
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1221/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12ης Δεκεμβρίου 2012 

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να 
υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανοργανωμένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που 

υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με το παράρτημα I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής ( 2 ), κάποιο 
πεδίο στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου μπορεί 
να συμπληρωθεί μόνο με τον αριθμό ΦΠΑ, το ανώτατο 
μήκος του πεδίου πρέπει να αντιστοιχεί στο ανώτατο 
μήκος του πεδίου των αριθμών ΦΠΑ που χορηγούν τα 
κράτη μέλη. 

(2) Οι σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς δεν έχουν πάντοτε 
ενιαίο κώδικα αναγνώρισης και για τον λόγο αυτό η απαί 
τηση του παραρτήματος Ι σύμφωνα με την οποία η χρησι 
μοποιούμενη μονάδα μεταφοράς αναγνωρίζεται με τη χρησι 
μοποίηση του ενιαίου κώδικα αναγνώρισης πρέπει να ισχύει 
μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει αυτός ο κώδικας ανα 
γνώρισης. 

(3) Η διάρθρωση του πίνακα 1, του πίνακα 2 και του πίνακα 5 
του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη ότι για ορι 
σμένες ομάδες δεδομένων που περιέχονται στους εν λόγω 
πίνακες ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερες από μια 
καταχωρίσεις. 

(4) Οι κωδικοί τρίτης χώρας που χρησιμοποιούνται για το στοι 
χείο δεδομένων τρίτη χώρα καταγωγής στην υποομάδα δεδο 
μένων ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ στον πίνακα 1 του 
παραρτήματος I δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους κωδι 
κούς που αναγράφονται στον κατάλογο των κωδικών του 
κράτους μέλους του παραρτήματος II ούτε και την ένδειξη 
«GR», που είναι ο κωδικός της Ελλάδας και χρησιμοποιείται 
στο πρότυπο ISO 3166. Για τον λόγο αυτό το παράρτημα Ι 
θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5) Ο κατάλογος με τους κωδικούς των μέσων μεταφοράς του 
παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 περι 
λαμβάνει έναν κωδικό για τα μέσα μεταφοράς εκτός από 
αυτούς που προσδιορίζονται στον υπόλοιπο κατάλογο. 
Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο κωδικός άλλων 
μέσων μεταφοράς πρέπει να προστίθεται αναλυτική περι 
γραφή του εν λόγω μέσου μεταφοράς. Το παράρτημα Ι 
πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6) Προκειμένου να εντοπίζονται οι αλλαγές προορισμού ή οι 
πράξεις διαίρεσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 
διακίνησης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατα 
νάλωσης υπό καθεστώς αναστολής κατά την έννοια των 
άρθρων 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009, ο 
αύξων αριθμός κάθε μιας από αυτές τις πράξεις πρέπει να 
αναγράφεται στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο πίνακας 
4 του παραρτήματος Ι. 

(7) Το μήνυμα σχετικά με τη διαίρεση που αναγράφεται στον 
πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
684/2009 θα πρέπει να δείχνει σε ποιο κράτος μέλος γίνε 
ται η διαίρεση. Για τον λόγο αυτό ο πίνακας αυτός θα 
πρέπει να αναδιαρθρωθεί, ώστε να περιλαμβάνει μια επιπλέον 
ομάδα δεδομένων με αυτή την πληροφορία. 

(8) Ο κατάλογος κωδικών για τους μη ικανοποιητικούς λόγους 
παραλαβής/αποστολής στον πίνακα 6 του παραρτήματος Ι 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 περιλαμβάνει τον 
κωδικό αριθμό 6 «ένα τουλάχιστον σύνολο δεδομένων έχει 
εσφαλμένες τιμές», αλλά ο κωδικός αυτός δεν αναφέρει 
συγκεκριμένο λόγο για τις εσφαλμένες τιμές και κατά συνέ 
πεια δεν περιλαμβάνει καμία πληροφορία που δεν παρέχεται 
με άλλο τρόπο. Πρέπει συνεπώς να καταργηθεί. 

(9) Το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινή άδεια 
σε κάποιο πρόσωπο, ώστε να ενεργεί ως εγγεγραμμένος 
παραλήπτης. Η άδεια μπορεί να προσδιορίζει μέγιστη επι 
τρεπόμενη ποσότητα για κάθε κατηγορία υποκείμενου σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντος που μπορεί να παραλη 
φθεί. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αναφέρεται εάν 
έχει γίνει υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας σε μια συγκε 
κριμένη αποστολή. Για τον λόγο αυτό ο κατάλογος κωδικών 
για τους μη ικανοποιητικούς λόγους παραλαβής/αποστολής 
στον πίνακα 6 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 684/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου 
να προστεθεί ένας νέος κωδικός προς τον σκοπό αυτό. 

(10) Σχετικά με τον αριθμό αναφοράς τελωνείου που πρέπει να 
αναγράφεται στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι διγράμματοι κωδικοί χώρας που περι 
λαμβάνονται στο πρότυπο ISO 3166. Επομένως, το παράρ 
τημα II πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(11) Είναι σκόπιμο να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής της 
χρησιμοποίησης μιας σταθερής εγκατάστασης μεταφοράς 
ως μέσου μεταφοράς για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης εμπορεύματα στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικη 
τικού εγγράφου. Για τον λόγο αυτό ο κατάλογος με τους 
κωδικούς των μονάδων μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 πρέπει να τροποποιηθεί 
προκειμένου να προστεθεί ένα νέο στοιχείο. 

(12) Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2012/209/ΕΕ της 
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2012, σχετικά με την
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εφαρμογή των διατάξεων περί ελέγχου και κυκλοφορίας της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, σε ορισμένες πρό 
σθετες ύλες, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), ορισμένα προϊ 
όντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες 
ύλες για τα καύσιμα κινητήρων πρέπει να υπόκεινται στις 
διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ. Ο κατάλογος με τους κωδικούς για τα υπο 
κείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα του παραρ 
τήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 θα πρέπει 
συνεπώς να τροποποιηθεί ώστε να περιληφθεί ένας νέος 
κωδικός προϊόντος υποκείμενου σε ειδικό φόρο κατανάλω 
σης για τα προϊόντα αυτά. 

(13) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(14) Η τροποποίηση του καταλόγου κωδικών για τα υποκείμενα 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα στο παράρτημα II 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 εφαρμόζεται από 
την ημερομηνία κατά την οποία, σύμφωνα με την εκτελε 
στική απόφαση 2012/209/ΕΕ, ορισμένα προϊόντα που προ 
ορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα για καύσιμα 
οχημάτων υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλο 
φορίας της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Επιπλέον, πρέπει να 
δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη και στους οικονομι 

κούς φορείς να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις πριν την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού. 

2) Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II 
του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευ 
σής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

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

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

1. Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 1 

Σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο 

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

A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ 
ΚΟ 

R 

α 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 
[Εφαρμογή του άρθρου 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 

β Ένδειξη αναβολής της υποβολής D “R” για την υποβολή e-AD για διακίνηση 
η οποία άρχισε υπό την κάλυψη του εντύ 
που 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 

1 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ e-AD 

R 

α Κωδικός τύπου προορισμού 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] 

n1
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A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

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 

β Διάρκεια 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 = Άλλη 

n1 

δ Διοικητικός κωδικός αναφοράς-ARC R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση του σχεδίου e-AD 

Βλ. παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2 an21 

ε Ημερομηνία και ώρα επικύρωσης του 
e-AD 

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

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομη 
νία και 
Ώρα 

στ Αύξων αριθμός R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση 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..2 

ζ Ημερομηνία και ώρα επικύρωσης της 
επικαιροποίησης 

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 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομη 
νία και 
Ώρα 

2 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ αποστολέ 
ας 

R 

α Αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης 
του συναλλασσομένου 

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

an13 

β Ονομασία συναλλασσομένου R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11
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A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ- τόπος 
αποστολής 

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

α Αριθμός αναφοράς φορολογικής απο 
θήκης 

R Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης αποστολής an13 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

4 ΤΕΛΩΝΕΙΟ αποστολής — Εισαγω 
γή 

C “R” εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης στη 
θέση 9δ είναι “2” 

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

5 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Παραλή 
πτης 

C “R”, Εκτός για το είδος μηνυμάτων «2 — 
Υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία εκτε 
λωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγω 
γέα τόπο» ή για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 8 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 1α) 

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

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

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

an..16
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— Αυτό το στοιχείο δεδομένων δεν 
ισχύει για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 1α) 

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

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

6 Συμπληρωματικά στοιχεία συναλ 
λασσόμενου — 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 περι 
λαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 3 

a2 

β Αύξων αριθμός πιστοποιητικού απαλ 
λαγής 

D “R” εάν αναφέρεται αύξων αριθμός στο 
πιστοποιητικό απαλλαγής από ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 31/96 της Επι 
τροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1996, σχε 
τικά με το πιστοποιητικό απαλλαγής από 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης (2) 

an..255 

7 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ 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 κατα 
νάλωσης 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

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

an..16
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— “Ο” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 1α) 

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

β Ονομασία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 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 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 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 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για 
τον προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

8 ΤΕΛΩΝΕΙΟ— Τόπος παράδοσης C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 1α) 

a Αριθμός αναφοράς 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 του Συμβουλίου 
(3). Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5 

an8 

9 e-AD R 

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

an..35 

γ Ημερομηνία τιμολογίου O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναγράφεται στο τετραγωνίδιο 9β Ημερομη 
νία

EL 
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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 παρά 
γραφος 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 

Ημερομη 
νία 

στ Ώρα αποστολής O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” 

Η ώρα έναρξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 
Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα 

Ώρα 

ζ Προηγούμενος Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς — ARC 

D Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση νέων e-AD μετά από την επικύ 
ρωση του μηνύματος “Διαίρεση” (πίνακας 
5) 

Ο ARC που δίδεται είναι ο ARC του αντικατασταθέντος e-AD an21 

9.1 ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΕΔΕ) 

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

9X 

a Αριθμός ΕΔΕ εισαγωγής R Ο αριθμός ΕΔΕ παρέχεται είτε από τον 
αποστολέα κατά την υποβολή του σχεδίου 
e-AD είτε από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση 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 ΓΡΑΦΕΙΟ αρμόδιας αρχής του 
τόπου αποστολής 

R 

a 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 ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ R 

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

n..4 

12 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ εγγυητής C “R” εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους 
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 ή/και τον κύριο των προϊόντων εάν αυτοί παρέχουν την εγγύηση 2X
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a Αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης 
του συναλλασσομένου 

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..14 

γ Ονομασία συναλλασσομένου C Για 12γ, δ, στ και ζ: 

“O” εάν αναφέρεται ο αριθμός ειδικού 
φόρου κατανάλωσης του συναλλασσομέ 
νου, 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΑ R 

a 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 

β Συμπληρωματικές πληροφορίες C “R” εάν <Κωδικός μέσου μεταφοράς> 
είναι “άλλος” 

Ειδάλλως “O” 

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή του μέσου μεταφοράς an..350 

γ Συμπληρωματικές πληροφορίες_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 

14 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ - Οργανω 
τής μεταφοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμόδιου 
για την οργάνωση της πρώτης μεταφοράς 
εάν η τιμή στη θέση 1γ είναι “3” ή “4” 

a Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας R an..10

EL 
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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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

15 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ 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 

a Αριθμός ΦΠΑ O an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ R 99X 

a Κωδικός μονάδας μεταφοράς 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 μεταφοράς C “R” εάν ο κωδικός της μονάδας μεταφο 
ράς δεν είναι 5 

(βλέπε τετραγωνίδιο 16α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός της 
μονάδας μεταφοράς δεν είναι 5 

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 σφραγίδας_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 πληροφορίες 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

EL 
L 349/18 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
19.12.2012



A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

ζ Συμπληρωματικές πληροφορίες_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

17 e-AD — Σύνολο δεδομένων ανά 
προϊόν 

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

a 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 της αποστολής n8 

δ Ποσότητα R Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊ 
όντος — 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 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 συσκευα 
σία (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 συγκεκριμένο 
προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

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

n..5,2 

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

Για την μπύρα, αναφέρατε τον βαθμό Ρlato εάν το κράτος μέλος αποστολής ή/και 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ια Επισήμανση χρήσης φορολογικού επι 
σήματος 

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
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ιβ Προσδιορισμός προέλευσης 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 σύμ 
φωνα 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: «Πιστοποιείται 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: «Πιστοποιείται βάσει του παρόντος ότι το περιγραφόμενο 
προϊόν έχει παραχθεί από μικρό αποστακτήριο» 

an..350 

ιγ Προσδιορισμός Προέλευσης _LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για 
τον προσδιορισμό 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 εκατό 
λιτρα 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 

ιστ Εμπορική περιγραφή: O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαιτούμενο 
αυτό το δεδομένο 

“R” Όταν μεταφέρονται χύμα οίνοι που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV παράγρα 
φοι 1 έως 9, 15 και 16 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 (5), η περιγραφή 
του προϊόντος περιλαμβάνει τις προαιρετι 
κές ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 
60 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον 
αυτές αναγράφονται 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 εμπορικό 
σήμα. Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει ότι το εμπορικό σήμα των 

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

EL 
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μεταφερόμενων προϊόντων δεν πρέπει να 
αναφέρεται εάν δηλώνεται ήδη στο τιμο 
λόγιο ή σε άλλο από τα εμπορικά 
έγγραφα που αναφέρονται στη θέση 9β 

ιθ Εμπορικό σήμα προϊόντων_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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ R 99x 

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

an2 

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 σφραγίδας_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

17.2 ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ D “R” για τα αμπελοοινικά προϊόντα που 
περιλαμβάνονται στο μέρος XII του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 (6) 

a Κατηγορία αμπελοοινικού προϊόντος R Για τα αμπελοοινικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος XII του παραρτήματος I του κανονι 
σμού (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 = Άλλη 

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 προϊ 
όντος στη θέση 17.2α είναι “4” (εισαγό 
μενος οίνος) 

Αναφέρατε έναν “κωδικό χώρας” από αυτούς που απαριθμούνται στο παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 4, αλλά δεν αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 3 και εκτός του “κωδικού 
χώρας” “GR” 

a2
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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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

17.2.1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕ 
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

D “R” για αμπελοοινικά προϊόντα χύδην 
(ονομαστικός όγκος άνω των 60 λίτρων) 

99x 

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

n..2 

18 ΕΓΓΡΑΦΟ Πιστοποιητικό O 9x 

a Συνοπτική περιγραφή του εγγράφου C “R”, εκτός εάν χρησιμοποιείται το πεδίο 
δεδομένων 18γ 

Περιγράψτε κάθε πιστοποιητικό που αφορά τα μεταφερόμενα προϊόντα, για παράδειγμα πιστοποι 
ητικά που αφορούν τον προσδιορισμό προέλευσης ο οποίος αναφέρεται στη θέση 17ιβ. 

an..350 

β Συνοπτική περιγραφή του εγγρά 
φου_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για 
τον προσδιορισμό 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 εγγρά 
φου_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2» 

2. Ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 2 

Ακύρωση 

(σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1) 

A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ 
ΚΟ 

R 

a Ημερομηνία και ώρα επικύρωσης της 
ακύρωσης 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση του σχεδίου μηνύματος ακύρω 
σης 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομη 
νία και 
Ώρα 

2 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ e-AD 

R
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a ARC (Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς ) 

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

3 ΑΚΥΡΩΣΗ R 

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

n..2 

β Συμπληρωματικές πληροφορίες C — “R” εάν η αιτία ακύρωσης είναι 0 

— “O” εάν η αιτία ακύρωσης είναι 1, 2, 
3 ή 4 

(βλέπε τετραγωνίδιο 3.a) 

Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά την ακύρωση του e-AD an..350 

γ Συμπληρωματικές πληροφορίες_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2» 

3. Ο πίνακας 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Πίνακας 3 

Αλλαγή προορισμού 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και άρθρο 8 παράγραφος 2) 

A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ 
ΚΟ 

R 

a Ημερομηνία και ώρα της επικύρωσης 
της αλλαγής προορισμού 

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

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα Ημερομη 
νία και 
Ώρα 

2 Επικαιροποίηση του e-AD R 

a Αύξων αριθμός C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής κατά την επι 
κύρωση του σχεδίου μηνύματος αλλαγής 
προορισμού 

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

n..2 

β ARC (Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς ) 

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

γ Διάρκεια της μεταφοράς D “R” όταν αλλάζει η διάρκεια της μεταφο 
ράς 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
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δ Αλλαγή της οργάνωσης της μεταφοράς D “R” όταν αλλάζει ο υπεύθυνος της οργά 
νωσης της μεταφοράς λόγω αλλαγής προ 
ορισμού 

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

1 = Αποστολέας 

2 = Παραλήπτης 

3 = Κύριος των προϊόντων 

4 = Άλλη 

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 τιμολο 
γίου αλλάξει λόγω της αλλαγής προ 
ορισμού 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναγράφεται στη θέση 2ε date 
(ημερο 
μηνία) 

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 

3 ΝΕΟΣ προορισμός R 

a Κωδικός τύπου προορισμού 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 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Νέος παρα 
λήπτης 

D “R” όταν αλλάζει ο παραλήπτης λόγω 
αλλαγής του προορισμού 

a Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 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 απο 
στολέα στο τελωνείο εξαγωγής 

an..16
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β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

5 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Τόπος 
παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3α) 

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

a Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 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 συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2 και 3 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3α) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 5γ, 5ε και 5στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κώδικας C an..10 

στ Πόλη C an..50
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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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

6 ΤΕΛΩΝΕΙΟ — Τόπος παράδοσης C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3α) 

a Αριθμός αναφοράς 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 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ- Νέος 
οργανωτής μεταφοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμόδιου 
για την οργάνωση της μεταφοράς εάν η 
τιμή στη θέση 2δ είναι “3” ή “4” 

a Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

8 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Νέος μετα 
φορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” όταν αλλάζει ο μεταφο 
ρέας λόγω αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε το νέο πρόσωπο που διενεργεί τη μεταφορά 

a Αριθμός ΦΠΑ O an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11

EL 
L 349/26 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
19.12.2012



A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

9 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ D “R” όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες μετα 
φοράς λόγω αλλαγής προορισμού 

99x 

a Κωδικός μονάδας μεταφοράς 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 μεταφοράς C “R” εάν ο κωδικός της μονάδας μεταφο 
ράς δεν είναι 5 

(βλ. θέση 9α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός της 
μονάδας μεταφοράς δεν είναι 5 

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 σφραγίδας_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

στ Συμπληρωματικές πληροφορίες 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 πληροφορίες _LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2» 

4. Στον πίνακα 4 προστίθεται η ακόλουθη σειρά 1δ: 

Α B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

«δ Αύξων αριθμός R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους προορισμού (σε περί 
πτωση κοινοποίησης αλλαγής προ 
ορισμού) ή του κράτους μέλους αποστο 
λής (σε περίπτωση κοινοποίησης διαίρε 
σης) 

Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του e-AD. n..2»
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5. Ο πίνακας 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 5 

Διαίρεση 

(σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 2) 

A B Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 e-AD Διαίρεση R 

a Προηγούμενος Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς — ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD που διαιρείται. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2 

an21 

2 ΚΜ διαίρεσης R 

a Κωδικός κράτους μέλους R Αναφέρατε το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έγινε η διαίρεση της διακίνησης με την 
χρησιμοποίηση του κωδικού του κράτους μέλους στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος κωδικών 3 

a2 

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 οργάνωση 
της μεταφοράς αλλάζει λόγω της διαίρε 
σης 

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

1 = Αποστολέας 

2 = Παραλήπτης 

3 = Κύριος των προϊόντων 

4 = Άλλη 

n1 

3.1 ΝΕΟΣ προορισμός R 

a Κωδικός τύπου προορισμού 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] 

n1
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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 

3.2 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Νέος παρα 
λήπτης 

D “R” όταν ο αποστολέας αλλάζει λόγω της 
διαίρεσης 

a Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

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 απο 
στολέα στο τελωνείο εξαγωγής 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3.3 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Τόπος 
παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1 και 4 

— “Ο” για κωδικούς τύπου προορισμού 
2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

a Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προορισμού 
2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

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
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β Ονομασία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 3 και 2 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 3.3γ, 3.3ε, και 3.3στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

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 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 1 για 
τον προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3.4 ΤΕΛΩΝΕΙΟ — Τόπος παράδοσης C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (Αλλαγή 
κωδικού τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού στη 
θέση 3.1α) 

a Αριθμός αναφοράς 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 

3.5 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ 
Νέος οργανωτής μεταφοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμόδιου 
για την οργάνωση της μεταφοράς εάν η 
τιμή στη θέση 3γ είναι “3” ή “4” 

a Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3.6 ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ Νέος μετα 
φορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό το 
δεδομένο ως “R” όταν ο αερομεταφορέας 
αλλάζει λόγω της διαίρεσης 

Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που διενεργεί τη νέα μεταφορά 

a Αριθμός ΦΠΑ O an..14 

β Ονομασία συναλλασσομένου 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

3.7 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ D “R” όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες μετα 
φοράς λόγω της διαίρεσης 

99X 

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

β Ταυτότητα μονάδων μεταφοράς C “R” εάν ο κωδικός μονάδας μεταφοράς 
δεν είναι 5 

(βλέπε θέση 3.7α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρησης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός 
μονάδας μεταφοράς δεν είναι 5 

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 σφραγίδας_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

στ Συμπληρωματικές πληροφορίες 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
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ζ Συμπληρωματικές πληροφορίες_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

3.8 e-AD Σύνολο δεδομένων ανά προϊ 
όν 

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

a Αύξων αριθμός συνόλου δεδομένων R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του συνόλου δεδομένων του προϊόντος στο διαιρούμενο αρχικό e- 
AD. Ο αύξων αριθμός συνόλου δεδομένων πρέπει να είναι ενιαίος για όλες τις “e-AD — Λεπτο 
μέρειες διαίρεσης” 

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 προϊ 
όντος — 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 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 συσκευα 
σία 

n..15,2 

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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ια Επισήμανση χρήσης φορολογικού επι 
σήματος 

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 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 

ιγ Εμπορική περιγραφή: O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να 
αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαιτούμενο 
αυτό το δεδομένο 

Αναφέρατε την εμπορική περιγραφή των προϊόντων για τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων 
προϊόντων 

an..350
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ιδ 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 προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων 

a2 

ιε Εμπορικό σήμα προϊόντων D “R” εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν εμπορικό 
σήμα 

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

ιστ Εμπορικό σήμα προϊόντων_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2 

3.8.1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ R 99x 

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

an2 

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 σφραγίδας_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντίστοιχο 
πεδίο κειμένου 

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

a2» 

6. Ο πίνακας 6 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η γραμμή 3 τροποποιείται ως ακολούθως: 

i) στη στήλη Δ το γράμμα «R» αντικαθίσταται από το γράμμα «C». 

ii) Στη στήλη E, προστίθεται το εξής κείμενο «“R”, εκτός από τις περιπτώσεις που στα στοιχεία του είδους του μηνύματος στο σχετικό ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο έχει τεθεί η τιμή “2 — υποβολή για εξαγωγή με 
διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο”». 

β) Στη γραμμή 5, στήλη E, το κείμενο «“R” για τους κωδικούς τύπου προορισμού 1, 2, 3, 4, 5 και 8» αντικαθίσταται ως εξής: «“R” για τους κωδικούς τύπου προορισμού 1, 2, 3, 4 και 5». 

γ) Στη γραμμή 7.1 α, η στήλη ΣΤ τροποποιείται ως εξής: 

i) Διαγράφεται το κείμενο «6 = Ένα τουλάχιστον σύνολο δεδομένων έχει εσφαλμένες τιμές» 

ii) Προστίθεται το εξής κείμενο «7 = Ποσότητα μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην προσωρινή άδεια.» 

δ) Στη γραμμή 7.1 β, στήλη E, το κείμενο «Ο εάν ο κωδικός του λόγου μη ικανοποιητικής παραλαβής/εξαγωγής είναι 3, 4 ή 5» αντικαθίσταται ως εξής: «Ο εάν ο κωδικός του λόγου μη ικανοποιητικής 
παραλαβής/εξαγωγής είναι 1,2,3, 4, 5 ή 7»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο σημείο 2, κάτω από τον πίνακα μεταξύ της φράσης «το πεδίο 1 είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους επίσημης 
αποδοχής της διακίνησης» και της φράσης «Το πεδίο 3 πρέπει να συμπληρώνεται με ένα μοναδικό στοιχείο ταυτοποίησης ανά 
διακίνηση EMCS. 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» προστίθεται η εξής φράση ως νέο κείμενο «Το πεδίο 2 λαμβάνεται 
από τον κατάλογο των ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (κατάλογος κωδικών 3).» 

2. Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ (COR) 

Ο COR αποτελείται από ένα στοιχείο ταυτοποίησης του κωδικού χώρας του κράτους μέλους (από τον κατάλογο κωδικών 
4) ακολουθούμενο από 6ψήφιο αλφαριθμητικό εθνικό αριθμό, π.χ. IT0830AB.» 

3. Στο σημείο 8 προστίθεται η ακόλουθη γραμμή 5: 

«5. Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς» 

4. Στο σημείο 11 προστίθεται η ακόλουθη γραμμή: 

EPC CAT ΜΟΝΑΔΑ Περιγραφή A P D 

«E930 E 2 Πρόσθετες ύλες που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 3811 11, 3811 19 00 και 
3811 90 00 

N N N»
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