ςτθ διεκνι φορτωτικι CMR, που 

ςυνοδεφει υποχρεωτικά το εμπόρευμα, αλλά δεν αποτελεί τελωνειακό παραςτατικό. 

Το αντίγραφο πρϊτθσ ςελίδασ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, μαηί με το δελτίο TIR προςκομίηονται ςτον Επόπτθ, ο οποίοσ 

είναι αρμόδιοσ για τθ λιψθ απόφαςθσ ωσ προσ τθ διενζργεια ελζγχου εγγράφων ι/και φυςικοφ ελζγχου 

των εμπορευμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που παρζχονται από το ςφςτθμα ανάλυςθσ 

κινδφνου.  

Επιςθμαίνεται ότι, ςτθ διαμετακόμιςθ γενικά, αλλά και ςτο κακεςτώσ TIR ειδικότερα, δεν υφίςταται θ 

ζννοια του αποτελζςματοσ κατά διλωςθ, και ο επόπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα με βάςθ τθν ανάλυςθ 

κινδφνου να επιλζξει τθ διεξαγωγι ζλεγχου εγγράφων ι/και φυςικοφ ζλεγχου. 

Στθ ςυνζχεια το αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, μαηί με το δελτίο TIR παραδίδεται ςε 

αρμόδιο υπάλλθλο ελεγκτι, ο οποίοσ προβαίνει : 

1. ςτον ζλεγχο εγκυρότθτασ του δελτίου TIR και πιο ςυγκεκριμζνα: 

i. των ιδιαίτερων διακριτικϊν χαρακτθριςτικϊν του, 

ii. τθσ θμερομθνίασ προςκόμιςθσ ςτο πρϊτο τελωνείο αναχϊρθςθσ, 

iii. τθσ θμερομθνίασ λιξθσ που αναγράφεται ςτθ κζςθ 1 του εξωφφλλου του δελτίου TIR, ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ, και 

iv. του πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ, 

2. ςτον ζλεγχο των εμπορευμάτων (εφόςον απαιτείται) και των προςκομιηομζνων ςυνοδευτικϊν 

τελωνειακϊν ι εμπορικϊν εγγράφων, 

3. ςτον ζλεγχο των δεμάτων αν δεν ζχει γίνει φυςικόσ ζλεγχοσ, και 

4. ςτον εξωτερικό ζλεγχο του οχιματοσ. 
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Ακολοφκωσ ο ίδιοσ, ι μζςω του αρμόδιου υπάλλθλου ςφραγιςτι, προβαίνει ςτθ ςφράγιςθ του ενόσ ι 

περιςςοτζρων καλάμων φόρτωςθσ. Αναγράφει τον αρικμό τθσ τεκείςασ τελωνειακισ ςφραγίδασ ςε όλα 

τα φφλλα του δελτίου TIR, ςυμπλθρϊνει τισ κζςεισ 18-23 του αμζςωσ επόμενου πράςινου φφλλου Νο2 και 

κεωρεί το δελτίο κζτοντασ υπογραφι και ςφραγίδα με το όνομά του, ςε όλεσ τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ 

του φφλλου Νο1 (ςϊμα και ςτζλεχοσ) και του φφλλου Νο2 του δελτίου TIR, ςε όλεσ τισ ςελίδεσ.  

Σθμειϊνεται ότι το τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου, όταν το κρίνει αναγκαίο, επιβάλλει ςυγκεκριμζνθ 

διαδρομι για τθν πράξθ μεταφοράσ με δελτίο TIR, λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν ςχετικζσ πλθροφορίεσ που 

ανακοινϊκθκαν από τον κάτοχο του δελτίου TIR (άρκρο 20 τθσ ςφμβαςθσ TIR και άρκρο 275 ΙΑ). Κατά τον 

κακοριςμό ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ, το τελωνείο καταχωρίηει ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα διαμετακόμιςθσ 

(NCTS/TIR) και ςτο δελτίο TIR τουλάχιςτον τθν ζνδειξθ των ΚΜ, μζςω των οποίων πρόκειται να 

πραγματοποιθκεί θ πράξθ μεταφοράσ με δελτίο TIR. 

Υπενκυμίηεται ότι, θ μθ φπαρξθ ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ 

ςυνεπάγεται τθ μθ διενζργεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεταφοράσ με το κακεςτϊσ TIR. Δεν απαιτείται 

πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ, ςτισ περιπτϊςεισ μεταφοράσ βαρζων και 

ογκωδϊν εμπορευμάτων, που θ μεταφορά τουσ πραγματοποιείται με μθ ςφραγιηόμενα οχιματα. 

Ωσ προσ τθν προκεςμία άφιξθσ επιςθμαίνεται ότι μπορεί να ανζρχεται ςτισ οκτϊ (8) θμζρεσ, εκτόσ και αν 

υπάρχει ειδικόσ λόγοσ παρακολοφκθςθσ των εμπορευμάτων, οπότε μειϊνεται ο χρόνοσ κατά τθν κρίςθ 

του ελεγκτι, λαμβάνοντασ πάντοτε υπόψθ τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ υλοποιείται το ταξίδι (απόςταςθ, 

τυχόν καλάςςια μεταφορά, κ.λπ.), κακϊσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για κζματα μεταφορϊν, αςφάλειασ 

εργαςίασ (ενδεικτικά αναφζρεται θ ανάπαυςθ του οδθγοφ ανά οριςμζνεσ ϊρεσ), κ.λπ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου καταχωροφνται ςτο ςφςτθμα NCTS/TIR τα ςχετικά αποτελζςματα.  

Θ διαςάφθςθ TIR οριςτικοποιείται μετά από τθν καταχϊρθςθ τθσ «προκεςμίασ άφιξθσ». Μετά τθν 

οριςτικοποίθςθ δεν είναι δυνατι καμιά μεταβολι. 

Τα απαιτοφμενα μθνφματα ΙΕ001 (προσ το δθλωκζν τελωνείο προοριςμοφ) και ΙΕ029 (προσ το πρόςωπο 

που ζχει πραγματοποιιςει τθν θλεκτρονικι υποβολι) αποςτζλλονται αυτόματα μετά τθν οριςτικοποίθςθ 

τθσ διαςάφθςθσ TIR. 

Στθ ςυνζχεια τίκεται θ ςτρογγυλι ςφραγίδα τθσ υπθρεςίασ ςε όλα τα φφλλα του δελτίου TIR και ςε όλεσ 

τισ κζςεισ που απαιτείται και αποκόπτεται το ςϊμα του φφλλου Νο1 του δελτίου. Στο ςϊμα του φφλλου 

Νο1 του δελτίου TIR προςαρτάται το αντίγραφο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ. Αυτά τα ζγγραφα 

φυλάςςονται ςε ειδικό φάκελο ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου μζχρι τθν εξόφλθςθ τθσ πράξθσ TIR 

και υποβάλλονται ωσ παραςτατικό, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ακολοφκωσ επιςτρζφεται το 

δελτίο TIR ςτον κάτοχο ι τον εκπρόςωπό του, ενϊ ενδζχεται να προςαρτθκεί ςτο αμζςωσ επόμενο 

πράςινο φφλλο Νο2, που ζχει ςυμπλθρωκεί και κεωρθκεί από τον ελεγκτι, αντίγραφο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, 

εφόςον αυτό ηθτθκεί και χορθγθκεί. 

Τα τελωνεία ειςόδου (ςυνοριακά τελωνεία) ακολουκοφν τθν ωσ άνω περιγραφείςα διαδικαςία πλθν του 

ελζγχου των εμπορευμάτων, ο οποίοσ γίνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ TIR, μόνο ςε 

περιπτϊςεισ υπονοιϊν ι όταν υποδειχκεί από το ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνων. 

Ωσ προσ τθν ακφρωςθ μιασ πράξθσ TIR ιςχφουν τα αναφερκζντα ςτο Κεφάλαιο Δ τθσ παροφςασ. 
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Ε.4. Διαδικαςίεσ ςτο τελωνείο προοριςμοφ ή εξόδου 

Το δελτίο TIR με προςαρτθμζνο το αντίτυπο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ, εφόςον υπάρχει, προςκομίηεται ςτον Επόπτθ, 

ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθ λιψθ απόφαςθσ ωσ προσ τθ διενζργεια φυςικοφ ελζγχου των 

εμπορευμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που παρζχονται από το ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνου. 

Στθ ςυνζχεια το δελτίο TIR και το αντίγραφο τθσ ςελίδασ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ παραδίδεται ςε αρμόδιο υπάλλθλο 

ελεγκτι, ο οποίοσ προβαίνει 

1. ςτον ζλεγχο εγκυρότθτασ του δελτίου TIR και πιο ςυγκεκριμζνα: 

i. των ιδιαίτερων διακριτικϊν χαρακτθριςτικϊν του, 

ii. τθσ θμερομθνίασ προςκόμιςθσ ςτο πρϊτο τελωνείο αναχϊρθςθσ, 

iii. τθσ θμερομθνίασ λιξθσ που αναγράφεται ςτθ κζςθ 1 του εξωφφλλου του δελτίου TIR, ςε 

ςυνάρτθςθ με τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ, και 

iv. του πιςτοποιθτικοφ καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ, 

2. ςτον εξωτερικό ζλεγχο του οχιματοσ, και  

3. ςτον ζλεγχο τθσ τελωνειακισ ςφραγίδασ του τελωνείου αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. 

Ο ελεγκτισ μόλισ διαπιςτϊνει το αλφμαντο τθσ τελωνειακισ ςφραγίδασ, το βεβαιϊνει ςτο αντίγραφο τθσ 

ςελίδασ του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (εφόςον υπάρχει) και ςτο φφλλο Νο2 του δελτίου TIR και αμζςωσ αποςτζλλεται το 

θλεκτρονικό μινυμα ΙΕ006 ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. 

Πταν ο ελεγκτισ ολοκλθρϊςει: 

α) τον ζλεγχο των εμπορευμάτων (εφόςον απαιτείται) και των προςκομιηομζνων ςυνοδευτικϊν 

τελωνειακϊν ι εμπορικϊν εγγράφων, και  

β) τον ζλεγχο των δεμάτων αν δεν ζχει γίνει φυςικόσ ζλεγχοσ, 

ςυμπλθρϊνει τισ κζςεισ 24-28 του ςϊματοσ του πράςινου φφλλου No2 και τισ κζςεισ 1-6 του ςτελζχουσ 

του ίδιου φφλλου. Στθ ςυνζχεια, υπογράφει κζτοντασ και τθ ςφραγίδα με το ονοματεπϊνυμό του ςτθ 

κζςθ 28 του ςϊματοσ του φφλλου Νο2 και ςτθ κζςθ 6 του ςτελζχουσ του φφλλου αυτοφ. Αν υπάρχει 

προςαρτθμζνο αντίτυπο του ΣΕΔ/ΣΕΔΑ ςτο φφλλο Νο2, ο ελεγκτισ αναγράφει ενυπόγραφα τα 

αποτελζςματα ελζγχου και κζτει τθ ςτρογγυλι ςφραγίδα του τελωνείου, ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ του 

φφλλου Νο2 και του αντίςτοιχου ςτελζχουσ του δελτίου TIR και αποκόπτει το φφλλο Νο2. 

Ακολοφκωσ αποςτζλλει το μινυμα ΙΕ018 «αποτελζςματα ελζγχου». 

Ειδικότερα, κατά τθν προςκόμιςθ του οχιματοσ και των εμπορευμάτων και εφόςον ςτο δελτίο TIR 

αναγράφεται MRN και ςυνθμμζνο ευρίςκεται το ΣΕΔ, το Τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου: 

 αποςτζλλει το μινυμα ΙΕ006 «γνωςτοποίθςθ άφιξθσ»  

 αποςτζλλει το μινυμα ΙΕ018 «αποτελζςματα ελζγχου», μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςυνικων ελζγχων, 

χρθςιμοποιϊντασ ζναν από τουσ παρακάτω κωδικοφσ: 

Κωδικόσ αποτελεςμάτων ελζγχου Ερμθνεία 

Α1 Ικανοποιθτικά 

Α2 Θεωροφνται ικανοποιθτικά 

Α5 Ειςπράχκθκαν οι επιβαρφνςεισ 

Β1 Μθ ικανοποιθτικά 
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 κεωρεί κατάλλθλα το πράςινο φφλλο Νο2 (κυρίωσ ςϊμα, απόκομμα και ςτζλεχοσ), το αποκόπτει και 

φυλάςςει το κυρίωσ ςϊμα με το ςυνθμμζνο ΣΕΔ/ΣΕΔΑ και το απόκομμα, και 

 επιςτρζφει το δελτίο TIR ςτον κάτοχο, εφόςον το ςτζλεχοσ ζχει κεωρθκεί. 

Εφόςον λθφκεί απόφαςθ για μθ ζλεγχο των εμπορευμάτων αποςτζλλεται ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι 

ειςόδου το μινυμα «Αποτελζςματα ελζγχου» (ΙΕ018) με κωδικό Α2 (Θεωροφνται ικανοποιθτικά). 

Πμοια με το κακεςτϊσ τθσ κοινισ / ενωςιακισ διαμετακόμιςθσ, ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτο χρόνο που 

μεςολαβεί μεταξφ τθσ αποςτολισ του μθνφματοσ ΙΕ006 και ΙΕ018 ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. Το 

μινυμα με τα αποτελζςματα του ελζγχου, ΙΕ018, αποςτζλλεται το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ006, που ςθματοδοτεί τθν προςκόμιςθ των εμπορευμάτων ςτο τελωνείο 

προοριςμοφ ι εξόδου ι ςε άλλο τόπο. 

Εξαιρζςεισ ςτον παραπάνω κανόνα κεωροφνται: 

α) θ φπαρξθ ςυνεχόμενων αργιϊν ι άλλεσ καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, οι οποίεσ επιβάλλουν τθ μθ 

λειτουργία του τελωνείου προοριςμοφ ι εξόδου. Σε τζτοιεσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ προκεςμία 

αποςτολισ του μθνφματοσ ΙΕ018 παρατείνεται ςτισ ζξι (6) θμερολογιακζσ μζρεσ, και 

β) θ περίπτωςθ παραλαβισ των εμπορευμάτων από εγκεκριμζνο παραλιπτθ TIR. Τότε, θ προκεςμία 

αποςτολισ του μθνφματοσ ΙΕ018 παρατείνεται ςτισ ζξι (6) θμερολογιακζσ μζρεσ, όπωσ περιγράφεται 

ςτθν ενότθτα Ε.5.1. 

Τονίηεται ότι μετά από τθν παρζλευςθ των προαναφερόμενων προκεςμιϊν από τθν παραλαβι του 

μθνφματοσ ΙΕ006 και εφόςον το τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου δεν ζχει παραλάβει το μινυμα ΙΕ018, 

αυτό οφείλει να εκκινιςει τθ διαδικαςία ζρευνασ. 

Επιςθμαίνεται ότι υφίςταται το ενδεχόμενο ςε ζνα τελωνείο να πραγματοποιείται μερικι φόρτωςθ ι 

εκφόρτωςθ εμπορευμάτων. Σε τζτοια περίπτωςθ, το τελωνείο αυτό εκτελεί ταυτόχρονα δυο (2) 

λειτουργίεσ. Λειτουργεί αρχικά ωσ τελωνείο προοριςμοφ με το MRN του τελωνείου αναχϊρθςθσ και ςτθ 

ςυνζχεια λειτουργεί ωσ τελωνείο αναχϊρθςθσ με νζο MRN. 

Τα ενδιάμεςα τελωνεία αναχϊρθςθσ ι προοριςμοφ κεωροφν πάντα το πράςινο φφλλο Νο2 ωσ προσ τθν 

άφιξθ ςτον προοριςμό των εμπορευμάτων και ςτθ ςυνζχεια προςκζτουν ι διαγράφουν, αντίςτοιχα, τα 

φορτωκζντα ι εκφορτωκζντα εμπορεφματα και κεωροφν το επόμενο λευκό φφλλο Νο1 ωσ προσ τθν 

αναχϊρθςθ των εν λόγω εμπορευμάτων για το επόμενο τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου. Στισ περιπτώςεισ 

αυτζσ, ο κάτοχοσ του δελτίου TIR υποχρεοφται για τθν εκ νζου θλεκτρονικι υποβολι δεδομζνων του 

δελτίου TIR για τθν αναχώρθςθ (νζο MRN). 

Εξυπακοφεται ότι τα τελωνεία προοριςμοφ ι εξόδου κα απαντοφν υποχρεωτικά και αμζςωσ ςτα μθνφματα 

ζρευνασ που προζρχονται από τα τελωνεία αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. Επιςθμαίνεται πωσ κατά τθν χριςθ 

του NCTS/TIR, οι προκεςμίεσ που ιςχφουν για τθν ζρευνα είναι όμοιεσ με αυτζσ  που προβλζπονται και για 

τθν κοινι/ ενωςιακι διαμετακόμιςθ (NCTS). 

Τα τελωνεία εξόδου (ςυνοριακά τελωνεία) ακολουκοφν τθν ωσ άνω περιγραφείςα διαδικαςία πλθν του 

ελζγχου των εμπορευμάτων, ο οποίοσ γίνεται μόνο ςε περιπτϊςεισ υπονοιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ Σφμβαςθσ TIR ι όταν υποδειχκεί από το ςφςτθμα ανάλυςθσ κινδφνων. 
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Ε.5. Λοιπζσ διαδικαςίεσ 

Ε.5.1. Απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ - Χριςθ άδειασ εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR 

Θ χριςθ απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν ςτα πλαίςια του κακεςτϊτοσ TIR υπό τθν ιδιότθτα του 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR, αποτελεί απλουςτευμζνθ διαδικαςία, θ οποία πραγματοποιείται με τθν 

ζκδοςθ άδειασ μζςω του υποςυςτιματοσ αδειϊν εγκρίςεων. 

Θ άδεια εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR, επιτρζπει ςτον κάτοχό τθσ να παραλαμβάνει ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του εμπορεφματα που μεταφζρονται με τθν κάλυψθ δελτίου TIR, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που 

ζχουν τεκεί επ’ αυτισ (παραλαβι εμπορευμάτων, αποςφράγιςθ των εμπορευμάτων αυτϊν και αποςτολι 

ςτο τελωνείο προοριςμοφ τουσ των παρατθριςεων εκφόρτωςθσ). Ο εγκεκριμζνοσ παραλιπτθσ TIR 

επικοινωνεί με το τελωνείο προοριςμοφ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ λιξθσ του κακεςτϊτοσ TIR, 

μζςω του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ, με τθν ανταλλαγι μθνυμάτων. Στθ ςυνζχεια ο εγκεκριμζνοσ 

παραλιπτθσ TIR ι ο κάτοχοσ του δελτίου TIR υποχρεοφται να προςκομίςει ςτο αρμόδιο τελωνείο το 

δελτίο TIR για κεϊρθςθ. 

Τονίηεται επίςθσ ότι ςτο κακεςτϊσ TIR θ άδεια χορθγείται για τισ πράξεισ ΤIR, που ζχουν τόπο τελικισ 

εκφόρτωςθσ τισ εγκαταςτάςεισ του εγκεκριμζνου παραλιπτθ που τθ διακζτει. 

Κατά τα λοιπά ωσ προσ τθ διαδικαςία ανταλλαγισ μθνυμάτων και τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ 

εγκεκριμζνου παραλιπτθ TIR ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα Δ.4.5. 

 

Ε.5.2. Εφεδρικι διαδικαςία 

Θ μθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυνεπάγεται εφεδρικι διαδικαςία ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 

(καταχϊρθςθ ςτο ενιαίο βιβλίο παραςτατικϊν με κωδικό παραςτατικοφ 50). 

Διευκρινίηεται ότι πάγια αρχι τθσ μθχανογράφθςθσ είναι: ό,τι αρχίηει θλεκτρονικά, τελειώνει 

θλεκτρονικά. Ωσ εκ τοφτου: 

 εφόςον μια κίνθςθ ζχει αρχίςει θλεκτρονικά ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου και αν ςτο 

τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου δεν λειτουργεί το ςφςτθμα, όταν προςκομιςκεί το δελτίο TIR με το 

ΣΕΔ/ΣΕΔΑ (εφόςον ο κάτοχοσ του δελτίου TIR ζχει ηθτιςει εκτφπωςθ ΣΕΔ/ ΣΕΔΑ από το τελωνείο 

αναχϊρθςθσ ι ειςόδου), τα εμπορεφματα και το όχθμα, τότε κα πραγματοποιθκοφν όλα χειρόγραφα 

και όταν λειτουργιςει το ςφςτθμα κα καταχωρθκοφν εκ των υςτζρων, ϊςτε να λάβει τα μθνφματα το 

τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου. 

 αν μια κίνθςθ ζχει αρχίςει χειρόγραφα ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ  ι ειςόδου κα λιξει χειρόγραφα 

ςτο τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου. Ωςτόςο, ςτο τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου κα καταχωρθκοφν 

απαραιτιτωσ τα ςτοιχεία τθσ κίνθςθσ, ζςτω και εκ των υςτζρων (αν κατά ςφμπτωςθ δεν λειτουργεί το 

ςφςτθμα) ςτισ Λειτουργίεσ – Δθλώςεισ TIR προ NCTS, προκειμζνου να δθμιουργθκεί ο φάκελοσ με τα 

ςτοιχεία των εξοφλθμζνων δελτίων TIR που υποβάλλεται κακθμερινά ςτθν εγγυοδοτικι αλυςίδα, 

μζςω του εγγυοδοτικοφ οργανιςμοφ (ΟΦΑΕ). 

Στθν εφεδρικι διαδικαςία το τελωνείο αναχϊρθςθσ ι ειςόδου κζτει επί του πράςινου φφλλου Νο2 του 

δελτίου TIR ειδικι ςφραγίδα με τθν ζνδειξθ «ΕΦΕΔΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ NCTS», θ οποία προβλζπεται ςτο 

Ραράρτθμα 72-04 ΙΑ και το τελωνείο προοριςμοφ ι εξόδου επιςτρζφει ςτο τελωνείο αναχϊρθςθσ ι 

ειςόδου το απόκομμα του φφλλου Νο2 δεόντωσ κεωρθμζνο. 

Επιςθμαίνεται ότι τα χερςαία ςυνοριακά τελωνεία, ςτισ περιπτϊςεισ που απελευκερϊνουν 

εμπορεφματα που μεταφζρονται με δελτίο TIR, το οποίο φζρει τθν ζνδειξθ T2L (με ςφραγίδα και 

υπογραφι) και εφόςον τα δεδομζνα αυτοφ του δελτίου δεν ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά, οφείλουν να 
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τα καταχωροφν ωσ τελωνεία ειςόδου και προοριςμοφ ςτο ςφςτθμα (Λειτουργίεσ – Δθλώςεισ TIR προ 

NCTS) προκειμζνου να ςχθματίηεται ο φάκελοσ με τα ςτοιχεία των εξοφλθμζνων δελτίων TIR. 

 

 

Στ. Λοιπζσ αναφορζσ 

Με τθν παροφςα καταργείται θ με αρ. πρωτ. Δ19Β 5040100 ΕΞ 2013/13.11.2013 ΕΔΥΟ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, ςτθν ιςτοςελίδα του υποςυςτιματοσ διαμετακόμιςθσ ICISnet διατίκεται 

το εγχειρίδιο διαμετακόμιςθσ (Transit Manual), που περιλαμβάνει ςτοιχεία τόςο για το κακεςτϊσ τθσ 

διαμετακόμιςθσ και για τθ χριςθ δελτίων TIR, όςο και για κζματα όπωσ οι εγγυιςεισ, οι απλουςτευμζνεσ 

διαδικαςίεσ και ο τελωνειακόσ χαρακτιρασ των εμπορευμάτων. Επιπλζον, για τθ διακίνθςθ 

εμπορευμάτων με τθ χριςθ δελτίων TIR διατίκεται το εγχειρίδιο TIR ςτθ ιςτοςελίδα τθσ Οικονομικισ 

Επιτροπισ για τθ Ευρϊπθ των Θνωμζνων Εκνϊν.  

Ρεραιτζρω ςτθν παροφςα επιςυνάπτονται τα ακόλουκα παραρτιματα: 

i. παράρτθμα I που περιζχει κατάλογο με τα βαςικά ανταλλαςςόμενα μθνφματα μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων (ςυναλλαςςόμενων) και των τελωνειακϊν αρχϊν κακϊσ και μεταξφ των 

τελωνειακϊν αρχϊν για τθν ολοκλιρωςθ των μθχανογραφθμζνων διαδικαςιϊν του κακεςτϊτοσ, 

ii. παράρτθμα ΙΙ που περιζχει τα αποτελζςματα ελζγχου, 

iii. παράρτθμα ΙΙΙ που περιζχει προτυποποιθμζνο ζγγραφο δελτίου διζλευςθσ, 

iv. παράρτθμα ΙV που περιζχει προτυποποιθμζνα ζγγραφα δελτίων ζρευνασ, 

v. παράρτθμα V που περιζχει τουσ κωδικοφσ των λόγων μθ ιςχφοσ εγγφθςθσ, 

vi. παράρτθμα VI που περιζχει πίνακεσ με τουσ κωδικοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα αιτιματα και τισ 

απαντιςεισ για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ κατά τθ διαδικαςία ζρευνασ, 

vii. παράρτθμα VIΙ, που περιλαμβάνει κατάλογο των τελωνείων εγγφθςθσ ςτα πλαίςια τθσ Κοινισ/ 

Ενωςιακισ/ Εκνικισ διαμετακόμιςθσ, και 

viii. παράρτθμα VIΙΙ, που περιλαμβάνει πίνακα ςυςχετιςμοφ των κζςεων του δελτίου TIR με τισ κζςεισ των 

πεδίων του NCTS/TIR. 

 

    

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

ΤΘΣ ΑΝΕΞΑΤΘΤΘΣ ΑΧΘΣ 

ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

     

    ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΘΣ 

 

  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10421209&adreseeID=10026938
http://www.unece.org/index.php?id=49630&L=0
http://www.unece.org/index.php?id=49630&L=0
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Προσ Ενζργεια 

1. Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (Αττικισ, Θεςςαλονίκθσ και Αχαΐασ) 
 

Κοινοποίηςη 

1. Α.Α.Δ.Ε. 
1.1. Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ) 
1.2. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
1.3.  Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
1.4. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν, Ελεγκτικϊν και Επιχειρθςιακϊν Εφαρμογϊν-Υποδιεφκυνςθ 

Ανάπτυξθσ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 
1.5. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν-Υποδιεφκυνςθ Απαιτιςεων και Ελζγχου Εφαρμογϊν 

Τελωνείων 
1.6. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
1.7. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΡΛ.)  

2. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (elstat@statistics.gr) 
3. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (oete@oete.gr) 
4. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιά (sepa@otenet.gr) 
5. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (info@seth.gr) 
 

Εςωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. 
2. Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
3. Διεφκυνςθ Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ και Φ.Ρ.Α. 
4. Διεφκυνςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν  
5. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων 
6. Διεφκυνςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  
 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι        
(Κατάλογοσ μηνυμάτων υποςυςτήματοσ διαμετακόμιςησ) 
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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΟ ΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

              

IE001 C_AAR_SND Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε αλακελόκελεο άθημεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Γεισζέλ ηεισλείν 
πξννξηζκνύ 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE002 C_AAR_REQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Αίηεζε γηα γλσζηνπνίεζε αλακελόκελεο άθημεο από ην 
ηεισλείν πξνζθόκηζεο πξνο ηελ εζληθή δηνίθεζεο ηεο ρώξαο 
αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE003 C_AAR_RSP Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απάληεζε ζε αίηεζε γηα γλσζηνπνίεζε αλακελόκελεο 
άθημεο από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο ζην ηεισλείν 
πξνζθόκηζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

πξννξηζκνύ 

Απηόκαηε παξαιαβή θαη 
απηόκαηε απνζηνιή από ην 
θεληξηθό ζύζηεκα. Απάληεζε 
ζην IE002 

IE004 E_AMD_ACC Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απνδνρή ελόο Αηηήκαηνο Τξνπνπνίεζεο 
ηεο Γηαζάθεζεο από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο  

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE005 E_AMD_REJ Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απόξξηςε ελόο Αηηήκαηνο 
Τξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο  

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE006 C_ARR_ADV Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε άθημεο από ην ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ην 
ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE007 E_ARR_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Γλσζηνπνίεζε ηεο Άθημεο ζηελ εγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηνλ 
πξννξηζκό, από ην ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν 
πξννξηζκνύ. 

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

  

IE008 E_ARR_REJ Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απόξξηςε ηεο Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο 
από ην ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

  

IE009 E_CAN_DEC Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Αθύξσζε ηεο Γηαζάθεζεο, από ην 
ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 
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IE010 C_CAN_NOT Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε αθύξσζεο ηεο θίλεζεο δηακεηαθόκηζεο από 
ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ηα ηεισλεία δηέιεπζεο θαη 
πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Γεισζέλ ηεισλείν 
πξννξηζκνύ θαη 

δεισζέληα ηεισλεία 
δηέιεπζεο 

Σπλέρεηα ζην IE014. 
Απηόκαηε παξαιαβή 

IE011 C_SGI_NOT Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε ζηελ «Δπξσπατθή Υπεξεζία Καηαπνιέκεζεο 
ηεο Απάηεο (OLAF)1», θίλεζεο πνπ πεξηιακβάλεη επαίζζεηα 
εκπνξεύκαηα (sensitive goods). 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Δπξσπατθή 
ππεξεζία 

θαηαπνιέκεζεο ηεο 
απαηήο (OLAF) 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE013 E_DEC_AMD Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Αηηήκαηνο Τξνπνπνίεζεο ηεο Γηαζάθεζεο, από 
ην ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

  

IE014 E_DEC_CAN Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Αηηήκαηνο Αθύξσζεο ηεο Γηαζάθεζεο από ην 
ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE015 E_DEC_DAT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Υπνβνιή Γήισζεο Γηακεηαθόκηζεο από ην ζπλαιιαζζόκελν 
πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE016 E_DEC_REJ Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απόξξηςε Γήισζεο Γηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απάληεζε ζην IE015 
Απηόκαηε απνζηνιή 
Απηόκαηε παξαιαβή 

IE017 N_DEP_CON Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαηά ηελ αλαρώξεζε Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

    

IE018 C_DES_CON Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνηειέζκαηα ειέγρνπ θαηά ηελ άθημε από ην ηεισλείν 
πξννξηζκνύ πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 
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IE019 E_DIS_SND Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε ηνπ ΚΥ ή ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ εγγπεηή 
γηα ηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ ζην Τεισλείν Άθημεο, κεηά 
ηελ παξαιαβή ηνπ IE18 (Β1) από ην Τεισλείν Αλαρώξεζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

α) θύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 
β) εγγπεηή 

Απηόκαηε απνζηνιή θαη 
Απηόκαηε παξαιαβή 

IE020 C_DIS_SOL Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Δηδνπνίεζε επίιπζεο δηαθνξάο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 
από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν πξννξηζκνύ 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

πξννξηζκνύ 

Σπλέρεηα ζην IE018. 

IE021 E_REJ_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απόξξηςε ηεο Γλσζηνπνίεζεο Άθημεο 
από ην πξαγκαηηθό ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ηνλ 
ζπλαιιαζζόκελν. 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

Δγθεθξηκέλν 
παξαιήπηε 

Υζηέξα από ηελ ιήςε 
αξλεηηθνύ IE003 από ην 
ηεισλείν αλαρώξεζεο  

IE023 E_GUA_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ Έλαξμε Δίζπξαμεο Οθεηιήο από ην 
ηεισλείν είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ηνλ Δγγπεηή 

Τεισλείν 
είζπξαμεο νθεηιήο 

Δγγπεηήο   

IE024 C_FWD_ARR Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Πξνώζεζε γλσζηνπνίεζεο άθημεο θίλεζεο από ην Τεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν πξννξηζκνύ ή / θαη δηέιεπζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Γεισζέλ ηεισλείν 
πξννξηζκνύ θαη 

δεισζέληα ηεισλεία 
δηέιεπζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE025 E_GDS_REL Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα Απειεπζέξσζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνλ 
πξννξηζκό , από ην ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ηνλ 
ζπλαιιαζζόκελν. 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

  

IE026 E_ACC_COD Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Τξνπνπνίεζε Κσδηθώλ Πξόζβαζεο Δγγπήζεσλ από ηνλ 
ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν εγγύεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν εγγύεζεο   

IE027 C_MVT_QUE Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ θίλεζεο δηακεηαθόκηζεο από ηεισλείν 
αλαδήηεζεο πξνο ηελ εζληθή δηνίθεζε ηεο ρώξαο 
αλαρώξεζεο 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

(ρώξα) 

Απηόκαηε παξαιαβή εθηόο αλ 
πεξηέρεη θείκελν 
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IE028 E_MRN_ALL Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνδνρή Γήισζεο Γηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απηόκαηε απνζηνιή θαη 
Απηόκαηε παξαιαβή 

IE029 E_REL_TRA Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνδέζκεπζε ηεο θίλεζεο δηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απηόκαηε απνζηνιή θαη 
Απηόκαηε παξαιαβή 

IE030 C_COL_COM Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηεισλείνπ από ηελ 
θεληξηθή ππεξεζία ησλ εζληθώλ δηνηθήζεσλ πξνο ηελ 
Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ Πεδίνπ  

Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 

  

IE031 C_COL_NAT Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηεισλείνπ από ηελ 
Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ Πεδίνπ πξνο ηελ θεληξηθή 
ππεξεζία ησλ εζληθώλ δηνηθήζεσλ 

Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

  

IE032 C_REF_MOD Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο θνηλώλ ζηνηρείσλ αλαθνξάο από 
ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ Πεδίνπ πξνο ηελ θεληξηθή 
ππεξεζία ησλ εζληθώλ δηνηθήζεσλ  

Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

  

IE033 C_OTS_DIV Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε ηεο εθηξνπήο ζην Τεισλείν Αλαρώξεζεο από 
ην δεισζέλ Τεισλείν Πξννξηζκνύ ή Κεληξηθό Γξαθείν 

Γεισζέλ ηεισλείν 
πξννξηζκνύ ή 

θεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

  

IE034 C_GUA_QUE Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από νπνηνδήπνηε ηεισλείν ζην ηεισλείν 
εγγύεζεο θαη δεηά πιεξνθνξίεο γηα κηα εγγύεζε. 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

Τεισλείν εγγύεζεο Απηόκαηε παξαιαβή 

IE035 E_REC_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Γλσζηνπνίεζε γηα ηελ Έλαξμε Δίζπξαμεο Οθεηιήο από ην 
ηεισλείν είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ηνλ ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
είζπξαμεο νθεηιήο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 
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IE037 C_GUA_RSP Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν εγγύεζεο πξνο ηνλ 
απνζηνιέα ηνπ IE34 θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα κηα 
εγγύεζε. 

Τεισλείν 
εγγύεζεο 

Τεισλείν πνπ έρεη 
ζηείιεη ην IE034 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE038 C_MVT_RSP Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απάληεζε αλαδήηεζεο δεδνκέλσλ θίλεζεο δηακεηαθόκηζεο 
από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν αλαδήηεζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν πνπ έρεη 
ζηείιεη ην IE027 

Απηόκαηε παξαιαβή εθηόο αλ 
πεξηέρεη θείκελν θαη απηόκαηε 
απνζηνιή εθηόο αλ πεξηέρεη 
θείκελν 

IE043 E_ULD_PER Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Άδεηαο Δθθόξησζεο ησλ εκπνξεπκάησλ από ην 
ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ηνλ ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ  

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

  

IE044 E_ULD_REM Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Παξαηεξήζεσλ Δθθόξησζεο από 
ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν πξννξηζκνύ  

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

  

IE045 E_WRT_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε Δθθαζάξηζεο Κίλεζεο Γηακεηαθόκηζεο από ην 
ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE050 C_ATR_SND Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε αλακελόκελεο δηέιεπζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ηα ηεισλεία δηέιεπζεο. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Γεισζέληα 
ηεισλεία δηέιεπζεο 

Απνζηέιιεηαη καδί κε ην 
IE001. Απηόκαηε παξαιαβή 

IE051 E_REL_NOT Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ κε Απειεπζέξσζε ηεο Κίλεζεο από ην 
ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απηόκαηε απνζηνιή κεηά 
από απνηειέζκαηα έιεγρνπ 
Β1 

IE054 E_REQ_REL Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Αηηήκαηνο Απειεπζέξσζεο Κίλεζεο από ην 
ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 
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IE055 E_GUA_INV Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε πεξί Άθπξεο Δγγύεζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

  

IE058 E_ULD_REJ Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε Απόξξηςεο Παξαηεξήζεσλ Δθθόξησζεο από ην 
ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ  

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

  

IE059 C_CAN_ENQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ηεισλείν πξννξηζκνύ θαη ελεκεξώλεη γηα ηελ αθύξσζε ηεο 
έξεπλαο ζρεηηθά κε κία θίλεζε. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ 

  

IE060 E_CTR_DEC Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε Δπηθείκελνπ Διέγρνπ από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο   

IE062 E_REQ_REJ Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο 
Απειεπζέξσζεο από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

Απάληεζε ζην IE054 (ην 
αίηεκα δελ είλαη έγθπξν, ή 
θαηάζηαζε ηεο θίλεζεο δελ 
επηηξέπεη ηελ απνδνρή)  

IE063 C_REC_COM Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ηα 
ηεισλεία δηέιεπζεο θαη ην ηεισλείν πξννξηζκνύ θαη 
ελεκεξώλεη γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο 
νθεηιήο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλεία 
πξννξηζκνύ θαη 

δηέιεπζεο 

  

IE070 C_UNA_COM Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε κε-δηαζεζηκόηεηαο κεραλνγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο από ηελ θεληξηθή ππεξεζία ησλ εζληθώλ 
δηνηθήζεσλ πξνο ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ Πεδίνπ 

Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 
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IE071 C_UNA_NAT Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε κε-δηαζεζηκόηεηαο κεραλνγξαθηθνύ 
ζπζηήκαηνο από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ Πεδίνπ πξνο 
ηελ θεληξηθή ππεξεζία ησλ εζληθώλ δηνηθήζεσλ 

Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

  

IE100 E_ASK_DOC Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Αίηεκα γηα Απνζηνιή επηπξόζζεησλ Δγγξάθσλ, από ην 
ηεισλείν πξννξηζκνύ πξνο ην ζπλαιιαζζόκελν 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ  

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

  

IE101 E_DOC_SND Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή εγγξάθσλ από ην ζπλαιιαζζόκελν ζην ηεισλείν 
πξννξηζκνύ 

Δγθεθξηκέλνο 
παξαιήπηεο 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ  

  

IE114 C_ATR_REQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Αίηεκα ζηνηρείσλ δηέιεπζεο από ην ηεισλείν δηέιεπζεο πξνο 
ηελ εζληθή δηνίθεζε ηεο ρώξαο αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν 

δηέιεπζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE115 C_ATR_RSP Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απάληεζε αηηήκαηνο δηέιεπζεο από ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν δηέιεπζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Πξαγκαηηθό 
ηεισλείν δηέιεπζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή θαη 
απηόκαηε απνζηνιή 

IE118 C_NCF_NOT Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ δηέιεπζεο από ην ηεισλείν 
δηέιεπζεο πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Τεισλείν 
δηέιεπζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE140 E_REQ_MOV Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Αίηεκα γηα ηελ απνζηνιή , επηπξόζζεησλ Πιεξνθνξηώλ γηα 
κε Αθηρζείζα Κίλεζε απ ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ηνλ 
ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο ή 
εγθεθξηκέλνο 
απνζηνιέαο 

  

IE141 E_MOV_RSP Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δπίδνζε επηπξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ γηα κε Αθηρζείζα 
Κίλεζε , από ηνλ ζπλαιιαζζόκελν πξνο ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Κύξηνο ππόρξενο 
ή εγθεθξηκέλνο 

απνζηνιέαο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 
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IE142 C_ENQ_REQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Η αξκόδηα ππεξεζία εξεπλώλ ζηνλ ηόπν αλαρώξεζεο 
«Competent Authority of Enquiry (at Departure)», απνζηέιιεη 
έλα αίηεκα έλαξμεο έξεπλαο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία 
εξεπλώλ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ «Competent Authority of 
Enquiry (at Destination)» 

Αξκόδηα 
ππεξεζία εξεπλώλ 
ζηελ αλαρώξεζε 

Αξκόδηα ππεξεζία 
εξεπλώλ ζηνλ 

πξννξηζκό 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE143 C_ENQ_NEG Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

H αξκόδηα ππεξεζία εξεπλώλ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ 
«Competent Authority of Enquiry (at Destination) απαληάεη 
ζην αίηεκα έλαξμεο έξεπλαο ελεκεξώλνληαο ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία εξεπλώλ ζηνλ ηόπν αλαρώξεζεο «Competent 
Authority of Enquiry (at Departure)», ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε 

Αξκόδηα 
ππεξεζία εξεπλώλ 
ζηνλ πξννξηζκό  

Αξκόδηα ππεξεζία 
εξεπλώλ ζηελ 
αλαρώξεζε  

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE144 C_ENQ_INF Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηνιή εξσηήκαηνο ή επηπιένλ πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε 
ηελ έξεπλα ή ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο νθεηιήο πνπ 
πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ αξκόδηα αξρή ζηνλ 
ηόπν αλαρώξεζεο  

Αξκόδηα αξρή 
ζηελ αλαρώξεζε 

Αξκόδηα αξρή ζηνλ 
πξννξηζκό 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE145 C_INF_REQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Η αξκόδηα αξρή ζην πξννξηζκό δεηάεη ή ζηέιλεη 
πιεξνθνξίεο ζηελ «Αρμόδια αρχή στην αναχώρηση» γηα κία 
θίλεζε πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έξεπλαο ή δηαδηθαζία 
είζπξαμεο νθεηιήο 

Αξκόδηα αξρή 
ζηνλ πξννξηζκό 

Αξκόδηα αξρή ζηελ 
αλαρώξεζε 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE150 C_REC_REQ Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Αίηεκα Αλάιεςεο ηεο Αξκνδηόηεηαο γηα δηαδηθαζία 
είζπξαμεο νθεηιήο κίαο θίλεζεο (Competent Authority of 
Recovery)». Τν αίηεκα απηό ππνβάιιεηαη είηε από ηελ 
«Αξκόδηα Αξρή Δίζπξαμεο Οθεηιήο (Competent Authority of 
Recovery)» ζηνλ Τόπν Αλαρώξεζεο πξνο ην ηεισλείν πνπ 
ζεσξεί όηη είλαη αξκόδην γηα ηελ είζπξαμε νθεηιήο είηε 
ακθίδξνκα 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε 

Τν ηεισλείν πνπ 
ζεσξεί ε 

αλαρώξεζε όηη 
είλαη αξκόδην γηα 

ηελ είζπξαμε 
νθεηιήο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

  

Τν ηεισλείν πνπ 
ζεσξεί ην ίδην όηη 
είλαη αξκόδην γηα 

ηελ είζπξαμε 
νθεηιήο 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε 
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IE151 C_REC_ACC Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε Απνδνρήο ή Απόξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο 
αλάιεςεο ηεο αξκνδηόηεηαο γηα δηαδηθαζία είζπξαμεο 
νθεηιήο είηε από ηελ «Αξκόδηα Αξρή είζπξαμεο νθεηιήο 
(Competent Authority of Recovery)» ζηνλ Τόπν Αλαρώξεζεο 
είηε από ην ηεισλείν πνπ ζεσξείηαη όηη είλαη αξκόδην γηα ηελ 
είζπξαμε νθεηιήο. 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε 

Τν ηεισλείν πνπ 
ζεσξεί όηη είλαη 
αξκόδην γηα ηελ 

είζπξαμε νθεηιήο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

 Τν ηεισλείν πνπ 
ζεσξεί όηη είλαη 
αξκόδην γηα ηελ 

είζπξαμε νθεηιήο 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε  

IE152 C_REC_DIS Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Γλσζηνπνίεζε νινθιήξσζεο δηαθνπήο ηεο θίλεζεο. 
Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ 
είζπξαμε νθεηιήο πξνο ηελ «Αξκόδηα Αξρή είζπξαμεο 
νθεηιήο» ζηνλ ηόπν αλαρώξεζεο θαη από ηελ «Αξκόδηα 
Αξρή είζπξαμεο νθεηιήο (Competent Authority of Recovery)» 
ζηνλ ηόπν αλαρώξεζεο πξνο όια ηα εκπιεθόκελα κέξε. 

Τν ηεισλείν πνπ 
πξαγκαηνπνηεί ηελ 
είζπξαμε νθεηιήο 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε 

Απηόκαηε παξαιαβή 

Αξκόδηα αξρή 
είζπξαμεο νθεηιήο 
ζηελ αλαρώξεζε 

Όια ηα 
εκπιεθόκελα κέξε 

IE200 C_GUA_CHE Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ εγθπξόηεηαο θαη αθεξαηόηεηαο 
κηαο μέλεο εγγύεζεο από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ηεισλείν εγγύεζεο. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν εγγύεζεο Απηόκαηε παξαιαβή 

IE201 C_GUA_RES Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ εγθπξόηεηαο θαη 
αθεξαηόηεηαο κηαο μέλεο εγγύεζεο πξνο ην ηεισλείν πνπ 
έζηεηιε IE200. 

Τεισλείν 
εγγύεζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE203 C_GUA_USE Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ηεισλείν εγγύεζεο θαη πεξηέρεη ηνπο ηύπνπο ησλ μέλσλ 
εγγπήζεσλ ηύπνπ 0, 1, 2, 4 θαη 9 πνπ πξέπεη λα ειεγρζνύλ 
θαη λα θαηαρσξεζνύλ γηα λα θαιύςνπλ κηα Κίλεζε. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν εγγύεζεο Απηόκαηε παξαιαβή 
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IE204 C_GUA_CAN Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ηεισλείν εγγύεζεο θαη πεξηέρεη: 
- Αθύξσζε ρξήζεο ησλ μέλσλ εγγπήζεσλ ηύπνπ 0, 1, 2, 4 θαη 
9 ή 
- Λύζε ησλ μέλσλ εγγπήζεσλ ηύπνπ 0, 1, 2 θαη 4 ή 
- Λύζε θαη πίζησζε ησλ μέλσλ εγγπήζεσλ ηύπνπ 9. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν εγγύεζεο Απηόκαηε παξαιαβή 

IE205 C_GUA_USR Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηέιιεηαη από ην ηεισλείν εγγύεζεο πξνο ην ηεισλείν 
αλαρώξεζεο θαη πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ρξήζεο 
ησλ εγγπήζεσλ. 

Τεισλείν 
εγγύεζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE209 C_GUA_CRE Μελύκαηα κεηαμύ 
Τεισλείσλ 

Απνζηνιή αηηήκαηνο πίζησζεο πνζνύ εγγπήζεσλ ηύπνπ 0 
θαη 1 πξνο ην ηεισλείν εγγύεζεο. 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν εγγύεζεο Απηόκαηε απνζηνιή κεηά ηελ 
παξαιαβή ηνπ IE06 θαη 
απηόκαηε παξαιαβή 

IE224 E_IGV_INF Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Απνζηνιή Πσιεζέλησλ Τίηισλ Μεκνλσκέλσλ Δγγπήζεσλ 
από ηνλ Δγγπεηή πξνο ην ηεισλείν Δγγύεζεο 

Δγγπεηήο Τεισλείν εγγύεζεο   

IE225 E_GUA_WUP Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Τξνπνπνίεζε ηεο Σπλνιηθήο Δγγύεζεο, 
από ην ηεισλείν Δγγύεζεο πξνο ηνλ ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
εγγύεζεο 

Κύξην ππόρξεν ή 
εγθεθξηκέλν 
απνζηνιέα 

  

IE231 E_COG_CNP Μελύκαηα κε 
Οηθνλνκηθνύο Φνξείο  

Δλεκέξσζε γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Σπλνιηθήο Δγγύεζεο 
(κεηά από αθύξσζε/αλάθιεζε) , από ην ηεισλείν Δγγύεζεο 
πξνο ηνλ ζπλαιιαζζόκελν  

Τεισλείν 
εγγύεζεο 

Κύξην ππόρξεν ή 
εγθεθξηκέλν 
απνζηνιέα 

  

IE411 C_STA_SND Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Απνζηνιή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ θεληξηθή ππεξεζία 
ησλ εζληθώλ δηνηθήζεσλ πξνο ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Κνηλνύ 
Πεδίνπ 

Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 

  

IE412 C_STA_GEN Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Αλαθνξά ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία 
Κνηλνύ Πεδίνπ πξνο ηελ θεληξηθή ππεξεζία ησλ εζληθώλ 
δηνηθήζεσλ 

Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 
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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΟ ΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

              

IE413 C_STA_OTS Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Γλσζηνπνίεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ κε 
κεραλνγξαθεκέλσλ Τεισλείσλ από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία 
θάζε ρώξαο πξνο ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία ηεο Κνηλόηεηαο 

Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 

  

IE901 C_CAN_ACK Τερληθά Μελύκαηα Βεβαίσζε ιήςεο γλσζηνπνίεζεο αθύξσζεο θίλεζεο 
δηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν πξννξηζκνύ ή δηέιεπζεο 
πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο 

Τεισλείν πνπ έρεη 
ιάβεη IE010  

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή θαη 
απηόκαηε απνζηνιή 

IE904 C_STD_REQ Τερληθά Μελύκαηα Αίηεζε απνζηνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο 
δηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν αλαρώξεζεο πξνο ην 
ηεισλείν πξννξηζκνύ ή δηέιεπζεο 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Τεισλείν 
πξννξηζκνύ ή 

ηεισλεία δηέιεπζεο 

Απηόκαηε παξαιαβή 

IE905 C_STD_RSP Τερληθά Μελύκαηα Απάληεζεο αίηεζε απνζηνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο θίλεζεο 
δηακεηαθόκηζεο από ην ηεισλείν πξννξηζκνύ ή δηέιεπζεο 
πξνο ην ηεισλείν αλαρώξεζεο  

Τεισλείν πνπ έρεη 
ιάβεη IE904 

Τεισλείν 
αλαρώξεζεο 

Απηόκαηε απνζηνιή 

IE906 C_FUN_NCK Τερληθά Μελύκαηα Γλσζηνπνίεζε ιεηηνπξγηθώλ ζθαικάησλ κελπκάησλ από 
εζληθή δηνίθεζε πξνο εζληθή δηνίθεζε 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

  

IE907 C_EDI_NCK Τερληθά Μελύκαηα Γλσζηνπνίεζε EDIFACT ζθαικάησλ κελπκάησλ από εζληθή 
δηνίθεζε πξνο εζληθή δηνίθεζε 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

Οπνηνδήπνηε 
ηεισλείν 

  

IE913 C_UPL_RSP Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Απάληεζε αλάιπζεο απνηειεζκάησλ θόξησζεο Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

  

IE914 C_COL_REQ Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Αίηεζε θαηαιόγνπ Τεισλείσλ Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 

  

IE916 C_REF_REC Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Αίηεκα πηλάθσλ αλαθνξάο Κεληξηθή 
ππεξεζία ρώξαο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
Δπξ. Έλσζεο 
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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΟ ΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

              

IE931 C_FUL_COL Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Απάληεζε κε θαηάινγν Τεισλείσλ Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 

  

IE932 C_REF_DAT Μελύκαηα Κεληξηθώλ 
Υπεξεζηώλ 

Απάληεζε κε πίλαθεο αλαθνξάο Κεληξηθή 
ππεξεζία Δπξ. 

Έλσζεο 

Κεληξηθή ππεξεζία 
ρώξαο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ       
(Αποτελζςματα ελζγχων) 
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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κωδικόσ 
Λεκτικό  

 
 
Ζλεγχοσ ςτο… 

Α1 
Ικανοποιθτικό 

Α2 
Θεωρείται 
Ικανοποιθτικό 

Α3 
Απλουςτευμζνθ 
διαδικαςία 

Α5 
Ελάςςονεσ παρατυπίεσ που δεν οδθγοφν  ςε 
γζνεςθ τελωνειακισ οφειλισ 

Β1 
Μθ ικανοποιθτικό 

Τελωνείο 
αναχϊρθςθσ 

 Ζλεγχοσ εγγράφων, 
φυςικόσ ζλεγχοσ 
εμπορευμάτων και 
ζλεγχοσ ταυτότθτασ 
μεταφορικοφ μζςου και 
καταλλθλότθτασ αυτοφ 
για τελωνειακι 
ςφράγιςθ 

 Ζλεγχοσ εγγράφων 

 Ζλεγχοσ ταυτότθτασ 
μεταφορικοφ 
μζςου και 
καταλλθλότθτασ 
αυτοφ για 
τελωνειακι 
ςφράγιςθ 

Εγκεκριμζνοσ 
αποςτολζασ 

 Τα εμπορεφματα δεν 
παραδίδονται για 
υπαγωγι ςτο 
κακεςτϊσ 
διαμετακόμιςθσ. 
Δεν πραγματοποιείται 
εκκίνθςθ τθσ 
διαδικαςίασ 

Τελωνείο 
προοριςμοφ 

 Ζλεγχοσ εγγράφων, 
φυςικόσ ζλεγχοσ 
εμπορευμάτων και 
ζλεγχοσ ταυτότθτασ 
μεταφορικοφ μζςου και 
κατάςταςθσ τεκζντων 
τελωνειακϊν 
ςφραγίδων 

 Ζλεγχοσ εγγράφων 

 Ζλεγχοσ ταυτότθτασ 
μεταφορικοφ 
μζςου και 
κατάςταςθσ 
τεκζντων 
τελωνειακϊν 
ςφραγίδων 

 Ραραλαβι 
μθνφματοσ ΙΕ044 
από εγκεκριμζνο 
παραλιπτθ χωρίσ 
αναφερκείςεσ 
διαφορζσ 

  Απϊλεια ι ιξθ τελωνειακϊν ςφραγίδων 

 Εκπρόκεςμθ άφιξθ εμπορευμάτων 

 Μεταφόρτωςθ εμπορευμάτων χωρίσ τθν 
άδεια τελωνειακισ Αρχισ 

 Μεταφόρτωςθ εμπορευμάτων ι 
ςυμβάντα κατά τθ διαδρομι χωρίσ 
ςυμπλιρωςθ τθσ κζςθσ 

 Μεταφορτϊςεισ» του ΣΕΔ ι του ΕΔΕ 

 Μικρζσ διαφορζσ ςτο βάροσ των 
εμπορευμάτων που οφείλονται ςε  
ςτρογγυλοποίθςθ 

 Επιπλζον ποςότθτα εμπορευμάτων για 
τθν οποία δεν αποδεικνφεται ενωςιακόσ 
χαρακτιρασ 

 Επιβολι προςτίμων προβλεπόμενων από 
τον Εκνικό Τελωνειακό Κϊδικα 

 Διαφορζσ επί το 
ζλαττον ωσ προσ 
τθν ποςότθτα των 
εμπορευμάτων 

 Διαφορζσ ωσ προσ 
το δθλωκζν είδοσ 
των εμπορευμάτων 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ     
(Δελτίο Διζλευςησ) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
            

 

 
 

               

ΓΕΝΙΚΘ ΔIEΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 
         

ΤΕΛΩΝΕΙΟ …………………………………. 
          

                
                

ΔΕΛΤΙΟ ΔIΕΛΕΥΣΘΣ / TRANSIT ADVICE NOTE 

TC 10 

                Ταυτότθτα του μεταφορικοφ μζςου …………………………………………….. 

     

                ΔΘΛΩΣΘ ΑΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 

ΦΥΣΘ (Τ1, Τ2 ι Τ2F)  
ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ 

προβλεπόμενου τελωνείου διζλευςθσ και χϊρασ 

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  Συμπλθρϊνεται από τθν τελωνειακι υπθρεςία 

  
  

    
   

  
……………………………………………………………………

… 

  
  

    
   

  
……………………………………………………………………

… 

  
  

    
   

  
……………………………………………………………………

… 

  
  

    
   

  
……………………………………………………………………

… 

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  (Υπογραφι) 

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  
      

  

  
  

    
   

  Σφραγίδα 

  
  

    
   

  του τελωνείου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV     
(Δελτία Ζρευνασ) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔIEΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

Ι. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΣΤΘ ΧΩΑ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ

Α. Αρ. διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ : Β. Τελωνείο προοριςμοφ (ονομαςία και χϊρα) :

Επιςυνάπτεται αντίτυπο : ΝΑΙ ΠΧΙ

Γ. Αρμόδια αρχι αναχϊρθςθσ (ονομαςία και διεφκυνςθ): Δ. Ρροβλεπόμενα τελωνεία διζλευςθσ (ονομαςία και χϊρα)

1.   …………………………………...………………………….

2.   …………………………………...………………………….

3.   …………………………………...………………………….

4.   …………………………………...………………………….

Ε. Στοιχεία εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του μεταφορικοφ μζςου:

ΣΤ. Ραραλιπτθσ (όνομα και πλιρθσ διεφκυνςθ) :

Η. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρείχε ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ, θ αποςτολι:

    Ρροςκομίςτθκε ςτο τελωνείο ςασ ςτισ : ………………………………………………………………….

θθ μμ εε

    Ραραδόκθκε ςτον παραλιπτθ ςτισ : ………………………………………………………………….

θθ μμ εε

    Ραραδόκθκε ςε .................................................................................................................. ςτισ :

(όνομα και διεφκυνςθ του προςώπου ι τθσ επιχείρθςθσ) θθ μμ εε

Θ. Απόδειξθ παραλαβισ εκδοκείςα από το τελωνείο ςασ ςτισ      προςκομίςτθκε ςε εμζνα.

θθ μμ εε

Θ. Ο δικαιοφχοσ του κακεςτϊτοσ δεν είναι ςε κζςθ να παράςχει πλθροφορίεσ για τον εντοπιςμό τθσ αποςτολισ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

II. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΤΘΣ ΧΩΑΣ ΡΟΟΙΣΜΟΥ: ΑΙΤΘΣΘ

Ενόψει τθσ διενζργειασ περαιτζρω ερευνϊν, το τελωνείο αναχϊρθςθσ παρακαλείται να διαβιβάςει ι να κοινοποιιςει:

1. Ακριβισ περιγραφι τωv εμπoρευμάτωv 2. Αντίγραφο του τιμολογίου

3. Αντίτυπο του δθλωτικοφ, τθσ φορτωτικισ 4. Ονοματεπϊνυμο του προςϊπου που είναι 

ι τθσ αεροπορικισ φορτωτικισ υπεφκυνο για τθ διεκπεραίωςθ των 

διατυπϊςεων ςτο τελωνείο προοριςμοφ

5. Τα παρακάτω ζγγραφα ι ςτοιχεία :

(παρακαλώ διευκρινίςτε)

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:
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ΙΙΙ. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ: ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΣΤΘΝ ΑΙΤΘΣΘ

1. Επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία, αντίτυπα ι ζγγραφα

2. Τα ςτοιχεία, αντίτυπα ι ζγγραφα που αναφζρονται ςτθ κζςθ  �  �  �  �  �  τθσ αίτθςισ ςασ είναι/δεν είναι διακζςιμα.

    1  2   3  4  5

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

ΙV. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΤΘΣ ΧΩΑΣ ΡΟΟΙΣΜΟΥ

1. Θ απόδειξθ λιξθσ του κακεςτϊτοσ επιςτράφθκε ςτισ .

θθ μμ εε

      Θεωρθμζνο αντίτυπο α) του λθφκζντοσ εγγράφου β) του επιςτραφζντοσ εγγράφου

επιςυνάπτεται προσ επιβεβαίωςθ.

2. Θεωρθμζνθ απόδειξθ για τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ επιςυνάπτεται ςτο παρόν δελτίο ζρευνασ.

3. Ειςπράχκθκαν επιβαρφνςεισ.

4. Διεξάγονται ζρευνεσ και θ απόδειξθ λιξθσ του κακεςτϊτοσ κα αποςταλεί το ςυντομότερο δυνατόν.

5. Θ αποςτολι προςκομίςτθκε χωρίσ το ςχετικό ζγγραφο.

6. Τα ζγγραφα προςκομίςτθκαν χωρίσ τθν αποςτολι.

7. Δεν προςκομίςτθκαν οφτε θ αποςτολι οφτε το ςχετικό ζγγραφο και

α) δεν είναι δυνατό να ςυγκεντρωκοφν ςχετικζσ πλθροφορίεσ.

β) Το TC20 διαβιβάηεται ςτο πραγματικό τελωνείο προοριςμοφ ……………………………………………………….... .

(ονομαςία και χώρα)

γ) Το TC20 διαβιβάηεται ςτο τελευταίο προβλεπόμενο τελωνείο διζλευςθσ, όπωσ αναφζρεται ςτθ κζςθ Θ, 

    ςτοιχείο Δ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

V. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ

1. Κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ ςτισ .

θθ μμ εε

2. Διαβιβάςτθκε δελτίο διζλευςθσ από το πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ ……………………………………………………….... .

(ονομαςία και χώρα)

ςτο οποίο κατατζκθκε ςτισ

θθ μμ εε

3. Δεν κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ. Το TC20 διαβιβάηεται ςτο προθγοφμενο προβλεπόμενο τελωνείο διζλευςθσ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:
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VΙ. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ

1. Κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ ςτισ .

θθ μμ εε

2. Διαβιβάςτθκε δελτίο διζλευςθσ από το πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ ……………………………………………………….... .

(ονομαςία και χώρα)

ςτο οποίο κατατζκθκε ςτισ

θθ μμ εε

3. Δεν κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ. Το TC20 διαβιβάηεται ςτο προθγοφμενο προβλεπόμενο τελωνείο διζλευςθσ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

VΙΙ. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ

1. Κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ ςτισ .

θθ μμ εε

2. Διαβιβάςτθκε δελτίο διζλευςθσ από το πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ ……………………………………………………….... .

(ονομαςία και χώρα)

ςτο οποίο κατατζκθκε ςτισ

θθ μμ εε

3. Δεν κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ. Το TC20 διαβιβάηεται ςτο προθγοφμενο προβλεπόμενο τελωνείο διζλευςθσ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

VΙΙΙ. ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΘΣ

1. Κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ ςτισ .

θθ μμ εε

2. Διαβιβάςτθκε δελτίο διζλευςθσ από το πραγματικό τελωνείο διζλευςθσ ……………………………………………………….... .

(ονομαςία και χώρα)

ςτο οποίο κατατζκθκε ςτισ

θθ μμ εε

3. Δεν κατατζκθκε δελτίο διζλευςθσ. Το TC20 διαβιβάηεται ςτο προθγοφμενο προβλεπόμενο τελωνείο διζλευςθσ.

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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TC20 - Δελτίο ζρευνασ - Επεξηγηματικζσ ςημειϊςεισ 

1. Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και οι απαντιςεισ παρζχονται με επιλογι τθσ κζςθσ που προβλζπεται για αυτόν το 

ςκοπό. 

2. Το δελτίο ζρευνασ χρθςιμοποιείται για οποιοδιποτε διαδικαςία διαμετακόμιςθσ, απλουςτευμζνθ ι μθ, ςτο 

πλαίςιο τθσ οποίασ πρζπει να παρζχεται απόδειξθ λιξθσ του κακεςτϊτοσ ςτθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ 

αναχϊρθςθσ. 

3. Στθ κζςθ Θ ςτοιχείο Α, θ αρμόδια αρχι που υποβάλλει το αίτθμα αναγράφει τα ςτοιχεία αναφοράσ τθσ 

διαςάφθςθσ διαμετακόμιςθσ (ΕΔΕ, ΣΕΔ ι ζγγραφο μεταφοράσ που χρθςιμοποιείται ωσ διαςάφθςθ) για τθν 

οποία δεν διακζτει απόδειξθ για τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ. Απαιτείται να επιςυνάπτεται αντίγραφο τθσ 

διαςάφθςθσ. 

4. Στθ κζςθ Θ ςτοιχείο Ε επιβάλλεται να προςδιορίηεται το χρθςιμοποιοφμενο μεταφορικό μζςο, εφόςον αυτό το 

ςτοιχείο απαιτείται ςτθ διαςάφθςθ ι, ςε αντίκετθ περίπτωςθ, εφόςον είναι γνωςτό ςτθν αρμόδια αρχι 

(ειδικότερα μζςω του δικαιοφχου του κακεςτϊτοσ). 

5. Στθ κζςθ Θ, ςτοιχείο ΣΤ, θ αιτοφςα αρμόδια αρχι αναγράφει τουσ παραλιπτεσ, εγκεκριμζνουσ ι μθ, όπωσ 

αναγράφονται ςτθ διαςάφθςθ, εφόςον απαιτείτο θ αναγραφι τουσ, ι, ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ, τον 

υποτικζμενο παραλιπτθ (παραλιπτεσ) που ενδζχεται να ζχει παραλάβει τα εμπορεφματα βάςει των 

πλθροφοριϊν που διακζτει θ αρχι. 

6. Στθ κζςθ Θ, ςτοιχείο Η-3, αναφζρονται οι πραγματικοί παραλιπτεσ, όπωσ τουσ προςδιορίηει ο δικαιοφχοσ του 

κακεςτϊτοσ. 

7. Στθ κζςθ ΙΙ ςθμείο 3, θ αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ ηθτεί τθ διαβίβαςθ των εγγράφων μεταφοράσ 

όταν αυτά δεν αποτελοφν διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ (ςτθν τελευταία περίπτωςθ είναι ςκόπιμο να 

αναγράφονται ςτθ κζςθ Θ ςτοιχείο Α). 

8. Στθ κζςθ IV, θ αρμόδια αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ, ενθμερϊνει τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ 

αναχϊρθςθσ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, τα οποία δεν δεςμεφουν το εν λόγω τελωνείο. 

9. Στθ κζςθ IV, ςθμείο 1, θ αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ επιλζγει τθ κζςθ (α) ςε περίπτωςθ που 

επιςτρζφει κεωρθμζνο και ςφραγιςμζνο αντίγραφο του αντίτυπου αρικ. 1 του ΕΔΕ ι του πρϊτου αντιτφπου του 

ΣΕΔ, το οποίο παρζλαβε από τθν αιτοφςα αρμόδια αρχι. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ (αντίγραφο του αντιτφπου 4 του 

ΕΔΕ, του δεφτερου αντιτφπου του ΣΕΔ ι οποιουδιποτε άλλου εγγράφου – μθνιαίοσ ζντυποσ κατάλογοσ 

διαμετακόμιςθσ αεροπορικϊσ/δια καλάςςθσ, για παράδειγμα – που αποδεικνφει τθ λιξθ του κακεςτϊτοσ), 

επιλζγει τθ κζςθ (β). 

Σε περίπτωςθ που θ αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ διαβιβάηει το δελτίο TC20, επιλζγει το κατάλλθλο 

ςτοιχείο ςτθ κζςθ IV ςθμείο 7 και αναγράφει τα λεπτομερι ςτοιχεία, εάν χρειάηεται. Ενθμερϊνει τθν αρμόδια 

αρχι τθσ χϊρασ αναχϊρθςθσ αποςτζλλοντασ αντίτυπο του δελτίου ζρευνασ. 

Κάκε τελωνείο διζλευςθσ ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει δελτίο διαμετακόμιςθσ. 

10. Για κάκε διαςάφθςθ διαμετακόμιςθσ χρθςιμοποιείται διαφορετικό ζντυπο TC20. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔIEΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

1. ΔΙΑΣΑΦΘΣΘ :

Κφριοσ αρικμόσ αναφοράσ (MRN):

Διαδικαςία ζρευνασ (ςτοιχεία αναφοράσ):

Διαδικαςία είςπραξθσ (ςτοιχεία αναφοράσ):

2. ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΣΤΘ ΧΩΑ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ 3. ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΣΤΘ ΧΩΑ ΡΟΟΙΣΜΟΥ

Ονομαςία: Ονομαςία:

Διεφκυνςθ: Διεφκυνςθ:

τοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου τοιχεία αρμόδιου υπαλλήλου

Πνομα : Πνομα :

Επϊνυμο: Επϊνυμο:

Τθλ. : Τθλ. :

e-mail : e-mail

Fax : Fax :

4. ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΕΓΓΑΦΑ

1.

2.

3.

5. ΡΑΑΤΘΜΑ(-ΤΑ) : (ςυνολικόσ αρικμόσ)

6. Θ ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ

ΣΤΘ ΧΩΑ ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ ΣΤΘ ΧΩΑ ΡΟΟΙΣΜΟΥ

Τόποσ και θμερομθνία: Υπογραφι: Σφραγίδα:

TC20A

ΚΟΙΝΘ / ΕΝΩΣΙΑΚΘ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΘ

Αποςτολι πλθροφοριών /  Ζγγραφα ςχετικά με τισ πράξεισ NCTS

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔIEΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

Ι. ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΙΙ. ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΣΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Θ ΑΙΤΘΣΘ
(ονομαςία και πλιρθσ διεφκυνςθ) (ονομαςία και πλιρθσ διεφκυνςθ)

ΙΙΙ. ΑΙΤΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ζλεγχοσ δειγμάτων για τον λόγο που αναφζρεται ςτο ςθμείο Γ ι Δ

Ραρακαλϊ να ελζγξετε

Α. Τθ γνθςιότθτα τθσ ςφραγίδασ και τθσ υπογραφισ

1.

ΕΔΕ ι ΣΕΔ    που επιςυνάπτεται

2. ςτθ κζςθ ΣΤ και/ι Η του αντιτφπου επιςτροφισ του ΕΔΕ ι ΣΕΔ    που επιςυνάπτεται

3. ςτθ κζςθ «Τελωνείο αναχϊρθςθσ» (κζςθ Γ) ςτο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ι ςτο δεφτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επιςυνάπτεται

4. ςτθ κζςθ «Τελωνείο αναχϊρθςθσ» (κζςθ Δ) ςτο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ι ςτο δεφτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επιςυνάπτεται

5. ςτθ κζςθ «Δζματα και περιγραφι των εμπορευμάτων» (κζςθ 31) ςτο αντίτυπο 4 του ΕΔΕ ι ςτο δεφτερο

αντίτυπο του ΣΕΔ    που επιςυνάπτεται

6. ςτο τιμολόγιο αρικ τθσ / ζγγραφο μεταφοράσ αρικ τθσ

(επιςυνάπτεται)

Β. Τθν ακρίβεια τθσ μνείασ που αναγράφεται

1. Στθ (Στισ) κζςθ(-εισ) (1)

2. Στο εμπορικό ζγγραφο αρικ τθσ    (επιςυνάπτεται)

Γ. Τθ γνθςιότθτα και τθν ακρίβεια τθσ ςυνθμμζνθσ εναλλακτικισ απόδειξθσ.

Δ. Ο ζλεγχοσ ηθτείται επειδι

1. δεν υπάρχει ςφραγίδα 2. δεν υπάρχει υπογραφι

3. θ ςφραγίδα είναι δυςανάγνωςτθ 4. θ κζςθ ζχει ςυμπλθρωκεί ελλιπϊσ

5. ζχουν πραγματοποιθκεί διαγραφζσ χωρίσ 6. το ζντυπο φζρει ξζςματα και/ι

να φζρουν μονογραφι και επικφρωςθ προςκικεσ

7. θ ςφραγίδα δεν αναγνωρίηεται 8. λείπει θ θμερομθνία για τθ χριςθ
ι

ι τον προοριςμό

9. άλλοι λόγοι (να διευκρινιςτοφν)

Τόποσ : Hμερομθνία:

Υπογραφι: (ςφραγίδα)

(1) Αναφζρατε τον αρικμό των κζςεων που αντιςτοιχοφν ςτον αιτοφμενο ζλεγχο

        

TC21 – ΑΙΤΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ

ςτθ κζςθ «Ζλεγχοσ από το τελωνείο προοριςμοφ» (κζςθ I) του αντιτφπου επιςτροφισ του 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΙV. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. Θ ςφραγίδα και θ υπογραφι είναι γνιςιεσ

Β. Το ζντυπο δεν προςκομίςτθκε ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ και

1. φαίνεται ότι θ ςφραγίδα πλαςτογραφικθκε ι παραποιικθκε

2. φαίνεται ότι θ ςφραγίδα τζκθκε παράτυπα

3. θ υπογραφι δεν είναι θ υπογραφι αρμόδιου υπαλλιλου των αρμόδιων αρχϊν

Γ. Οι μνείεσ είναι ακριβείσ

Δ. Οι μνείεσ είναι ανακριβείσ και οι ορκζσ μνείεσ είναι οι εξισ:

        

Ε. Ραρατθριςεισ:

1. θ ςφραγίδα είναι ευανάγνωςτθ 2. τζκθκε υπογραφι

3. ςυμπλθρϊκθκε θ κζςθ 4. οι διαγραφζσ μονογραφικθκαν και

επικυρϊκθκαν

5. τα ξζςματα και/ι οι προςκικεσ οφείλονταν ςε: 6. θ ςφραγίδα είναι γνιςια και μπορεί να

γίνει αποδεκτι

7. τζκθκε θμερομθνία 8. θ εναλλακτικι απόδειξθ πλθροί τισ

ςχετικζσ προχποκζςεισ και μπορεί 

9. άλλοι λόγοι (να διευκρινιςτοφν) να γίνει αποδεκτι

Τόποσ : Hμερομθνία:

Υπογραφι: (ςφραγίδα)

Σθμειώςεισ:

1. Για κάκε ζντυπο που πρζπει να ελεγχκεί απαιτείται χωριςτι αίτθςθ

2. Τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και οι απαντιςεισ πρζπει να παρζχονται με τθν αναγραφι ςταυροφ ςτισ κζςεισ 

που προβλζπονται για αυτόν το ςκοπό

3. Θ αρμόδια αρχι ςτθν οποία απευκφνεται θ αίτθςθ πρζπει να διαςφαλίηει ότι οι περιπτϊςεισ αντιμετωπίηονται 

κατά προτεραιότθτα

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΘ ΔIEΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ………………………………….

1. Αιτοφςα αρχι 2. Αρμόδια αρχι ςτθν οποία απευκφνεται θ αίτθςθ
(Ονομαςία και πλιρθσ διεφκυνςθ) (Ονομαςία και πλιρθσ διεφκυνςθ)

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ ΡΟΥ ΗΘΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΘΛΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΕΟΣΚΑΦΟΥΣ/TOY ΣΚΑΦΟΥΣ(*) ΡΑΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ/ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ(*):

Πνομα και διεφκυνςθ του δικαιοφχου τθσ ζγκριςθσ Αεροςκάφοσ/ςκάφοσ(*) και θμερομθνία αναχώρθςθσ

Αερολιμζνασ/λιμζνασ(*) αναχώρθςθσ

Είδοσ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4. ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ικανοποιθτικόσ ζλεγχοσ όλων των αποςτολϊν εκτόσ από τα παρακάτω είδθ:
(Συνθμμζνα δικαιολογθτικά ζγγραφα)

5. ΑΧΘ ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ:

Τόποσ : Υπογραφι:

Hμερομθνία: (ςφραγίδα)

(*) διαγράφεται θ περιττι μνεία

Θ παροφςα αίτθςθ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί μόνο για μια επιχείρθςθ, ζνα αεροςκάφοσ ι ζνα ςκάφοσ.

Μετά τθ ςυμπλιρωςι τθσ, θ αίτθςθ αποςτζλλεται ςτο τελωνείο που αναφζρεται ςτο ςθμείο 1.

TC21 (A)  -  ΑΙΤΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρικ. δθλωτικοφ

 αεροπορικισ/

καλάςςιασ

 μεταφοράσ

Αρικ. εμπορευματο-

κιβωτίων (ι ςθμεία 

& αρικμοί)

Ρεριγραφι Φορτίου Αρικμόσ δεμάτων Μάηα (kg) ι όγκοσ Δθλωκζν κακεςτώσ

(T1,T2,TF,TD,C,F,X)

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V      
(Κωδικοί απόρριψησ εγγφηςησ) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

G01 Δεν υπάρχει 

G02 Θ εγγφθςθ υπάρχει αλλά είναι άκυρθ 

G03 Άκυροσ κωδικόσ πρόςβαςθσ 

G04 Ο Κφριοσ υπόχρεοσ δεν είναι ίδιοσ με τον Κφριο Υπόχρεο τθσ εγγφθςθσ 

G05 Ο τίτλοσ μεμονωμζνθσ εγγφθςθσ ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί 

G06 Χριςθ Ρεριοριςμοφ. Δεν ιςχφει για εμπορεφματα υπό αναςτολι 

G07 Χριςθ Ρεριοριςμοφ. Δεν ιςχφει για ευαίςκθτα εμπορεφματα 

G08 Δεν ιςχφει για τθν Χϊρα Διζλευςθσ /Ρροοριςμοφ 

G09 Ανεπαρκι Ροςά εγγφθςθσ /αναφοράσ 

G010 Μεμονωμζνθ εγγφθςθ τριτεγγυθτι ζχει ιδθ χρθςιμοποιθκεί 

G011 Το Τελωνείο Αναχϊρθςθσ /Ρροοριςμοφ δεν αντιςτοιχεί (εγγφθςθ τφπου 2) 

G012 
Δθλωκείσ Κωδικόσ Συνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ # Κωδικόσ Συνδυαςμζνθσ 
Ονοματολογίασ εγγφθςθσ 

G013 Εγγφθςθ TIR μθ επαναχρθςιμοποιιςιμθ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ     
(Κωδικοί αιτημάτων και απαντήςεων πρόςθετων πληροφοριϊν κατά τη διαδικαςία ζρευνασ) 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ145 

1 Απαιτείται λεπτομερισ περιγραφι εμπορευμάτων 

2 Απαιτείται αντίγραφο του Τιμολογίου 

3 Απαιτείται αντίγραφο δθλωτικοφ ι Αεροπορικισ φορτωτικισ ι γνωςτοποίθςθσ 

4 Απαιτείται όνομα / διεφκυνςθ υπευκφνου για τισ διατυπϊςεισ ςτον Ρροοριςμό 

5 Απαιτείται παρακολοφκθςθ επιπρόςκετων πλθροφοριϊν 

6 Απαιτείται παρακολοφκθςθ επιπρόςκετων εγγράφων 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ144 

10 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 1: βλζπε ακόλουκο κείμενο 

11 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 1: μθ διακζςιμεσ 

20 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 2: διαβιβάςτθκαν όπωσ ηθτικθκε 

21 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 2: μθ διακζςιμεσ 

30 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 3:διαβιβάςτθκαν όπωσ ηθτικθκε 

31 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 3: μθ διακζςιμεσ 

40 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 4: βλζπε ακόλουκο κείμενο 

41 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 4: μθ διακζςιμεσ 

50 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 5: βλζπε ακόλουκο κείμενο 

51 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 5: μθ διακζςιμεσ 

60 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 6: διαβιβάςτθκαν όπωσ ηθτικθκε 

61 Αιτοφμενεσ πρόςκετεσ πλθροφορίεσ # 6: μθ διακζςιμεσ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ143 (Κωδικοί απαντιςεων) 

1 Άγνωςτθ κίνθςθ ςτον Ρροοριςμό 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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2 Ενδεχόμενθ Διπλι καταχϊρθςθ 

3 Αντίγραφο που επιςτράφθκε ςτισ: 

4 Αίτθμα για είςπραξθ οφειλισ ςτον Ρροοριςμό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ   
(Σελωνεία εγγφηςησ) 
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Α/Α ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΑΧΘ ΚΩΔΙΚΟΣ 

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ GR009901 

2 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΘΣ GR004019 

3 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ GR002015 

4 ΝΑΥΡΛΙΟΥ GR000402 

5 ΡΑΤΩΝ GR000701 

6 ΟΔΟΥ GR001202 

7 ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ GR001302 

8 ΚΘΡΩΝ ΕΒΟΥ GR001332 

9 ΧΑΛΚΙΔΑΣ GR001402 

10 ΒΕΟΙΑΣ GR001802 

11 ΘΑΚΛΕΙΟΥ GR001902 

12 ΘΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ GR002102 

13 ΚΑΒΑΛΑΣ GR002302 

14 ΚΑΣΤΟΙΑΣ GR002501 

15 ΚΕΚΥΑΣ GR002602 

16 ΚΟΙΝΘΟΥ GR003002 

17 ΣΥΟΥ GR003102 

18 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ GR003431 

19 ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ GR003502 

20 ΒΟΛΟΥ GR003702 

21 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ GR003802 

22 ΚΑΤΕΙΝΘΣ GR004201 

23 ΣΕΩΝ GR004701 

24 ΧΑΝΙΩΝ GR005302 

25 ΧΙΟΥ GR005401 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ  
(Πίνακασ ςυςχετιςμοφ θζςεων διαςάφηςησ – δελτίου TIR) 
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ΘΕΣΘ ΡΕΔΙΟΥ 
NCTS/TIR 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΘΣ ΔΕΛΤΙΟΥ TIR 

8 Αποςτολζασ (ςυνοδευτικά ζγγραφα) 

15α 
Χϊρα/χϊρεσ αναχϊρθςθσ (κζςθ 6 εξωφφλλου), 
Χϊρα/ χϊρεσ αναχϊρθςθσ (κζςθ 5 φφλλου) 

17α 
Χϊρα/χϊρεσ προοριςμοφ (κζςθ 7 εξωφφλλου) 
Χϊρα/χϊρεσ προοριςμοφ (κζςθ  6 φφλλου) 

18 
Αρικμόσ κυκλοφορίασ οχιματοσ (κζςθ 8 εξωφφλλου) 
Αρικμόσ κυκλοφορίασ οχιματοσ (κζςθ 7 φφλλου) 

44 
Ριςτοποιθτικό/ ά καταλλθλότθτασ για τελωνειακι ςφράγιςθ (κζςθ 9 εξωφφλλου) 
Συνοδευτικά ςυνθμμζνα ζγγραφα (κζςθ 8 φφλλου) 

19 και 31 
Αρικμόσ εμπορευματοκιβωτίου/ ων (κζςθ 10 εξωφφλλου) 
Εμπορευματοκιβϊτιο, δζματα ςθμεία και αρικμοί (κζςθ 9 φφλλου) 

31 Είδοσ δεμάτων (κζςθ 10 φφλλου) 

31 Ρλικοσ δεμάτων (κζςθ 10 φφλλου) 

31 Αναλυτικι περιγραφι εμπορευμάτων (κζςθ 10 φφλλου)3 

32 Αρικμόσ είδουσ 

33 Κωδικόσ Εναρμονιςμζνθσ ονοματολογίασ 

35 Μεικτό βάροσ (κζςθ 11 φφλλου) 

44 Αρικμόσ δελτίου TIR (κζςθ 1 φφλλου) 

50 Κάτοχοσ δελτίου TIR (κζςθ 4 φφλλου) 

50 Τόποσ και θμερομθνία (κζςθ 14 φφλλου) 

Δ Αρικμόσ ςφραγίδασ και ταυτότθτα (κζςθ 16 φφλλου) 

Γ4 Τελωνείο αναχϊρθςθσ/ ειςόδου (κζςθ 18 φφλλου) 

Δ Ρροκεςμία (κζςθ 20 φφλλου) 

                                                           

3 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ TIR ςτθ κζςθ αυτι αναγράφεται θ ζνδειξθ «Βαρζα και ογκϊδθ». 
Αναγράφεται επίςθσ θ ζνδειξθ T2L για τον κοινοτικό χαρακτιρα των εμπορευμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 
319 των διατάξεων εφαρμογισ ΚΑΝ (ΕΚ)2454/93.  

4 (εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα ο κωδικόσ) 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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ΘΕΣΘ ΡΕΔΙΟΥ 
NCTS/TIR 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΘΣ ΔΕΛΤΙΟΥ TIR 

MRN Αρικμόσ καταχϊρθςθσ τελωνείου αναχϊρθςθσ/ ειςόδου (κζςθ 21 φφλλου) 

53 Τελωνείο Ρροοριςμοφ (κζςθ 22 φφλλου) 
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