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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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ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΟ ΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

              

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 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 xi 
 

 

 

ΚΩΔ. ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΑΦΙΑ 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΜΘΝΥΜΑΤΟΣ 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΡΟ ΡΟΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

              

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:

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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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. 

 

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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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



 

 xxvi 
 

 

 

 

 

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) 

 

  

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 xxx 
 

 

 

 

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) 

 

  

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 xxxii 
 

 

 

 

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



 

 xxxiii 
 

 

 

2 Ενδεχόμενθ Διπλι καταχϊρθςθ 

3 Αντίγραφο που επιςτράφθκε ςτισ: 

4 Αίτθμα για είςπραξθ οφειλισ ςτον Ρροοριςμό 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ   
(Σελωνεία εγγφηςησ) 

 

  

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ



 

 xxxv 
 

 

 

 

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) 

 

  

ΑΔΑ: ΩΣΘΠ46ΜΠ3Ζ-4ΛΟ
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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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