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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
 
 
  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 
Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΦΚ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 

 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Η΄ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ε.Φ.Κ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρονικό εκδόσεων 
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Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή :  

Πληκτρολογείτε την διεύθυνση : http://www.icisnet.gr, και εμφανίζεται η Αρχική Οθόνη της 
Διαδικτυακής Πύλης του ICISnet. 

Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Συναλλαγές  

 

Επιλέγετε σελ. 2 και στη συνέχεια Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Ε.Φ.Κ.  

 

Πληκτρολογείτε [Όνομα χρήστη] και [Κωδικό Πρόσβασης], για να συνδεθείτε. 

 

Επιλέγετε Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης  Δ.Ε.Φ.Κ. Υποβολή ΔΕΦΚ και στη συνέχεια εμφανίζεται μια νέα 

φόρμα για συμπλήρωση. 

 

 

http://www.icisnet.gr/
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938
https://www1.gsis.gr/icisnet/itrader
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Συνοπτικές Οδηγίες υποβολής ΔΕΦΚ για Καφέ  

Τα υποχρεωτικά πεδία κατά την υποβολή ΔΕΦΚ, είναι αυτά που εμφανίζονται συμπληρωμένα 

Α1. Βασικά στοιχεία >> Θέσεις Δήλωσης 

 

Α2. Βασικά στοιχεία >> Συναλλασσόμενοι 

 

Συμπληρώνετε την Ημ/νία θέσης σε 

ανάλωση δηλ την ημερομηνία  που τα 

προϊόντα εξέρχονται από το καθεστώς 

αναστολής 

Συμπληρώνουμε το 

αρμόδιο Τελωνείο 

Συμπληρώνετε το ΑΦΜ του υπόχρεου 

Συμπληρώνετε το 

αρμόδιο Τελωνείο 

Επιλέγετε (Α) για 

μετρητά ή (Η) για 

Ηλεκτρ. πληρωμή 

Εάν η υποβολή γίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο επιλέγετε στο 

πεδίο «Ιδιότητα: Διασαφιστής», στην «Ειδική Μνεία :Αποστολέας 

ή Παραλήπτης» και στο ΑΦΜ  το ΑΦΜ του υπόχρεου. Εάν η 

υποβολή γίνεται από εξουσιοδοτημένο Εκτελωνιστή επιλέγετε 

Άμεση ή Έμμεση Αντιπροσώπευση και συμπληρώνετε τον αριθμό 

EORI. 
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Α3. Βασικά στοιχεία >> Παραλήπτης 

 

 

Β1. Στίχοι >> Γενικά στοιχεία 

 

Συμπληρώνετε το ΑΦΜ του υπόχρεου 

Εάν υπάρχει ΦΠΑ Εισροών 

προς συμψηφισμό, 

συμπληρώνετε το ποσό  
Συμπληρώνετε τον  

εκάστοτε 10ψήφιο 

Κωδικό Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας (Σ.Ο.) 

Συμπληρώνετε την 

ποσότητα προϊόντος  

(σε καθαρά κιλά) 
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Β2. Στίχοι >> Προηγούμενα Παραστατικά / Ειδικές Μνείες 

 

 
Β4. Στίχοι >> Υπολογισμός Φόρων 

 

Σημ. Η χρέωση (των φόρων) αναλύεται σε 2 γραμμές, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Συμπληρώνετε την ποσότητα 

προϊόντος (σε καθαρά ΚΙΛΑ) 

Συμπληρώνετε:  

[Ποσό] = [Φορολ. Βάση Επιβάρυνσης] Χ 

[Συντελ. Επιβάρυνσης] 
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Παρατηρήσεις: 

Στην καρτέλα Βασικά στοιχεία  Θέσεις Δήλωσης 

Το πεδίο [Έντυπο] [1/1] συμπληρώνεται ανάλογα με τον αριθμό των ειδών (δηλ. κωδικών Σ.Ο.) που θα 
καταχωρηθούν. Στο πρώτο έντυπο καταχωρείται ένα είδος και σε κάθε επόμενο από δύο είδη. 
(έτσι τα 2 ή 3 είδη χρειάζονται 2 έντυπα, τα 4 ή 5 χρειάζονται 3 έντυπα κ.ο.κ.) 

Στην καρτέλα Βασικά στοιχεία  Συναλλασσόμενοι 

Τα πεδία : Υπόχρεος (2β) - [Αριθμός Αναγνώρισης], και  
Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14) - [Α.Φ.Μ.] 

Στην καρτέλα Βασικά στοιχεία  Παραλήπτης 

Το πεδίο: [Αριθμός Αναγνώρισης]  

Εξαίρεση : Εάν υπάρχει Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, 
τότε στην ενότητα Αντιπρόσωπος/Διασαφιστής (14), επιλέγετε  
στο πεδίο : [Ιδιότητα]  Άμεση ή Έμμεση αντιπροσώπευση και  
στο πεδίο : [EORI]  συμπληρώνεται ο αριθμός EORI  (είναι της μορφής  GR+ΑΦΜ, π.χ. GR012345678) 
τα δε πεδία : [Ειδική Μνεία] και [ΑΦΜ]  παραμένουν κενά. 

Στην καρτέλα Στίχοι  Γενικά στοιχεία 

Το πεδίο : [Σημεία και Αριθμοί] (31) είναι ελεύθερο κείμενο, και μπορεί να συμπληρωθούν οι 
λεπτομέρειες του προϊόντος. 

Το πεδίο : [Κωδικός Εμπορεύματος Σ.Ο.] (33) συμπληρώνετε με τον 10ψήφιο κωδικό Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας (Σ.Ο.), του οποίου τα 4 πρώτα ψηφία είναι το 0901 και τα υπόλοιπα εξαρτώνται από 
το είδος του προϊόντος (π.χ. καβουρδισμένος ή μη, με ή χωρίς καφεΐνη κλπ κλπ…) ή το 2101 (για 
στιγμιαίο καφέ κλπ).  

Στα πεδία :  
[Καθαρή Μάζα] (38)και [Μονάδες Φορολόγησης] (55) => Συμπληρώνετε σε ΚΙΛΑ 

Το πεδίο : [Στατιστική Αξία] (46) έχει τιμή 0. 

ΔΕΝ συμπληρώνετε το πεδίο με τα Εθνικά Προϊόντα (όταν δεν υπάρχει Φ.Α.) 

Σημ. : Περισσότερα για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές ΕΔΩ  και μετά επιλέγετε Ηλεκτρονικές Πληρωμές _ Εγχειρίδιο Χρήσης  

Έχουν την ίδια τιμή. 

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10486453&adreseeID=10026938

