
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 684/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 24ης Ιουλίου 2009 

για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες 
διαδικασίες για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό 

καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

την οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανά 
λωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως 
το άρθρο 29 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, 
πρέπει να πραγματοποιείται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, για το οποίο 
πρέπει να χρησιμοποιείται το μηχανοργανωμένο σύστημα 
που θεσπίσθηκε με την απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφορικής στη 
διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης ( 2 ). 

(2) Δεδομένου ότι το μηχανοργανωμένο σύστημα έχει σκοπό να 
επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακίνησης 
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανά 
λωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής, είναι αναγκαίο 
να καθοριστεί η διάρθρωση και το περιεχόμενο των ηλεκτρο 
νικών μηνυμάτων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις 
διακινήσεις αυτές. 

(3) Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι οι διακινήσεις πρέπει να πραγ 
ματοποιούνται υπό την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου, η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων 
που συνιστούν το έγγραφο αυτό πρέπει να καθοριστούν. 
Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί η διάρθρωση και το 
περιεχόμενο των μηνυμάτων που συνιστούν την αναφορά 
παραλαβής και την αναφορά εξαγωγής. 

(4) Σύμφωνα με την οδηγία 2008/118/ΕΚ, το ηλεκτρονικό διοι 
κητικό έγγραφο μπορεί να ακυρωθεί, ο προορισμός των 
προϊόντων μπορεί να αλλάξει και η διακίνηση των προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης μπορεί να 
διαιρεθεί. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, αφενός, να καθορι 
στεί η διάρθρωση και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που 
αφορούν την ακύρωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγρά 
φου, την αλλαγή προορισμού και την διαίρεση διακίνησης 
και, αφετέρου, να θεσπιστούν κανόνες και διαδικασίες που 
εφαρμόζονται όσον αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων σχε 

τικά με την εν λόγω ακύρωση, αλλαγή προορισμού και 
διαίρεση. 

(5) Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η διάρθρωση των έντυπων 
εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 26 και 27 της οδη 
γίας 2008/118/ΕΚ που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το 
μηχανοργανωμένο σύστημα είναι εκτός λειτουργίας. 

(6) Δεδομένου ότι οι κανόνες που θεσπίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό πρόκειται να αντικαταστήσουν τους κανόνες που 
θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της 
Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 1992, περί συνοδευτικού 
διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώ 
τος αναστολής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης ( 3 ), ο προαναφερθείς κανονισμός πρέπει να 
καταργηθεί. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ειδικών φόρων κατα 
νάλωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα ακόλουθα: 

α) τη διάρθρωση και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
που ανταλλάσσονται μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος 
που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ για τους σκοπούς των άρθρων 21 έως 25 της 
εν λόγω οδηγίας· 

β) τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
για τις ανταλλαγές των μηνυμάτων τα οποία αναφέρονται στο 
στοιχείο α)· 

γ) τη διάρθρωση των εντύπων εγγράφων που αναφέρονται στα 
άρθρα 26 και 27 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις όσον αφορά τα μηνύματα που ανταλλάσσονται 
μέσω του μηχανοργανωμένου συστήματος 

Ως προς τη διάρθρωση και το περιεχόμενό τους, τα μηνύματα που 
ανταλλάσσονται για τους σκοπούς των άρθρων 21 έως 25 της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ είναι σύμφωνα με το παράρτημα Ι του 
παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που απαιτούνται κωδικοί για 
τη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων δεδομένων στα μηνύματα αυτά, 
χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

EL L 197/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009 

( 1 ) EE L 9 της 14.1.2009, σ. 12. 
( 2 ) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 5. ( 3 ) ΕΕ L 276 της 19.9.1992, σ. 1.



Άρθρο 3 

Διατυπώσεις πριν από την έναρξη της διακίνησης των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

1. Το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου που υποβάλ 
λεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ και το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο στο οποίο 
έχει δοθεί διοικητικός κωδικός αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 21 
παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της εν λόγω οδηγίας, είναι σύμφωνο με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 
I του παρόντος κανονισμού. 

2. Το σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου υποβάλλεται 
όχι νωρίτερα από 7 ημέρες από την ημερομηνία που αναφέρεται 
στο έγγραφο αυτό ως ημερομηνία αποστολής των σχετικών προϊ 
όντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 

Άρθρο 4 

Ακύρωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου 

1. Ο αποστολέας που επιθυμεί να ακυρώσει το ηλεκτρονικό 
διοικητικό έγγραφο όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 
7 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ συμπληρώνει τα πεδία του σχεδίου 
μηνύματος ακύρωσης και το υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής. Το σχέδιο μηνύματος ακύρωσης είναι 
σύμφωνο με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 2 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής επαλη 
θεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο του 
μηνύματος ακύρωσης. 

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, οι εν λόγω αρχές προσθέτουν 
στο μήνυμα ακύρωσης την ημερομηνία και την ώρα της επικύρω 
σης, κοινοποιούν στον αποστολέα την πληροφορία αυτή και προ 
ωθούν το μήνυμα ακύρωσης στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους προορισμού. Εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι έγκυρα, ενημε 
ρώνεται πάραυτα ο αποστολέας. 

3. Κατά την παραλαβή του μηνύματος ακύρωσης, οι αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους προορισμού προωθούν το μήνυμα ακύ 
ρωσης στον παραλήπτη εάν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος απο 
θηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης. 

Άρθρο 5 

Μηνύματα σχετικά με αλλαγή του προορισμού της διακίνησης 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

1. Ο αποστολέας που επιθυμεί να τροποποιήσει τον προορισμό 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 8 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, ή να συμπληρώσει τον προορισμό όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, συμπληρώνει τα 
πεδία του σχεδίου μηνύματος αλλαγής του προορισμού και το 
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής. 

Το σχέδιο του μηνύματος αλλαγής του προορισμού είναι σύμφωνο 
με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 3 του παραρτή 
ματος Ι του παρόντος κανονισμού. 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής επαλη 
θεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο του 
μηνύματος αλλαγής του προορισμού. 

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αποστολής: 

α) προσθέτουν στο μήνυμα αλλαγής του προορισμού την ημερο 
μηνία και ώρα της επικύρωσης και αύξοντα αριθμό και ενημε 
ρώνουν σχετικά τον αποστολέα· 

β) επικαιροποιούν το αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο βάσει 
των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο μήνυμα αλλαγής 
του προορισμού. 

Εάν η επικαιροποίηση περιλαμβάνει αλλαγή του κράτους μέλους 
προορισμού ή αλλαγή του παραλήπτη, εφαρμόζεται το άρθρο 21 
παράγραφοι 4 και 5 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ όσον αφορά το 
επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο. 

3. Εάν η επικαιροποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) περιλαμβάνει αλλαγή του κράτους μέλους προορισμού, 
οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής διαβιβάζουν το 
μήνυμα αλλαγής του προορισμού στις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους προορισμού που αναφέρονται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοι 
κητικό έγγραφο. 

Οι τελευταίες ενημερώνουν τον παραλήπτη που αναφέρεται στο 
αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο για την αλλαγή του προ 
ορισμού χρησιμοποιώντας την «κοινοποίηση αλλαγής του προ 
ορισμού» η οποία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που προβλέπο 
νται στον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι. 

4. Εάν η επικαιροποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β) περιλαμβάνει αλλαγή του τόπου παράδοσης που ανα 
φέρεται στην ομάδα δεδομένων 7 του ηλεκτρονικού διοικητικού 
εγγράφου, όχι όμως αλλαγή του κράτους μέλους προορισμού 
ούτε αλλαγή του παραλήπτη, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αποστολής διαβιβάζουν το μήνυμα αλλαγής του προ 
ορισμού στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού 
που αναφέρονται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο. 

Οι τελευταίες διαβιβάζουν το μήνυμα αλλαγής του προορισμού 
στον παραλήπτη. 

5. Εάν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο μηνύματος 
αλλαγής του προορισμού δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα 
ο αποστολέας.
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6. Εάν το επικαιροποιημένο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο 
περιλαμβάνει νέο παραλήπτη στο ίδιο κράτος μέλος προορισμού 
με αυτό που αναφέρεται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγρα 
φο, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους ενημερώνουν 
τον παραλήπτη που αναφέρεται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό 
έγγραφο για την αλλαγή του προορισμού χρησιμοποιώντας την 
«κοινοποίηση αλλαγής του προορισμού» η οποία είναι σύμφωνη 
με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 4 του παραρτή 
ματος Ι. 

Άρθρο 6 

Μηνύματα σχετικά με διαίρεση της διακίνησης προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

1. Ο αποστολέας που επιθυμεί να διαιρέσει τη διακίνηση προϊ 
όντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως προ 
βλέπεται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ συμπληρώνει τα 
πεδία του σχεδίου μηνύματος διαίρεσης για κάθε προορισμό και το 
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής. Το 
σχέδιο του μηνύματος διαίρεσης είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού. 

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής επαλη 
θεύουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που αναφέρονται στα σχέδια των 
μηνυμάτων διαίρεσης. 

Εάν τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αποστολής: 

α) εκδίδουν για κάθε προορισμό νέο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγρα 
φο, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό 
έγγραφο· 

β) εκδίδουν για το αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο «κοινο 
ποίηση διαίρεσης», η οποία είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού· 

γ) διαβιβάζουν την κοινοποίηση της διαίρεσης στον αποστολέα και 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού που ανα 
φέρονται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο. 

Το άρθρο 21 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 21 παρά 
γραφοι 4, 5 και 6 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ εφαρμόζονται για 
κάθε νέο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο που αναφέρεται στο 
στοιχείο α). 

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού που 
αναφέρονται στο αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο προωθούν 
την κοινοποίηση της διαίρεσης στον παραλήπτη που αναφέρεται στο 
αρχικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο εάν ο παραλήπτης είναι 
εγκεκριμένος αποθηκευτής ή εγγεγραμμένος παραλήπτης. 

4. Εάν τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο μηνύματος 
διαίρεσης δεν είναι έγκυρα, ενημερώνεται πάραυτα ο αποστολέας. 

Άρθρο 7 

Διατυπώσεις κατά το πέρας της διακίνησης προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

Η αναφορά παραλαβής που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 24 
της οδηγίας 2008/118/ΕΚ και η αναφορά εξαγωγής που υποβάλ 
λεται σύμφωνα με το άρθρο 25 της εν λόγω οδηγίας, είναι σύμ 
φωνες με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον πίνακα 6 του 
παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 8 

Εναλλακτική έντυπη διαδικασία 

1. Το έντυπο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγρα 
φος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ φέρει τον τίτλο 
«Εναλλακτικό συνοδευτικό έγγραφο για διακινήσεις προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρος κατανάλωσης και τα οποία τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής». Τα δεδομένα που απαιτούνται αναγρά 
φονται ως στοιχεία δεδομένων, εκφράζονται δε με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο. Όλα τα στοιχεία 
δεδομένων, καθώς και οι ομάδες και υποομάδες δεδομένων στις 
οποίες αυτά ανήκουν, ταυτοποιούνται μέσω των αριθμών και γραμ 
μάτων στις στήλες Α και Β του πίνακα 1 του παραρτήματος Ι του 
παρόντος κανονισμού. 

2. Οι πληροφορίες τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρά 
γραφος 5 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, ο αποστολέας κοινοποιεί στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής, αναγράφονται ως 
στοιχεία δεδομένων, εκφράζονται δε με τον ίδιο τρόπο όπως και στο 
μήνυμα αλλαγής του προορισμού ή στο μήνυμα διαίρεσης, κατά 
περίπτωση. Όλα τα στοιχεία δεδομένων, καθώς και οι ομάδες και 
υποομάδες δεδομένων στις οποίες αυτά ανήκουν, ταυτοποιούνται 
μέσω των αριθμών και γραμμάτων στις στήλες Α και Β του πίνακα 
3 ή, κατά περίπτωση, του πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του παρό 
ντος κανονισμού. 

3. Τα έντυπα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παρά 
γραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ φέρουν τον τίτλο «Εναλ 
λακτική Αναφορά παραλαβής / Αναφορά εξαγωγής για διακινήσεις 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρος κατανάλωσης και τα 
οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής». Τα δεδομένα που απαιτού 
νται αναγράφονται ως στοιχεία δεδομένων, εκφράζονται δε με τον 
ίδιο τρόπο όπως και στην αναφορά παραλαβής ή στην αναφορά 
εξαγωγής, κατά περίπτωση. Όλα τα στοιχεία δεδομένων, καθώς και 
οι ομάδες και υποομάδες δεδομένων στις οποίες αυτά ανήκουν, 
ταυτοποιούνται μέσω των αριθμών και γραμμάτων στις στήλες Α 
και Β του πίνακα 6 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 9 

Κατάργηση 

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 καταργείται από την 1η Απρι 
λίου 2010. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις διακινήσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 46 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως 
παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
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Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2010, πλην του άρθρου 6 που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

László KOVÁCS 
Μέλος της Επιτροπής

EL 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/27



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Τα στοιχεία δεδομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του μηχανοργανωμένου 
συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ διαρθρώνονται σε ομάδες δεδομένων 
και, κατά περίπτωση, σε υποομάδες δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα και τη χρήση τους παρουσιάζονται 
στους πίνακες 1 έως 6, στους οποίους: 

α) στη στήλη Α αναγράφεται ο αριθμητικός κωδικός (αριθμός) που αποδίδεται σε κάθε ομάδα και υποομάδα δεδομένων. 
Κάθε υποομάδα ακολουθεί τον αύξοντα αριθμό της (υπο)ομάδας της οποίας αποτελεί μέρος (π.χ.: όταν ο αριθμός της 
ομάδας δεδομένων είναι 1, μια υποομάδα δεδομένων αυτής της ομάδας έχει αριθμό 1.1 και μια υποομάδα δεδομένων 
αυτής της υποομάδας έχει τον αριθμό 1.1.1.)· 

β) στη στήλη Β αναγράφεται ο αλφαβητικός κωδικός (γράμμα) που αποδίδεται σε κάθε στοιχείο δεδομένων εντός μιας 
(υπο)ομάδας δεδομένων· 

γ) στη στήλη Γ περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός της (υπο)ομάδας δεδομένων ή του στοιχείου δεδομένων· 

δ) στη στήλη Δ αποδίδεται σε κάθε (υπο)ομάδα δεδομένων ή στοιχείο δεδομένων μια τιμή η οποία δηλώνει εάν η 
συμπλήρωση του αντίστοιχου δεδομένου είναι: 

— «R» (Required, υποχρεωτική), δηλ. ότι το δεδομένο πρέπει να δίδεται. Μια (υπο)ομάδα δεδομένων μπορεί να έχει την 
ένδειξη «Ο» (Optional, προαιρετική) ή «C» (Conditional, υπό προϋποθέσεις), ωστόσο τα στοιχεία δεδομένων εντός 
της ομάδας αυτής μπορεί να έχουν την ένδειξη «R» (Required, υποχρεωτικά) εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους έχουν αποφασίσει ότι τα δεδομένα αυτής της (υπο)ομάδας πρέπει να συμπληρώνονται ή εάν ισχύει η 
προϋπόθεση, 

— «Ο» (Optional, προαιρετική), δηλ. ότι η συμπλήρωση των δεδομένων είναι προαιρετική για εκείνον που υποβάλλει το 
μήνυμα (τον αποστολέα ή τον παραλήπτη), εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει ορίσει ότι τα δεδομένα είναι υποχρεωτικά 
σύμφωνα με την εναλλακτική δυνατότητα που προβλέπεται στη στήλη Ε για ορισμένες από τις προαιρετικές 
(υπο)ομάδες ή στοιχεία δεδομένων, 

— «C» (Conditional, υπό προϋποθέσεις), δηλ. ότι η χρήση της (υπο)ομάδας δεδομένων ή του στοιχείου δεδομένων 
εξαρτάται από άλλες (υπο)ομάδες δεδομένων ή στοιχεία δεδομένων στο ίδιο μήνυμα, 

— «D» (Dependent, εξαρτώμενη), δηλ. ότι η χρήση της (υπο)ομάδας δεδομένων ή του στοιχείου δεδομένων εξαρτάται 
από προϋπόθεση που δεν μπορεί να ελεγχθεί από το μηχανοργανωμένο σύστημα, όπως προβλέπεται στις στήλες E και 
ΣΤ. 

ε) η στήλη E αναφέρει την προϋπόθεση/τις προϋποθέσεις για τα δεδομένα η καταχώρηση των οποίων γίνεται υπό προϋ 
ποθέσεις, διευκρινίζει τη χρήση των προαιρετικών και των εξαρτώμενων δεδομένων, κατά περίπτωση, και αναφέρει ποια 
δεδομένα πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές· 

στ) η στήλη ΣΤ περιλαμβάνει εξηγήσεις, όπου χρειάζεται, για τη συμπλήρωση του μηνύματος· 

ζ) η στήλη Ζ: 

— για ορισμένες (υπο)ομάδες δεδομένων περιλαμβάνει έναν αριθμό ακολουθούμενο από τον χαρακτήρα «x» που δηλώνει 
πόσες φορές η (υπο)ομάδα δεδομένων μπορεί να επαναληφθεί στο μήνυμα (εάν δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, ο αριθμός 
αυτός = 1), και 

— για κάθε στοιχείο δεδομένων, εκτός από τα στοιχεία δεδομένων που δηλώνουν την ώρα και/ή την ημερομηνία, 
περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το είδος και το μήκος των στοιχείων. Οι κωδικοί του είδους 
των στοιχείων είναι οι εξής: 

— a αλφαβητικό 

— n αριθμητικό 

— an αλφαριθμητικό. 

Ο αριθμός που έπεται του κωδικού δηλώνει το αποδεκτό μήκος των στοιχείων. Οι δύο προαιρετικές τελείες πριν από τον 
δείκτη μήκους σημαίνουν ότι τα στοιχεία δεν έχουν καθορισμένο μήκος, αλλά μπορεί να φθάσουν έναν αριθμό ψηφίων, 
όπως καθορίζεται με τον δείκτη μήκους. Ένα κόμμα στο μήκος στοιχείων σημαίνει ότι το στοιχείο μπορεί να έχει 
δεκαδικά ψηφία, το ψηφίο πριν από το κόμμα δείχνει το συνολικό μήκος του χαρακτηριστικού, το ψηφίο μετά το 
κόμμα δείχνει τον μέγιστο αριθμό των ψηφίων μετά την υποδιαστολή. 

— για στοιχεία δεδομένων που δηλώνουν την ώρα και/ή την ημερομηνία, η αναφορά στην ένδειξη «ημερομηνία», «ώρα» ή 
«ημερομηνία και ώρα», σημαίνει την ημερομηνία, την ώρα ή την ημερομηνία και την ώρα, με βάση το πρότυπο ISO 
8601 για την απεικόνιση της ημερομηνίας και της ώρας.

EL L 197/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009



2. Οι ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται στους πίνακες 1 έως 6: 

— e-AD: Ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο 

— ARC: Διοικητικός Κωδικός Αναφοράς 

— SEED: σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (πρόκειται για την ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλί 
ου ( 1 ) 

— Κωδικός ΣΟ: Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 

— LNG: Γλώσσα 

— NAD: Όνομα και διεύθυνση
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( 1 ) EE L 359 της 4.12.2004, σ. 1.



EL 
L 197/30 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
29.7.2009 

Πίνακας 1 

(σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 1) 

Σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο 

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Είδος μηνύματος R Οι πιθανές τιμές είναι: 

1 = συνήθης υποβολή (χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός εάν η υποβολή αφορά εξαγωγή με 
διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο) 

2 = υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο [σύμφωνα με το 
άρθρο 283 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1 )] 

Το είδος του μηνύματος δεν πρέπει να εμφανίζεται στο e-AD στο οποίο έχει δοθεί ARC, ούτε στο έντυπο έγγραφο 
που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

n1 

1 Κεφαλίδα του e-AD: R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον προορισμό της διακίνησης χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ 
ΕΚ] 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

5 = Απαλλασσόμενος παραλήπτης [σημείο iv) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/ 
118/ΕΚ] 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

8 = Άγνωστος προορισμός (άγνωστος παραλήπτης - άρθρο 22 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

n1 

β Διάρκεια της μεταφοράς R Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό. (Παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3 

γ Οργάνωση της μεταφοράς R Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της πρώτης μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας 

2 = Παραλήπτης 

3 = Κύριος των προϊόντων 

4 = Άλλος 

n1
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Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

δ Διοικητικός Κωδικός Ανα 
φοράς — ARC 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου e-AD 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2 an21 

ε Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης του e-AD 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου e-AD 

Αναφέρεται η τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα 

στ Αύξων αριθμός R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου e-AD και για 
κάθε αλλαγή προορισμού 

Καθορίζεται στο 1 κατά την αρχική επικύρωση και αυξάνεται κατόπιν κατά 1 σε κάθε e-AD που εκδίδεται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής για κάθε αλλαγή προορισμού 

n..5 

ζ Ημερομηνία και ώρα της 
επικύρωσης της επικαιρο 
ποίησης 

C Ημερομηνία και ώρα της επικύρωσης 
του μηνύματος αλλαγής προορισμού 
στον πίνακα 3. Παρέχεται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
αποστολής σε περίπτωση αλλαγής του 
προορισμού 

Αναφέρεται η τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα 

η Ένδειξη αναβολής της 
υποβολής 

D «R» για την υποβολή e-AD για διακί 
νηση η οποία άρχισε υπό την κάλυψη 
του εντύπου εγγράφου που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

Πιθανές τιμές: 

0 = λάθος 

1 = σωστό 

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, η τιμή είναι αυτομάτως «λάθος» 

Αυτό το στοιχείο δεδομένων δεν πρέπει να εμφανίζεται στο e-AD στο οποίο έχει δοθεί ARC, ούτε στο έντυπο 
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

n1 

2 Συναλλασσόμενος απο 
στολέας 

R 

α Αριθμός ειδικού φόρου 
κατανάλωσης συναλλασσο 
μένου 

R Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου αποστολέα an13 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182
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Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3 Συναλλασσόμενος τόπος 
αποστολής 

C «R» εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι «1» 

α Αριθμός αναφοράς φορο 
λογικής αποθήκης 

R Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης αποστολής an13 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

O an..182 

γ Οδός O an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας O an..10 

στ Πόλη O an..50 

ζ NAD_LNG O Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

4 Τελωνείο αποστολής — 
Εισαγωγή 

C «R» εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι «2» 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εισαγωγής. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 5 an8 

5 Συναλλασσόμενος Παρα 
λήπτης 

C «R», Εκτός για το είδος μηνυμάτων «2 
– Υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία 
εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον 
εξαγωγέα τόπο» ή για τον κωδικό 
τύπου προορισμού 8 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— «O» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 6 

— Αυτό το στοιχείο δεδομένων δεν 
ισχύει για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Για τους κωδικούς τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο 
τελωνείο εξαγωγής 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

6 Συμπληρωματικά στοι 
χεία συναλλασσόμενου 
— Παραλήπτης 

C «R» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Κωδικός κράτους μέλους R Αναφέρατε το κράτος μέλος προορισμού χρησιμοποιώντας τον κωδικό κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 3 

a2
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β Αύξων αριθμός πιστοποι 
ητικού απαλλαγής 

D «R» εάν αναφέρεται αύξων αριθμός στο 
πιστοποιητικό απαλλαγής από ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης που θεσπίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 31/96 της 
Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1996, 
σχετικά με το πιστοποιητικό απαλλαγής 
από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (2 ) 

an..255 

7 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος παράδοσης 

C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— «Ο» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

— «Ο» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Για τους κωδικούς τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού 

— 2, 3 και 5: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 5 

— «O» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 7γ, 7ε και 7στ: 

— «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3, 4 και 5 

— «O» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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8 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C «R» σε περίπτωση εξαγωγής (κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (3 ). Βλέπε παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 5 

an8 

9 e-AD R 

α Τοπικός αριθμός αναφοράς R Ένας μοναδικός αύξων αριθμός ο οποίος αποδίδεται στο e-AD από τον αποστολέα ώστε να επιτρέπει τον 
εντοπισμό της αποστολής στα βιβλία του αποστολέα 

an..22 

β Αριθμός τιμολογίου R Αναφέρατε τον αριθμό τιμολογίου που αφορά τα προϊόντα. Εάν το τιμολόγιο δεν έχει ακόμα εκδοθεί, αναφέρατε 
τον αριθμό δελτίου παραδόσεως ή άλλου εγγράφου μεταφοράς 

an..35 

γ Ημερομηνία του τιμολο 
γίου 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει «R» αυτό 
το δεδομένο 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναφέρεται στη θέση 9β Ημερομηνία 

δ Κωδικός τύπου προέλευσης R Οι πιθανές τιμές για την προέλευση της διακίνησης είναι: 

1 = Προέλευση - Φορολογική αποθήκη (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

2 = Προέλευση - Εισαγωγή (στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

n1 

ε Ημερομηνία αποστολής R Η ημερομηνία έναρξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Η 
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι πέρα των 7 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου e-AD. Η 
ημερομηνία αποστολής μπορεί να είναι μια ημερομηνία στο παρελθόν στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 
26 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ 

Date 

στ Ώρα αποστολής O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει «R» αυτό 
το δεδομένο 

Η ώρα έναρξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Αναφέρεται η 
τοπική ώρα 

Ώρα 

ζ Προηγούμενος Διοικητικός 
Κωδικός Αναφοράς (ARC) 

D Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση νέων e-AD μετά από την 
επικύρωση του μηνύματος «Διαίρεση» 
(πίνακας 5) 

Ο ARC που δίδεται είναι ο ARC του αντικατασταθέντος e-AD an21
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9.1 Ενιαίο διοικητικό 
έγγραφο εισαγωγής 
(ΕΔΕ) 

C «R» εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι «2» (εισαγωγή) 

9X 

α Αριθμός ΕΔΕ εισαγωγής R Ο αριθμός ΕΔΕ παρέχεται είτε από τον 
αποστολέα κατά την υποβολή του σχε 
δίου e-AD είτε από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής κατά 
την επικύρωση του σχεδίου e-AD 

Αναφέρατε τον αριθμό του ενιαίου διοικητικού εγγράφου ή τους αριθμούς των ενιαίων διοικητικών εγγράφων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων 

an..21 

10 Γραφείο αρμόδιας αρχής 
του τόπου αποστολής 

R 

α Αριθμός αναφοράς του 
γραφείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του γραφείου των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους αποστολής που είναι αρμόδιο για 
τον έλεγχο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον τόπο αποστολής. Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

11 Εγγύηση της διακίνησης R 

α Κωδικός τύπου εγγυητή R Αναφέρατε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή της εγγύησης χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό τύπου εγγυητή στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 6 

n..4 

12 Συναλλασσόμενος 
εγγυητής 

C «R» εάν ισχύει ένας από τους ακόλου 
θους κωδικούς τύπου εγγυητή: 2, 3, 
12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 
234 ή 1234 

(Βλέπε κωδικό τύπου εγγυητή στο 
παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 6) 

Αναφέρατε τον μεταφορέα και/ή τον κύριο των προϊόντων εάν αυτοί παρέχουν την εγγύηση 2X 

α Αριθμός ειδικού φόρου 
κατανάλωσης του συναλ 
λασσομένου 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» 

Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED ή αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του μεταφορέα ή του κυρίου 
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

an13 

β Αριθμός ΦΠΑ O an..35
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γ Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C Για τα 12γ, δ, στ και ζ: «Ο» εφόσον 
αναφέρεται ο αριθμός ειδικού φόρου 
κατανάλωσης του συναλλασσομένου, 
ειδάλλως «R» 

an..182 

δ Οδός C an..65 

ε Αριθμός O an..11 

στ Ταχυδρομικός κώδικας C an..10 

ζ Πόλη C an..50 

η NAD_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

13 Μεταφορά R 

α Κωδικός μέσου μεταφοράς R Αναφέρατε το μέσο μεταφοράς κατά την ώρα έναρξης της διακίνησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς στο 
παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 7 

n..2 

14 Συναλλασσόμενος — 
Οργανωτής μεταφοράς 

C «R» για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της πρώτης 
μεταφοράς εάν η τιμή στη θέση 1γ 
είναι «3» ή «4» 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» 

an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10
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στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

15 Συναλλασσόμενος — 
Πρώτος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» 

Αναφέρατε το άτομο που διενεργεί την πρώτη μεταφορά 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

16 Λεπτομέρειες μεταφοράς R 99X 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε κωδικό(-ούς) μονάδας(-ων) μεταφοράς σχετικά με το μέσο μεταφοράς που αναφέρεται στη θέση 13α. 
Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8 

n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

R Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μεταφορικής 
μονάδας 

an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται) 

an..350
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ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

17 e-AD — Σύνολο δεδο 
μένων ανά προϊόν 

R Χωριστή ομάδα δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε προϊόν που συνιστά την αποστολή 999x 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε μοναδικό αύξοντα αριθμό, αρχίζοντας από το 1 n..3 

β Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 11 

an4 

γ Κωδικός ΣΟ R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό ΣΟ κατά την ημερομηνία της αποστολής n8 

δ Ποσότητα R Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος- Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες 11 και 12). 

Για διακίνηση προς εγγεγραμμένο παραλήπτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, η ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή την οποία ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος να 
παραλάβει. 

Για διακίνηση προς απαλλασσόμενο οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, η 
ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

n..15,3 

ε Μεικτό βάρος R Αναφέρατε το μεικτό βάρος της αποστολής (δηλαδή τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
μαζί με τη συσκευασία τους) 

n..15,2 

στ Καθαρό βάρος: R Αναφέρατε το βάρος των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς συσκευασία (για την 
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, τα ενεργειακά προϊόντα και όλα τα προϊόντα καπνού, εκτός των τσιγάρων) 

n..15,2 

ζ Αλκοολικός τίτλος C «R» εάν εφαρμόζεται για το συγκεκρι 
μένο προϊόν που υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης 

Αναφέρατε την περιεκτικότητα σε αλκοόλη (ποσοστό κατ’ όγκον σε θερμοκρασία 20 °C), κατά περίπτωση, σύμ 
φωνα με το παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 11 

n..5,2



EL 
L 197/40 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
29.7.2009

 

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

η Βαθμός Plato D «R» εάν το κράτος μέλος αποστολής 
και/ή το κράτος μέλος προορισμού 
φορολογεί τη μπύρα βάσει του βαθμού 
Plato 

Για την μπύρα, αναφέρατε τον βαθμό Ρlato εάν το κράτος μέλος αποστολής και/ή το κράτος μέλος προορισμού 
φορολογεί την μπύρα με αυτό το κριτήριο. Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 11 

n..5,2 

θ Φορολογικό επίσημα O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά επισήματα που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού 

an..350 

ι Φορολογικό επίσημα_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ια Επισήμανση χρήσης φορο 
λογικού επισήματος 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται φορολογικά 
επισήματα 

Συμπληρώστε «1» εάν τα προϊόντα φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα ή «0» εάν τα προϊόντα δεν 
φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα 

n1 

ιβ Προσδιορισμός προέλευ 
σης 

O Η θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των εξής: 

1. στην περίπτωση ορισμένων οίνων, αναφορικά με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική 
ένδειξη, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία 

2. στην περίπτωση ορισμένων οινοπνευματωδών ποτών, αναφορικά με τον τόπο παραγωγής σύμφωνα με τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία 

3. στην περίπτωση της μπύρας που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4 ), για την οποία διεκδικείται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού, πρέπει να εκδίδεται η ακόλουθη πιστοποίηση: «Πιστοποι 
είται βάσει του παρόντος ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει ζυθοποιηθεί από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο» 

4. στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης παραγωγής μικρών αποστακτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την οποία διεκδικείται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού, πρέπει να εκδίδεται η ακόλουθη πιστοποίηση: «Πιστοποι 
είται βάσει του παρόντος ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από μικρό αποστακτήριο» 

an..350 

ιγ Προσδιορισμός Προέλευ 
σης _LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ιδ Μέγεθος παραγωγού O Για την μπύρα ή τα οινοπνευματώδη ποτά, για τα οποία δίδεται πιστοποίηση στο πεδίο 17ιβ (προσδιορισμός 
προέλευσης), αναφέρατε την ετήσια παραγωγή του προηγούμενου έτους σε εκατόλιτρα μπύρας ή σε εκατόλιτρα 
καθαρής αλκοόλης αντιστοίχως 

n..15 

ιε Πυκνότητα C «R» εάν εφαρμόζεται για συγκεκριμένο 
προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

Αναφέρατε την πυκνότητα σε θερμοκρασία 15 °C, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 11 

n..5,2
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ιστ Εμπορική περιγραφή: O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαιτού 
μενο αυτό το δεδομένο. 

«R» Όταν μεταφέρονται χύμα οίνοι που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV παρά 
γραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανο 
νισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (5 ), η 
περιγραφή του προϊόντος περιλαμβάνει 
τις προαιρετικές ενδείξεις που προβλέ 
πονται στο άρθρο 60 του εν λόγω 
κανονισμού, εφόσον αυτές αναγράφο 
νται ή προβλέπεται να αναγράφονται 
στην επισήμανση. 

Αναφέρατε την εμπορική περιγραφή των προϊόντων για τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων προϊόντων an..350 

ιζ Εμπορική περιγραφή_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ιη Εμπορικό σήμα προϊόντων D «R» εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν εμπο 
ρικό σήμα. Το κράτος μέλος αποστο 
λής μπορεί να αποφασίσει ότι το εμπο 
ρικό σήμα των μεταφερόμενων προϊ 
όντων δεν πρέπει να αναφέρεται εάν 
δηλώνεται ήδη στο τιμολόγιο ή σε 
άλλο από τα εμπορικά έγγραφα που 
αναφέρονται στο τετραγωνίδιο 9β 

Αναφέρατε το εμπορικό σήμα των προϊόντων, εάν χρειάζεται an..350 

ιθ Εμπορικό σήμα προϊ 
όντων_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

17.1 Συσκευασία R 99x 

α Κωδικός τύπου δεμάτων R Αναφέρατε το είδος του δέματος, χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς στο παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 9 

a2 

β Αριθμός δεμάτων C «R» εάν σημαίνεται ως «Μετρήσιμο» Αναφέρατε τον αριθμό των δεμάτων εάν τα δέματα είναι μετρήσιμα, σύμφωνα με το παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 9 

n..15 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των δεμάτων an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται) 

an..350
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ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

17.2 Αμπελοοινικά προϊόντα D «R» για τα αμπελοοινικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο μέρος XII του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 (6 ) 

α Κατηγορία αμπελοοινικού 
προϊόντος 

R Για τα αμπελοοινικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος XII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, συμπληρώστε μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 

2 = Μονοποικιλιακός οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 

3 = Οίνος με ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

4 = Εισαγόμενος οίνος 

5 = Άλλος 

n1 

β Κωδικός αμπελουργικής 
ζώνης 

D «R» για αμπελοοινικά προϊόντα χύδην 
(ονομαστικός όγκος άνω των 60 
λίτρων) 

Αναφέρατε την αμπελουργική ζώνη από την οποία προέρχεται το μεταφερόμενο προϊόν σύμφωνα με το παράρτημα 
IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 

n..2 

γ Τρίτη χώρα καταγωγής C «R» εάν η κατηγορία αμπελοοινικού 
προϊόντος στο τετραγωνίδιο 17.2a 
είναι «4» (εισαγόμενος οίνος) 

Αναφέρατε ένα «κωδικό χώρας» από αυτούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 4 a2 

δ Άλλες πληροφορίες O an..350 

ε Άλλες πληροφορίες_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

17.2.1 Κωδικός αμπελουργικής 
επεξεργασίας 

D «R» για αμπελοοινικά προϊόντα χύδην 
(ονομαστικός όγκος άνω των 60 
λίτρων) 

99x 

α Κωδικός αμπελουργικής 
επεξεργασίας 

R Αναφέρατε ένα ή περισσότερους «κωδικούς αμπελουργικής επεξεργασίας» σύμφωνα με τον κατάλογο 1.4. β) στο 
σημείο B του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (7 ) 

n..2
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18 Έγγραφο πιστοποιητικό O 9x 

α Συνοπτική περιγραφή του 
εγγράφου 

C «R», εκτός εάν χρησιμοποιείται το πεδίο 
δεδομένων 18γ 

Περιγράψτε κάθε πιστοποιητικό που αφορά τα μεταφερόμενα προϊόντα, για παράδειγμα πιστοποιητικά που αφο 
ρούν τον προσδιορισμό προέλευσης ο οποίος αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 17ιβ. 

an..350 

β Συνοπτική περιγραφή του 
εγγράφου_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

γ Αριθμός αναφοράς του 
εγγράφου 

C «R», εκτός εάν χρησιμοποιείται το πεδίο 
δεδομένων 18α 

Παραθέστε αναφορά σε κάθε πιστοποιητικό που αφορά τα μεταφερόμενα προϊόντα an..350 

δ Αριθμός αναφοράς του 
εγγράφου_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

(1 ) EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 
(2 ) ΕΕ L 8 της 11.1.1996, σ. 11. 
(3 ) EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 
(4 ) EE L 316 της 31.10.1992, σ. 21. 
(5 ) ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1. 
(6 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 
(7 ) ΕΕ L 128 της 27.5.2009, σ. 15. 

Πίνακας 2 

(που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1) 

Ακύρωση 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

1 Διακίνηση προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης e- 
AD 

R 

α Διοικητικός Κωδικός Ανα 
φοράς — ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD για το οποίο ζητείται η ακύρωση an21 

2 Ακύρωση R 

α Αιτία ακύρωσης R Αναφέρατε την αιτία της ακύρωσης του e-AD, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του παραρτήματος II, κατάλογος 
κωδικών 10 

n1 

3 Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης της ακύρωσης 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου μηνύματος 
ακύρωσης 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα
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(αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2) 

Αλλαγή προορισμού 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

1 Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Ημερομηνία και ώρα της 
επικύρωσης της αλλαγής 
προορισμού 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου μηνύματος 
αλλαγής προορισμού 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα 

2 Επικαιροποίηση του e- 
AD 

R 

α Αύξων αριθμός C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την 
επικύρωση του σχεδίου μηνύματος 
αλλαγής προορισμού 

Καθορίζεται στο 1 κατά την αρχική επικύρωση του e-AD και αυξάνεται κατόπιν κατά 1 σε κάθε αλλαγή προ 
ορισμού 

n..5 

β Διοικητικός κωδικός ανα 
φοράς — ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD στο οποίο αλλάζει ο προορισμός an21 

γ Διάρκεια της μεταφοράς D «R» όταν αλλάζει η διάρκεια της μετα 
φοράς λόγω αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό. (Παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3 

δ Αλλαγή της οργάνωσης 
της μεταφοράς 

D «R» όταν αλλάζει ο υπεύθυνος της 
οργάνωσης της μεταφοράς λόγω αλλα 
γής προορισμού 

Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας 

2 = Παραλήπτης 

3 = Κύριος των προϊόντων 

4 = Άλλος 

N1 

ε Αριθμός τιμολογίου D «R» όταν αλλάζει το τιμολόγιο λόγω 
αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε τον αριθμό του τιμολογίου που αφορά τα προϊόντα. Εάν το τιμολόγιο δεν έχει ακόμα εκδοθεί, 
αναφέρατε τον αριθμό δελτίου παράδοσης ή άλλου εγγράφου μεταφοράς 

an..35 

στ Ημερομηνία τιμολογίου O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» όταν ο αριθμός τιμο 
λογίου αλλάξει λόγω της αλλαγής προ 
ορισμού 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 2ε Ημερομηνία 

ζ Κωδικός μέσου μεταφοράς D «R» όταν το μέσο μεταφοράς αλλάζει 
λόγω της αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε το μέσο μεταφοράς χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του παραρτήματος II, κατάλογος κωδικών 7 n..2
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

3 Νέος προορισμός R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον νέο προορισμό της διακίνησης, χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ] 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

n1 

4 Συναλλασσόμενος Νέος 
παραλήπτης 

D «R» όταν αλλάζει ο παραλήπτης λόγω 
αλλαγής του προορισμού 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο 
τελωνείο εξαγωγής 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

5 Συναλλασσόμενος Τόπος 
παράδοσης 

C — «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2 και 3. 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού 

— 2 και 3: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2 και 3 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

an..182 

γ Οδός C Για τα τετραγωνίδια 5c, 5e και 5f: 

— «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

6 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C «R» σε περίπτωση εξαγωγής (Κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 3α) 

α Αριθμός αναφοράς του 
τελωνείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

7 Συναλλασσόμενος — 
Νέος οργανωτής μετα 
φοράς 

C «R» για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της μεταφοράς 
εάν η τιμή στο τετραγωνίδιο 2δ είναι 
«3» ή «4» 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» 

an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

8 Συναλλασσόμενος — 
Νέος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» όταν αλλάζει ο μετα 
φορέας λόγω αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε το νέο πρόσωπο που διενεργεί τη μεταφορά 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

9 Λεπτομέρειες μεταφοράς D «R» όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες 
μεταφοράς λόγω αλλαγής προορισμού 

99x 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε κωδικό(-ούς) μονάδας(-ων) μεταφοράς, σχετικά με το μέσο μεταφοράς που αναφέρεται στη θέση 2ζ, 
βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8 

n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

R Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μεταφορικής 
μονάδας 

an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται) 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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Πίνακας 4 

(αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στο άρθρο 6 παράγραφος 2) στοιχείο β) 

Κοινοποίηση αλλαγής προορισμού/Κοινοποίηση διαίρεσης 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

1 Κοινοποίηση αναφορικά 
με προϊόντα που υπόκει 
νται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης 

R 

α Τύπος κοινοποίησης R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προορισμού (σε περί 
πτωση κοινοποίησης αλλαγής προ 
ορισμού) ή του κράτους μέλους απο 
στολής (σε περίπτωση κοινοποίησης 
διαίρεσης) 

Αναφέρατε τον λόγο της κοινοποίησης χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αλλαγή προορισμού 

2 = Διαίρεση 

n1 

β Ημερομηνία και ώρα κοι 
νοποίησης 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προορισμού (σε περί 
πτωση κοινοποίησης αλλαγής προ 
ορισμού) ή του κράτους μέλους απο 
στολής (σε περίπτωση κοινοποίησης 
διαίρεσης) 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα 

γ Διοικητικός Κωδικός Ανα 
φοράς — ARC 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προορισμού (σε περί 
πτωση κοινοποίησης αλλαγής προ 
ορισμού) ή του κράτους μέλους απο 
στολής (σε περίπτωση κοινοποίησης 
διαίρεσης) 

Αναφέρατε τον ARC του e-AD για το οποίο υποβάλλεται η κοινοποίηση an21 

2 Διοικητικός κωδικός 
αναφοράς — ARC επό 
μενου σταδίου 

C «R» εάν ο τύπος κοινοποίησης είναι 2 
στο τετραγωνίδιο 1α. 

Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής. 

9x 

α Διοικητικός κωδικός ανα 
φοράς — ARC 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής. 

an21
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Πίνακας 5 

(αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2) 

Διαίρεση 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

1 e-AD — Διαίρεση R 

α Προηγούμενος Διοικητικός 
Κωδικός Αναφοράς — 
ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD που διαιρείται. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2 

an21 

2 Νέος προορισμός R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον προορισμό της διακίνησης, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ] 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ) 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ] 

8 = Άγνωστος προορισμός (άγνωστος παραλήπτης• άρθρο 22 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ 

n1 

3 e-AD — Λεπτομέρειες 
διαίρεσης 

R 9x 

α Τοπικός αριθμός αναφοράς R Ένας μοναδικός αύξων αριθμός ο οποίος αποδίδεται στο e-AD από τον αποστολέα ώστε να επιτρέπει τον 
εντοπισμό της αποστολής στα βιβλία του αποστολέα 

an..22 

β Διάρκεια της μεταφοράς D «R» όταν ο χρόνος της διαδρομής 
αλλάζει λόγω της διαίρεσης 

Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό. (Παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3 

γ Αλλαγή της οργάνωσης 
της μεταφοράς 

D «R» όταν ο υπεύθυνος για την οργά 
νωση της μεταφοράς αλλάζει λόγω της 
διαίρεσης 

Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της πρώτης μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας 

2 = Παραλήπτης 

3 = Κύριος των προϊόντων 

4 = Άλλος 

n1
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4 Συναλλασσόμενος — 
Νέος παραλήπτης 

D «R» όταν ο αποστολέας αλλάζει λόγω 
της διαίρεσης 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο 
τελωνείο εξαγωγής 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

5 Συναλλασσόμενος Τόπος 
παράδοσης 

C — «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού 

— 2 και 3: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2 και 3 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

an..182
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γ Οδός C Για τα τετραγωνίδια 5c, 5e και 5f: 

— «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

6 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C «R» σε περίπτωση εξαγωγής (Αλλαγή 
κωδικού τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 2α) 

α Αριθμός αναφοράς του 
τελωνείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

7 Συναλλασσόμενος Νέος 
οργανωτής μεταφοράς 

C «R» για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της μεταφοράς 
εάν η τιμή στο τετραγωνίδιο 3γ είναι 
«3» ή «4» 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» 

an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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8 Συναλλασσόμενος — 
Νέος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως «R» όταν ο αερομεταφο 
ρέας αλλάζει λόγω της διαίρεσης 

Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που διενεργεί τη νέα μεταφορά 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..35 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

9 Λεπτομέρειες μεταφοράς D «R» όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες 
μεταφοράς λόγω της διαίρεσης 

99X 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε τον κωδικό(-ούς) μονάδας μεταφοράς. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8. n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

R Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μεταφορικής 
μονάδας 

an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται) 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

10 e-AD — Σύνολο δεδο 
μένων ανά προϊόν 

R Χωριστή ομάδα δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε προϊόν που συνιστά την αποστολή 999x 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε μοναδικό αύξοντα αριθμό, αρχίζοντας από το 1 n..3 

β Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 11 

an..4 

γ Κωδικός ΣΟ R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό ΣΟ κατά την ημερομηνία υποβολής της διαίρεσης n8 

δ Ποσότητα R Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος- Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες 11 και 12). 

Για διακίνηση προς εγγεγραμμένο παραλήπτη όπως αναφέρεται στο άρθρο19 παράγραφος 3 της οδηγίας 

2008/118/ΕΚ, η ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή την οποία ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος να 
παραλάβει. 

Για διακίνηση προς απαλλασσόμενο οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, η 
ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

n..15,3 

ε Μικτό βάρος R Αναφέρατε το μικτό βάρος της αποστολής (δηλαδή τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης μαζί 
με τη συσκευασία τους) 

n..15,2 

στ Καθαρό βάρος: R Αναφέρατε το βάρος των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς συσκευασία n..15,2 

ζ Φορολογικό επίσημα O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά επισήματα που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού 

an..350 

η Φορολογικό επίσημα_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

θ Επισήμανση χρήσης φορο 
λογικού επισήματος 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται φορολογικά 
επισήματα 

Συμπληρώστε «1» εάν τα προϊόντα φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα ή «0» εάν τα προϊόντα δεν 
φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά σε επισήματα 

n1 

ι Πυκνότητα C «R» εάν εφαρμόζεται για συγκεκριμένο 
προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

Αναφέρατε την πυκνότητα σε θερμοκρασία 15 °C, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 11 

n..5,2 

ια Εμπορική περιγραφή: O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαιτού 
μενο αυτό το δεδομένο 

Αναφέρατε την εμπορική περιγραφή των προϊόντων για τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων προϊόντων an..350 

ιβ Εμπορική περιγραφή_LNG C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

ιγ Εμπορικό σήμα προϊόντων D «R» εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν εμπο 
ρικό σήμα 

Αναφέρατε το εμπορικό σήμα των προϊόντων, εάν χρειάζεται an..350 

ιδ Εμπορικό σήμα προϊ 
όντων_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

11 Συσκευασία 99x 

α Κωδικός τύπου δεμάτων R Αναφέρατε το είδος του δέματος, χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς στο παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 9 

a2 

β Αριθμός δεμάτων C «R» εάν σημαίνεται ως «Μετρήσιμο» Αναφέρατε τον αριθμό των δεμάτων εάν τα δέματα είναι μετρήσιμα, σύμφωνα με το παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 9 

n..15 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D «R» εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των δεμάτων an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται) 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

Πίνακας 6 

(αναφέρεται στο άρθρο 7 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3) 

Αναφορά παραλαβής/αναφορά εξαγωγής 

A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

1 Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης της αναφοράς 
παραλαβής/εξαγωγής 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προορισμού/εξαγωγής 
κατά την επικύρωση της αναφοράς 
παραλαβής/εξαγωγής 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομηνία 
και Ώρα 

2 Διακίνηση προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης e- 
AD 

R 

α Διοικητικός κωδικός ανα 
φοράς — ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2 

an21
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β Αύξων αριθμός R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του e-AD. n..5 

3 Συναλλασσόμενος — 
Παραλήπτης 

R 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 6 

— δεν εφαρμόζεται για τον κωδικό 
τύπου προορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στο τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

Για τους κωδικούς τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο 
τελωνείο εξαγωγής 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

4 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος παράδοσης 

C — «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 5 

(βλ. κωδικούς τύπου προορισμού στο 
τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — «R» για τον κωδικό τύπου 
προορισμού 1 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 5 

(βλ. κωδικούς τύπου προορισμού στο 
τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού 

— 2, 3 και 5: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο 

an..16
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

β Ονο ασία συναλλασσο έ  
νου 

C — «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισ ού 1, 2, 3 και 5 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισ ού 4 

(βλ. κωδικούς τύπου προορισ ού στο 
τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

an..182 

γ Οδός C Για τα τετραγωνίδια 4γ, 4ε και 4στ: 

— «R» για τον κωδικό τύπου προ 
ορισ ού 2, 3, 4 και 5 

— «Ο» για τον κωδικό τύπου 
προορισ ού 1 

(βλ. κωδικούς τύπου προορισ ού στο 
τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

an..65 

δ Αριθ ός O an..11 

ε Ταχυδρο ικό ς κώδικας C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C «R» εάν χρησι οποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κει ένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλα βάνεται στο παράρτη α II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισ ό της γλώσσας που χρησι οποιείται σε αυτή την ο άδα δεδο ένων 

a2 

5 Γραφείο προορισ ού C «R» για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισ ού 1, 2, 3, 4, 5 και 8 

(βλ. κωδικούς τύπου προορισ ού στο 
τετραγωνίδιο 1α του πίνακα 1) 

α Αριθ ός αναφοράς του 
γραφείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του γραφείου των αρ όδιων αρχών στο κράτος  έλος προορισ ού που είναι υπεύθυνο για 
τον έλεγχο ειδικού φόρου κατανάλωσης στον τόπο προορισ ού . Βλέπε παράρτη α II, κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

6 Αναφορά παραλαβής/ 
εξαγωγής 

R 

α Η ερο ηνία άφιξης των 
προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλω 
σης 

R Η η ερο ηνία λήξης της διακίνησης σύ φωνα  ε το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ Η ερο ηνία 

β Γενικό συ πέρασ α για την 
παραλαβή/εξαγωγή 

R Οι πιθανές τι ές είναι: 

1 = Παραλαβή δεκτή και ικανοποιητική 

2 = Παραλαβή δεκτή αν και όχι ικανοποιητική 

3 = Παραλαβή απορρίπτεται 

4 = Παραλαβή απορρίπτεται εν  έρει 

21 = Έξοδος δεκτή και ικανοποιητική 

22 = Έξοδος δεκτή αν και όχι ικανοποιητική 

23 = Έξοδος απορρίπτεται 

n..2
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γ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

an..350 

δ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

7 Αναφορά παραλαβής/ 
εξαγωγής — Σύνολο 
δεδομένων ανά προϊόν 

C «R» εάν η τιμή του γενικού συμπερά 
σματος για την παραλαβή/εξαγωγή δεν 
είναι 1 και 21 (βλέπε τετραγωνίδιο 6β) 

999X 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του συνόλου δεδομένων του σχετικού e-AD (τετραγωνίδιο 17α του πίνακα 1) που 
αφορά το προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για το οποίο ισχύει ένας κωδικός διαφορετικός από 
1 και 21 

n..3 

β Ένδειξη ελλείμματος ή 
πλεονάσματος 

D «R» εφόσον διαπιστώνεται έλλειμμα ή 
πλεόνασμα για το σχετικό σύνολο 
δεδομένων 

Πιθανές τιμές είναι: 

S = Έλλειμμα (Shortage) 

E = Πλεόνασμα (Excess) 

a1 

γ Διαπιστωθέν έλλειμμα ή 
πλεόνασμα 

C «R» εάν αναφέρεται ο δείκτης στο 
τετραγωνίδιο 7.1.β 

Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος- Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες 11 και 12): 

n..15,3 

δ Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II, 
κατάλογος κωδικών 11 

an4 

ε Απορριφθείσα ποσότητα C «R» Εάν ο κωδικός στο γενικό συμπέ 
ρασμα για την παραλαβή είναι 4 (βλέπε 
τετραγωνίδιο 6β) 

Αναφέρατε την ποσότητα για κάθε σύνολο δεδομένων για το οποίο απορρίπτονται προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος – Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες 11 και 12). 

n..15,3 

7.1 Λόγος μη ικανοποι 
ητικής παραλαβής/εξα 
γωγής 

D «R» για κάθε σύνολο δεδομένων για το 
οποίο εφαρμόζεται κωδικός γενικού 
συμπεράσματος για την παραλαβή/εξα 
γωγή 2, 3, 4, 22 ή 23 (βλέπε τετρα 
γωνίδιο 6β) 

9X 

α Λόγος μη ικανοποιητικής 
παραλαβής/εξαγωγής 

R Πιθανές τιμές είναι: 

0 = Άλλα 

1 = Πλεόνασμα 

2 = Έλλειμμα 

3 = Προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη 

4 = Θραύση σφραγίδας 

5 = Αναφέρεται από το ECS (Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών) 

6 = Ένα τουλάχιστον σύνολο δεδομένων έχει εσφαλμένες τιμές 

n1
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A B Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

β Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

C — «R» εάν ο κωδικός του λόγου μη 
ικανοποιητικής παραλαβής/εξαγω 
γής είναι 0 

— «Ο» εάν ο κωδικός του λόγου μη 
ικανοποιητικής παραλαβής/εξαγω 
γής είναι 3, 4 ή 5 

(βλ. τετραγωνίδιο 7.1α) 

Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

an..350 

γ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C «R» εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιο 
ρισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(αναφέρεται στο άρθρο 2) 

Κατάλογος κωδικών 

1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Οι κωδικοί αυτοί προέρχονται από το πρότυπο ISO 639.1 (κωδικοί Alpha-2). Επιπλέον, έχουν προστεθεί δύο κωδικοί εκτός 
του προτύπου για να χρησιμοποιούνται για την απόδοση με λατινικούς χαρακτήρες των γλωσσών που χρησιμοποιούν μη 
λατινικούς χαρακτήρες, δηλ.: 

— bt — βουλγαρικά (με λατινικούς χαρακτήρες) 

— gr — ελληνικά (με λατινικούς χαρακτήρες) 

Κωδικός Περιγραφή 

bg βουλγαρικά 

bt βουλγαρικά (με λατινικούς χαρακτήρες) 

cs τσεχικά 

da δανικά 

nl ολλανδικά 

en αγγλικά 

et εσθονικά 

fi φινλανδικά 

fr γαλλικά 

ga γαελικά 

gr ελληνικά (με λατινικούς χαρακτήρες) 

de γερμανικά 

el ελληνικά 

hu ουγγρικά 

it ιταλικά 

lv λετονικά 

lt λιθουανικά 

mt μαλτέζικα 

pl πολωνικά 

pt πορτογαλικά 

ro ρουμανικά 

sk σλοβακικά 

sl σλοβενικά 

es ισπανικά 

sv σουηδικά

EL L 197/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009



2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Πεδίο Περιεχόμενα Τύπος πεδίου Παραδείγματα 

1 Έτος Αριθμητικό 2 05 
2 Κωδικός του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε 

αρχικά το e-AD 
Αλφαβητικό 2 ES 

3 Μοναδικός κωδικός που παρέχεται σε εθνικό επίπεδο, Αλφαριθμητικό 16 7R19YTE17UIC8J45 
4 Ψηφίο ελέγχου Αριθμητικό 1 9 

Το πεδίο 1 είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους επίσημης αποδοχής της διακίνησης. 

Το πεδίο 3 πρέπει να συμπληρώνεται με ένα μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης ανά διακίνηση EMCS (σύστημα διακίνησης και 
ελέγχου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για τον τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιείται το πεδίο αυτό, ωστόσο κάθε διακίνηση EMCS πρέπει να φέρει μοναδικό αριθμό. 

Το πεδίο 4 αναφέρει το ψηφίο ελέγχου για ολόκληρο τον ARC, χάρη στο οποίο διευκολύνεται η διαπίστωση των 
σφαλμάτων κατά την εισαγωγή του ARC. 

3. ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ 

Πρέπει να ταυτίζονται με τους κωδικούς του προτύπου ISO Alpha 2 ( 1 ) (ISO 3166), που περιορίζεται στα κράτη μέλη, 
εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

— για την Ελλάδα, όπου πρέπει να χρησιμοποιείται το «EL» αντί του «GR», 

— για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πρέπει να χρησιμοποιείται το «GB» αντί του «UK». 

4. ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΑΣ 

Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του προτύπου ISO Alpha 2 (ISO 3166). 

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ (COR) 

Ο COR αποτελείται από ένα στοιχείο ταυτοποίησης του κράτους μέλους (βλέπε κατάλογο κωδικών 3) ακολουθούμενο από 
6ψήφιο αλφαριθμητικό εθνικό αριθμό, π.χ. IT0830AB. 

6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΎΠΟΥ ΕΓΓΥΗΤΉ 

Κωδικός Περιγραφή 

1 Αποστολέας 
2 Μεταφορέας 
3 Κύριος προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
4 Παραλήπτης 
12 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα και του μεταφορέα 
13 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα και του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατα 

νάλωσης 
14 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα και του παραλήπτη 
23 Από κοινού εγγύηση του μεταφορέα και του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατα 

νάλωσης 
24 Από κοινού εγγύηση του μεταφορέα και του παραλήπτη 
34 Από κοινού εγγύηση του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και του 

παραλήπτη 
123 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα, του μεταφορέα και του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης 
124 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα, του μεταφορέα και του παραλήπτη 
134 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα, του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

και του παραλήπτη 
234 Από κοινού εγγύηση του μεταφορέα, του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

και του παραλήπτη 
1234 Από κοινού εγγύηση του αποστολέα, του μεταφορέα, του κυρίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό 

φόρο κατανάλωσης και του παραλήπτη
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( 1 ) Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE): Σύσταση για τη διευκόλυνση του εμπορίου αριθ. 3, τρίτη έκδοση, 
εκδοθείσα από την ομάδα εργασίας για τη διευκόλυνση των διαδικασιών διεθνούς εμπορίου, Γενεύη, Ιανουάριος 1996, ECE/TRADE/201.



7. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Κωδικός Περιγραφή 

0 Άλλο 

1 Θαλάσσια μεταφορά 

2 Σιδηροδρομική μεταφορά 

3 Οδική μεταφορά 

4 Αεροπορική μεταφορά 

5 Ταχυδρομική αποστολή 

7 Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφορών 

8 Εσωτερική πλωτή μεταφορά 

8. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Κωδικός Περιγραφή 

1 Εμπορευματοκιβώτιο 

2 Όχημα 

3 Ρυμουλκούμενο 

4 Ελκυστήρας 

9. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του παραρτήματος 38, τετραγωνίδιο 31 του κανονισμού 2454/93 

10. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κωδικός Περιγραφή 

0 Άλλος 

1 Τυπογραφικό λάθος 

2 Διακοπή εμπορικής συναλλαγής 

3 Διπλό e-AD 

4 Η διακίνηση δεν άρχισε κατά την ημερομηνία της αποστολής 

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

EPC CAT UNIT Περιγραφή A P D 

T200 T 4 Σιγαρέτα, σύμφωνα με τον ορισμό των άρθρων 4 παράγραφος 1 και 7 
παράγραφος 2 της οδηγίας 95/59/ΕΚ ( 1 ) του Συμβουλίου 

N N N 

T300 T 4 Πούρα και σιγαρίλος, σύμφωνα με τον ορισμό των άρθρων 3 και 7 παρά 
γραφος 1 της οδηγίας 95/59/ΕΚ 

N N N 

T400 T 1 Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 
(στριφτών) σιγαρέτων, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 6 της οδηγίας 
95/59/ΕΚ 

N N N 

T500 T 1 Άλλα καπνά για κάπνισμα, σύμφωνα με τον ορισμό των άρθρων 5 και 7 
παράγραφος 2 της οδηγίας 95/59/ΕΚ 

N N N 

B000 B 3 Μπύρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 92/83/EOK Y Y N
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EPC CAT UNIT Περιγραφή A P D 

W200 W 3 Απλά κρασιά και λοιπά απλά ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός του 
κρασιού και της μπύρας, σύμφωνα με τον ορισμό των άρθρων 8 παράγραφος 
1 και 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/83/EOK 

Y N N 

W300 W 3 Αφρώδη κρασιά και λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός 
του κρασιού και της μπύρας, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 8 παρά 
γραφος 2 και 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/83/EOK 

Y N N 

I000 I 3 Ενδιάμεσα προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 92/83/EOK Y N N 

S200 S 3 Οινοπνευματώδη ποτά, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 20 πρώτη, 
δεύτερη και τρίτη περίπτωση της οδηγίας 92/83/EOK 

Y N N 

S300 S 3 Αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 20, πρώτη περί 
πτωση της οδηγίας 92/83/EOK, που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2207 και 
2208, εκτός από τα οινοπνευματώδη ποτά (S200) 

Y N N 

S400 S 3 Μερικώς μετουσιωμένη αλκοόλη, που υπάγεται στο άρθρο 20 της οδηγίας 
92/83/EOK, δηλαδή αλκοόλη που έχει μετουσιωθεί αλλά δεν πληροί ακόμη 
τις προϋποθέσεις για να τύχει της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) της εν λόγω οδηγίας, εκτός από τα οινο 
πνευματώδη ποτά (S200) 

Y N N 

S500 S 3 Προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τον ορισμό του 
άρθρου 20, πρώτη περίπτωση της οδηγίας 92/83/EOK, τα οποία υπάγονται 
στους κωδικούς ΣΟ εκτός από 2207 και 2208 

Y N N 

E200 E 2 Φυτικά και ζωικά λάδια - Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1507 
έως 1518, εάν προορίζονται για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα 
κινητήρων [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 
του Συμβουλίου ( 2 )] 

N N Y 

E300 E 2 Πετρελαιοειδή (ενεργειακά προϊόντα) - Προϊόντα που υπάγονται στους κωδι 
κούς ΣΟ 2707 10, 2707 20, 2707 30, και 2707 50 [άρθρο 20 παράγρα 
φος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E410 E 2 Βενζίνη με μόλυβδο που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 31, 
2710 11 51 και 2710 11 59 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E420 E 2 Αμόλυβδη βενζίνη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 31, 
2710 11 41, 2710 11 45 και 2710 11 49 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοι 
χείο γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E430 E 2 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), μη ιχνηθετημένο που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 2710 19 41 έως 2710 19 49 [άρθρο 20 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E440 E 2 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), ιχνηθετημένο που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 2710 19 41 έως 2710 19 49 [άρθρο 20 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E450 E 2 Κηροζίνη, μη ιχνηθετημένη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 21 
και 2710 19 25 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E460 E 2 Κηροζίνη, ιχνηθετημένη που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 21 και 
2710 19 25 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E470 E 1 Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (βαρύ πετρέλαιο/μαζούτ) που υπάγεται στους 
κωδικούς ΣΟ 2710 19 61 έως 2710 19 69 [άρθρο 20 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N N 

E480 E 2 Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 21, 2710 11 25, 
2710 19 29 σε χύδην εμπορικές διακινήσεις [άρθρο 20 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E490 E 2 Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2710 11 έως 2710 19 69, 
που δεν ορίζονται ανωτέρω, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στους 
κωδικούς ΣΟ 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 εκτός από χύδην 
εμπορικές διακινήσεις [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ] 

N N Y
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EPC CAT UNIT Περιγραφή A P D 

E500 E 1 Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου και άλλοι υδρογονάνθρακες σε αέρια κατά 
σταση (υγραέριο) των κωδικών ΣΟ 2711 12 11 έως 2711 19 00 [άρθρο 20 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N N 

E600 E 1 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, κορεσμένοι που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
2901 10 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N N 

E700 E 2 Υδρογονάνθρακες κυκλικοί που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2902 20, 
2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 και 2902 44 [άρθρο 20 παράγρα 
φος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E800 E 2 Προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2905 11 00 [μεθανόλη (μεθυλική 
αλκοόλη)], τα οποία δεν είναι συνθετικής προέλευσης, εάν προορίζονται για 
χρήση ως καύσιμα θέρμανσης ή καύσιμα κινητήρων [άρθρο 20 παράγραφος 
1 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E910 E 2 Μονο-αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ’ όγκον 96,5 % ή 
περισσότερο σε εστέρες (FAMAE) που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
3824 90 99 [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

E920 E 2 Προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3824 90 99, εάν προορίζονται για 
χρήση ως καύσιμα θέρμανσης ή καύσιμα κινητήρων –άλλα από τους μονο- 
αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ’ όγκον 96,5 % ή περισσό 
τερο σε εστέρες (FAMAE) [άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ] 

N N Y 

( 1 ) EE L 291 της 6.12.1995, σ. 40. 
( 2 ) EE L 283 της 31.10.2003, σ. 51. 

Σημείωση: Οι κωδικοί ΣΟ που χρησιμοποιούνται στον πίνακα ενεργειακών προϊόντων είναι εκείνοι που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2031/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 23.10.2001). 

Επεξήγηση των στηλών: 

EPC Κωδικός προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

CAT Κατηγορία προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 

UNIT Μονάδα μέτρησης (από τον κατάλογο 12) 

A: Πρέπει να αναφέρεται ο αλκοολικός τίτλος («Ναι/Όχι — Yes/No») 

P: Μπορεί να αναφέρεται ο βαθμός Plato (Ναι/Όχι — Yes/No) 

D: Πρέπει να αναφέρεται η πυκνότητα σε θερμοκρασία 15 °C (Ναι/Όχι — Yes/No) 

12. ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Μονάδα μέτρησης Περιγραφή 

1 Χιλιόγραμμο (kg) 

2 Λίτρο (θερμοκρασία 15 °C) 

3 Λίτρο (θερμοκρασία 20 °C) 

4 1 000 τεμάχια
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