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ΘΕΜΑ : Οδθγίεσ εφαρμογισ τθσ αρικμ. ΔΣΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 

(ΦΕΚ Βϋ4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΗΜΘ-265) Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ των 

ςυναρμόδιων Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 

Ενθμζρωςθσ, με κζμα «Σελωνειακζσ διαδικαςίεσ για τισ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ μζςω του 

Φορζα Παροχισ Κακολικισ Τπθρεςίασ». 

ΧΕΣ.:  α) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1188339 ΕΞ 2016/23-12-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίθςθ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ αναφορικά με τισ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ για τισ ταχυδρομικζσ 

αποςτολζσ μζςω του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ (ΦΡΚΥ)». 

β) Θ αρικμ. Δ19Α 5041356 /28-11-2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ : Θεςμικό 

πλαίςιο και επιχειρθςιακι διαχείριςθ ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον του  ICISnet». 

γ) Θ αρικμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5-4-2017 «Οδθγίεσ για τθν ζκδοςθ άδειασ 

ςυνολικισ εγγφθςθσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 

Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)». 

δ) Θ αρικμ. ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016 / 28-4-2016 Εγκφκλιοσ «Ρροςωρινι εναπόκεςθ 

εμπορευμάτων ςε εγκαταςτάςεισ προςωρινισ εναπόκεςθσ ι άλλουσ εγκεκριμζνουσ χϊρουσ- - 

http://www.aade.gr/
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Ρροχποκζςεισ, όροι, διαδικαςία λειτουργίασ εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ 

εμπορευμάτων υπό τθν διαχείριςθ άλλων, πλθν των Τελωνειακϊν Αρχϊν φυςικϊν ι νομικϊν 

προςϊπων και προχποκζςεισ και όροι ζγκριςθσ άλλων, εκτόσ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ 

εναπόκεςθσ χϊρων, για τθν προςωρινι εναπόκεςθ εμπορευμάτων». 

ε) Το αρ. ΔΤΔ Α 1071018 ΕΞ 2017/ 10-05-2017 ζγγραφο «Ραρζχονται οδθγίεσ για 

τθν αδειοδότθςθ των ΓΕΤΑ των ΕΛΤΑ». 

 

Με τθν εν κζματι ΚΥΑ επζρχονται οι ακόλουκεσ βαςικζσ αλλαγζσ ςτισ τελωνειακζσ 

διαδικαςίεσ των ταχυδρομικϊν αποςτολϊν μζςω του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ Υπθρεςίασ: 

α) εναρμονίηονται πλιρωσ οι ςχετικζσ τελωνειακζσ διαδικαςίεσ προσ τθν ενωςιακι 

τελωνειακι νομοκεςία,  

β) προςαρμόηεται ο ΦΡΚΥ ςτο θλεκτρονικό περιβάλλον διεξαγωγισ τελωνειακϊν 

διαδικαςιϊν, όπωσ ζχει διαμορφωκεί με τθ κζςθ ςε παραγωγικι λειτουργία του ICISnet, 

γ) κακιερϊνεται ολοκλθρωμζνθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ τθσ διακίνθςθσ των 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων από τθ ςτιγμι τθσ ειςόδου τουσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ 

Ε.Ε., 

δ) απλοποιοφνται και επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ που κα ζχουν ωσ ςυνζπεια αφενόσ τθν 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και προςταςία των πολιτϊν και αφετζρου τθν καλφτερθ διαςφάλιςθ 

τθσ είςπραξθσ δαςμϊν και φόρων και  

ε) διευκολφνονται οι εξαγωγζσ μζςω ΦΡΚΥ για αντικείμενα αξίασ ζωσ του ςτατιςτικοφ ορίου 

(επί του παρόντοσ 1.000 ευρϊ) προσ όφελοσ των οικονομικϊν φορζων που 

δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και προϊκθςθσ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Αϋ44/7-3-2012) φορζασ παροχισ 

κακολικισ υπθρεςίασ (εφεξισ ΦΠΚΤ) ςτθ χϊρα μασ παραμζνει ζωσ τισ 31.12.2028 θ ΕΛΤΑ Α.Ε.. 

 

Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ εν κζματι ΚΥΑ, θ οποία τίκεται 

ςε ιςχφ από 21/6/2017: 
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Οριςμοί 
(άρθρο 2) 

 

Στο άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ αναφζρονται αναλυτικά οι οριςμοί για τα αντικείμενα που ρυκμίηονται 

με αυτι. Ρεραιτζρω επιςθμαίνεται όςον αφορά ςτον οριςμό για το «ταχυδρομικό αντικείμενο» 

(ςθμείο 12 του εν λόγω άρκρου) ότι εξειδικεφεται ςτο άρκρο 2 του Ν. 4053/2012, ςφμφωνα με 

το οποίο τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πζραν των αντικειμζνων αλλθλογραφίασ, 

βιβλία, καταλόγουσ, εφθμερίδεσ, περιοδικά και ταχυδρομικά δζματα που περιζχουν 

εμπορεφματα με ι χωρίσ εμπορικι αξία, ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και τθσ Ραγκόςμιασ Ταχυδρομικισ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ιςχφει. 

Επίςθσ ςτο άρκρο 15 τθσ Ραγκόςμιασ Ταχυδρομικισ Σφμβαςθσ προςδιορίηονται τα μθ 

αποδεκτά αντικείμενα και οι απαγορεφςεισ που αφοροφν ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ 

αντικειμζνων πχ. ηϊντα ηϊα, εκρθκτικά, εφφλεκτα, ι ραδιενεργά υλικά και επικίνδυνα αγακά. 

Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ακολουκείται θ προβλεπόμενθ ταχυδρομικι διαδικαςία (ςφνταξθ 

δελτίου ελζγχου, επιςτροφι ςτθ χϊρα προζλευςθσ κλπ) και δεν προχωράει ο εκτελωνιςμόσ 

τουσ. Επειδι το ςυγκεκριμζνο άρκρο προβλζπει και οριςμζνεσ εξαιρζςεισ για τισ οποίεσ 

επιτρζπεται θ μεταφορά, όπωσ είναι οι μζλιςςεσ, βδζλλεσ και μεταξοςκϊλθκεσ, ςε κάκε 

παρόμοια ειδικι περίπτωςθ ι αν υπάρχουν αμφιβολίεσ για τθν αποδοχι τουσ ι μθ, το τελωνείο 

επικοινωνεί με τθν αρμόδια Δ/νςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ των ΕΛΤΑ (Δ/νςθ Διεκνοφσ 

Ταχυδρομείου). 

 

Ο Φ.Π.Κ.Τ. ωσ διαςαφιςτισ / τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ 
(άρθρα 3και 4) 

Τα εν λόγω άρκρα παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτο Φ.Ρ.Κ.Υ. να λειτουργεί είτε ωσ διαςαφιςτισ 

είτε ωσ τελωνειακόσ αντιπρόςωποσ, άμεςοσ ι ζμμεςοσ. Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. κα λειτουργεί τουλάχιςτον 

για το πρϊτο διάςτθμα εφαρμογισ τθσ νζασ ΚΥΑ ωσ άμεςοσ αντιπρόςωποσ των παραλθπτϊν 

των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, κατόπιν απόφαςισ του.  

Διευκρινίηεται ότι, για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ζκπτωςθσ του φόρου προςτικεμζνθσ 

αξίασ κατά τθν ειςαγωγι από υποκείμενα ςτο φόρο πρόςωπα που διακζτουν τθν κυριότθτα των 

εμπορευμάτων (άρκρο 30 του Ν.2859/2000 «Κϊδικασ ΦΡΑ»), το οικείο παραςτατικό πρζπει να 

ζχει υποβλθκεί ςτο όνομά τουσ.  

Επίςθσ, με βάςθ το άρκρο 19 παράγραφοσ 3 του Ενωςιακοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα 

(Καν. 952/2013), οι τελωνειακζσ αρχζσ δεν απαιτοφν κάκε φορά τθν εξουςιοδότθςθ του 

παραλιπτθ, ςυνεπϊσ αυτι κεωρείται «τεκμαιρόμενθ» κατά τθν υποβολι του ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ. 
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Πςον αφορά ςτθν υποβολι ςυνικουσ διαςάφθςθσ (κανονικό ΕΔΕ) απαιτείται θλεκτρονικι 

εξουςιοδότθςθ μζςω του αντίςτοιχου υποςυςτιματοσ εξουςιοδοτιςεων του ICISnet. 

Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. επικοινωνεί με τον παραλιπτθ για τθν απόκτθςθ όλων των απαιτοφμενων 

πλθροφοριϊν και τυχόν αδειϊν-πιςτοποιθτικϊν που απαιτοφνται για τον εκτελωνιςμό 

προκειμζνου να προβεί ςτον εκτελωνιςμό και ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων που είτε δεν ζχουν επικολλθμζνεσ τελωνειακζσ δθλϊςεισ CN22/CN23 είτε αυτζσ 

ζχουν ελλιπείσ πλθροφορίεσ που δεν επαρκοφν για τθ ςυμπλιρωςθ τελωνειακοφ παραςτατικοφ 

ειςαγωγισ. 

Θ εξουςιοδότθςθ δίδεται από τον παραλιπτθ ςτο Φ.Ρ.Κ.Υ. κατά τθν επίδοςθ του 

ταχυδρομικοφ αντικειμζνου με το υπόδειγμα για τον τελωνειακό αντιπρόςωπο που 

κακιερϊκθκε με τθν αρ. πρωτ. Δ19Γ  5044128 ΕΞ 2012 /23-11-2012 ΕΔΥΟ. Συνεπϊσ ο ζλεγχοσ 

από τισ τελωνειακζσ αρχζσ κατά τθν επαλικευςθ τθσ διαςάφθςθσ δε ςυμπεριλαμβάνει τον 

ζλεγχο τθσ εξουςιοδότθςθσ, κακϊσ αυτι υπάρχει ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. 

υποχρεοφται να τθρεί ςε αρχείο τισ εξουςιοδοτιςεισ και να τισ κακιςτά διακζςιμεσ ςτο 

τελωνείο ςε ενδεχόμενο εκ των υςτζρων ζλεγχο.   

Σθμειϊνεται ότι οι οδθγίεσ που παρζχονται με τθν παροφςα εγκφκλιο αφοροφν τισ 

τελωνειακζσ διαδικαςίεσ για τισ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ που εφαρμόηει ο Φ.Ρ.Κ.Υ. και δε 

κίγεται το δικαίωμα τελωνιςμοφ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων και παραλαβισ τουσ  από 

τουσ παραλιπτεσ, εφόςον το επικυμοφν, χωρίσ τθ διαμεςολάβθςθ του Φ.Ρ.Κ.Υ.. 

 

Γραφεία Εκτελωνιςμοφ Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων (Γ.Ε.Σ.Α.) 
(άρθρο 5) 

1) Διαδικαςία αδειοδότθςθσ για προςωρινι εναπόκεςθ 

Τα Γραφεία Εκτελωνιςμοφ Ταχυδρομικϊν Αντικειμζνων (ΓΕΤΑ) των ΕΛΤΑ είναι οι χϊροι 

προςκόμιςθσ και προςωρινισ εναπόκεςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων υπό τθν 

αποκλειςτικι διαχείριςθ του Φ.Ρ.Κ.Υ., οι οποίοι εγκρίνονται και λειτουργοφν,  ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ ανωτζρω δ) ςχετικισ και με βάςθ τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ για 

τθν αδειοδότθςθ των ΓΕΤΑ που δόκθκαν με τθν ανωτζρω (ε) ςχετικι. 

Με βάςθ τα ανωτζρω εκδίδονται τρεισ (3) ξεχωριςτζσ άδειεσ προςωρινισ εναπόκεςθσ για 

τα ΓΕΤΑ ςτισ περιοχζσ Ακθνϊν, Ρειραιά και Θεςςαλονίκθσ, κακϊσ και τρεισ (3) αντίςτοιχα άδειεσ 

ςυνολικισ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με τθν ανωτζρω γ) 

ςχετικι. 

Επιςθμαίνεται ότι:  
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α) οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ (ωσ τελωνεία εγγφθςθσ) κα πρζπει 

να επιτθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται ανά πάςα ςτιγμι από 

τον κάτοχο των αδειϊν ςυνολικισ εγγφθςθσ και υπόχρεο προσ παροχι τθσ κακϊσ και τθν 

τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από τισ εν λόγω άδειεσ (άρκρο 23.5 του 

Καν.952/2013 – Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ). 

β) ςτθν περίπτωςθ αναςτολισ ι ανάκλθςθσ άδειασ ςυνολικισ εγγφθςθσ από τθ μια αρμόδια 

αρχι (Τελωνείο εγγφθςθσ), θ οποία ςυνεπάγεται τροποποίθςθ ι ανάκλθςθ και τθσ άδειασ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ που τθ χρθςιμοποιεί, κα γνωςτοποιείται άμεςα και ςτθν άλλθ 

αρμόδια αρχι, προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν, ενδεχομζνωσ, ανάλογεσ ςχετικζσ ενζργειεσ. 

2) Λειτουργία Γ.Ε.Σ.Α. ςτισ περιοχζσ Ακθνϊν, Πειραιά, Θεςςαλονίκθσ 

 Γ.Ε.Τ.Α. Τελωνείου Αερ/να «Ελ. Βενιηζλοσ» : Αρμόδιο για τα ταχυδρομικά αντικείμενα 

που μεταφζρονται αεροπορικϊσ, και ςε δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ το 

Τελωνείο Αερολιμζνα «Ελ. Βενιηζλοσ» αποδζχεται και οδικϊσ μεταφερόμενα 

ταχυδρομικά αντικείμενα που παραλαμβάνονται από το Γ.Ε.Τ.Α. ςτον Αερολιμζνα «Ελ. 

Βενιηζλοσ». 

 Γ.Ε.Τ.Α. Γϋ Τελωνείου Ειςαγωγισ Ρειραιά :Αρμόδιο για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που 

μεταφζρονται οδικϊσ, καλαςςίωσ ι ςιδθροδρομικϊσ, εκτόσ από αυτά που προορίηονται 

για τισ περιοχζσ τθσ Θεςςαλίασ, Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

 Γ.Ε.Τ.Α. Αϋ Τελωνείου Ειςαγωγϊν-Εξαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ: Αρμόδιο για τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφζρονται οδικϊσ και ςιδθροδρομικϊσ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, κακϊσ και αυτά που μεταφζρονται με οποιοδιποτε τρόπο μεταφοράσ ςε 

άλλα Γ.Ε.Τ.Α., πλθν τθσ Θεςςαλονίκθσ, αλλά με προοριςμό τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ 

Θεςςαλίασ, Μακεδονίασ και Θράκθσ.  

3) Μεταβολζσ ςτα ΓΕΣΑ 

Επιτρζπεται θ ίδρυςθ, κατάργθςθ, μεταφορά Γ.Ε.Τ.Α. κακϊσ και θ επζκταςθ των 

αρμοδιοτιτων τουσ για εξερχόμενα αντικείμενα, κατόπιν απόφαςθσ του Φ.Ρ.Κ.Υ.  υπό τθν 

αίρεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. 

4) Τπθρεςία Εκτελωνιςμοφ Δεμάτων (ΤΕΔ) Ρόδου 

Από 21/6/2017 θ ΥΕΔ όδου παφει να λειτουργεί, λόγω κατάργθςθσ από τθν 31/12/2016 

των μειωμζνων ςυντελεςτϊν ΦΡΑ που ίςχυαν για οριςμζνα νθςιά τθσ Δωδεκανιςου. Ρροσ το 

ςκοπό αυτό, το Τελωνείο όδου ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια υπθρεςία των ΕΛΤΑ για τθν ΥΕΔ 

όδου μεριμνοφν για τθν τακτοποίθςθ τυχόν εκκρεμοτιτων παρελκόντων ετϊν και 

βεβαιωκειςϊν οφειλϊν ζωσ 20/6/2017, τελευταία θμερομθνία λειτουργίασ τθσ ΥΕΔ όδου.  
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Διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων  
(άρθρο 8) 

 

1. Πταν θ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων γίνεται από τον Φ.Κ.Ρ.Υ.,  ακολουκοφνται  

απλουςτευμζνεσ διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ (άρκρα 288-290 Καν. ΕΕ 

2447/2016).Οι ίδιεσ διαδικαςίεσ ακολουκοφνται και όταν θ μεταφορά των εν λόγω 

αντικειμζνων πραγματοποιείται από ςυμβαλλόμενο μεταφορζα και ςτα ζγγραφα μεταφοράσ 

αναφζρεται ωσ αποςτολζασ ι παραλιπτθσ ο ΦΚΡΥ. 

Ειδικότερα : 

α. Κακεςτϊσ εξωτερικισ διαμετακόμιςθσ 

Ρρόκειται για τθ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων τα οποία δεν ζχουν τον ενωςιακό 

χαρακτιρα (αντικείμενα τρίτων χωρϊν ι ενωςιακά αντικείμενα για τα οποία ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι διατυπϊςεισ εξαγωγισ), τα οποία αποςτζλλονται από/προορίηονται για άλλο 

κράτοσ μζλοσ. Στα αντικείμενα αυτά, ςτα ςυνοδευτικά τουσ ζγγραφα και ςτισ ειδικζσ 

τελωνειακζσ διαςαφιςεισ CN22/CN23 τίκεται θ παρακάτω κίτρινθ  ετικζτα που προβλζπεται  

ςτο Ραράρτθμα 72-01 του Καν. ΕΕ 2447/2015 : 

 

β. Απόδειξθ ενωςιακοφ χαρακτιρα 

 Εάν ςτθν ίδια  ταχυδρομικι ςυςκευαςία περιλαμβάνονται ενωςιακά και μθ ενωςιακά είδθ, για 

τα είδθ που ζχουν τον ενωςιακό τελωνειακό χαρακτιρα εκδίδεται πιςτοποιθτικό (Τ2L), το 

οποίο είτε περιλαμβάνεται ςτθ ςυςκευαςία και αποςτζλλεται μαηί με το αντικείμενο, είτε 

αποςτζλλεται ςτον παραλιπτθ του αντικειμζνου με ςκοπό να προςκομιςτεί ςτισ τελωνειακζσ 

αρχζσ του κράτουσ μζλουσ προοριςμοφ. Στθν περίπτωςθ όπου το πιςτοποιθτικό Τ2L 
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αποςτζλλεται μαηί με το ταχυδρομικό αντικείμενο, αναγράφεται ςχετικι μνεία  πάνω ςτθ 

ςυςκευαςία του εν λόγω αντικειμζνου.  

Αποδεικτικό του ενωςιακοφ χαρακτιρα των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων εκδίδεται και ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου ενωςιακά ταχυδρομικά αντικείμενα αποςτζλλονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ 

μζςω μιασ εκ των χωρϊν κοινισ διαμετακόμιςθσ (π.χ. Ελβετία).  

γ. Κακεςτϊσ εςωτερικισ διαμετακόμιςθσ 

Ρρόκειται για τθ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων που ζχουν τον ενωςιακό χαρακτιρα 

και είτε διακινοφνται μεταξφ των ειδικϊν φορολογικϊν εδαφϊν, είτε αποςτζλλονται 

από/προοριηονται για ειδικά φορολογικά εδάφθ. Στα αντικείμενα αυτά, ςτα ςυνοδευτικά  τουσ  

ζγγραφα και ςτισ ειδικζσ τελωνειακζσ διαςαφιςεισ CN22/CN23 τίκεται, θ παρακάτω κίτρινθ  

ετικζτα που προβλζπεται  ςτο Ραράρτθμα 72-02 του Καν. ΕΕ 2447/2015 : 

 

 

 

2.Θ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων  από τον  Φ.Κ.Ρ.Υ μεταξφ Γ.Ε.Τ.Α., πραγματοποιείται 

με τθν επικόλλθςθ τθσ κίτρινθσ ετικζτασ και τθ χριςθ των απλουςτευμζνων διαδικαςιϊν 

διαμετακόμιςθσ που περιγράφονται ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ 1.α, 1β και 1.γ. Ρζραν των 

διαδικαςιϊν αυτϊν και για ςκοποφσ εξαςφάλιςθσ τθσ τελωνειακισ επιτιρθςθσ 

πραγματοποιείται τελωνειακι ςφράγιςθ, θ οποία δφναται να γίνεται ανά ςυςκευαςία,  ανά 

ταχυδρομικό ςάκο ι κιβϊτιο. Ο αρικμόσ/οί των τελωνειακϊν ςφραγίδων ςθμειϊνονται ςτθ 

Συνοδευτικι Κατάςταςθ Διαμετακόμιςθσ θ οποία ςυνοδεφει τθν αποςτολι και θ οποία 

περιλαμβάνει τα διακινοφμενα ταχυδρομικά αντικείμενα. 

 

3. Πταν θ διακίνθςθ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων δεν γίνεται από τον Φ.Κ.Ρ.Υ., αλλά από άλλο 

φορζα ι ιδιωτικι εταιρεία παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν ακολουκοφνται οι κανονικζσ 
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διαδικαςίεσ του κακεςτϊτοσ διαμετακόμιςθσ, όπωσ, κατά περίπτωςθ περιγράφονται, ςτισ 

ιςχφουςεσ  διατάξεισ για το κακεςτϊσ. 

Παράδειγμα 

Ταχυδρομικά αντικείμενα που προζρχονται από τισ Θ.Ρ.Α. και διακινοφνται με μζςα του 

Φ.Κ.Ρ.Υ. μεταξφ Γ.Ε.Τ.Α Θεςςαλονίκθσ και τθσ Σόφιασ (Βουλγαρία).Εφαρμόηεται θ διαδικαςία 

που περιγράφεται ςτο ςθμείο 1.α (επικόλλθςθ κίτρινθσ ετικζτασ επί των αντικειμζνων και των 

ςυνοδευτικϊν τουσ εγγράφων). 

 

Είςοδοσ–προςκόμιςθ-προςωρινι εναπόκεςθ 
(άρθρα 6 και 7) 

 

1) Διαδικαςία ειςόδου –προςκόμιςθσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων:  

 Άφιξθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων, κλειςμζνων ςε ταχυδρομικζσ ςυςκευαςίεσ ςτα 

Γ.Ε.Τ.Α.. 

 Οι ταχυδρομικζσ ςυςκευαςίεσ (βαςικά πλαςτικά κάνιςτρα - trays, ςάκοι) ςαρϊνονται ςτο 

ταχυδρομικό ςφςτθμα IPS (διεκνζσ ταχυδρομικό ςφςτθμα που ανταλλάςει μθνφματα με τα 

άλλα ταχυδρομεία). Από το IPS παράγεται θ «Θμεριςια Αναλυτικι Κατάςταςθ 

Αφικνοφμενων Σαχυδρομικϊν υςκευαςιϊν» όπωσ προβλζπεται ςτο Υπόδειγμα 1 του 

Ραραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ, θ οποία επζχει κζςθ τελωνειακοφ δθλωτικοφ. Συνεπϊσ δεν 

υποβάλλεται ξεχωριςτό δθλωτικό ςτο υποςφςτθμα δθλωτικϊν του ICISnet. 

 Θ «Θμεριςια Αναλυτικι Κατάςταςθ Αφικνοφμενων Ταχυδρομικϊν Συςκευαςιϊν» 

υποςτθρίηεται από τα ςυνοδευτικά ζγγραφα διακίνθςθσ ταχυδρομικϊν αποςτολϊν (CN 16, 

CN 31, CN 33, CN 37, CN 38, CN 41, CP 87) και υπογράφεται από το Φ.Ρ.Κ.Υ. και το 

διαχειριςτι τθσ εκάςτοτε αποκικθσ.  

 Για τισ αεροπορικϊσ αφικνοφμενεσ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ, επιπλζον υποςτθρικτικό 

αποτελεί το Ρρωτόκολλο Εκφόρτωςθσ, Μεταφοράσ και Ραραλαβισ Ταχυδρομικϊν 

Αποςτολϊν που ςυντάςςεται κατά τθν παράδοςθ των ταχυδρομικϊν ςυςκευαςιϊν από τθν 

εκάςτοτε μεταφορικι εταιρεία και υπογράφεται από το Φ.Ρ.Κ.Υ. και το διαχειριςτι τθσ 

αποκικθσ τθσ εταιρείασ επίγειασ εξυπθρζτθςθσ (handler).  

 Για τισ καλαςςίωσ αφικνοφμενεσ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ (ΓΕΤΑ Ρειραιά) επιπλζον 

υποςτθρικτικά αποτελοφν τα παραςτατικά παράδοςθσ ταχυδρομικϊν καλάςςιων 

αποςτολϊν που ςυντάςςονται από τουσ ναυτιλιακοφσ πράκτορεσ. 
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 Θ «Θμεριςια Αναλυτικι Κατάςταςθ Αφικνοφμενων Ταχυδρομικϊν Συςκευαςιϊν» είναι 

μοναδικι για κάκε μζρα και δε λαμβάνει αφξουςα αρίκμθςθ Καταχϊρθςθσ. Τθρείται δε 

ςτο αρχείο του Φ.Ρ.Κ.Υ. μαηί με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα που τθν υποςτθρίηουν  ςε 

πρωτότυπθ μορφι για 3 χρόνια, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι. Ο τελωνειακόσ ζλεγχοσ 

και οποιαδιποτε αναηιτθςθ πραγματοποιείται με κριτιριο τθν θμερομθνία άφιξθσ. 

 Στθ ςυνζχεια οι ταχυδρομικζσ ςυςκευαςίεσ που προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ 

κατευκφνονται ςτθν είςοδο ειδικά οριοκετθμζνου χϊρου όπου και αποςφραγίηονται 

(ανοίγονται) παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου. Υπάρχουν δφο διακριτζσ ροζσ:  

- μία για δζματα και EMS  

- μία για επιςτολικό ταχυδρομείο που περιλαμβάνει τα απλά και τα ειδικισ διαχείριςθσ 

αντικείμενα :ςυςτθμζνα / αςφαλιςμζνα / αντικαταβολζσ.  

 Πλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα προςκομίηονται «φυςικά» ςτο τελωνείο, εκτόσ από τισ 

εξισ 3 κατθγορίεσ:  

α) Κάρτεσ και επιςτολζσ που περιζχουν αποκλειςτικά προςωπικά μθνφματα. 

β) Επιςτολζσ για τυφλοφσ. 

γ) Ζντυπα που δεν υπόκεινται ςε ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ και Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφθμιςτικά ζντυπα, 

κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενθμερωτικά φυλλάδια κλπ. 

 Με τθν αποςφράγιςθ διενεργείται θ πρϊτθ διαλογι. Θ αποςφράγιςθ και διαλογι 

διενεργείται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ από 8 π.μ. ζωσ 8 μ.μ., και μόνο με τθν 

παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου. Στα Γ.Ε.Τ.Α. πλθν του Αεροδρομίου Ελ. Βενιηζλοσ, θ 

απογευματινι βάρδια διατθρείται, εφόςον υπάρχει αντίςτοιχοσ όγκοσ ειςερχόμενων 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων.  Εφόςον ςυντρζχει ανάγκθ, για τα Σάββατα και τισ Κυριακζσ, 

το ωράριο διαλογισ κακορίηεται με ςυνεννόθςθ μεταξφ του Γ.Ε.Τ.Α. και τθσ αρμόδιασ 

τελωνειακισ αρχισ. 

 Στο ςτάδιο τθσ διαλογισ διαχωρίηονται από τον τελωνειακό υπάλλθλο τα αντικείμενα που 

κα μπουν ςτθν προςωρινι εναπόκεςθ από εκείνα που χαρακτθρίηονται ελεφκερα, δθλαδι 

δεν υπόκεινται ςε δαςμοφσ/φόρουσ (είναι κάτω από τα αντίςτοιχα όρια ατζλειασ από ΦΡΑ 

/ δαςμό) και δεν εμπίπτουν ςε απαγόρευςθ ι περιοριςμό.  

 Τα ελεφκερα αντικείμενα κεωροφνται ότι ζχουν τεκεί ςε ελεφκερθ κυκλοφορία με τθν 

προςκόμιςι τουσ ςτο τελωνείο και ςυνεχίηουν τθν πορεία τουσ ςτο δίκτυο διανομισ των 

ΕΛΤΑ για να παραδοκοφν ςτουσ παραλιπτεσ.  
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Ο τελωνειακόσ υπάλλθλοσ που διενεργεί τθ διαλογι ςυντάςςει ςχετικι πράξθ πάνω ςτο 

αντίςτοιχο πρωτόκολλο μετά τθν ολοκλιρωςθ του διαχωριςμοφ και κζτει ςε κάκε 

ελεφκερο αντικείμενο αυτοκόλλθτο με πράςινο χρϊμα «Ελεφκερο», τθν ευκφνθ για τθν 

προμικεια των οποίων ζχει το τοπικό ΓΕΤΑ. 

Μεταβατικά, ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ προμικεια των αυτοκόλλθτων, μπορεί να 

χρθςιμοποιείται ςφραγίδα του τελωνείου με τθν ζνδειξθ «Ελεφκερο». 

 

2) Προςωρινι εναπόκεςθ 

 Μετά τθν πρϊτθ διαλογι και το διαχωριςμό των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςτα 

ελεφκερα που δεν υπόκεινται ςε δαςμοφσ και φόρουσ  (είναι κάτω από τα αντίςτοιχα όρια 

ατζλειασ από ΦΡΑ/δαςμό) και δεν εμπίπτουν ςε απαγόρευςθ ι περιοριςμό και 

παραδίδονται ςτουσ  παραλιπτεσ τουσ, όλα τα υπόλοιπα ειςζρχονται ςτθν προςωρινι 

εναπόκεςθ.   

 Επιπλζον, ςτθν προςωρινι εναπόκεςθ ειςζρχονται και τα ταχυδρομικά αντικείμενα που 

είτε δεν ζχουν επικολλθμζνεσ τελωνειακζσ δθλϊςεισ CN22/CN23 είτε αυτζσ ζχουν ελλιπείσ 

πλθροφορίεσ ωσ προσ το περιεχόμενο ι τθν αξία, όπου και παραμζνουν μζχρι να 

παραςχεκοφν οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ από τουσ παραλιπτεσ προσ τα ΕΛΤΑ ϊςτε να 

προχωριςουν ςτον εκτελωνιςμό. Θ προκεςμία για τθν παροχι αυτϊν των ςτοιχείων είναι 

ζνασ (1) μινασ και αν παρζλκει άπρακτθ, τα αντικείμενα επιςτρζφονται ςτον αποςτολζα με 

τθ διαδικαςία επανεξαγωγισ ι διαμετακόμιςθσ. Στθν περίπτωςθ που κατόπιν τθσ 

επικοινωνίασ με τον παραλιπτθ, διαπιςτϊνεται ότι πρόκειται για αντικείμενα αξίασ 

μικρότερθσ από τα όρια ατζλειασ και δεν εμπίπτουν ςε απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ ι 

μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, απελευκερϊνονται με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο για τθν απελευκζρωςθ αντικειμζνων κατά τθν πρϊτθ διαλογι. 

 Για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ ςχετικι 

διαγραμματικι απεικόνιςθ, κατά τα πρότυπα τθσ μεκοδολογίασ του Οδθγοφ του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Τελωνείων και τθσ Ραγκόςμιασ Ταχυδρομικισ Ζνωςθσ  (WCO-UPU 

Postal Customs Guide ζκδοςθ 06/2014). 

 

3) Καταχϊρθςθ ςτο Βιβλίο Αποκικθσ 

 Τα αντικείμενα που ειςζρχονται ςτθν αποκικθ προςωρινισ εναπόκεςθσ ςαρϊνονται και 

ειςάγονται ςε αρικμθμζνο container (κινθτι κζςθ τελωνείου). Σε όςα αντικείμενα δεν 

ζχουν barcode, γίνεται επικόλλθςθ barcode και ςτθ ςυνζχεια ςαρϊνονται και ειςάγονται 
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ςτθ κινθτι κζςθ αποκικθσ τελωνείου. Θ ςάρωςθ αυτι γίνεται ςτο φςτθμα Εκτελωνιςμοφ 

Σαχυδρομικϊν Αντικειμζνων του Φ.Ρ.Κ.Υ. (εφεξισ ΣΕΤΑ).  

 Σε κάκε barcode αποδίδεται από το ςφςτθμα ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ καταχϊρθςθσ 

λογιςτικισ αποκικθσ (ΑΚΛΑ) ςε αφξουςα ςειρά. Σε αυτό το ςτάδιο ςτο Βιβλίο Αποκικθσ 

εμφανίηονται: ο ΑΚΛΑ, θ θμερομθνία ειςόδου και το barcode. 

 Εξυπακοφεται ότι τα αντικείμενα που παραμζνουν ςτθν κατάςταςθ τθσ προςωρινισ 

εναπόκεςθσ, επιτρζπεται να διακινθκοφν ςτο δίκτυο των ΕΛΤΑ μόνο εφόςον προθγθκεί 

απελευκζρωςι τουσ από το Τελωνείο. 

 

Ειςαγωγι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων– Τποβολι τελωνειακϊν παραςτατικϊν 
(άρθρο 9) 

 

Για διευκόλυνςι ςασ παρακζτουμε τον κατωτζρω Ρίνακα με τθν τελωνειακι μεταχείριςθ των 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων: 

Σαχυδρομικό αντικείμενο Νομικι Βάςθ Δαςμοί και Φόροι Σελωνειακι 
Διαδικαςία / 

υποβαλλόμενο 
παραςτατικό 

Παρατθριςεισ 

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ που δεν υπερβαίνει τα 
22 ευρϊ. 

 

Άρκρα 23 και 24 του 
Καν.1186/09. 

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

Απαλλαγι από 
δαςμό και ΦΡΑ  

Διαλογι 
παρουςία 
τελωνειακοφ.  

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

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ 22 ζωσ 150 ευρϊ.  

Άρκρα 23 και 24 του 
Κανονιςμοφ 1186/09 

 Απαλλαγι από 
δαςμό 

 Καταβολι 
ΦΡΑ 

ΕΔΕ Άνευ 
ςτατιςτικισ ςτο 
ICISnet 

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

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 
αξίασ  
150 ζωσ 1.000 ευρϊ  

 Καταβολι δαςμϊν 
και φόρων 

ΕΔΕ Άνευ 
ςτατιςτικισ ςτο 
ICISnet 

 

Αποςτολζσ εμπορευμάτων 

 αξίασ > 1.000 ευρϊ 

 που εμπίπτουν ςε 
απαγορεφςεισ και 
περιοριςμοφσ 
 

 Καταβολι δαςμϊν 
και φόρων 

Θλεκτρονικι 
διαςάφθςθ (ΕΔΕ) 
ςτο ICISnet 
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Διαςυνοριακζσ εξ 
αποςτάςεωσ πωλιςεισ 
προϊόντων καπνοφ μζςω 
διαδικτφου, τθλεπικοινωνιϊν 
ι κάκε άλλου τρόπου 
βαςιηόμενου ςε 
εξελιςςόμενθ τεχνολογία 
 

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

  Ρλιρθσ 
απαγόρευςθ για 
ιδιϊτεσ 

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

i) ζχουν ευκαιριακό 
χαρακτιρα,  

ii) περιζχουν αποκλειςτικά 
εμπορεφματα τα οποία 
προορίηονται για προςωπικι 
χριςθ του παραλιπτθ ι τθσ 
οικογενείασ του και για τα 
οποία, λόγω τθσ φφςθσ ι τθσ 
ποςότθτά τουσ, δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι 
πρόκειται για εμπορεφματα 
χωρίσ εμπορικό χαρακτιρα, 
και  

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

Άρκρα 25-27 του 
Κανονιςμοφ 1186/09 

Ν.1402/1983 (ΦΕΚ Α 
167/1983) 

Απαλλαγι από 
δαςμό και ΦΡΑ.  

 

Διαλογι 
παρουςία 
τελωνειακοφ. 

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

-50 ςιγαρζτα, 
-25 ςιγαρίλοσ 
(ποφρα με μζγιςτο 
βάροσ 3 γραμμάρια 
ανά τεμάχιο), ι 
-10 ποφρα, 
-50 γραμμάρια 
καπνοφ, 
-αναλογικόσ 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν 
των διαφορετικϊν 
προϊόντων 
 
β)οινόπνευμα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά: 
 
-απεςταγμζνα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά, με αλκοολικό 
τίτλο μεγαλφτερο 
από 22 % 
vol∙αικυλικι 
αλκοόλθ μθ 
μετουςιωμζνθ με 
αλκοολικό τίτλο 80 
% vol ι 
μεγαλφτερο: 1 
λίτρο, ι 
-απεςταγμζνα και 
οινοπνευματϊδθ 
ποτά, απεριτίφ με 
βάςθ τον οίνο ι το 
οινόπνευμα, ταφία, 
ςακζ ι παρόμοια 
ποτά με αλκοολικό 
τίτλο 22 % vol ι 
μικρότερο∙ 
αφρϊδεισ οίνοι, 
οίνοι liqueur: 1 
λίτρο∙ ι αναλογικόσ 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν 
των διαφορετικϊν 
προϊόντων και 
-ςτακεροποιθμζνοι 
οίνοι: 2 λίτρα∙ 
 
γ) -αρϊματα: 50 
γραμμάρια, ι  

ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ
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-κολόνιεσ: 0,25 
λίτρα. 

 

1) Ροι διαδικαςίασ ςτα ΓΕΣΑ 

 Τα αντικείμενα από τισ κινθτζσ κζςεισ τθσ αποκικθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ 

μετακινοφνται προσ τισ κζςεισ εργαςίασ των καταχωρθτϊν (αρμόδιοι υπάλλθλοι ι 

ςυνεργάτεσ των ΕΛΤΑ) οι οποίοι καταχωροφν τα ςτοιχεία των ςυνοδευτικϊν δελτίων 

CN22/CN23 και υποβάλλουν τα τελωνειακά παραςτατικά ειςαγωγισ.  

 Θ υποβολι των διαςαφιςεων γίνεται θλεκτρονικά (με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία) από 

τθν ΣΕΤΑ ςτο ICISnet. 

 Αφοφ καταχωριςουν τα ςτοιχεία τοποκετοφν το αντικείμενο ςε χϊρο δίπλα ςτθ κζςθ 

εργαςίασ (π.χ. καρότςι, ςκάφθ) που ςχετίηεται με τθ κζςθ εργαςίασ. 

 Στο Βιβλίο Αποκικθσ που τθροφν τα ΕΛΤΑ εμφανίηονται πλζον πλιρθ τα ςτοιχεία τθσ 

ΧΕΩΣΘΣ. 

 

2) φνταξθ και υποβολι τελωνειακϊν παραςτατικϊν ειςαγωγισ 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα ςυνοδευόμενα από τελωνειακι διλωςθ CN22/23, τα οποία  

απαλλάςςονται από δαςμοφσ και φόρουσ (αξίασ ζωσ 22ευρϊ) και δεν υπόκεινται ςε μζτρα 

εμπορικισ πολιτικισ, περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ – παραδίδονται ςτουσ παραλιπτεσ 

χωρίσ περαιτζρω τελωνειακζσ διατυπϊςεισ 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα αξίασ άνω του ορίου τθσ απαλλαγισ από ΦΡΑ (22ευρϊ) και ζωσ 

του ςτατιςτικοφ ορίου των 1000ευρϊ – υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μζςω του ICISnet 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα αξίασ άνω του ςτατιςτικοφ ορίου των 1000ευρϊ και είδθ που 

υπόκεινται ςε μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ – υποβάλλεται 

διαςάφθςθ ειςαγωγισ μζςω του ICISnet.  

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ μασ και ςυγκεκριμζνα υπό τθ διαδρομι: 

  

ζχει αναρτθκεί κατάλογοσ  με τουσ κωδικοφσ των  πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται για είδθ 

που κατά τθν ειςαγωγι τουσ εμπίπτουν ςε  απαγορεφςεισ /περιοριςμοφσ που ιςχφουν κατά 

τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων από τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και με ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν 

ορκι χριςθ τουσ.  

www.icisnet.gr     Θλεκτρονικζσ υναλλαγζσ    IMPORTS - φςτθμα Ειςαγωγϊν (Περιςςότερα)   

http://www.icisnet.gr/
http://www.icisnet.gr/
ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ
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Σχετικόσ ςφνδεςμοσ για εςωτερικοφσ χριςτεσ: 

https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10426374&adres

eeID=10001983 

Σχετικόσ ςφνδεςμοσ για εξωτερικοφσ χριςτεσ:  

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10409852&adreseeID=100

26938 

 Θ υποβολι, αποδοχι, ζλεγχοσ και απελευκζρωςθ κακϊσ και θ τροποποίθςθ ι ακφρωςθ 

τθσ διαςάφθςθσ γίνεται θλεκτρονικά (με αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία) και ακολουκείται 

θ διαδικαςία που προβλζπεται για τθ ςυνικθ διαςάφθςθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και 

δεδομζνου ότι θ κανονικι διαςάφθςθ περιζχει περιςςότερεσ υποχρεωτικζσ κζςεισ από το 

ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ απαιτείται επικοινωνία με τον παραλιπτθ. Επίςθσ, για τθν 

απελευκζρωςθ, ιςχφει θ αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία αποςτολισ του μθνφματοσ ID29A 

και θ παραγωγι ετικζτασ από το ΣΕΤΑ, όπωσ περιγράφεται κατωτζρω για το ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ. 

 Θ δυνατότθτα για τθν υποβολι του ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ παρζχεται ςε εκνικό επίπεδο 

κατά τθ μεταβατικι περίοδο που προβλζπει ο Ενωςιακόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ (άρκρο 144 

2446/2015, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από το  άρκρο 55 ςθμείο 16) του μεταβατικοφ Καν. 

341/2016) και ζωσ τθν πλιρθ εφαρμογι των διατάξεων που διζπουν τισ ταχυδρομικζσ 

αποςτολζσ, οπότε κα αντικαταςτακεί για τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία το ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ από το Σφνολο Δεδομζνων Θ6 «Τελωνειακι διαςάφθςθ ςε ταχυδρομικζσ 

αποςτολζσ για κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία» που προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Β του 

Κατ’εξουςιοδότθςθ Καν. 2446/2015. 

 Για διευκόλυνςι ςασ παρατίκεται το Παράρτθμα ΙΙΙ με τισ υποχρεωτικζσ κζςεισ του ΕΔΕ 

Άνευ Στατιςτικισ και παρακαλοφμε για τθν πιςτι τιρθςι τουσ. 

 

3) Επιχειρθςιακι λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣ ςτο ICISnet – ανταλλαγι μθνυμάτων 

Θ υποβολι του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, θ αποδοχι του και απόδοςθ MRN, θ διόρκωςθ, θ ακφρωςθ, 

θ ανάλυςθ κινδφνου και θ γνωςτοποίθςθ των ενδεδειγμζνων ενεργειϊν ελζγχου προσ τον 

διαςαφιςτι διενεργοφνται θλεκτρονικά με τθν αποςτολι θλεκτρονικϊν μθνυμάτων.  

Συνοπτικά, θ διαχείριςθ του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ ςτο ICISnet ζχει ωσ εξισ: 

1. Τποβολι- Αποδοχι- Ζλεγχοσ 

 Υποβολι διαςάφθςθσ (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΙΑ15 και τθν 

παραγωγι του LRN. 

https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10426374&adreseeID=10001983
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10426374&adreseeID=10001983
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10409852&adreseeID=10026938
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10409852&adreseeID=10026938
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 Αποδοχι ι Απόρριψθ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ28 και τθν απόδοςθ 

MRN, τθ γνωςτοποίθςθ των δαςμοφορολογικϊν επιβαρφνςεων κακϊσ και τθν 

θμερομθνία εκπνοισ τθσ αναςτολισ πλθρωμισ ή ΙΑ16, ςτο οποίο αναφζρονται οι λόγοι 

απόρριψθσ, αντίςτοιχα. 

 Στθν περίπτωςθ αποδοχισ τθσ διαςάφθςθσ αποδίδεται MRN, διενεργείται από το 

ςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου και θ διαςάφθςθ ενθμερϊνεται αυτόματα με το αποτζλεςμά 

τθσ. 

 Στθ ςυνζχεια, θ διαςάφθςθ είτε επιλζγεται για επαλικευςθ (ζλεγχοσ εγγράφων/φυςικόσ) 

είτε δρομολογείται κατά διλωςθ. Στθν περίπτωςθ που θ διαςάφθςθ επιλεγεί για ζλεγχο 

από το τελωνείο, ο διαςαφιςτισ λαμβάνει το μινυμα ΙΑ60 και θ διαςάφθςθ μεταβαίνει 

ςε κατάςταςθ «Υπό Ζλεγχο». Σε αυτι τθν κατάςταςθ, δεν επιτρζπεται θ υποβολι 

αιτιματοσ διόρκωςθσ ι ακφρωςθσ από τον διαςαφιςτι.  Ο διαςαφιςτισ υποβάλλει 

θλεκτρονικά όλα τα υποςτθρικτικά ζγγραφα τθσ διαςάφθςθσ μζςα από τθ λειτουργικι 

περιοχι «Ενζργειεσ»/«Αίτθςθ με Συνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό Φορζα», ςφμφωνα 

με τισ οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτο portal του ΙCISnet και τθν Αρικ. Ρρωτ.:ΔΤΔ Α 

1019512 ΕΞ 2017 / 3-2-2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΘ-ΟΦΧ). 

Σχετικόσ Σφνδεςμοσ με οδθγίεσ χριςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ: 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559. 

 Στο ςτάδιο του ελζγχου είναι δυνατό οι τελωνειακζσ αρχζσ όταν ζχουν εφλογεσ 

αμφιβολίεσ ςχετικά με τθ δθλωκείςα δαςμολογθτζα αξία να ηθτοφν να παραςχεκοφν 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςτατιςτικισ αξίασ, όπωσ πχ. 

εμβάςματα πλθρωμισ, paypal, απόδειξθ πιςτωτικισ κάρτασ, τα οποία μποροφν να 

ηθτθκοφν από τον παραλιπτθ μζςω των ΕΛΤΑ και υποβάλλονται ςκαναριςμζνα μζςα από 

τθ λειτουργικι περιοχι «Ενζργειεσ»/«Αίτθςθ με Συνθμμζνα Αρχεία από Οικονομικό 

Φορζα» ι με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο. 

 Από πλευράσ ΣΕΤΑ, όςα αντικείμενα υποβάλλονται ςε φυςικό ζλεγχο, αναηθτοφνται ςτισ 

κζςεισ που ζχουν τοποκετθκεί και ςτθ ςυνζχεια εξάγονται από τθ κζςθ και «χρεϊνονται» 

ςτον Τελωνειακό υπάλλθλο που ζχει οριςτεί για το φυςικό ζλεγχο. Φςτερα από τον 

φυςικό ζλεγχο το αντικείμενο τοποκετείται ξανά ςε αρικμθμζνθ κζςθ και 

«αποχρεϊνεται» ο διενεργιςασ τον ζλεγχο Τελωνειακόσ υπάλλθλοσ. 

 

2. Απελευκζρωςθ 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559
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 Μετά τθν καταχϊρθςθ του αποτελζςματοσ ελζγχου, θ ειςαγωγι προωκείται προσ 

απελευκζρωςθ («Υπό απελευκζρωςθ») δεδομζνου ότι υπάρχει αναβολι πλθρωμισ τθσ 

οφειλισ (βλ. παρακάτω ειδικότερεσ οδθγίεσ ωσ προσ το άρκρο 14). Θ ολοκλιρωςθ τθσ 

ειςαγωγισ γίνεται με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ29 (κατάςταςθ «Οριςτικοποιθμζνο») που 

επζχει κζςθ άδειασ παράδοςθσ και δεν απαιτείται εκτυπωμζνθ άδεια παράδοςθσ από 

το τελωνείο, παρά μόνο θ επιλογι τθσ ενζργειασ «Εκτφπωςθ Άδειασ Ραράδοςθσ». 

 Με τα ςτοιχεία του μθνφματοσ ΙΑ29 παράγεται από τα ΕΛΤΑ ετικζτα θ οποία επικολλάται 

ςτο αντικείμενο και εμφανίηει αφενόσ τισ βαςικζσ κζςεισ τθσ διαςάφθςθσ όπωσ 

διαμορφϊκθκαν μετά το ςτάδιο τθσ επαλικευςθσ: δαςμολογικι κατάταξθ (κ.33), 

περιγραφι (κ.31), ςτατιςτικι αξία (κ.46), δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ αναλυτικά 

(κ.47) κι αφετζρου τα τζλθ εκτελωνιςμοφ των ΕΛΤΑ.  

 Για ςκοποφσ διαςφάλιςθσ τθσ διαδικαςίασ τα ΕΛΤΑ ακολουκοφν τθν εξισ διαδικαςία 

ελζγχου απελευκζρωςθσ: υπάλλθλοσ του ΓΕΤΑ με φορθτό ςαρωτι, ςαρϊνει ζνα προσ ζνα 

τα αντικείμενα που βρίςκονται δίπλα προσ κζςεισ εργαςίασ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων των 

εκτελωνιςτϊν και το ςφςτθμα ΣΕΤΑ εκτελεί τισ παρακάτω λειτουργίεσ : 

o Αν υπάρχει μινυμα απελευκζρωςθσ για το αντικείμενο, τυπϊνει τθν ετικζτα και τθν 

επικολλά ςτο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που ζχουν ετικζτα «Διαςάφθςθσ 

Ταχυδρομικϊν Αντικειμζνων» οδθγοφνται ςτο δίκτυο των ΕΛΤΑ και προωκοφνται 

για παράδοςθ ςτουσ παραλιπτεσ. 

o Για τα υπόλοιπα αντικείμενα εκτυπϊνει ετικζτα «ΡΑΑΜΕΝΕΙ» θ οποία επικολλάται 

ςτο αντικείμενο. Τα παραμζνοντα αντικείμενα τοποκετοφνται ςε αρικμθμζνεσ 

κζςεισ (ράφια) ςτθν Αποκικθ. 

 

3. Ζνδειξθ Β1 Δεν επιτρζπεται θ Ειςαγωγι 

 Με τθν καταχϊρθςθ αποτελζςματοσ ελζγχου Β1 κατάςταςθ του παραςτατικοφ 

μεταβαίνει ςε «Δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι» θ ειςαγωγι, δθλ. δεν απελευκερϊνεται το 

εμπόρευμα και αποςτζλλεται το μινυμα ΙΑ51 «Δεν Επιτρζπεται θ Ειςαγωγι». Θ 

ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ είναι τελικι (δεν επιδζχεται οποιαςδιποτε περαιτζρω 

διαχείριςθσ). Ραραδείγματα τζτοιων περιπτϊςεων είναι: 

α) Στθν περίπτωςθ που ςτο ςτάδιο τθσ επαλικευςθσ διαπιςτωκεί ότι θ πραγματικι αξία 

υπερβαίνει το ςτατιςτικό κατϊφλι, καταχωρείται αποτζλεςμα ελζγχου Β1 ςτο ΕΔΕ Άνευ 

Στατιςτικισ και ο ΦΡΚΥ υποβάλλει κανονικό ΕΔΕ ςτο ICISnet, το MRN του οποίου 

καταχωρείται ςτθν πίςτωςθ του ςυγκεκριμζνου ΑΚΛΑ ςτο Βιβλίο Αποκικθσ. 

ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ
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β) Στθν περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι πρόκειται για αντικείμενα που 

δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι τουσ ο τελωνιςμόσ διακόπτεται με τθν καταχϊρθςθ 

αποτελζςματοσ ελζγχου Β1 και τθν υποβολι Αίτθςθσ Δθλωτικοφ ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να 

ςυνταχκεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο (διμευςθσ, καταςτροφισ κλπ), ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ. Το MRN τθσ Αίτθςθσ Δθλωτικοφ καταχωρείται ςτθν πίςτωςθ του 

ςυγκεκριμζνου ΑΚΛΑ ςτο Βιβλίο Αποκικθσ. 

 

4. Διόρκωςθ  

 Υποβολι αιτιματοσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ μπορεί να υποβλθκεί μόνο όταν θ 

διαςάφθςθ είναι ςε κατάςταςθ «Αποδεκτι» ι «Υπό πλθρωμι» ι «Υπό απελευκζρωςθ» 

όταν δεν προκφπτει είςπραξθ,  με τθν αποςτολι του μθνφματοσ ΙΑ13. 

 Ακολουκεί θ αποδοχι τθσ διόρκωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ ΙΑ04 ι 

θ απόρριψθ τθσ διόρκωςθσ με τθ λιψθ του μθνφματοσ IA05. 

 

5. Ακφρωςθ 

 Υποβολι αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ μπορεί να υποβλθκεί όταν θ διαςάφθςθ 

βρίςκεται ςε κατάςταςθ «Αποδεκτι», «Υπό πλθρωμι» ι «Υπό απελευκζρωςθ» όταν δεν 

προκφπτει είςπραξθ, με τθν αποςτολι μθνφματοσ ΙΑ14. 

 Ακολουκεί θ αποδοχι τθσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του κετικοφ μθνφματοσ 

ΙΑ09 ι θ  απόρριψθ του αιτιματοσ ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ με τθ λιψθ του αρνθτικοφ 

μθνφματοσ ΙΑ09 με τθν αιτιολογία τθσ απόρριψθσ, οπότε θ διαςάφθςθ επιςτρζφει ςτθν 

προθγοφμενθ κατάςταςθ πριν τθν υποβολι του αιτιματοσ ακφρωςθσ και ο διαςαφιςτισ 

μπορεί να υποβάλλει εκ νζου αίτθμα ακφρωςθσ. 

 

«Γζνεςθ, Ανάκτθςθ, Απόςβεςθ Σελωνειακισ Οφειλισ  
επί τελωνιηόμενων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων» 

(άρθρο 14) 

 Θ είςπραξθ τθσ τελωνειακισ οφειλισ που ζχει βεβαιωκεί για τα παραςτατικά που ζχουν 

υποβλθκεί από το Φ.Ρ.Κ.Υ. για περίοδο ενόσ μθνόσ, και για τα οποία ιςχφει θ αναβολι 

πλθρωμισ των ςχετικϊν επιβαρφνςεων, δφναται να πραγματοποιείται από τθν 2θ ζωσ τθν 

16θ θμζρα του μινα που ακολουκεί το μινα βεβαίωςθσ (μινασ αναφοράσ) των 

αναλογοφντων ς’ αυτά δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων. Θ καταβολι των 

ςυγκεκριμζνων τελωνειακϊν οφειλϊν, ζωσ τθν λιξθ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ, 
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κα πραγματοποιείται με θλεκτρονικι πλθρωμι των παραςτατικϊν τελωνιςμοφ, ςφμφωνα 

τα διαλαμβανόμενα ςτθν αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 5014582ΕΞ2015/3-7-2015 Ε.Δ.Υ.Ο.. Ρροσ το 

ςκοπό αυτό κα ςυμπλθρϊνεται θ κζςθ 48 τθσ διαςάφθςθσ (ΕΔΕ Άνευ/ςυνικουσ 

διαςάφθςθσ), ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ. 

 Το αποδεικτικό είςπραξθσ παραδίδεται από τον Φ.Ρ.Κ.Υ. ςτον ειςαγωγζα-κφριο των 

εμπορευμάτων, για φορολογικοφσ ςκοποφσ, με τθν προχπόκεςθ ότι του επιδοκεί το 

ταχυδρομικό αντικείμενο. Το δικαίωμα ζκπτωςθσ του Φ.Ρ.Α. αςκείται από τον υποκείμενο 

ςτο φόρο ειςαγωγζα κφριο των εμπορευμάτων.  

 Ο ζλεγχοσ των μθ καταβλθκειςϊν τελωνειακϊν οφειλϊν (μθ πλθρωκζντων παραςτατικϊν 

τελωνιςμοφ) κα πραγματοποιείται τθν επόμενθ θμζρα από εκείνθ τθσ λιξθσ τθσ 

αναςτολισ, μζςω του Υποςυςτιματοσ Ειςαγωγϊν και ειδικότερα, από τθν εκτφπωςθ τθσ 

κατάςταςθσ «Ειςαγωγζσ παραμετρικά» -> Επιλογι Κατάςταςθσ ΕΔΕ :Λιξθ Αναςτολισ, 

προκειμζνου θ είςπραξθ των νομίμωσ οφειλόμενων και μθ εμπροκζςμωσ καταβλθκζντων 

ποςϊν να πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Για τθ διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ τθσ τελωνειακισ οφειλισ με τθν παρεχόμενθ αναβολι 

τθσ πλθρωμισ των νομίμωσ οφειλόμενων δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων, 

παρζχεται εγγφθςθ ςτο αρμόδιο για το ΓΕΣΑ τελωνείο, θ οποία λαμβάνει τθ μορφι 

τριτεγγφθςθσ από πιςτωτικό ίδρυμα ι χρθματικισ παρακατακικθσ.  

 Το ποςό τθσ εγγφθςθσ κακορίηεται επί τθ βάςθ ποςοφ αναφοράσ, το οποίο προςδιορίηεται 

και δφναται να αναπροςαρμόηεται κατ’ αναλογία με τα αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω γ) 

ςχετικι ΕΔΥΟ (παράρτθμα 3). Το ποςό αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ παρακολουκείται ωσ προσ 

τθν επάρκειά του από τθν τελωνειακι αρχι ςτθν οποία παρζχεται θ εγγφθςθ, κακϊσ και 

από τον Φ.Ρ.Κ.Υ.. Επιπλζον δφναται να αναπροςαρμόηεται με βάςθ τα διαλαμβανόμενα 

ςτθν εν λόγω εγκφκλιο. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ επάρκειασ του ποςοφ αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται 

εξωςυςτθμικά. Συγκεκριμζνα το ποςό αναφοράσ κα παρακολουκείται κατ’ αναλογία με τα 

αναφερόμενα ςτο ςθμείο ΙΙ.4.1 τθσ ανωτζρω γ) ςχετικισ ΕΔΥΟ. Θ παρακολοφκθςθ αυτοφ 

κα εξαςφαλίηεται βάςει των εκτυπϊςεων από το Υ/Σ Ειςαγωγϊν των καταςτάςεων:  

i) «Ειςαγωγζσ παραμετρικά» -> Επιλογι Κατάςταςθσ ΕΔΕ :Οριςτικοποιθμζνο, και  

ii) «Ειςαγωγζσ παραμετρικά» -> Επιλογι Κατάςταςθσ ΕΔΕ :Ακυρωκείςα, 

οι οποίεσ κα εκτυπϊνονται τθν πρϊτθ θμζρα του επόμενου μινα (μινασ παρακολοφκθςθσ) 

από εκείνον τον οποίο αφοροφν τα παραςτατικά τελωνιςμοφ που αναφζρονται ς’ αυτιν 

(μινασ αναφοράσ), και ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνεται το ςφνολο των δαςμοφορολογικϊν 

και λοιπϊν επιβαρφνςεων που βεβαιϊκθκαν ςτα εν λόγω παραςτατικά. Ο ζλεγχοσ τθσ 
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επάρκειασ του ποςοφ αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ ςυνίςταται ςτθν πραγματοποίθςθ του 

ελζγχου του ακροίςματοσ του ςυνόλου των δαςμοφορολογικϊν και λοιπϊν επιβαρφνςεων 

που αναλογοφν ςτο ςφνολο των παραςτατικϊν που εμπεριζχονται ςτισ δφο ςυγκεκριμζνεσ 

εκτυπϊςεισ. 

 Το αρμόδιο για το ΓΕΤΑ τελωνείο, ωσ αρμόδια τελωνειακι αρχι ελζγχου του ποςοφ 

αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ, ελζγχει εάν το εν λόγω άκροιςμα είναι μικρότερο του εκάςτοτε 

κακοριςμζνου ποςοφ αναφοράσ. Σε περίπτωςθ όπου το  εν λόγω άκροιςμα υπερβαίνει το 

εκάςτοτε κακοριςμζνο ποςό αναφοράσ τθσ εγγφθςθσ, πραγματοποιείται παροχι 

ςυμπλθρωματικισ εγγφθςθσ (νζοσ διακριτόσ εγγυθτικόσ τίτλοσ με το ςυμπλθρωματικό 

ποςό) ι αντικατάςταςθ τθσ εγγφθςθσ με νζα μεγαλφτερου ποςοφ (νζοσ διακριτόσ 

εγγυθτικόσ τίτλοσ με εγγυθμζνο ποςό μεγαλφτερο από το αρχικό). 

 Μεταβατικά, θ απόδοςθ των οφειλϊν από τα ΕΛΤΑ ςτο Τελωνείο για τισ ταχυδρομικζσ 

διαςαφιςεισ που εκδόκθκαν ζωσ τθν 20/6/2016, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

Τ. 2014/217/1978 ΚΥΑ. 

 

Επιςτρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα 
(άρθρο 10) 

Α. Μθ επίδοςθ / εναντίωςθ παραλιπτθ 

Για τα επιςτρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που για οποιοδιποτε λόγο δεν 

παραδόκθκαν ςτουσ παραλιπτεσ από το Φ.Ρ.Κ.Υ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περίπτωςθσ 

εναντίωςθσ του παραλιπτθ, εφαρμόηεται το άρκρο 220 παρ.2 του Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ 2447/2015 που προβλζπει ότι θ τελωνειακι διαςάφθςθ κεωρείται ότι δεν ζχει 

υποβλθκεί και τα εμπορεφματα βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ μζχρισ ότου 

επανεξαχκοφν, ι διατεκοφν με άλλο τρόπο, ςφμφωνα με το άρκρο 198 του Ενωςιακοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα.  

Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. από λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου τα επιςτρεφόμενα 

ταχυδρομικά αντικείμενα να μεταφζρονται ςε διακριτζσ κζςεισ εντόσ των ΓΕΤΑ.  

Διακρίνονται οι εξισ 2 περιπτϊςεισ: 

1) Επιςτροφι αντικειμζνου πριν τθ λιξθ τθσ αναβολισ πλθρωμισ (ζωσ τθν 16θ μζρα του 

επόμενου μινα) 

 Στισ περιπτϊςεισ επιςτρεφόμενων αντικειμζνων πριν τθ λιξθ τθσ αναβολισ πλθρωμισ (16θ 

μζρα του επόμενου μινα, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ ΚΥΑ), όταν δθλαδι δεν ζχουν 

καταβλθκεί οι οφειλζσ, ο Φ.Ρ.Κ.Υ. υποβάλλει αίτθςθ ςτο τελωνείο με τθν οποία ηθτά τθν εκ 
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των υςτζρων ακφρωςθ των διαςαφιςεων, επιςυνάπτοντασ κατάςταςθ με τα MRN των εν 

λόγω διαςαφιςεων. 

 Το Τελωνείο εφαρμόηει τθ διαδικαςία εκ των υςτζρων ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ, εφόςον 

πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α) θ αίτθςθ ακφρωςθσ των διαςαφιςεων κατατζκθκε εντόσ 90 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία αποδοχισ τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ και 

β) τα εμπορεφματα ζχουν επανεξαχκεί για να επιςτραφοφν ςτθ διεφκυνςθ του αρχικοφ 

προμθκευτι ι ςε άλλθ διεφκυνςθ που ζχει υποδείξει ο εν λόγω προμθκευτισ.  

 Με τθν ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ ςτο Υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν του ICISnet ακυρϊνεται θ 

εντολι πλθρωμισ ςε αναςτολι ςτο Υποςφςτθμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ.  

 

2) Επιςτροφι αντικειμζνου μετά τθν πλθρωμι των οφειλϊν ςτο Σελωνείο  

 Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. υποβάλλει: 

 αίτθςθ ςτο τελωνείο με τθν οποία ηθτά ακφρωςθ των διαςαφιςεων 

επιςυνάπτοντασ κατάςταςθ με τα MRN των εν λόγω διαςαφιςεων και εν ςυνεχεία 

 αίτθςθ επιςτροφισ των καταβλθκζντων ποςϊν, επί τθ βάςει των ακυρωκζντων 

διαςαφιςεων.  

 Το Τελωνείο εφαρμόηει τθ διαδικαςία τθσ εκ των υςτζρων ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ, 

εφόςον πλθροφνται οι προαναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο *ςθμείο 1) α) και 

β)+ προχποκζςεισ.  

 Θ αίτθςθ επιςτροφισ των καταβλθκζντων ποςϊν τελωνειακισ οφειλισ υποβάλλεται εντόσ 

τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ των 90 θμερϊν για τθν ακφρωςθ των διαςαφιςεων.  

 Σε περίπτωςθ που ο Φ.Ρ.Κ.Υ. αιτείται, εντόσ τθσ προαναφερόμενθσ προκεςμίασ των 90 

θμερϊν, τθν ακφρωςθ των διαςαφιςεων και τθ μθ επανεξαγωγι των ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων, ακολουκοφνται οι διαδικαςίεσ εκποίθςθσ, διάκεςθσ ι καταςτροφισ των 

άρκρων 43 ζωσ και 49 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

οδθγίεσ που παρατίκενται για το άρκρο 17 κατωτζρω. 

 Πςον αφορά ςτισ Αποφάςεισ Επιςτροφισ, που εκδίδονται επί τθ βάςει του άρκρου 

116.1.τελευταίο εδάφιο του UCC., παρακαλοφνται τα αρμόδια τελωνεία για τθν κατ’ 

απόλυτη προτεραιότητα εξζταςθ και ζκδοςι τουσ. Το ςχετικό προσ επιςτροφι ποςό 

πιςτϊνεται ςτο λογαριαςμό του Φ.Ρ.Κ.Υ., ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ οδθγίεσ που ζχουν 

δοκεί με τθν αρικμ. ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6-12-2016 ΕΔΥΟ «Διαδικαςία θλεκτρονικισ 
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ζκδοςθσ και αποςτολισ εντολϊν μεταφοράσ προσ τθν Τ.τ.Ε. για τθν επιςτροφι των 

αχρεωςτιτωσ ειςπραχκζντων ποςϊν με πίςτωςθ των λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε 

Ριςτωτικά Ιδρφματα - Ραροχι Οδθγιϊν». 

 

Επιςθμαίνεται ότι και ςτισ ανωτζρω 1) και 2) περιπτϊςεισ, ο Φ.Ρ.Κ.Υ. ακολουκεί τθν 

προβλεπόμενθ ταχυδρομικι διαδικαςία επιςτροφισ (επανεξαγωγισ) ςτον τόπο 

προζλευςθσ ι ςε άλλθ χϊρα, κατά περίπτωςθ κι επί τθ βάςει τθσ εντολισ του αποςτολζα 

επί του Συνοδευτικοφ Δελτίου Δζματοσ Εξωτερικοφ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων και 

παρζχει τθ δυνατότθτα επιβεβαίωςθσ τθσ επιςτροφισ (επανεξαγωγισ) του ταχυδρομικοφ 

αντικειμζνου μζςω πρόςβαςθσ ςτα τθροφμενα αρχεία. Για τθν επιςτροφι - αποςτολι ςε 

ειδικά φορολογικά εδάφθ τθροφνται οι διατυπϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 13 

τθσ ΚΥΑ. 

 

Β. Επιςτροφι αχρεωςτιτωσ με αίτθςθ του παραλιπτθ 

 Για τα επιςτρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που, μετά τθν πλθρωμι τθσ τελωνειακισ 

οφειλισ και τθν παράδοςι τουσ από τον ΦΡΚΥ ςτον παραλιπτθ αυτϊν, δεν ζγιναν 

αποδεκτά ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ πϊλθςθσ εξϋ αποςτάςεωσ (διϋ αλλθλογραφίασ -“Mail 

order goods”), ο παραλιπτθσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο τελωνείο με τθν οποία ηθτά α) 

ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ και β) επιςτροφι των καταβλθκζντων ποςϊν.  

 Το Τελωνείο εφαρμόηει τθ διαδικαςία εκ των υςτζρων ακφρωςθσ τθσ διαςάφθςθσ εφόςον 

πλθροφνται οι προαναφερόμενεσ ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο *ςθμείο 1) α) και β)+ 

προχποκζςεισ και ηθτά από τον ενδιαφερόμενο εναλλακτικά: 

α) ζγγραφο που να αποδεικνφει τθν παραλαβι του ςυγκεκριμζνου ταχυδρομικοφ 

αντικειμζνου από το ΦΡΚΥ ι άλλθ εταιρεία ταχυμεταφοράσ   

β) απόδειξθ παραλαβισ του αντικειμζνου από τον παραλιπτθ ςτθν τρίτθ χϊρα  

γ) διάφορα εμπορικά ζγγραφα που αποςτζλλονται από τον παραλιπτθ των 

επιςτρεφόμενων εμπορευμάτων ςτθν τρίτθ χϊρα *απόδειξθ επιςτροφισ/πιςτωτικό 

τιμολόγιο των καταβλθκζντων ποςϊν -για τθν εμπορικι ςυναλλαγι- ςτον αγοραςτι 

(καταναλωτι ι ζμπορο)+    

 Θ επιςτροφι των ειςαγωγικϊν δαςμϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με το άρκρο 116.1 

τελευταίο εδάφιο του UCC, και όχι με το άρκρο 118 του εν λόγω Κϊδικα, ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που τα  «Ταχυδρομικϊσ Ραραγγελκζντα Εμπορεφματα/Mail Order Goods» δεν 

ζγιναν δεκτά από τον παραλιπτθ λόγω ελαττωματικότθτάσ τουσ κατά τθν ςτιγμι τθσ 
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ειςαγωγισ τουσ. Θ περιοριςμζνθ/μερικι χριςθ τουσ από τον παραλιπτθ δεν αποτελεί 

αναςταλτικό παράγοντα για τθν ακφρωςθ τθσ διαςάφθςθσ ειςαγωγισ και τθν επιςτροφι 

ςτον παραλιπτθ των ειςαγωγικϊν δαςμϊν που αρχικά ειςπράχκθκαν. 

 Οι εκνικζσ επιβαρφνςεισ επιςτρζφονται ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ν.2960/01 «Εκνικόσ 

Τελωνειακόσ Κϊδικασ/Εκν.Τ.Κ.», λαμβάνοντασ υπόψθ και τα διαλαμβανόμενα ςτθν 

αρ.πρωτ.1003095/25/0014/ΡΟΛ.1004/3-1-89 Α.Υ.Ο. όςον αφορά ςτθ διαδικαςία 

επιςτροφισ του ΦΡΑ που καταβλικθκε κατά τθν ειςαγωγι αγακϊν.  

 
 

Εξαγωγι και ζξοδοσ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων /  
Απαλλαγι από το ΦΠΑ / Αρμόδιεσ αρχζσ 

(άρθρα 11 και 12) 
 

1) Κακιζρωςθ ταχυδρομικϊν εντφπων CN22/CN23 ςτθν εξαγωγι ταχυδρομικϊν αντικειμζνων 

ζωσ 1.000 ευρϊ- Κατάργθςθ του ΕΔΕ Άνευ τατιςτικισ 

 Κακιερϊνονται οι δθλϊςεισ CN22 και CN23 ωσ ζντυπα για τθν υπαγωγι εμπορευμάτων 

αξίασ ζωσ 1.000 ευρϊ ςε κακεςτϊσ εξαγωγισ και καταργείται αντίςτοιχα θ υποχρζωςθ 

υποβολισ ΕΔΕ Άνευ Στατιςτικισ, που προβλεπόταν ςτθν ενότθτα Γ ςθμείο 3 «ΕΔΕ ΑΝΕΥ 

ΣΤΑΤ για ταχυδρομικζσ αποςτολζσ (αποςτολζσ μζςω του Φορζα Ραροχισ Κακολικισ 

Υπθρεςίασ – ςιμερα τα ΕΛΤΑ ΑΕ)» τθσ ανωτζρω β) ςχετικισ ΕΔΥΟ.  

 Ωσ εκ τοφτου παφει να λειτουργεί το τελωνειακό κλιμάκιο του Σελωνείου Ακθνϊν εντόσ 

του ταχυδρομικοφ καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Μθτροπόλεωσ ςτθν Ακινα. 

 Στο Παράρτθμα IV τθσ παροφςασ παρατίκενται υποδείγματα των εντφπων CN22 και CN23. 

 

2) Αρμόδιεσ αρχζσ 

Στο Παράρτθμα V τθσ παροφςασ επιςυνάπτεται κατάλογοσ των καταςτθμάτων του Φ.Ρ.Κ.Υ. που 

παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγι ςε τρίτεσ χϊρεσ κακϊσ και το αντίςτοιχο αρμόδιο 

τελωνείο. Σε οποιαδιποτε μεταβολι / προςκικθ κλπ επικαιροποιείται ο κατάλογοσ. 

Τα τοπικά τελωνεία και το προςωπικό των καταςτθμάτων του Φ.Ρ.Κ.Υ. ςυνεργάηονται για τθ 

ςωςτι ενθμζρωςθ των εξαγωγζων για τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ και τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. 
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3) Ζντυπα CN22/CN23 και ακολουκοφμενθ διαδικαςία  

α) Για αντικείμενα που εμπίπτουν ςτθν κατθγορία του επιςτολικοφ ταχυδρομείου και βάρουσ 

ζωσ 2 χλγμ. ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: 

 Ο εξαγωγζασ ςυμπλθρϊνει το ζντυπο CN22 που ςυνοδεφει το αντικείμενο ςτθν τρίτθ 

χϊρα. Για λόγουσ τελωνειακισ παρακολοφκθςθσ, κα πρζπει να είναι ενάρικμα (να 

φζρουν δθλαδι barcode). Ο εξαγωγζασ υποχρεοφται να επιλζξει υποχρεωτικά 

ταχυδρομικι υπθρεςία που να προςφζρει αυτι τθ δυνατότθτα. 

 Στισ περιπτϊςεισ που ο εξαγωγζασ επικυμεί για τισ ςυγκεκριμζνεσ αποςτολζσ τθν 

απαλλαγι από το Φ.Ρ.Α., κατά τθν κατάκεςθ των ταχ. αντικειμζνων ηθτείται από τον 

εξαγωγζα επιπλζον θ πλιρθσ και ςωςτι ςυμπλιρωςθ και τθσ τελωνειακισ διλωςθσ 

CN23 (μονόφυλλο πράςινο ζντυπο). Στα υποχρεωτικά ςτοιχεία για φορολογικοφσ 

ςκοποφσ είναι: θ ςυμπλιρωςθ τθσ επωνυμίασ του αποςτολζα/εξαγωγζα, θ 

ςυμπλιρωςθ του «αρικμοφ δαςμολογικισ κλάςθσ» (HS code), θ ςυμπλιρωςθ του 

«αρικμοφ τελωνειακοφ μθτρϊου» του εξαγωγζα (ΑΦΜ), ο αρικμόσ τιμολογίου ςτθ 

κζςθ 14 και θ αξία ςτθ κζςθ 5 του CN23. Στθ ςυνζχεια επάνω ςτο CN23 επικολλάται ο 

αρικμόσ barcode τθσ ταχυδρομικισ υπθρεςίασ που ζχει επιλεγεί. Στθν περίπτωςθ που 

αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο αρικμόσ του barcode κα πρζπει να αναγραφεί επάνω ςτο 

αντίςτοιχο πεδίο τθσ διλωςθσ CN23, προκειμζνου να ςυςχετίηονται τα δφο ζντυπα. 

Τζλοσ, πραγματοποιείται θ διαδικαςία τθσ παραλαβισ με ςιμανςθ με το χρονολογικό 

ςιμαντρο του εντφπου CN23 ςτθν οικεία κζςθ. 

 Το ζντυπο CN23 φωτοτυπείται ςε 2 αντίγραφα και θ διαχείριςι τουσ ζχει ωσ εξισ: Το 

πρϊτο αντίτυπο κα ςυνοδεφει το αντικείμενο. το δεφτερο αντίγραφο κα κρατείται ςτο 

κατάςτθμα για αρχειοκζτθςθ και ο πελάτθσ κα παραλαμβάνει το πρωτότυπο (πράςινο) 

ωσ βεβαίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εξαγωγισ. Και τα τρία αντίτυπα κα πρζπει να 

ζχουν επικυρωκεί με το χρονολογικό ςιμαντρο. 

 

β) Για δζματα και αντικείμενα επιςτολικοφ ταχυδρομείου βάρουσ άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγζασ 

ςυμπλθρϊνει το ζντυπο CN23 ςε 2 αντίτυπα, τα οποία ςφραγίηονται από τον ταχυδρομικό 

υπάλλθλο: το ζνα ςυνοδεφει το αντικείμενο ςτθν τρίτθ χϊρα (ωσ μζροσ του πολφπτυχου 

Συνοδευτικοφ Δελτίου Δζματοσ Εξωτερικοφ CP72) και το δεφτερο παραδίδεται ςτον εξαγωγζα 

για το αρχείο του. 
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γ) Για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ των τελωνειακϊν δθλϊςεων CN22/CN23 παρζχονται οδθγίεσ 

ςτουσ εξαγωγείσ από το προςωπικό των καταςτθμάτων/πρακτορείων του Φ.Ρ.Κ.Υ..   

δ) Επίςθσ, ωσ προσ τθν κατάταξθ του εμπορεφματοσ (κζςθ 7 του CN23) και για τθ διευκόλυνςθ 

των εξαγωγζων, υπάρχει δυνατότθτα αναηιτθςθσ του ςχετικοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.customs.gov.gr και εν ςυνεχεία, επιλογι: θλεκτρονικζσ 

ςυναλλαγζσ/TARIC-Διαχείριςθ Δαςμολογίου. 

ε) Τα καταςτιματα του Φ.Ρ.Κ.Υ. τθροφν αντίγραφα των CN23, προκειμζνου να αποςτζλλουν ςτο 

αρμόδιο τελωνείο τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο ςθμείο 7) κατωτζρω.   

 

4) Διαςάφθςθ εξαγωγισ και ακολουκοφμενθ διαδικαςία 

Στισ περιπτϊςεισ:  

α) αντικειμζνων αξίασ άνω των 1.000 ευρϊ ι  

β) αντικειμζνων που ανεξαρτιτωσ αξίασ υπόκεινται ςε  

- ειδικό φόρο κατανάλωςθσ,  

- μζτρα εμπορικισ πολιτικισ, περιοριςμοφσ και απαγορεφςεισ ι  

γ) προςωρινισ εξαγωγισ αντικειμζνων με ςκοπό τθν επανειςαγωγι τουσ (ςυνθκζςτερα για 

εμπορικζσ εκκζςεισ ι επιςκευι- τελωνειακό κακεςτϊσ 2300) 

τθροφνται οι προβλεπόμενεσ τελωνειακζσ διατυπϊςεισ εξαγωγισ, με τθν υποβολι ςυνικουσ 

διαςάφθςθσ ςτο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικ. πρωτ. ΔΤΔ 

Α 1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 ΕΔΥΟ κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ τθσ διλωςθσ CN23. Ειδικότερα 

επιςθμαίνεται ότι επειδι θ ταχυδρομικι μεταφορά εμπίπτει ςτισ διατάξεισ περί ενιαίασ 

ςφμβαςθσ μεταφοράσ, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεφματα 

παραλαμβάνονται με ενιαία ςφμβαςθ μεταφοράσ για τθ μεταφορά τουσ εκτόσ του τελωνειακοφ 

εδάφουσ τθσ Ε.Ε. (άρκρο 329 Καν.2447/15).  Ωσ εκ τοφτου, το τελωνείο εξαγωγισ είναι και 

τελωνείο εξόδου. Ρροκειμζνου δε να γίνει θ οριςτικοποίθςθ τθσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ και θ 

αποςτολι του μθνφματοσ ΙΕ599 από το τελωνείο, ο εξαγωγζασ προςκομίηει ςτο τελωνείο το ΣΕΕ 

κακϊσ και το αντίτυπο του CN23, ςφραγιςμζνο από το ταχυδρομικό κατάςτθμα 

Τα καταςτιματα/πρακτορεία του Φ.Ρ.Κ.Υ. δεν παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα για 

τα οποία δεν ζχουν τθρθκεί τα ωσ άνω προβλεπόμενα. Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ επικοινωνοφν 

με το χωρικά αρμόδιο τελωνείο για τθν παροχι διευκρινίςεων. 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ μασ και ςυγκεκριμζνα υπό τθ διαδρομι: 

http://www.customs.gov.gr/
http://www.customs.gov.gr/
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ζχει αναρτθκεί κατάλογοσ  με τουσ κωδικοφσ των  πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται για είδθ που 

κατά τθν εξαγωγι τουσ εμπίπτουν ςε  απαγορεφςεισ /περιοριςμοφσ που ιςχφουν κατά τθν 

εξαγωγι εμπορευμάτων προσ τρίτεσ χϊρεσ, κακϊσ και με ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν ορκι χριςθ 

τουσ. Σχετικόσ ςφνδεςμοσ:  

https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453&adreseeID=

10001983 (για εςωτερικοφσ χριςτεσ) 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980 

(ςφνδεςμοσ για απαγορεφςεισ-περιοριςμοφσ για εξωτερικοφσ χριςτεσ) 

Διαδικαςία εξαγωγήσ προϊόντων Ε.Φ.Κ. 

Ειδικότερα, για τθν εξαγωγι προϊόντων που υπόκεινται ςε ΕΦΚ επιςθμαίνεται ότι 

τελωνείο εξόδου είναι ςε κάκε περίπτωςθ το τελωνείο τθσ φυςικισ εξόδου των 

εμπορευμάτων και ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία :  

μετά τθν εκτφπωςθ του Συνοδευτικοφ Εγγράφου Εξαγωγισ από το τελωνείο εξαγωγισ, ο 

εξαγωγζασ μεταβαίνει ςτο ταχυδρομικό κατάςτθμα για να παραδϊςει το ταχυδρομικό 

αντικείμενο. Εκεί ςυμπλθρϊνει κατάλλθλα τθν τελωνειακι διλωςθ CN23 και προςκομίηει το 

Σ.Ε.Ε. επί του οποίου κάνει πράξθ ο εντεταλμζνοσ υπάλλθλοσ του ταχυδρομικοφ καταςτιματοσ 

κάνοντασ μνεία του μοναδικοφ αρικμοφ αναγνϊριςθσ (barcode) του CN23. Το Σ.Ε.Ε. ςυνοδεφει 

το ςυγκεκριμζνο ταχυδρομικό αντικείμενο μζχρι το τελωνείο φυςικισ εξόδου όπου παραδίδεται 

από τον ταχυδρομικό υπάλλθλο ςτο τελωνείο. Το τελωνείο τθσ φυςικισ εξόδου, αφοφ 

επιβεβαιϊςει με βάςθ το barcode ότι το ςυγκεκριμζνο ταχυδρομικό αντικείμενο 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα που ςυντάςςει ο Φ.Ρ.Κ.Υ. για τισ εξαγόμενεσ 

ταχυδρομικζσ ςυςκευαςίεσ, προχωρά ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εξόδου αποςτζλλοντασ ςτο τελωνείο εξαγωγισ το μινυμα ΙΕ518 «Αποτελζςματα εξόδου».  

 

5) Ζλεγχοι ςτθν ζξοδο 

Το Γ.Ε.Τ.Α. ςτον Αερολιμζνα «Ελ. Βενιηζλοσ» ζχει τθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθ 

ςυςκευαςία και φόρτωςθ των εξερχόμενων αεροπορικϊσ ι και οδικϊσ προσ τρίτεσ χϊρεσ 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων και προσ το ςκοπό αυτό ςυγκεντρϊνονται ςϋαυτό όλα τα 

ταχυδρομικά αντικείμενα προκειμζνου να εγκαταλείψουν το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε.. 

www.icisnet.gr     Θλεκτρονικζσ υναλλαγζσ    ECS – φςτθμα Ελζγχου Εξαγωγϊν (Περιςςότερα)   

https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453&adreseeID=10001983
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453&adreseeID=10001983
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980
http://www.icisnet.gr/
http://www.icisnet.gr/
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Τα ςθμεία εξόδου των ταχυδρομικϊν αποςτολϊν γνωςτοποιοφνται ςτθν Ραγκόςμια 

Ταχυδρομικι Ζνωςθ και για οποιαδιποτε μεταβολι ο Φ.Ρ.Κ.Υ. υποχρεοφται να ενθμερϊνει 

παράλλθλα και τθ Γενικι Δ/νςθ Τελωνείων & ΕΦΚ. 

Το αρμόδιο Τελωνείο Αερολιμζνα Ελ. Βενιηζλοσ επιτθρεί τθ φυςικι ζξοδο και διενεργεί 

κατάλλθλουσ κακϊσ και αιφνιδιαςτικοφσ ελζγχουσ ςτισ εξερχόμενεσ ταχυδρομικζσ αποςτολζσ 

βάςει των ςυνοδευτικϊν εγγράφων που ςυντάςςει ο Φ.Ρ.Κ.Υ. και των διακζςιμων 

θλεκτρονικϊν πλθροφοριϊν που διακζτει ο Φ.Ρ.Κ.Υ., όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 328 του 

εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ 2447/2015. Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. παρζχει κάκε δυνατι ςυνδρομι προκειμζνου 

να διευκολυνκεί ο τελωνειακόσ ζλεγχοσ. 

Σε περίπτωςθ δζςμευςθσ εξερχόμενου ταχυδρομικοφ αντικειμζνου, ο Φ.Ρ.Κ.Υ. μεριμνά 

για τθν ενθμζρωςθ του εξαγωγζα κακϊσ και του χωρικά αρμόδιου τελωνείου εξαγωγισ.  

 

6) Απαλλαγι από ΦΠΑ  

Για τθν απαλλαγι από το φόρο προςτικεμζνθσ αξίασ κατά τθν παράδοςθ προσ εξαγωγι 

ταχυδρομικϊν αντικειμζνων από υποκείμενο ςτο ΦΡΑ πωλθτι ςε αγοραςτι εγκατεςτθμζνο 

εκτόσ Ε.Ε απαιτείται :  

(α) υποβολι τελωνειακισ διλωςθσ CN23 (ςτισ περιπτϊςεισ εξαγωγισ ταχυδρομικϊν 

αντικειμζνων κάτω από 1000 ευρϊ ωσ ανωτζρω ςθμείο 3) ι ςυνικουσ διαςάφθςθσ εξαγωγισ, 

ωσ ανωτζρω ςθμείο 4). Επί του οικείου τελωνειακοφ παραςτατικοφ εξαγωγισ δθλϊνεται πζραν 

των άλλων, ο ΑΦΜ του υποκείμενου ςτο φόρο πωλθτι. 

(β) τιμολόγιο πϊλθςθσ που εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4308/2014 «Ελλθνικά 

Λογιςτικά Ρρότυπα» με τθν ζνδειξθ «ΑΡΑΛΛΑΓΘ ΑΡΟ ΦΡΑ - ΑΘΟ 24 Ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΦΡΑ» και δθλϊνεται επί του οικείου τελωνειακοφ παραςτατικοφ εξαγωγισ. 

Ειδικά για τισ λιανικζσ πωλιςεισ αγακϊν που ενεργοφνται από υποκείμενο ςτο ΦΡΑ πωλθτι 

εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλάδα ςε αγοραςτι-ιδιϊτθ εγκατεςτθμζνο εκτόσ Ε.Ε δφναται να 

εκδίδεται, κατά τισ διατάξεισ του ανωτζρω νόμου, ςτοιχείο λιανικισ πϊλθςθσ (απόδειξθ 

λιανικισ πϊλθςθσ) από τθν οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία του πελάτθ. 

(γ) αποδεικτικό εξόδου των αγακϊν από το τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε όπωσ προκφπτει : 

i. για  εξαγωγζσ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων με τελωνειακζσ δθλϊςεισ CN 23, οι δθλϊςεισ αυτζσ 

ςφραγιςμζνεσ από εγκεκριμζνο κατάςτθμα/πρακτορείο του Φ.Ρ.Κ.Υ., 
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ii. για εξαγωγζσ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων με ςυνικεισ διαςαφιςεισ εξαγωγισ, το 

θλεκτρονικό μινυμα IE 599 «Γνωςτοποίθςθ ολοκλιρωςθσ εξαγωγισ» το οποίο  αποςτζλλεται 

από το Τελωνείο εξαγωγισ ςτον εξαγωγζα. 

(δ) τραπεηικό μζςο πλθρωμισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθν αρικμ. ΡΟΛ 1203/2016 Απόφαςθ 

ΓΓΔΕ. 

Οι εξαγωγείσ τθροφν ςτο αρχείο τουσ τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για 10 χρόνια και τα 

επιδεικνφουν ςε ενδεχόμενο ζλεγχο από τισ φορολογικζσ ι τελωνειακζσ αρχζσ.  

 

7) υλλογι ςτοιχείων από καταςτιματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Τ και αποςτολι ςτα χωρικά 

αρμόδια τελωνεία εξαγωγισ 

Κατϋεφαρμογι τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 11 τθσ ΚΥΑ, Ο Φ.Ρ.Κ.Υ. ςυγκεντρϊνει τισ 

πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ τελωνειακζσ δθλϊςεισ CN23 και τισ κζτει ςτθ διάκεςθ 

των τελωνειακϊν αρχϊν. Δεδομζνου ότι θ εφαρμογι των ΕΛΤΑ για τθν θλεκτρονικι υποβολι 

των CN23 δεν ζχει τεκεί ςε παραγωγικι λειτουργία και ζωσ ότου καταςτεί εφικτι θ θλεκτρονικι 

αποςτολι των δεδομζνων των CN23 ςτισ τελωνειακζσ αρχζσ, εφαρμόηεται θ μεταβατικι 

διάταξθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παράγραφοσ 3 τθσ ΚΥΑ και ειδικότερα κακιερϊνεται θ 

εξισ διαδικαςία αποςτολισ ςτοιχείων από τα καταςτιματα των ΕΛΤΑ προσ τισ τελωνειακζσ 

αρχζσ ςε μθνιαία βάςθ:  

- ςυγκζντρωςθ των ζντυπων CN23 για τισ αποςτολζσ που είχαν προοριςμό χϊρεσ εκτόσ 

Ε.Ε.  

- καταγραφι από εντεταλμζνο υπάλλθλο των βαςικϊν τουσ πλθροφοριϊν (θμ/νία / 

αποςτολζασ / ΑΦΜ/είδοσ / αξία / βάροσ / χϊρα προοριςμοφ / αρ. τιμολογίου) ςε κατάςταςθ 

(πίνακασ excel) 

- αποςτολι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτο τοπικά αρμόδιο τελωνείο ζωσ τθ 10θ μζρα 

του επόμενου μινα ϊςτε να μπορεί να γίνεται επεξεργαςία-επιλογι για ζλεγχο 

- τιρθςθ του φυςικοφ αρχείου για τρία (3) ζτθ, για ςκοποφσ εκ των υςτζρων ελζγχου από 

τισ τελωνειακζσ ι φορολογικζσ αρχζσ.   

Θ ανωτζρω περιγραφόμενθ αποςτολι των ςτοιχείων από τα τοπικά ταχυδρομικά 

γραφεία προσ τισ τελωνειακζσ αρχζσ κρίνεται ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για ςκοποφσ ελζγχου και 

αποφυγισ φαινομζνων καταςτρατιγθςθσ και φοροδιαφυγισ. 
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Επανεξαγωγι 
(άρθρο 13) 

 Ταχυδρομικά αντικείμενα που βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ και προορίηονται να 

επανεξαχκοφν, υπόκεινται ςε διατυπϊςεισ επανεξαγωγισ και διακρίνονται οι εξισ 

περιπτϊςεισ: 

α) Εφόςον θ επανεξαγωγι λαμβάνει χϊρα εντόσ 14 θμερϊν από τθν θμερομθνία ειςόδου 

του ςτθν προςωρινι εναπόκεςθ υποβάλλεται από το Φ.Ρ.Κ.Υ. Γνωςτοποίθςθ 

επανεξαγωγισ, ςε ζντυπθ μορφι με το πρότυπο που κακιερϊκθκε με τθν Δ19Α 5052573 ΕΞ 

2010/ 10-12-2010 ΕΔΥΟ. Για τθ ςυμπλιρωςι τθσ διευκρινίηεται ότι όπου γίνεται αναφορά 

ςε MRΝ/ςτίχο, ςτθν περίπτωςθ των ταχυδρομικϊν αντικειμζνων κα ςυμπλθρϊνεται από το 

Φ.Ρ.Κ.Υ. ο ΑΚΛΑ του βιβλίου αποκικθσ. 

β) Εάν θ επανεξαγωγι λαμβάνει χϊρα μετά τισ 14 θμζρεσ από τθν θμερομθνία ειςόδου, 

υποβάλλεται από το Φ.Ρ.Κ.Υ. Συνοπτικι Διαςάφθςθ Εξόδου (EXS), ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ που δόκθκαν με τθν αρικμ. Δ19Α 5040930ΕΞ2012/22-

10-2012 ΕΔΥΟ.  

 Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που ζχουν υπαχκεί ςε ειδικό κακεςτϊσ επανεξάγονται με τθν 

υποβολι διαςάφθςθσ επανεξαγωγισ ςτο αρμόδιο Τελωνείο, κατά τα αναφερόμενα ςτισ 

οδθγίεσ για τα άρκρα 11 και 12 ανωτζρω .  

 

Αμφιςβθτιςεισ 
(άρθρο 16) 

 

Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ αμφιςβθτεί τθν δαςμολογικι κατάταξθ ι τθν 

δαςμολογθτζα αξία του εμπορεφματοσ, όπωσ  διαμορφϊνεται από το τελωνείο, θ διαδικαςία 

που ακολουκείται για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ είναι αυτι που εφαρμόηεται ςε κάκε ανάλογθ 

περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ τθσ κατάταξθσ ι τθσ αξίασ κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων. 

Ειδικότερα, ςυντάςςεται ςχετικι πράξθ αμφιςβιτθςθσ ςτο ςϊμα τθσ διαςάφθςθσ, κατά τα 

διαλαμβανόμενα ςτο Άρκρο 28 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, και το κζμα υποβάλλεται 

ςτθν Ρρωτοβάκμια Επιτροπι Τελωνειακϊν Αμφιςβθτιςεων (Ρ.Ε.Τ.Α.), ενϊ, ςε περίπτωςθ 

υποβολισ ζνςταςθσ κατά τθσ πρωτοβάκμιασ απόφαςθσ από τον ενδιαφερόμενο, το κζμα 

παραπζμπεται ςτθν Ανωτάτθ Επιτροπι Τελωνειακϊν Αμφιςβθτιςεων (Α.Ε.Τ.Α.) για οριςτικι 

διοικθτικι επίλυςθ.  
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Εγκατάλειψθ- Καταςτροφι- Εκποίθςθ 
(άρθρο 17) 

 

 Στθν περίπτωςθ που τα ταχυδρομικά αντικείμενα δεν παραδοκοφν ςτον παραλιπτθ και 

δεν επανεξαχκοφν εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν, κθρφςςονται αηιτθτα από τθν 

αρμόδια Τελωνειακι Αρχι και ακολουκοφνται οι διατάξεισ των άρκρων 43-49 του Εκνικοφ 

Τελωνειακοφ Κϊδικα, για τθν εκποίθςθ, διάκεςθ ι καταςτροφι τουσ.  

 Για τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ των εν λόγω εμπορευμάτων από το Τελωνείο 

απαιτείται θ καταχϊρθςι τουσ ςτο Υποςφςτθμα Δθλωτικϊν του ICISnet. Συγκεκριμζνα, 

αρχικά υποβάλλεται ςτο Υ/Σ Δθλωτικϊν Αίτθςθ Δθλωτικοφ από το Φ.Ρ.Κ.Υ. ι οίκοκεν από 

το Τελωνείο και ακολοφκωσ ςυντάςςεται το αντίςτοιχο πρωτόκολλο (αηθτιτων/ 

εγκατάλειψθσ/ καταςτροφισ).  

 Επιςθμαίνεται ότι υπάρχει υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ του βιβλίου λογιςτικισ αποκικθσ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ από το Φ.Ρ.Κ.Υ. ϊςτε να παρακολουκείται ο προοριςμόσ που 

δόκθκε ςε κάκε αντικείμενο. Θ ενθμζρωςθ του βιβλίου γίνεται με τθν πίςτωςθ του 

αντίςτοιχου ΑΚΛΑ με το MRN του εκάςτοτε πρωτοκόλλου ςτο βιβλίο λογιςτικισ αποκικθσ.  

 Αναφορικά με τθν διαχείριςθ των εμπορευμάτων αυτϊν ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

o Τα αηιτθτα εμπορεφματα μεταφζρονται ςε διακριτζσ προσ τοφτο κζςεισ ςτο χϊρο 

των εγκαταςτάςεων προςωρινισ εναπόκεςθσ (ςτο χϊρο των ΓΕΤΑ).  

o Σε περίπτωςθ που υφίςταται κίνδυνοσ από τθ διατιρθςθ των αηιτθτων/ 

εγκαταλελειμμζνων εμπορευμάτων ι όταν ανάμεςα ςε αυτά υπάρχουν είδθ που 

ζχουν ευτελι αξία ι κατζςτθςαν άχρθςτα, ςυντάςςεται Ζκκεςθ Γνωμοδότθςθσ από 

τριμελι Επιτροπι του Τελωνείου και ακολουκεί θ καταςτροφι τουσ και θ υποβολι 

πρωτοκόλλου καταςτροφισ.  

o Για τα λοιπά αηιτθτα εμπορεφματα ακολουκείται θ διαδικαςία εκποίθςθσ από το 

αρμόδιο Τελωνείο, το οποίο οφείλει να μεριμνά για τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων 

ςτον Εκνικό Τελωνειακό Κϊδικα προκεςμιϊν, προκειμζνου να αποφευχκεί θ 

ςυςςϊρευςθ μεγάλου όγκου αηιτθτων ταχυδρομικϊν αντικειμζνων ςτουσ χϊρουσ 

των ΓΕΤΑ. 

o Αναφορικά με το εκπλειςτθρίαςμα που επιτυγχάνεται, τα τυχόν οφειλόμενα 

ταχυδρομικά τζλθ και δικαιϊματα κακϊσ και τα όποια διαχειριςτικά ζξοδα 

παραμονισ των εμπορευμάτων ςε προςωρινι εναπόκεςθ κατά το ςτάδιο που αυτά 

ζχουν κθρυχκεί αηιτθτα (και πριν τθν περιζλευςθ ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου) 
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ειςπράττονται από τον Φ.Ρ.Κ.Υ. (ο οποίοσ είναι και κάτοχοσ τθσ άδειασ 

εγκατάςταςθσ προςωρινισ εναπόκεςθσ). Το υπόλοιπο ποςό του 

εκπλειςτθριάςματοσ που επιτυγχάνεται από τθ δθμοπραςία αποτελεί τελωνειακό 

ζςοδο.  

 

Παραβάςεισ / ποινζσ / πρόςτιμα  
(άρθρα 18 και 6 παρ. 5) 

 

1. Σφμφωνα με το άρκρο 21 παρ.1 τθσ Ραγκόςμιασ Ταχυδρομικισ Σφμβαςθσ (κυρωκείςα με 

το Ν. 3738/2009 Κφρωςθ των Ρράξεων του XXIII Ραγκόςμιου Ταχυδρομικοφ Συνεδρίου 

(Βουκουρζςτι 2004) θ ευκφνθ των φορζων παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ αφορά ςτθν 

απϊλεια, τθν κλοπι ι τθν καταςτροφι των ςυςτθμζνων αντικειμζνων, των απλϊν δεμάτων και 

των αςφαλιςμζνων αντικειμζνων.  

2. Ειδικότερα για τθν ευκφνθ ζναντι των τελωνειακϊν αρχϊν ρθτά προβλζπεται ςτο άρκρο 

22 παρ.3 τθσ ίδιασ Σφμβαςθσ ότι οι φορείσ παροχισ κακολικισ υπθρεςίασ δεν αναλαμβάνουν 

καμία ευκφνθ για τελωνειακζσ δθλϊςεισ οποιαςδιποτε μορφισ ι για αποφάςεισ που 

λαμβάνονται από τισ τελωνειακζσ υπθρεςίεσ ςχετικά με τθν εξζταςθ των αντικειμζνων που 

υποβάλλονται ςε τελωνειακό ζλεγχο. 

3. Δεδομζνου ότι ο ΦΡΚΥ υποβάλλει τελωνειακζσ διαςαφιςεισ με βάςθ τισ δθλϊςεισ 

CN22/CN23 για τισ οποίεσ δε φζρει καμία ευκφνθ, οφτε είναι ο ίδιοσ διαςαφιςτισ για το 

διάςτθμα που ενεργεί ωσ άμεςοσ αντιπρόςωποσ των παραλθπτϊν, δε δφναται να επιβλθκεί 

ποινι ανακριβοφσ διλωςθσ του άρκρου 42 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, όταν 

διαπιςτϊνονται από τον τελωνειακό ζλεγχο διαφορζσ ςτα δθλωκζντα.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει εςφαλμζνθ 

(ανακριβισ) μεταφορά (εγγραφι/καταχϊριςθ) των εν λόγω ςτοιχείων από τισ τελωνειακζσ 

δθλϊςεισ CN22/CN23 ςτα τελωνειακά παραςτατικά ειςαγωγισ, όπωσ αυτι προκφπτει από 

ςχετικό ζλεγχο, επιβάλλεται ςε βάροσ του Φ.Ρ.Κ.Υ. θ ποινι ανακριβοφσ διλωςθσ του άρκρου 42 

του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα.  

Άρκρο  6 παρ.5 – Μθ τιρθςθ  τελωνειακϊν διατυπϊςεων  

Σφμφωνα με το άρκρο 6 παρ.5  τθσ Κ.Υ.Α., οι τελωνειακζσ αρχζσ πραγματοποιοφν τουσ 

απαιτοφμενουσ ελζγχουσ προκειμζνου να  διαςφαλίηεται θ ορκι τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςχετικά με διακινοφμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ 

παραλείψεων ςτοιχειοκετείται τελωνειακι παράβαςθ κατά το άρκρο 142 και επόμενα του 

Ν.2960/01. Ενδεικτικά αναφζρουμε παραδείγματα: θ αποςφράγιςθ ταχυδρομικϊν 
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ςυςκευαςιϊν από ταχυδρομικό υπάλλθλο και θ καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο λογιςτικισ αποκικθσ 

προςωρινισ εναπόκεςθσ  χωρίσ τθν παρουςία τελωνειακοφ υπαλλιλου,  θ μθ  τιρθςθ αρχείου 

από  τον Φ.Ρ.Κ.Υ κλπ. 

Άρκρο 18 - Δζςμευςθ – Κατάςχεςθ   

Κατά τον τελωνειακό ζλεγχο  θ τελωνειακι αρχι μπορεί να προβεί ςε δζςμευςθ / 

κατάςχεςθ ειδϊν που περιζχονται ςε ταχυδρομικό αντικείμενο, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα ι άλλων νόμων,  ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται 

παραβίαςθ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ.  

H τελωνειακι αρχι επιλαμβάνεται επί τθσ υπόκεςθσ για τα περαιτζρω και ςφμφωνα με το 

άρκρο 152 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Ν.2960/2001) εξετάηει τθν επιβολι των 

προβλεπόμενων κυρϊςεων. Διατάξεισ που προβλζπουν διοικθτικζσ ι/και ποινικζσ κυρϊςεισ 

εντοπίηονται πλθν του Ν.2960/01 και ςε άλλα νομοκετιματα ειδικότερου αντικειμζνου (π.χ. 

νόμοσ περί ναρκωτικϊν, για τα αλκοολοφχα ποτά, για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ) τα 

οποία καλοφνται να εφαρμόςουν οι τελωνειακοί υπάλλθλοι κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τουσ. 

 

 

Τζλοσ, οι Ρροϊςτάμενοι των Τελωνειακϊν Αρχϊν που εποπτεφουν τα ΓΕΤΑ παρακαλοφνται 

για τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τουσ ςτθν εφαρμογι των ανωτζρω και τθν αποτφπωςθ-αποςτολι 

ενδεχόμενων δυςχερειϊν ι προβλθμάτων για τθν επίλυςι τουσ από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ 

τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ. 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΑΑΔΕ 

ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΣΙΛΘ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ  

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Πλεσ οι Τελωνειακζσ Αρχζσ  
2. Πλεσ οι Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ (για άμεςθ ενθμζρωςθ των Τελωνειακϊν Αρχϊν 
αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
3. ΕΛΤΑ ΑΕ  
3.1 Δ/νςθ Διοίκθςθσ και Επικοινωνίασ 

Απελλοφ 1 
101 88 Ακινα 

3.2. Δ/νςθ Διεκνοφσ Ταχυδρομείου 
Σταδίου 60 
101 88 Ακινα 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ 

1. Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων 
Γραφείο Ρροζδρου 
Κθφιςίασ 60 
15125 Μαροφςι 
 

2. Υπουργείο Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
2.1 Γραφείο Υπουργοφ κου Ραππά 
2.2 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κου Μαγκλάρα 
2.3 Γραφείο Γενικοφ Διευκυντι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων κου Σαγιά 
2.4 Δ/νςθ Ψθφιακισ Στρατθγικισ, Θλεκτρονικϊν Επικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων 
 

3. Υπουργείο Οικονομικϊν 
3.1 Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν κου Τςακαλϊτου 
3.2 Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κασ Ραπανάτςιου 
3.3 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Γραφείο 

κ. Γεν. Γραμματζα 
3.4 Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων – Γενικι Δ/νςθ Υποδομϊν & 

Υπθρεςιϊν Ρλθροφορικισ - Επικοινωνιϊν 
3.5 ΣΔΟΕ  (Κ.Υ. & Ρεριφερειακζσ Δ/νςεισ αυτοφ)  

 

4. Α.Α.Δ.Ε. 
4.1 Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ) 
4.2 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
4.3 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
4.4 Δ/νςθ  Νομικισ Υποςτιριξθσ  Α.Α.Δ.Ε. 
4.5 Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν  
4.6 Γενικι Δ/νςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (Αν. Τςόχα 16, 11521 Ακινα) 
4.7 Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 
4.8 Δ.Ο.Υ. 

 
5. Υπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 

Γεν. Δ/νςθ Διεκνοφσ Οικονομικισ & Εμπορικισ Ρολιτικισ 
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Δ/νςθ Συντονιςμοφ Εμπορίου & Εμπορικϊν Κακεςτϊτων (Κορνάρου 1 και Ερμοφ, 10563 

Ακινα) 

6. Εμπορευματικι Κοινότθτα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα) 

7. Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (Ρειραιϊσ 46 & Επονιτϊν 18510 Ρειραιάσ) 

8. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 

9. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα) 

10. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Τςιμιςκι 29, 54624 Θες/νίκθ) 

11. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Λουδοβίκου 1 – Ρλ. Οδθςςοφ, 18531 

Ρειραιάσ) 

12. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδοσ 

(Καποδιςτρίου 24, 10682 Ακινα) 

13. Εκνικι Συνομοςπονδία Ελλθνικοφ Εμπορίου (Μθτροπόλεωσ 42, 10563 Ακινα) 

14. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 18,  10671 Ακινα) 

15. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ (Αριςτοτζλουσ 27, 54624 Θεςςαλονίκθ) 

16. Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ (Καραΐςκου 111, 18532 Ρειραιάσ) 

17. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ (Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ) 

18. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ (Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ) 

19. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θες/νίκθσ (Κουντουριϊτου 13,  54625 Θες/νίκθ)   

20. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων (Κρατίνου 11,10552 Ακινα) 

21. Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/κθ) 

22. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. (Ξενοφϊντοσ 5, 10557 Ακινα) 

23. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Αττικισ & Ρειραιά (Αμερικισ 10,  10671 Ακινα) 

24. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ (Ρλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θες/νίκθ) 

25. Σφνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Θεςςαλίασ & Κεντρ. Ελλάδοσ (Ελ. Βενιηζλου 4, 38221 Βόλοσ) 

26. Σφνδεςμοσ Θεςςαλικϊν Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Μ.Αντφπα 2, 41222 Λάριςα) 

27. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Τροφίμων (Αγ. Σοφίασ 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό) 

28. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Επιχειριςεων Τροφίμων (Ρλ. Θεάτρου 24, 10552 Ακινα) 

29. Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου -GRECA (director@greekecommerce.gr) 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1.  Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ κου Ριτςιλι 

2.  Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Τελωνείων και ΕΦΚ κασ  Γιαλοφρθ 

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ κ. Σαΐτθ 

4.  Δ/νςθ Διεκνϊν Οικονομικϊν Σχζςεων 

5.  Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ- Τμιμα Γ’ Τελωνειακϊν Εφαρμογϊν 

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

Κακεςτϊτων και Απαλλαγϊν, Στρατθγικισ Τελωνειακϊν Ελζγχων και Ραραβάςεων, Θλεκτρονικοφ 

Τελωνείου, Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

7.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ – Τμιμα Αϋ 

8.  Δ/νςθ Ελζγχων 

9.  Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 

 

ΣΘΛΕΦΩΝΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Συντονιςμοφ 
Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν και 

Απλουςτεφςεων  

Γκόνθ Ειρινθ (είςοδοσ/ειςαγωγι) 

Ρίκλα Μαρία (προςωρινι 
εναπόκεςθ/δθλωτικά/ εγκατάλειψθ/ 
καταςτροφι/ αηιτθτα) 

Τςετςζκου Δζςποινα (εξαγωγι/ 
επανεξαγωγι) 

210- 6987434 

210-6987452 

 

210-6987455 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Διακίνθςθσ και 
Διαμετακόμιςθσ Εμπορευμάτων 

και Αποςκευϊν Επιβατϊν 

Γαυγιωτάκθ Στζλλα 210-6987465 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Τελωνειακϊν 
αντιπροςϊπων, Εγκεκριμζνων 

Οικονομικϊν Φορζων και 
Απαγορεφςεων- Ρεριοριςμϊν 

Τςαγκαλάκθσ Δθμιτρθσ (απαγορεφςεισ-
περιοριςμοί) 
Θρϊ Ακαναςάκθ (τελωνειακι 
αντιπροςϊπευςθ) 

210-6987444 

 

210-3375176 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Τελωνειακισ Οφειλισ 
και Ταμειακισ Διαχείριςθσ 

Μιχαλακόπουλοσ Κυριάκοσ (τελωνειακι 
οφειλι / εγγυιςεισ) 

210-6987438 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Αϋ Δαςμολογικό & 
δαςμολογθτζασ αξίασ 

Μπίρμπιλα Ζμυ 
Λφτρα Μαρία  

210-6987475 
210-6987480 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ρροτιμθςιακϊν 
Δαςμολογικϊν Κακεςτϊτων και 

Καταγωγισ 

Μπουργανοφ Γεωργία 210-6987493 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Δαςμολογικϊν και 
Φορολογικϊν Απαλλαγϊν 

Κοφκουνα Κατερίνα 
Τριαδάσ Κων/νοσ 

210-6987503 
210-6987504 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Φορολογίασ 
καπνικϊν προϊόντων 

Μυριςίδου Κατερίνα 210-6987412 

ΤΜΘΜΑ Εϋ ΦΡΑ Γεϊργα Χριςτίνα 210-6987409 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ 

ΤΜΘΜΑ Βϋ Ανάλυςθσ Κινδφνου 
& Ελζγχων Συμμόρφωςθσ 

Ανδριϊτθ Δζςποινα 
Ρλφςτακα Ευτυχία 

210 7259253 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Τελωνειακϊν 
Ραραβάςεων & Νομικισ 

Υποςτιριξθσ 

Αποςτόλου Λοφλα 
Μπάρκθ Βαςιλικι  

210 7259326 

210 7259326 
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ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ 

ΤΜΘΜΑ Γϋ Υποςτιριξθσ 
Τελωνειακϊν & Δαςμολογικϊν 

Διαδικαςιϊν 

Υποςφςτημα Ειςαγωγών 
Οικονόμου Βαςιλικι 
Τςιρϊνθ Μαρία 

210-4802427 
210-4802833 
 

ΤΜΘΜΑ Δϋ Υποςτιριξθσ ΕΦΚ & 
Ταμειακισ Διαχείριςθσ 

Τςουμπρισ Βαςίλθσ (Ηλεκτρονικζσ 
πλθρωμζσ) 

210-4802431 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ 

 

χιμα για διαλογι 

 

Πθγι: Οδηγός ηοσ Παγκόζμιοσ Οργανιζμού Τελωνείων και ηης Παγκόζμιας Τατσδρομικής Ένωζης  (WCO-UPU Postal Customs Guide 06/2014). 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΕ ΘΕΕΙ ΕΔΕ ΑΝΕΤ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΙΑΓΩΓΘ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

- LRN: κα περιζχει το μοναδικό αναγνωριςτικό αρικμό του αντικειμζνου (barcode) 

- Θ κζςθ 1 α,β «Διαςάφθςθ» 

- Θ κζςθ 2 «Αποςτολζασ/εξαγωγζασ» 

- Θ κζςθ 5 «Είδθ»  

- Θ κζςθ 8 «Ραραλιπτθσ». Για τισ ειςαγωγζσ αγακϊν από υποκείμενα ςτο ΦΡΑ πρόςωπα, ςυμπλθρϊνεται 

ςαν αναγνωριςτικόσ αρικμόσ ο ΑΦΜ του ειςαγωγζα που του ζχει αποδοκεί ςτθ χϊρα μασ. Για τουσ ιδιϊτεσ 

ςυμπλθρϊνεται θ ζνδειξθ «Ιδιϊτθσ». 

- Θ κζςθ 14 «Διαςαφιςτισ-αντιπρόςωποσ»: ςτο πεδίο EORI/TIN ςυμπλθρϊνει το EORI των ΕΛΤΑ και ςτο πεδίο 

Ιδιότθτα-Αντιπρόςωποσ, επιλζγει *2+Αντιπρόςωποσ – Άμεςθ Αντιπροςϊπευςθ. 

- Θ κζςθ 15 «Κωδικόσ χϊρασ αποςτολισ/εξαγωγισ» 

- Θ κζςθ 30 Κωδ. Τόπου Εμπορευμάτων που ςυμπλθρϊνεται με τον κωδικό που αντιςτοιχεί ςτο ΓΕΤΑ. 

- Θ κζςθ 31 «Δζματα και περιγραφι εμπορευμάτων» 

- Θ κζςθ 33 «Κωδικόσ εμπορευμάτων»: ςυμπλθρϊνεται με το 10ψιφιο κωδικό TARIC και τουσ πρόςκετουσ 

τετραψιφιουσ κωδικοφσ κοινοτικϊν και εκνικϊν μζτρων, κατά περίπτωςθ, προκειμζνου να λειτουργιςει ο 

αυτόματοσ υπολογιςμόσ. Επιςθμαίνεται ότι για να λειτουργιςει ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά οι κζςεισ 33, 34, 36 και 46. 

Ρροσ πλθροφόρθςθ πολιτϊν και οικονομικϊν φορζων, παρακζτουμε το παρακάτω ςφνδεςμο, ςχετικά με 

τθν ανεφρεςθ του ορκοφ κωδικοφ εμπορεφματοσ:   

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

αλλά και τθν παρακάτω θλεκτρονικι διεφκυνςθ για τθν ανεφρεςθ του κωδικοφ TARIC: 

www.customs.gov.gr και εν ςυνεχεία, επιλογι: θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ/TARIC-Διαχείριςθ Δαςμολογίου. 

- Οι κζςεισ 34 Κωδικόσ χϊρασ καταγωγισ και 36 «Ρροτίμθςθ» ςυμπλθρϊνονται εφόςον υπάρχει ςχετικι 

ζνδειξθ επί τθσ διλωςθσ CN22/CN23 ι ςε φφλλο χαρτιοφ που προςαρτάται. Στθν περίπτωςθ που θ 

ςυνολικι αξία του εμπορεφματοσ υπερβαίνει το όριο των 500 ευρϊ που προβλζπεται για τα μικροδζματα 

ςτισ προτιμθςιακζσ ςυμφωνίεσ τθσ Ε.Ε. με τρίτεσ χϊρεσ και ο παραλιπτθσ αιτείται προτιμθςιακισ 

μεταχείριςθσ, δθλϊνεται επιπρόςκετα ςτθ κζςθ 44.1 το προβλεπόμενο αποδεικτικό καταγωγισ και 

επιδεικνφεται ςε πρωτότυπθ μορφι, εφόςον απαιτθκεί από τον τελωνειακό ζλεγχο. Ειδικά για τθν Τουρκία, 

οι ταχυδρομικζσ αποςτολζσ επωφελοφνται από τισ διατάξεισ για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία, χωρίσ να 

απαιτείται το πιςτοποιθτικό ATR, εκτόσ αν υπάρχει ζνδειξθ επί του δζματοσ ι επί των ςυνοδευτικϊν 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/legislation/merchandisename
http://www.customs.gov.gr/
http://www.customs.gov.gr/
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εγγράφων, ςφμφωνα με τθν οποία τα περιεχόμενα εμπορεφματα δεν  πλθροφν τουσ όρουσ περί ελεφκερθσ 

κυκλοφορίασ. Θ ζνδειξθ αυτι ζχει τθ μορφι τθσ παρακάτω κίτρινθσ ετικζτασ που προβλζπεται ςτο 

παράρτθμα IV τθσ Απόφαςθσ αρικ. 1/2006 τθσ Επιτροπισ Τελωνειακισ Συνεργαςίασ ΕΚ-Τουρκίασ (Επίςθμθ  

Εφθμερίδα Ε.Ε. Τεφχοσ L 265/26-09-2006), θ οποία επικολλάται ς’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ από τισ 

τελωνειακζσ αρχζσ του κράτουσ εξαγωγισ: 

 

Επιςθμαίνεται ότι για να λειτουργιςει ο αυτόματοσ υπολογιςμόσ και θ αναβολι πλθρωμισ κα πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν υποχρεωτικά οι κζςεισ 34 και 36.  

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

- Θ κζςθ 37 «Κακεςτϊσ»: είναι αποδεκτά μόνο κακεςτϊτα 40 και 49 ωσ αιτοφμενα. 

- Θ κζςθ 40 «Ρροθγοφμενο παραςτατικό» που ςυμπλθρϊνεται με τον κωδικό Η-CLE-Αρ. ΑΚΛΑ από το Βιβλίο 

Αποκικθσ. 

- Θ κζςθ 44 «Ειδικζσ Μνείεσ/ Ρροςκομιηόμενα Ζγγραφα» με τουσ κωδικοφσ επιςυναπτομζνων εγγράφων: αν 

υπάρχει τιμολόγιο ςυμπλθρϊνεται ςτθ κζςθ 44-1 με κωδικό Ν935 και ςτο πεδίο «αρικμόσ εγγράφου» 

ςυμπλθρϊνεται ο αρικμόσ και το ποςό του.  

Σε περιπτϊςεισ αιτθμάτων απαλλαγισ από δαςμό και ΦΡΑ, οι προβλεπόμενοι κωδικοί δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων για τθ χοριγθςθ τθσ απαλλαγισ και ςτο πεδίο «Κωδικόσ Ατζλειασ» (ςτθν καρτζλα Είδθ) κακϊσ 

και ςτθ κζςθ 37β οι ςχετικοί κωδικοί ατελειϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι παραλιπτεσ που είναι δικαιοφχα 

ατζλειασ πρόςωπα, οφείλουν να επικοινωνοφν με τα ΕΛΤΑ πριν τον εκτελωνιςμό για τθν παροχι των 

απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και τθν ορκι ςυμπλιρωςθ του τελωνειακοφ παραςτατικοφ με τον 

προβλεπόμενο κωδικό ατζλειασ.  

Ιδιαίτερα, όταν ςτο ταχυδρομικό ζντυπο CN23 που είναι επικολλθμζνο ςτο αντικείμενο είναι 

ςυμπλθρωμζνθ θ ζνδειξθ «εμπορικό δείγμα» (commercial sample) οι καταχωρθτζσ των ΕΛΤΑ επικοινωνοφν 

με τον παραλιπτθ για τθν παροχι των ςτοιχείων που προβλζπονται για τθ χοριγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

ατζλειασ.  

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

εμπορευμάτων (ταχυδρομικά τζλθ) κακϊσ και τα ζξοδα αςφάλιςθσ (αν υπάρχουν), μζχρι τον τόπο ειςόδου 

ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ



39 

 

ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ, εξαιρουμζνων των ςυμπλθρωματικϊν ταχυδρομικϊν τελϊν που 

ειςπράττονται ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ζνωςθσ (άρκρο 139 Εκτελεςτικοφ Καν. 2447/2015). 

- Θ κζςθ 47 «Υπολογιςμόσ των επιβαρφνςεων» δθλϊνεται από τα ΕΛΤΑ και κατά τθν απόδοςθ MRN 

γνωςτοποιοφνται ςτον χριςτθ οι δαςμοφορολογικζσ επιβαρφνςεισ μζςω του μθνφματοσ ΙΑ28. Ωσ τρόποσ 

πλθρωμισ δθλϊνεται ο κωδικόσ «Θ» που αντιςτοιχεί ςτθν θλεκτρονικι πλθρωμι». Οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ  

που προςαυξάνουν τθ φορολογθτζα αξία ΦΡΑ δθλϊνονται ςτθν Καρτζλα «Ρρόςκετα ςτοιχεία». Επίςθσ, 

διευκρινίηεται ότι εφαρμόηονται οι ςυντελεςτζσ ΦΡΑ του άρκρου 21 παρ.1 του Κϊδικα ΦΡΑ (Ν.2859/2000, 

όπωσ ιςχφει), ανεξάρτθτα από τον προοριςμό των αντικειμζνων και δεν υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ 

των μειωμζνων ςυντελεςτϊν τθσ παραγράφου 4 του ίδιου άρκρου, κακόςον ο τελωνιςμόσ λαμβάνει χϊρα 

ςτα ΓΕΤΑ Ελ. Βενιηζλοσ, Ρειραιά και Θεςςαλονίκθσ. 

- Θ κζςθ 48 Αναβολι/αναςτολι πλθρωμισ: ςυμπλθρϊνεται με τον κωδικό L16 «Αναβολι πλθρωμισ 

τελωνειακισ οφειλισ – Ταχυδρομικά / ΦΡΚΥ (άρκρο 14.4 τθσ ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 ΚΥΑ)» 

- Το πεδίο GRN εγγφθςθσ κα ςυμπλθρϊνεται με τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ που ζχει αποδοκεί από το 

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

παρακολουκείται από το τοπικό τελωνείο (βλ. οδθγίεσ για το άρκρο 14 κατωτζρω). 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  IV  ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΕ ΔΘΛΩΕΙ CN 22/23  

1) CN 22 
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2) CN 23  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V 

ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΩΝ/ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΩΝ ΣΟΤ Φ.Π.Κ.Τ. ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 

Α/
Α 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΑ ΕΙΔΟ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΟΔΟ ΑΡ. ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΣΕΛΩΝΕΙΟ 

Δ/ΝΘ email 

1 ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΑΤΘΣΙΩΝ (ΑΘ 11)(Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΣΑΑΝΤΑΡΟΟΥ 1 ΑΘΘΝΩΝ 12ο χλμ.Εκν. Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ  
 Τ.Κ.144 10  
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 

telonio.athinon@1969.syzefxis.gov.gr 

2 ΑΤΤΙΚΘΣ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΩΝ (ΑΘ 15) 
(Κ.Κ.) 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΛΕΩΦ. 15 ΑΘΘΝΩΝ 13ο χλμ.Εκν. Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ  
 Τ.Κ.144 10  
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 

telonio.athinon@1969.syzefxis.gov.gr 

3 ΑΤΤΙΚΘΣ ΜΘΤΟΡΟΛΕΩΣ (ΑΘ 54) ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΜΘΤΟΡΟΛΕΩΣ 60 ΑΘΘΝΩΝ 14ο χλμ.Εκν. Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ  
 Τ.Κ.144 10  
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 

telonio.athinon@1969.syzefxis.gov.gr 

4 ΑΤΤΙΚΘΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΟΥ (ΑΘ 49) 
(Κ.Κ.) 

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΟΥ 29 ΑΘΘΝΩΝ 15ο χλμ.Εκν. Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ  
 Τ.Κ.144 10  
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 

telonio.athinon@1969.syzefxis.gov.gr 

5 ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ(Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 96 ΑΘΘΝΩΝ 16ο χλμ.Εκν. Οδοφ Ακθνϊν Λαμίασ  
 Τ.Κ.144 10  
ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΘ 

telonio.athinon@1969.syzefxis.gov.gr 

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Κ.K. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ (Κ.Κ.) ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ  38 ΑϋΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Λιμάνι Θες/κθσ Τ.Κ. 54110 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 

atel.thessaloniki@n3.syzefxis.gov.gr 

7 ΣΕΩΝ ΣΕΩΝ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΡΟΛΕΩΣ 10 ΣΕΩΝ Τζρμα Ομονοίασ  
 Τ.Κ.: 621 10 ΣΕΕΣ 

syzefxis@2312.syzefxis.gov.gr 

8 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΜΘΤΟΡΟΛΙΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΧΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

8 ΚΑΒΑΛΑΣ Λιμάνι ΚαβάλασΤ. Κ.: 652 01 ΚΑΒΑΛΑ syzefxis@2222.syzefxis.gov.gr 

9 ΞΑΝΘΘΣ ΞΑΝΘΘΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΑΝΘΥΡΑΣΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΩΓΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΘ 

18 ΞΑΝΘΘΣ 1ο Χιλ. Ξάνκθσ Καβάλασ  
Τ.Κ.: 671 00 ΞΑΝΘΘ 

syzefxis@2223.syzefxis.gov.gr 

10 ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΚΑΣΤΟΙΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΥΚΝΩΝ ΛΙΜΝΘΣ 4 ΚΑΣΤΟΙΑΣ Τ.Κ.: 520 57 - ΔΙΣΡΘΛΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ syzefxis@2348.syzefxis.gov.gr 

11 ΛΑΙΣΑΣ ΛΑΙΣΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ 

62 ΛΑΙΣΑΣ Φαρςάλων 21 - Τ.Κ.: 411 10 ΛΑΙΣΑ syzefxis@2411.syzefxis.gov.gr 

12 ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΔΘΜΘΤΙΑΔΟΣ 209 ΒΟΛΟΥ Ρλ. Τελωνείου - Τ.Κ.: 380 01 ΒΟΛΟΣ E-mail: syzefxis@2412.syzefxis.gov.gr 

13 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΜΡΟΤΣΑΘ ΜΑΚΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ.: 450 03 - ΑΝΑΤΟΛΘ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ syzefxis@2676.syzefxis.gov.gr 
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14 ΡΕΒΕΗΑΣ ΡΕΒΕΗΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΣΡΘΛΙΑΔΟΥ 8 ΡΕΒΕΗΑΣ Νζο Λιμάνι Ρρζβεηασ -  
Τ.Κ.: 481 00 ΡΕΒΕΗΑ 

syzefxis@2682.syzefxis.gov.gr 

15 ΚΟΙΝΘΙΑΣ ΚΟΙΝΘΟΥ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 35 ΚΟΙΝΘΟΥ Απ. Ραφλου 27 - Τ.Κ.: 201 00 ΚΟΙΝΘΟΣ syzefxis@2766.syzefxis.gov.gr 

16 ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΣΚΙΑ ΑΝΔΕΑ 2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Ρλ.Τελωνείου - Τ.Κ.: 241 31 ΚΑΛΑΜΑΤΑ syzefxis@2787.syzefxis.gov.gr 

17 ΑΧΑΪΑΣ ΡΑΤΑΣ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΜΑΙΗΩΝΟΣ 32 ΡΑΤΩΝ Ιεροκζου Αρχιεπιςκόπου 2 -  
Τ. Κ.: 262 22 ΡΑΤΑ 

syzefxis@2702.syzefxis.gov.gr 

18 ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ ΟΔΟΥ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΡΛΑΤΕΙΑ 7ΘΣ ΜΑΤΙΟΥ 2 ΟΔΟΥ Εμπορικό Λιμάνι όδου - Τ. Κ.: 851 00 
ΟΔΟΣ 

syzefxis@2726.syzefxis.gov.gr 

19 ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΕΙΑΙΑ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΦΙΛΩΝΟΣ 36 ΑϋΡΕΙΑΙΑ Ρεριοχι Λοφκου – Τ.Κ. 185 10 ΡΕΙΑΙΑΣ secretary1@1974.syzefxis.gov.gr 

20 ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ (Κ.Κ.)  ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΡΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΘ  1 ΘΑΚΛΕΙΟΥ Ρροβλ.IV Ν.Λιμανιοφ - Τ.Κ:711 10 
ΘΑΚΛΕΙΟ 

syzefxis@2159. syzefxis.gov.gr 
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