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ΘΕΜΑ
ΣΧΕΤ

: Διενέργεια ηλεκτρονικών εισπράξεων και πληρωμών
: H με αριθ. ΔΤΔ 5030364 ΕΞ 2014/30-12-2014 (ΦΕΚ 3675/Β/31-12-2014) Απόφαση
της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, για τον ορισμό Κεντρικού Διαχειριστή

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ICISnet, παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωσή σας,
επισημαίνοντας ότι αυτές αφορούν μόνο τις ηλεκτρονικές εισπράξεις, ενώ οι επιστροφές θα
εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά τα ισχύοντα.
Για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής, ο συναλλασσόμενος, κατά την υποβολή του
σχετικού τελωνειακού παραστατικού , οφείλει να δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να την
εξοφλήσει . Συγκεκριμένα, απαιτείται η συμπλήρωση στο πεδίο «τρόπος πληρωμής» των κωδικών:
Α προκειμένου για φυσική πληρωμή στο ταμείο του Τελωνείου
Η προκειμένου για ηλεκτρονική πληρωμή
Για κάθε ηλεκτρονική πληρωμή, το σύστημα αποδίδει στον συναλλασσόμενο μία «ταυτότητα
πληρωμής».
Η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιείται μέσω εμπορικής τράπεζας με οποιονδήποτε
αποδεκτό τρόπο (e-banking, φυσική παρουσία στην τράπεζα κλπ) και με την κατάλληλη δήλωση
της σχετικής ταυτότητας πληρωμής.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αναλαμβάνει τη δέσμευση του σχετικού ποσού από την τράπεζα του
συναλλασσόμενου, με την επιτυχή ολοκλήρωση της οποίας ενημερώνεται το παραστατικό και
αλλάζει η κατάστασή του , προκειμένου να εκδοθεί η άδεια παράδοσης, όπου απαιτείται.
Το αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής
συναλλασσόμενου.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν ανακαλούνται.
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Ωστόσο, η ταυτότητα πληρωμής δύναται να ακυρωθεί από τον συναλλασσόμενο και το
παραστατικό επιστρέφει στην κατάσταση «ανεξόφλητο» ή «αποδεκτή», κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής πληρωμής για
οποιοδήποτε λόγο και ο συναλλασσόμενος αποφασίσει να πληρώσει στο ταμείο του Τελωνείου,
αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα μεταβολής του τρόπου πληρωμής, επιλέγοντας τον κωδικό Α αντί
του κωδικού Η και μεταβαίνει στο Τελωνείο για την εξόφληση της οφειλής.
Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει αποδοθεί ταυτότητα πληρωμής, ο
συναλλασσόμενος θα πρέπει, πριν την υποβολή του αιτήματος μεταβολής , να προβεί στην
ακύρωσή της.
Μετά την αποδοχή του αιτήματος μεταβολής ακολουθείται η γνωστή διαδικασία διεκπεραίωσης
του παραστατικού.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, αυτή
ενεργείται με την ισχύουσα διαδικασία επιστροφής, με την υποβολή αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο,
για την έκδοση Απόφασης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Ο Κεντρικός Διαχειριστής είναι αρμόδιος για την διαχείριση των ηλεκτρονικών εισπράξεων, ενώ
ο ταμίας του Τελωνείου είναι αρμόδιος μόνο για τις φυσικές εισπράξεις και επιστροφές, η διαχείριση
των οποίων εξακολουθεί να πραγματοποιείται κατά τα ισχύοντα.
Για την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Πληρωμών έχουν αναρτηθεί οδηγίες στη Διαδικτυακή
Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας (portal), ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr .
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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