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1. Διασάφηση Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής 

1.1 Πότε απαιτείται η υποβολή Διασάφησης Άνευ 

Στατιστικής Εισαγωγής 
 

Η διασάφηση Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής, είναι τελωνειακό 

παραστατικό το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στην ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ  2018/01-02-2018 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε,) στις περιπτώσεις εισαγωγής 

εμπορικού ή μη εμπορικού χαρακτήρα, εμπορευμάτων συνολικής τελωνειακής αξίας (αξία τιμολογίου 

+ ασφάλιστρα + μεταφορικά) έως 1000 ευρώ ή συνολικής καθαρής μάζας έως 1000 κιλών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : οι αγορές μέσω διαδικτύου είναι «εμπορικές αποστολές», ανεξαρτήτως της χρήσης τους 

(προσωπικής ή οικογενειακής)  

1.2 Τρόπος συμπλήρωσης και Υποβολής Διασάφησης Άνευ 

Στατιστικής Εισαγωγής 
 

Για την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είσοδο στην 

εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υποβολών του ICISnet και η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων.  

Βήμα 1 - Είσοδος στην εφαρμογή 
 

1. Σε έναν browser, ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση της διαδικτυακής πύλης των 

Ελληνικών Τελωνείων 

www.customs.gov.gr 

2. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ICISnet, όπου επιλέγει την ενότητα «Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές» 

 

http://www.customs.gov.gr/
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3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «IMPORTS- Σύστημα εισαγωγών» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μέσω της επιλογής «Περισσότερα», κάτω από την ενότητα «IMPORTS – Σύστημα 

εισαγωγών», ο χρήστης μπορεί να βρει και να κατεβάσει, εγχειρίδια χρήσης, Εγκυκλίους  και άλλα 

χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της Εισαγωγής. 

4. Η εφαρμογή απαιτεί σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet. Προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά 

η διαδικασία, η είσοδος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τους κωδικούς taxisnet του 

παραλήπτη (θέση 8, κοίτα σελ. 8).  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η είσοδος στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υποβολών, 

επιλέγεται το πλήκτρο ΟΚ. 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που η διασάφηση ΑΝΣΤΑΤ υποβάλλεται από τελωνειακό 

αντιπρόσωπο, εισάγονται οι κωδικοί του τελωνειακού αντιπροσώπου (απαιτείται η από τις 

διατάξεις προβλεπόμενη χειρόγραφη εξουσιοδότηση).  
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Βήμα 2 - Δημιουργία ΕΔΕ Εισαγωγής Άνευ Στατιστικής 
 

1. Εφόσον πραγματοποιηθεί επιτυχής έλεγχος του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, 

εμφανίζεται η οθόνη των ηλεκτρονικών υποβολών.    

Ο συναλλασσόμενος  επιλέγει Εισαγωγές – ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής – Υποβολή ΕΔΕ 

Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής 

 
2. Στην επόμενη οθόνη προσδιορίζεται ο τύπος διασάφησης (θέση 1α) 

ΙΜ – Για εισαγωγές/αποστολές από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ 

EU – Για εισαγωγές/αποστολές από χώρες ΕΖΕΣ (δηλαδή όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται 

από: Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ και Σερβία) 

CO – Για εισαγωγές/αποστολές από ειδικά εδάφη της ΕΕ όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΦΠΑ  

Η θέση 1β είναι προεπιλεγμένη από την εφαρμογή, τιμή (Α) – Συνήθης διασάφηση. 

 

Με το πλήκτρο Επιλογή, εμφανίζονται τα πεδία του ΕΔΕ ΑΝΑΣΤΑΤ, προς συμπλήρωση 

 

 

Βήμα 3 - Συμπλήρωση ελάχιστων υποχρεωτικών πεδίων διασάφησης 
 

Προκειμένου να γίνει ορθά η υποβολή της διασάφησης Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής, θα πρέπει να 

συμπληρωθούν οι παρακάτω θέσεις:  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρησης, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας, 

επιλέγοντας «Αποθήκευση ως Πρότυπο» στο μενού «Ενέργειες». Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 

Θ
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η
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η
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β
 

 



6 

 

αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συνεχιστεί η εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο ή να 

ανακτηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση αποσύνδεσης, π.χ. λόγω βλάβης της εφαρμογής. 

Καρτέλα Βασικά στοιχεία 

Υποκαρτέλα Θέσεις διασάφησης  

 

Τόπος Διασάφησης (μη αριθμημένη θέση) : Συμπληρώνεται το τελωνείο ή η περιοχή, στην οποία 

υποβάλλεται η διασάφηση 

 

Είδη (θέση 5) : Συμπληρώνεται ο αριθμός των διαφορετικών ειδών (εμπορευμάτων) που 

συμπεριλαμβάνονται στο ΕΔΕ ΑΝΑΣΤΑΤ.   

Για παράδειγμα, όταν εισάγεται ένα κινητό και μία θήκη, πρόκειται για 2 διαφορετικά είδη ενώ όταν 

εισάγονται 2 όμοια κινητά τηλέφωνα, δηλώνεται 1 είδος (2 τεμάχια). 

 

LRN (μη αριθμημένη θέση)  : Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με έναν προτεινόμενο 

μοναδικό αριθμό για κάθε νέα υποβολή, υπάρχει όμως η δυνατότητα αλλαγής του, αν ο υποβάλλον το 

επιθυμεί.  

 

Κωδικός χώρας αποστολής/εξαγωγής (Θέση 15) : Συμπληρώνεται ο 2ψήφιος κωδικός της χώρας από 

την οποία αποστέλλονται τα εμπορεύματα 
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Συμφωνηθείσα τοποθεσία (Θέση 30) : Συμπληρώνεται με τον χώρο όπου βρίσκονται τα εμπορεύματα 

και είναι δυνατόν να εξεταστούν, αν χρειαστεί, δηλαδή αναγράφεται ο χώρος του Τελωνείου ή η 

αποθήκη μεταφορικής εταιρείας κλπ. 

 

Τρόπος πληρωμής (μη αριθμημένη θέση) : Συμπληρώνεται όπως περιγράφεται στις οδηγίες της θέσης 

47 

 

Τελωνείο Υποβολής (μη αριθμημένη θέση) : Απαιτείται η συμπλήρωση μόνο του 8ψήφιου κωδικού  

του Τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση ΑΝΣΤΑΤ. Πρόκειται για το τελωνείο στην 

αρμοδιότητα του οποίου, βρίσκονται τα εμπορεύματα προς παραλαβή.  

Για παράδειγμα ο κωδικός του Τελωνείου Αερ/να «Ελ. Βενιζέλος» είναι GR000304 και του Τελωνείου 

Αερ/να Θες/νίκης είναι GR002001 

 

 

Υποκαρτέλα Συναλλασσόμενοι  

 

Αποστολέας/Εξαγωγέας (Θέση 2) : Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του προσώπου, φυσικού ή νομικού, 

το οποίο αποστέλλει τα εμπορεύματα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο αριθμός 

ταυτότητας ή το ΑΦΜ του, το πεδίο «Ταυτότητα» δεν συμπληρώνεται,  αλλά συμπληρώνονται όλα τα 

υπόλοιπα πεδία της ενότητας «Αποστολέας/Εξαγωγέας» (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τ.Κ. κλπ). 
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Παραλήπτης (Θέση 8) : Συμπληρώνεται με το ΑΦΜ του εισαγωγέα (δηλαδή το ΑΦΜ του προσώπου 

στο οποίο αποστέλλονται τα αγαθά). Εάν δεν διαθέτει ΑΦΜ, συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή ο 

αριθμός διαβατηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή απαιτεί την συμπλήρωση όλων των 

πεδίων της εν λόγω ενότητας (Επωνυμία, Διεύθυνση Τ.Κ. κλπ) 

 

Καρτέλα Είδη 

Υποκαρτέλα Είδη 

 

Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων (θέση 31) : Συμπληρώνεται η συνήθης εμπορική ονομασία των 

εμπορευμάτων που πρέπει να διατυπώνεται με όρους αρκετά ακριβείς και περιγραφικούς 

Ειδικά για ταχυμεταφορές απαιτείται και η συμπλήρωση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού του 

αντικειμένου (barcode), ο οποίος δηλώνεται στην καρτέλα «Συσκευασίες». Εναλλακτικά, η 

πληροφορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνεται στο πεδίο «LRN».  
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Ατέλειες (μη αριθμημένη θέση) :  Συμπληρώνεται με τον αντίστοιχο κωδικό ατέλειας από φόρους, 

όταν απαιτείται (π.χ. G01 για ατέλεια ΦΠΑ πρεσβειών) 

 

Κωδικός εμπορευμάτων (Θέση 33) : Συμπληρώνεται ο 10ψήφιος αριθμός TARIC που αντιστοιχεί στο 

είδος του εμπορεύματος και κατά περίπτωση οι κοινοτικοί πρόσθετοι (2 επόμενες τετράδες) ή εθνικός 

πρόσθετος (τελευταία τετράδα). Σε περίπτωση που δεν απαιτείται κάποιος πρόσθετος κωδικός, τα 

πεδία δεν αφήνονται κενά αλλά, στις αντίστοιχες τετράδες εισάγεται ο κωδικός»0000». 

Στο Παράρτημα Β, παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας με τα συνηθέστερα είδη που εισάγονται με τους 

αντίστοιχους κωδικούς τους. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες για τον κωδικό TARIC, καθώς και την εύρεση των αντίστοιχων πρόσθετων 

εθνικών ή κοινοτικών κωδικών, μπορούν να ανακτηθούν στην εφαρμογή «Δασμολόγιο – TARIC» 

(ενότητα «Ηλεκτρονικές συναλλαγές»), στην διαδικτυακή πύλη των Ελληνικών τελωνείων.  

Χώρα Καταγωγής (Θέση 34) : Συμπληρώνεται με τον 2ψήφιο κωδικό της χώρας από την οποία 

κατάγονται τα εμπορεύματα. Συνήθως η χώρα καταγωγής συμπίπτει με τη χώρα αποστολής 

 

Προτίμηση (Θέση 36) : Στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν αποστολές προς ιδιώτες, 

συμπληρώνεται το μέτρο «100 – Δασμοί τρίτης χώρας».   

 

Καθεστώς (θέση 37)  

Αιτούμενο Καθεστώς (Θέση 37α) : Επιλέγεται, στην πρώτη θέση, το καθεστώς με κωδικό (40) για όλες 

τις περιπτώσεις, εκτός αν πρόκειται για υποβολή διασάφησης τύπου CO (θέση 1α),  οπότε και 

δηλώνεται το καθεστώς με κωδικό (49).  Στην δεύτερη θέση εισάγεται η τιμή «00». 

Κωδικός ατέλειας (Θέση 37β) : Συμπληρώνεται μόνο όταν απαιτείται, με τον αντίστοιχο κωδικό 

απαλλαγής από δασμούς (π.χ. με τον κωδικό C07 για εμπορεύματα τελωνειακής αξίας κάτω των 150 

ευρώ, προκειμένου να μην υπολογιστεί δασμός).  

 

Μεικτή μάζα (Θέση 35) : συμπληρώνονται τα μεικτά κιλά του εμπορεύματος  

 

Καθαρή μάζα (Θέση 38) : συμπληρώνονται τα καθαρά κιλά του εμπορεύματος 

 

Συμπληρωματικές μονάδες (Θέση 41) : Συμπληρώνονται οι μονάδες μέτρησης του εμπορεύματος (π.χ. 

ο αριθμός των τεμαχίων ή των ζευγών παπουτσιών), μόνο όταν απαιτείται από το TARIC 
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Στατιστική αξία (Θέση 46) : Δηλώνεται η στατιστική αξία του εμπορεύματος σε ευρώ, η οποία 

αποτελείται από την αξία τιμολογίου, προσαυξημένη με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας, εάν δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτό. 

Η θέση αυτή είναι η βάση υπολογισμού των αναλογούντων δασμών και φόρων 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση κατά την οποία η αγορά του προϊόντως έχει γίνει σε ξένο νόμισμα και 

χρειάζεται μετατροπή της αξίας σε ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία που αναρτάται στο Portal των 

τελωνείων και έχει ισχύ για ένα μήνα (ενότητα «Περισσότερα» - «Ισοτιμίες» - «Οικονομικοί Φορείς»)  

 

 

 Υποκαρτέλα Εμπορεύματα/Συσκευασίες 

 

Συσκευασίες (μη αριθμημένη θέση) : (Συμπληρώνεται μόνο όταν πρόκειται να συμπληρωθεί και η 

θέση 40 με τιμή Χ-337). Στο πεδίο «Συσκευασίες» επιλέγεται ο 2ψήφιος κωδικός του τύπου 

συσκευασίας του εμπορεύματος, ο οποίος θα πρέπει να συμπίπτει με αυτόν που συμπληρώνεται στη 

θέση 40, στο πεδίο «Σημεία και αριθμοί) συμπληρώνεται το αναγνωριστικό του δέματος (barcode ή 

οτιδήποτε άλλο αναγνωριστικό αναγράφεται στη συσκευασία), και στο πεδίο «πλήθος δεμάτων» 

(συσκευασιών) εισάγεται η ποσότητα των δεμάτων. 
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 Υποκαρτέλα Πρ. Έγγραφα  

 

Προηγούμενα παραστατικά (Θέση 40) : Δηλώνονται τα δεδομένα του παραστατικού που προηγήθηκε 

της εισαγωγής 

Α’ περίπτωση – Αποστολές μέσω ΕΛΤΑ  

Συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός Παραστατικού» με την τιμή (1ο τμήμα) «Ζ», (2ο τμήμα) «ΖΖΖ», (3ο 

τμήμα), εισάγεται ο αριθμός αποστολής των ΕΛΤΑ . Τα υπόλοιπα πεδία της ενότητας παραμένουν κενά 

 

Β’ περίπτωση – Αποστολές μέσω Courier ή άλλες εταιρείες μεταφορών  

Συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός Παραστατικού» με την τιμή: (1ο τμήμα) «Χ», (2ο τμήμα) «337», το 

πεδίο «MRN» με το 18ψήφιο αριθμού του δηλωτικού (π.χ. 18GRDH030400098765), το πεδίο «Αρ. 

είδους/στίχου» με τον αριθμό του στίχου του δηλωτικού στον οποίο έχει δηλωθεί το εμπόρευμα, το 

πεδίο «Είδος Συσκευασίας από Δηλωτικά» με το 2ψήφιο κωδικό συσκευασίας όπως αναφέρεται και 

στη θέση 31 (π.χ. «PC») και το πεδίο «Ποσότητα» με την ποσότητα των συσκευασιών που εισάγονται.  
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Πιστοποιητικά / Έγγραφα (Θέση 44-1) : Εισάγονται οι απαιτούμενοι, κατά περίπτωση κωδικοί 

πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων.   

Στο πεδίο «Έγγραφο» επιλέγεται ο 4ψήφιος κωδικός εγγράφου (π.χ. Ν935- Τιμολόγιο), στο πεδίο 

«Αριθμός Εγγράφου» συμπληρώνεται ο αριθμός του εν λόγω εγγράφου και στο πεδίο «Γλώσσα» 

επιλέγεται η γλώσσα του πιστοποιητικού.   

 

 Υποκαρτέλα Υπολ. Δασμών Φόρων 

 

Υπολογισμός :  Συμπληρώνονται τα ποσά των επιβαρύνσεων (αναλογούντων δασμών και φόρων).  

Στο πεδίο «Είδος» επιλέγεται ο κωδικός μηχανογράφησης Α00 όταν πρόκειται να δηλωθεί πληρωμή 

δασμών και ο κωδικός Β00, όταν πρόκειται να δηλωθεί πληρωμή ΦΠΑ.   

Στο πεδίο «Συντελεστής επιβάρυνσης» με το συντελεστή του αναλογούν δασμού ή ΦΠΑ, το πεδίο 

«Φορολογική Βάση επιβάρυνσης» με την στατιστική αξία του προϊόντος η το άθροισμα της 

στατιστικής αξίας και του δασμού, όταν δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν το δασμό ή το ΦΠΑ, 

αντιστοίχως, και επιλέγεται στο πεδίο «Τρόπος πληρωμής» είτε η τιμή «Η – Ηλεκτρονική πληρωμή», 

ώστε τα οφειλόμενα  ποσά να πληρωθούν ηλεκτρονικά είτε η τιμή «Α – Πληρωμή τοις μετρητοίς», 

ώστε να πληρωθούν στο ταμείο του τελωνείου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρησης, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας, 

επιλέγοντας «Αποθήκευση ως Πρότυπο» στο μενού «Ενέργειες». Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 

αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συνεχιστεί η εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο ή να 

ανακτηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση αποσύνδεσης, π.χ. λόγω βλάβης της εφαρμογής. 

 

Βήμα 4 – Υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής (αποστολή μηνύματος IA15) 
 

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των υποχρεωτικών πεδίων επιλέγεται το πλήκτρο «Υποβολή». 

 

Η διασάφηση αποστέλλεται στο τελωνείο (αποστολή μηνύματος ΙΑ15) και αναμένεται απάντηση. 

 Εάν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία, η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και αποδίδεται 

ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός MRN.Το MRN, καθώς και τα ποσά των αναλογούντων 

δασμών και φόρων, γνωστοποιούνται στον υποβάλλοντα μέσω του μηνύματος ΙΑ28. 

Προκειμένου να προβληθεί το μήνυμα ΙΑ28, επιλέγεται, στην οθόνη που εμφανίζεται, ο 

υπογραμμισμένος αριθμός (LRN).  
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Στη συνέχεια, από το «Ιστορικό συναλλαγής» επιλέγεται ο υπογραμμισμένος αριθμητικός 

χαρακτήρας στην γραμμή του μηνύματος ΙΑ28. 

 
Στην οθόνη εμφανίζεται αναλυτικά το μήνυμα επιτυχούς υποβολής με το MRN και τα 

οφειλόμενα ποσά.  

 
 

 Εάν οι έλεγχοι δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία, η διασάφηση απορρίπτεται και αποστέλλεται 

στο συναλλασσόμενο το μήνυμα ΙΑ16, το οποίο περιλαμβάνει τους λόγους της απόρριψης.  

MRN 

 
Ποσά προς καταβολή 
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Προκειμένου να προβληθεί το μήνυμα ΙΑ16, επιλέγεται, στην οθόνη που εμφανίζεται, ο 

υπογραμμισμένος αριθμός (LRN).   

 
Στη συνέχεια, από το «Ιστορικό συναλλαγής» επιλέγεται ο υπογραμμισμένος αριθμητικός 

χαρακτήρας, στην γραμμή του μηνύματος ΙΑ16. 

 
Στην οθόνη εμφανίζονται αναλυτικά τα σφάλματα του παραστατικού τα οποία χρειάζονται 

διόρθωση. 
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Βήμα 5 – Πληρωμή οφειλόμενων δασμών και φόρων 
 

Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των αναλογούντων δασμών και φόρων, θα πρέπει το 

παραστατικό να είναι σε κατάσταση «Υπό πληρωμή» (λήψη μηνύματος IA80). Ο χρήστης μπορεί να το 

διαπιστώσει μεταβαίνοντας στην αρχική οθόνη, μέσω του εικονιδίου   (home icon).  

 

Η ηλεκτρονική πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονικές Πληρωμές» , στην 

ενότητα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές». Οι οδηγίες για τη διαδικασία πραγματοποίησης της πληρωμής, 

είναι αναρτημένες στο σύνδεσμο «Περισσότερα», των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το παραστατικό παραμένει σε κατάσταση «Υπό έλεγχο» (λήψη 

μηνύματος ΙΑ60), σημαίνει ότι το παραστατικό έχει επιλεγεί για έλεγχο από το αρμόδιο Τελωνείο και 

έως ότου ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η πληρωμή. Σε αυτή την περίπτωση ο συναλλασσόμενος θα 

πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο Τελωνείο.   

 

Βήμα 6 – Παραλαβή εμπορεύματος 
 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσης της πληρωμής και την επιβεβαίωση είσπραξης των αναλογούντων 

δασμών και φόρων από την Τελωνειακή Υπηρεσία, το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό 

Απελευθέρωση» (παραλαβή μηνύματος ID80). Τα εμπορεύματα είναι πλέον διαθέσιμα στο αρμόδιο 

Τελωνείο, προς παραλαβή.  
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Ακολουθεί η εκτύπωση της άδειας παράδοσης από το αρμόδιο Τελωνείο και η παράδοση της στο 

συναλλασσόμενο, προκειμένου να μπορέσει να παραλάβει τα εμπορεύματα του.  

Μετά την εκτύπωση της άδειας παράδοσης, η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει σε 

«Οριστικοποιημένο» (παραλαβή μηνύματος ΙΑ29), η οποία είναι και η τελική κατάσταση.   
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2. Διασάφηση Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής 

2.1 Πότε απαιτείται η υποβολή Διασάφησης Άνευ 

Στατιστικής Εξαγωγής 
 

Η διασάφηση Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής ή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής, είναι τελωνειακό 

παραστατικό το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται 

στην ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 2018/01-02-2018 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε), στις περιπτώσεις Εξαγωγής εμπορικού 

ή μη εμπορικού χαρακτήρα, εμπορευμάτων, συνολικής τελωνειακής αξίας (αξία τιμολογίου + 

ασφάλιστρα + μεταφορικά) έως 1000 ευρώ ή συνολικής καθαρής μάζας έως 1000 κιλών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διασάφηση Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής, δεν χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 

ταχυδρομικών αποστολών μέσω ΕΛΤΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποβάλλονται τα έντυπα CN22 ή 

CN23, στα αρμόδια καταστήματα των ΕΛΤΑ (εγκύκλιος 1094213/21-06-2017 της Γενικής Διεύθυνσης 

Τελωνείων & ΕΦΚ). 

 

2.2 Τρόπος συμπλήρωσης και Υποβολής Διασάφησης Άνευ 

Στατιστικής Εξαγωγής 
 

Για την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είσοδος στην 

εφαρμογή Ηλεκτρονικών Υποβολών του ICISnet και συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων.  

Βήμα 1 - Είσοδος στην εφαρμογή 
 

1. Σε έναν browser, ο χρήστης πληκτρολογεί την διεύθυνση της διαδικτυακής πύλης των 

Ελληνικών Τελωνείων 

www.customs.gov.gr 

2. Εμφανίζεται η αρχική σελίδα του ICISnet, όπου επιλέγει την ενότητα «Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές» 

http://www.customs.gov.gr/
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3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, ο χρήστης επιλέγει το σύνδεσμο «ECS – Σύστημα Ελέγχου 

Εξαγωγών» 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μέσω της επιλογής «Περισσότερα», κάτω από την ενότητα «Σύστημα Ελέγχου 

Εξαγωγών», ο χρήστης μπορεί να βρει και να κατεβάσει, εγχειρίδια χρήσης, Εγκυκλίους  και άλλα 

χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία της Εξαγωγής. 
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4. Η εφαρμογή απαιτεί σύνδεση με τους κωδικούς taxisnet. Προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά 

η διαδικασία, η είσοδος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τους κωδικούς taxisnet του 

Εξαγωγέα (θέση 2) (σελ 24).  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η είσοδος στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών υποβολών, 

επιλέγεται το πλήκτρο ΟΚ. 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που η διασάφηση ΑΝΣΤΑΤ υποβάλλεται από τελωνειακό 

αντιπρόσωπο, εισάγονται οι κωδικοί του τελωνειακού αντιπροσώπου (απαιτείται η από τις 

διατάξεις προβλεπόμενη χειρόγραφη εξουσιοδότηση)  

 
 

Βήμα 2 - Δημιουργία ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής 
 

1. Εφόσον πραγματοποιηθεί επιτυχής έλεγχος του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης, 

εμφανίζεται η οθόνη των ηλεκτρονικών υποβολών.  

Ο συναλλασσόμενος  επιλέγει Εξαγωγές –Διαχείριση ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής– Υποβολή. 

 
 

3. Στην επόμενη οθόνη προσδιορίζεται ο τύπος διασάφησης (θέση 1α) 

EX – Για εξαγωγές προς τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ 

EU – Για εξαγωγές σε χώρες ΕΖΕΣ (δηλαδή όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται προς: 

Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν, Τουρκία, ΠΓΔΜ ή Σερβία) 

CO – Για εξαγωγές προς ειδικά εδάφη της ΕΕ όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΦΠΑ  

Η θέση 1β είναι προεπιλεγμένη από την εφαρμογή, τιμή (Α) – Συνήθης διασάφηση. 
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Με το πλήκτρο Επιλογή, εμφανίζονται προς συμπλήρωση, τα πεδία του ΕΔΕ ΑΝΣΤΑΤ Εξαγωγής 

 
 

Βήμα 3 - Συμπλήρωση ελάχιστων υποχρεωτικών πεδίων διασάφησης 
 

Προκειμένου να γίνει ορθά η υποβολή της διασάφησης ΑΝΣΤΑΤ Εξαγωγής, θα πρέπει να 

συμπληρωθούν οι παρακάτω θέσεις  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρησης, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της 

εργασίας, επιλέγοντας «Αποθήκευση ως Πρότυπο» στο μενού «Ενέργειες». Τα πρότυπα αυτά μπορούν 

να αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συνεχιστεί η εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο ή να 

ανακτηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση αποσύνδεσης, π.χ. λόγω βλάβης της εφαρμογής. 

Καρτέλα Βασικά στοιχεία 

Υποκαρτέλα Θέσεις διασάφησης  

 

Τελωνείο Εξαγωγής (μη αριθμημένη θέση) : Απαιτείται η συμπλήρωση μόνο του 8ψήφιου κωδικού  

του Τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση ΑΝΣΤΑΤ. Πρόκειται για το τελωνείο στο οποίο 

προσκομίζονται τα εμπορεύματα, προκειμένου να εξαχθούν.  

Για παράδειγμα ο κωδικός του Τελωνείου Αερ/να «Ελ. Βενιζέλος» είναι GR000304. 

Θ
έσ

η
 1

α
 

Θ
έσ

η
 1

β
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Τόπος διασάφησης (μη αριθμημένο πεδίο) : Συμπληρώνεται το τελωνείο ή η περιοχή στην οποία 

υποβάλλεται η διασάφηση ΑΝΣΤΑΤ Εξαγωγής.  

 

Είδη (θέση 5) : Συμπληρώνεται ο αριθμός των διαφορετικών ειδών (εμπορευμάτων) που 

συμπεριλαμβάνονται στο ΕΔΕ ΑΝΑΣΤΑΤ 

 

Χώρα Προορισμού (θέση 17) : Συμπληρώνεται ο 2ψήφιος κωδικός της χώρας στην οποία εξάγονται τα 

εμπορεύματα.  

 

Τελωνείο Εξόδου (θέση 29) : Απαιτείται η συμπλήρωση του 8ψήφιου κωδικού του τελευταίου 

Ελληνικού Τελωνείου από το οποίο εξέρχονται τα εμπορεύματα (π.χ. αεροδρόμιο, λιμάνι), μόνο στην 

περίπτωση που η έξοδος από την κοινότητα δεν γίνεται από το Τελωνείο στο οποίο υποβάλλεται η 

διασάφηση. 

 

 Υποκαρτέλα Συναλλασσόμενοι  
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Εξαγωγές/Αποστολέας (θέση 2) : Συμπληρώνεται με το ΑΦΜ του Εξαγωγέα (δηλαδή το ΑΦΜ του 

προσώπου το οποίο αποστέλλει τα αγαθά). Εάν δεν διαθέτει ΑΦΜ, συμπληρώνεται ο αριθμός 

ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή απαιτεί την συμπλήρωση 

όλων των πεδίων της εν λόγω ενότητας (Επωνυμία, Διεύθυνση Τ.Κ. κλπ). 

 

Παραλήπτης (θέση 8) : Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του προσώπου, φυσικού ή νομικού, στο οποίο 

αποστέλλονται τα εμπορεύματα. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστός ο αριθμός ταυτότητας ή το ΑΦΜ 

του, το πεδίο «Ταυτότητα» δεν συμπληρώνεται,  αλλά συμπληρώνονται όλα τα υπόλοιπα πεδία της 

ενότητας «Παραλήπτης» (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τ.Κ. κλπ). 

 

 Καρτέλα Είδη 

 Υποκαρτέλα Είδη 
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Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων (θέση 31) : Συμπληρώνεται η συνήθης εμπορική ονομασία των 

εμπορευμάτων.  

 

Κωδικός εμπορευμάτων (θέση 33) : Συμπληρώνεται ο 8ψήφιος κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας 

του εμπορεύματος που αντιστοιχεί στο είδος του εμπορεύματος, ακολουθούμενος από «00» και κατά 

περίπτωση οι κοινοτικοί πρόσθετοι (2 επόμενες τετράδες). Σε περίπτωση που δεν απαιτείται κάποιος 

πρόσθετος κωδικός, συμπληρώνεται στις αντίστοιχες τετράδες ο κωδικός»0000». 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληροφορίες για τον κωδικό, καθώς και την εύρεση των αντίστοιχων πρόσθετων  

κοινοτικών κωδικών, μπορούν να ανακτηθούν στην εφαρμογή «Δασμολόγιο – TARIC» (ενότητα 

«Ηλεκτρονικές συναλλαγές») στην διαδικτυακή πύλη των Ελληνικών τελωνείων.  

Καθεστώς (Θέση 37α) : Στην πρώτη θέση επιλέγονται τα καθεστώτα με κωδικό (10) ή (31) για τις 

περιπτώσεις τις οριστικής εξαγωγής ή της επανεισαγωγής αντίστοιχα. Αν πρόκειται για υποβολή 

διασάφησης τύπου CO (θέση 1α),  δηλώνεται το καθεστώς με κωδικό (49).  Στη δεύτερη θέση 

δηλώνεται ο κωδικός «00» 

 

Στατιστική αξία (Θέση 46) : Δηλώνεται η στατιστική αξία του εμπορεύματος σε ευρώ, η οποία 

αποτελείται από την αξία τιμολογίου, προσαυξημένη με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας, εάν δεν 

περιλαμβάνονται ήδη σε αυτή.   
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 Υποκαρτέλα Πρ. έγγρ.

 

Πιστοποιητικά / Έγγραφα (Θέση 44-1) : Εισάγονται οι απαιτούμενοι, κατά περίπτωση κωδικοί 

πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων.   

Στο πεδίο «Έγγραφο» επιλέγεται ο 4ψήφιος κωδικός εγγράφου (π.χ. Ν935- Τιμολόγιο), στο πεδίο 

«Αριθμός Εγγράφου» συμπληρώνεται ο αριθμός του εν λόγω εγγράφου και στο πεδίο «Γλώσσα» 

επιλέγεται η γλώσσα του πιστοποιητικού.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρησης,υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας, 

επιλέγοντας «Αποθήκευση ως Πρότυπο» στο μενού «Ενέργειες». Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 

αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συνεχιστεί η εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο ή να 

ανακτηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση αποσύνδεσης, π.χ. λόγω βλάβης της εφαρμογής. 
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Βήμα 4 – Υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής (αποστολή μηνύματος 

ΕA515) 
 

Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση των υποχρεωτικών πεδίων ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο 

«Υποβολή». 

 

Η διασάφηση αποστέλλεται στο τελωνείο (αποστολή μηνύματος EΑ15) και αναμένεται απάντηση. 

 Εάν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία, η διασάφηση γίνεται «Αποδεκτή» και 

αποδίδεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός MRN. Το MRN γνωστοποιείται στον 

υποβάλλοντα μέσω του μηνύματος ΙΑ28. 

Προκειμένου να προβληθεί το μήνυμα ΙΑ28, επιλέγεται, στην οθόνη που εμφανίζεται, ο 

υπογραμμισμένος αριθμός (LRN).  

 
Στη συνέχεια. από το «Ιστορικό συναλλαγής», επιλέγεται ο υπογραμμισμένος αριθμητικός 

χαρακτήρας, στην γραμμή του μηνύματος ΙΑ28. 
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Στην οθόνη εμφανίζεται αναλυτικά το μήνυμα επιτυχούς υποβολής με το MRN 

 
 

 Εάν οι έλεγχοι δεν ολοκληρωθούν με επιτυχία, η διασάφηση απορρίπτεται και αποστέλλεται 

στο συναλλασσόμενο το μήνυμα EΑ16, το οποίο περιλαμβάνει τους λόγους της απόρριψης.  

Προκειμένου να προβληθεί το μήνυμα EΑ16, επιλέγεται στην οθόνη που εμφανίζεται, ο 

υπογραμμισμένος αριθμός (LRN).   

 
Στη συνέχεια, από το «Ιστορικό συναλλαγής», επιλέγεται ο υπογραμμισμένος αριθμητικός 

χαρακτήρας, στην γραμμή του μηνύματος EA16. 

MRN 
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Στην οθόνη εμφανίζονται αναλυτικά τα σφάλματα του παραστατικού τα οποία χρειάζονται 

διόρθωση. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το παραστατικό παραμένει σε κατάσταση «Υπό έλεγχο» (λήψη 

μηνύματος ΕΑ60), σημαίνει ότι το παραστατικό έχει επιλεγεί για έλεγχο από το αρμόδιο τελωνείο και 

έως ότου ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των εμπορευμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο 

συναλλασσόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο Τελωνείο.  

 

Βήμα 5 –Ολοκλήρωση εξαγωγής 
 

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων από το αρμόδιο Τελωνείο , το παραστατικό 

μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό Απελευθέρωση» (παραλαβή μηνύματος ΕD80). Τα εμπορεύματα είναι 

πλέον έτοιμα προς εξαγωγή.  
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Ακολουθεί η «Εκτύπωση τουΑντιτύπου3» της εξαγωγής από το αρμόδιο τελωνείο και η παράδοσή του 

στο συναλλασσόμενο. Το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου τα εμπορεύματα να 

εγκαταλείψουν το έδαφος της ΕΕ.   

Μετά την Εκτύπωση του Αντιτύπου 3» η κατάσταση του παραστατικού αλλάζει σε «Απελευθέρωση για 

Έξοδο» (παραλαβή μηνύματος EΑ29). 

 

Με την επιβεβαίωση της οριστικής εξόδου από το αρμόδιο τελωνείο, δηλαδή όταν τα εμπορεύματα 

εγκαταλείψουν το έδαφος της ΕΕ, η κατάσταση της διασάφησης μεταβαίνει σε «Απελευθέρωση» 

(παραλαβή μηνύματος ΕΑ99). Η κατάσταση αυτή είναι τελική. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταχώρησης υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας, 

επιλέγοντας «Αποθήκευση ως Πρότυπο» στο μενού «Ενέργειες». Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 

αναζητηθούν και να χρησιμοποιηθούν, ώστε να συνεχιστεί η εργασία σε μεταγενέστερο χρόνο ή να 

ανακτηθούν τα δεδομένα σε περίπτωση αποσύνδεσης, π.χ. λόγω βλάβης της εφαρμογής. 
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3. Τι θα πληρώσω 
 

Μέσω της εφαρμογής «TARIC – Διαχείριση δασμολογίου», παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού και 

αναλυτικής απεικόνισης των αναλογούντων, κατά περίπτωση, δασμών και φόρων. 

Βήμα 1 – Είσοδος στην εφαρμογή 
 

Η είσοδος στην εφαρμογή του δασμολογίου γίνεται με τη χρήση των κωδικών TAXISNET, μέσω του 

Portal του ICISnet, επιλέγοντας στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές» το σύνδεσμο «TARIC – 

Διαχείριση δασμολογίου».  

 

 

Βήμα 2 – Είσοδος στην οθόνη του υπολογισμού 
 

Στη συνέχεια, από το μενού «Υπολογισμός Δασμών», επιλέγεται «Υπολογισμός».  
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Βήμα 3 – Δήλωση κωδικού TARIC 
 

Στην οθόνη που εμφανίζεται : 

1. Ο χρήστης δηλώνει τον 10ψήφιος κωδικό εμπορεύματος (κωδικός TARIC, θέση 33)  

 

2. Επιλέγει το πλήκτρο «Αναζήτηση» 

 

3. Η εφαρμογή, με το συμβόλο του φακού, στην αναλυόμενη λίστα, προσδιορίζει τον αντίστοιχο 

κωδικό TARIC ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 

4. Τέλος, με το πλήκτρο «Επόμενο», ο χρήστης μεταβαίνει στο επόμενο βήμα υπολογισμού  

 

 

Βήμα 4 – Συμπλήρωση στοιχείων εισαγωγής 
 

1 

     2 

        3 

4 
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Στην επόμενη οθόνη, θα πρέπει να εισαχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία (Χώρα, Τελωνειακή Αξία, 

Καθαρό Βάρος, Προτίμηση και Συμπληρωματικές Μονάδες αν απαιτείται) όπως θα δηλωθούν στο ΕΔΕ 

Άνευ Στατιστικής. 

Στη συνέχεια επιλέγεται «Επόμενο».  

 

Βήμα 5 – Δήλωση τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών 
 

Τέλος, επιλέγονται τυχόν απαιτούμενα πιστοποιητικά. Αν δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης ο 

χρήστης επιλέγει «Δεν Παρουσιάστηκε». 

Με το πλήκτρο «Επόμενο» πραγματοποιείται μετάβαση στην τελική οθόνη αποτύπωσης αναλογούντων 

δασμών και φόρων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η επιλογή «Reduced Vat» (μειωμένο ΦΠΑ, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω οθόνη) 

συμπληρώνεται μόνο όταν η εισαγωγή αφορά π.χ. μέρη της Ελλάδας όπου ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ. Σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις επιλέγεται υποχρεωτικά «Δεν παρουσιάστηκε».     

 

Θέση 34 

 
Θέση 46 

 Θέση 38 

 
Θέση 41 

 Θέση 36 
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Βήμα 6 – Εμφάνιση ποσών προς πληρωμή 
 

Στο τελευταίο παράθυρο της διαδικασίας υπολογισμού, η εφαρμογή εμφανίζει αναλυτικά τα ποσά των 

αναλογούντων δασμών και φόρων καθώς και τους αντίστοιχους Κωδικούς Μηχανογράφησης (Α00, 

Β00), όπως θα απαιτηθούν από την τελωνειακή υπηρεσία και θα πρέπει να δηλωθούν στη θέση 47 του 

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   

Παραδείγματα συμπλήρωσης Διασάφησης Άνευ 

Στατιστικής Εισαγωγής 
 

Παράδειγμα 1ο  

Ιδιώτης προχωρά στην παραγγελία κινητού τηλεφώνου από την Κίνα αξίας 240€ και μεταφορικά 10€, 

το οποίο του αποστέλλεται αεροπορικώς με ιδιωτική εταιρεία courier. O κωδικός TARIC σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β είναι 8517120000 και ο συντελεστής του δασμού σύμφωνα με το δασμολόγιο και το 

υποσύστημα του TARIC (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) είναι 0% και του ΦΠΑ 24%.   

 

Τρόπος συμπλήρωσης της ανωτέρω διασάφησης: 

 

Μετά την επιλογή από τον χρήστη της ενέργειας «Υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εισαγωγής», 

εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου επιλέγεται ο Τύπος της Διασάφησης: 

 

Εικόνα 2: Επιλογή Τύπου Διασάφησης – θέση 1 (α,β) 

 
Στο παράδειγμά μας επιλέγεται ο Τύπος Διασάφησης  ΙΜ (θέση 1α) που αφορά εισαγωγές από τρίτες  
χώρες εκτός ΕΕ, όπως είναι η Κίνα και στη συνέχεια ο χρήστης πατάει το πλήκτρο «Επιλογή». Η θέση 1β 
(Α Συνήθης Διασάφηση) είναι πάντα προεπιλεγμένη και δε δίνεται το δικαίωμα μεταβολής. 
Το σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη εισαγωγής των στοιχείων του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής. 
 
Τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρώνονται όπως περιγράφεται στο «Βήμα 1» της ενότητας 1.2, Επιπλέον 
διευκρινίσεις δίνονται, όπου είναι απαραίτητο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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Βασικά Στοιχεία 
 

 

Εικόνα 3: Βασικά Στοιχεία – Θέσεις Διασάφησης 

 

Καρτέλα Συναλλασσόμενοι  

 

Εικόνα 4: Βασικά Στοιχεία – Συναλλασσόμενοι 
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Είδη 

 

 

Εικόνα 5: Είδη – Είδη 

Σημαντική Σημείωση: Στην εφαρμογή τα δεκαδικά ψηφία διαχωρίζονται με τελεία  

Η καρτέλα Εμπ/τια / Συσκευασίες (Εικόνα 6), αφού ο χρήστης πατήσει το σύμβολο «+» προκειμένου 
να ενεργοποιηθούν τα πεδία της ενότητας, συμπληρώνεται ως εξής: 

Συσκευασία: Συμπληρώνεται με ένα κωδικό συσκευασίας της λίστας με πιο συνηθισμένη τιμή 
πεδίου για τα αντικείμενα αποστολών μέσω courier την PC.    

Σημεία και Αριθμοί και 
Γλώσσα: 

Συμπληρώνεται με το νούμερο του barcode της αποστολής του αντικειμένου, το οποίο 
συνήθως αναγράφεται στην διατακτική ή και στην φορτωτική και με την γλώσσα στην 
οποία έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Σημεία και Αριθμοί». 

Πλήθων δεμάτων: Το πλήθος των δεμάτων των προς παραλαβή αντικειμένων. 
Πλήθος Τεμαχίων: Όταν ο κωδικός συσκευασίας είναι PC, δεν συμπληρώνεται. Συμπληρώνεται μόνο για 

τους κωδικούς συσκευασίας NE, NF, NG. 
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Εικόνα 6: Είδη – Εμπορευματοκιβώτια / Συσκευασίες 

 

Η καρτέλα Πρ. Έγγρ. (Εικόνα 7) συμπληρώνεται ως εξής: 

 

Πιστοποιητικά / Έγγραφα (θέση 
44-1): 

Συμπληρώνεται με τους κωδικούς επισυναπτόμενων εγγράφων πχ. Ν935 για το 
τιμολόγιο πώλησης, Ν741 για την φορτωτική και 1906 για την διατακτική (Εικόνα 
8), αφού ο χρήστης πατήσει το σύμβολο «+» προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα 
αντίστοιχα πεδία. 

Προηγούμενα Παραστατικά 
(θέση 40): 

Συμπληρώνεται με το MRN και το στίχο του δηλωτικού, το οποίο αναγράφεται 
στην διατακτική. Στα δύο πρώτα πεδία του «Κωδ. Παραστατικού» 
συμπληρώνονται οι τιμές Χ και 337 αντίστοιχα, στο πεδίο «MRN» το MRN του 
δηλωτικού με τιμή 17GRDH0304XXXXXXXX (για δηλωτικό του τελωνείου 
Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος), στο πεδίο «Αριθμός Είδους/Στίχου» ο αριθμός στίχος 
του δηλωτικού, όπως αυτό αναφέρεται στην διατακτική, στο πεδίο «Είδος 
Συσκευασίας Από Δηλωτικά» συμπληρώνεται με το είδος της συσκευασίας που 
έχει δηλωθεί στο παραστατικό του Δηλωτικού και τέλος το πεδίο «Ποσότητα» 
συμπληρώνεται με την ποσότητα του Δηλωτικού. 
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Εικόνα 7: Είδη – Προηγούμενα Έγγραφα 

 

 

 

Εικόνα 8: Είδη – Προηγούμενα Έγγραφα / Πιστοποιητικά Έγγραφα 

 

Τέλος, η καρτέλα Υπολ. Δασμών Φόρων (θέση 47) (Εικόνα 9.1 – 9.2) συμπληρώνεται ως εξής: 

Είδος: Συμπληρώνεται με τους κωδικούς μηχανογράφησης που αντιστοιχούν στις 
επιβαρύνσεις και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί A00 για τους 
Δασμούς και B00 για το ΦΠΑ.  

Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης: Είναι το ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογιστούν οι δασμοί και φόροι. Πιο 
συγκεκριμένα, για το είδος επιβάρυνσης Α00 η φορολογική βάση επιβάρυνσης 
είναι το ποσό που αναγράφεται στην Στατιστική Αξία (θέση 46) και για το είδος 
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Β00 είναι το ποσό της Στατιστικής Αξίας + το πληρωτέο ποσό των δασμών (Α00).   
Συντελεστής Επιβάρυνσης: Ο συντελεστής επιβάρυνσης για τον υπολογισμό των δασμών και του ΦΠΑ είναι 

διαφορετικός για κάθε κωδικό TARIC και ο χρήστης μπορεί να τον πληροφορηθεί 
από το υποσύστημα του TARIC. Για παράδειγμα 0.24 (24%) συντελεστή 
επιβάρυνσης του ΦΠΑ 

Ποσό: Το τελικό πληρωτέο ποσό για κάθε είδος επιβάρυνσης.  
Φορολογική Βάση Επιβάρυνσης Χ Συντελεστής Επιβάρυνσης = Ποσό 

Τρόπος πληρωμής: Πρέπει να συμπληρώνεται με την τιμή Η, όπως ακριβώς και στα Βασικά Στοιχεία. 
 

 

Εικόνα 9.1: Είδη – Υπολογισμός δασμών και φόρων 

 

 

Εικόνα 9.2: Είδη – Υπολογισμός δασμών και φόρων 
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Παράδειγμα 2ο  
 
Ιδιώτης προχωρά στην παραγγελία δύο γυναικείων τσαντών από φυσικό δέρμα και χώρα αποστολής 
την Αμερική. Η συνολική αξία (πληρωθείσα τιμή) των τσαντών είναι 130€ (156,22USD, με βάση την 
ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη συναλλαγή) και τα έξοδα μεταφοράς είναι 15€, οι οποίες 
αποστέλλονται αεροπορικώς με ιδιωτική εταιρεία courier. O κωδικός TARIC σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β, είναι 4202210090 και ο συντελεστής του δασμού σύμφωνα με το δασμολόγιο και το 
υποσύστημα του TARIC (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) είναι 3% και του ΦΠΑ 24%.   
Προσοχή: Αν η τσάντα είναι από φυσικό δέρμα πχ κροκόδειλου υπολογίζεται επιπλέον 10% φόρος 
πολυτελείας.  
 
Τρόπος συμπλήρωσης της ανωτέρω διασάφησης: 
 
Ο σχολιασμός του τρόπου συμπλήρωσης που ακολουθεί αποτυπώνει μόνο τις διαφορές σε σχέση με το 
προηγούμενο παράδειγμα. Για τις υπόλοιπες θέσεις ισχύουν οι παραπάνω οδηγίες.  
 
 

 

Εικόνα 10: Βασικά Στοιχεία – Θέσεις Διασάφησης 

 

Στην καρτέλα Είδη (Εικόνα 11) τα πεδία συμπληρώνονται όπως στο πρώτο παράδειγμα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διευκρινιστούν τα παρακάτω πεδία:  
 
Κωδικός Εμπορευμάτων (θέση 33): Επιπλέον της περιγραφής συμπλήρωσης του πεδίου στο πρώτο 

παράδειγμα, εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι δερμάτινες τσάντες 

έχουν φόρο πολυτελείας για κάποια συγκεκριμένα είδη δέρματος πχ. 

κροκοδείλου, ερπετών. Η συγκεκριμένη δήλωση αποτυπώνεται στο 

τελευταίο πεδίο της θέσης 33, του οποίου οι πιθανές τιμές συμπλήρωσης 

είναι οι πρόσθετοι κωδικοί 1006 και 1990. Η τιμή 1006 σημαίνει ότι η 

τσάντα είναι από δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και 

1 Είδος: Δερμάτινη 

Τσάντα  

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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αγρίων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων 

γενικά, κατεργασμένα ή μη και  υπολογίζεται φόρος πολυτελείας 10%. 

Η τιμή 1990, όπου και επιλέχθηκε στο παράδειγμά μας, σημαίνει ότι η 

τσάντα είναι από δέρμα άλλο εκτός των παραπάνω και δεν υπολογίζεται 

φόρος πολυτελείας.  Οι πληροφορίες αυτές αποτυπώνονται στο 

υποσύστημα του Δασμολογίου (Εικόνες 14.1-14.4). 

Καθεστώς (θέση 37): Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή 40, το δεύτερο με την τιμή 

00 και το τρίτο πεδίο με την τιμή C07, προκειμένου να μην 

υπολογιστούν δασμοί, καθώς τα αντικείμενα για παραλαβή είναι κάτω 

από το όριο ατέλειας του δασμού (150 ευρώ). 

Συμπληρωματικές μονάδες (θέση 41): Συμπληρώνεται όταν απαιτείται από το υποσύστημα του TARIC με την 

αντίστοιχη μονάδα μέτρησης. Πχ. στο παράδειγμά μας η 

συμπληρωματική μονάδα είναι ο αριθμός τεμαχίων.  

 

 

Εικόνα 11: Είδη – Είδη 
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Εικόνα 12: Είδη – Εμπορευματοκιβώτια / Συσκευασίες 

Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στην συμπλήρωση του 2ου παραδείγματος είναι το πεδίο 
Πιστοποιητικά/Έγγραφα (θέση 44-1) της καρτέλας Πρ. Έγγρ. (Προηγούμενα Έγγραφα), όπως φαίνεται 
και στην Εικόνα 13. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, η οποία ενσωματώνεται στο Υποσύστημα 
του Δασμολογίου, ο συγκεκριμένος κωδικός TARIC υπόκεινται σε αρκετούς ελέγχους κατά την 
εισαγωγή (Εικόνα 14.4). Αυτό συνεπάγεται την συμπλήρωση της θέσης 44-1 με κάποια επιπλέον 
πιστοποιητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Υπ/μα του Δασμολογίου. 
 

 

Εικόνα 13: Είδη – Προηγούμενα Έγγραφα / Πιστοποιητικά Έγγραφα 

 

Στις Εικόνες 14.1 έως 14.4 φαίνονται σε πέντε βήματα ο τρόπος αναζήτησης στο Υποσύστημα 
Δασμολογίου (https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff) όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την 
συμπλήρωση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής. 
    

Εισάγουμε τον αριθμό 
των συσκευασιών και όχι 
των τεμαχίων (2 τσάντες 
σε 1 δέμα) 

https://www1.gsis.gr/icisnet/tariff
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Εικόνα 14.1: Υποσύστημα Δασμολογίου – Έρευνα μέτρων βάσει κωδικών εμπορευμάτων 

 

 

Εικόνα 14.2: Υποσύστημα Δασμολογίου – Έρευνα μέτρων βάσει κωδικών εμπορευμάτων 

 

 

Εικόνα 14.3: Υποσύστημα Δασμολογίου – Έρευνα μέτρων βάσει κωδικών εμπορευμάτων 
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Εικόνα 14.4: Υποσύστημα Δασμολογίου – Έρευνα μέτρων βάσει κωδικών εμπορευμάτων 

 
Στην καρτέλα Υπολ. Δασμών Φόρων (Εικόνα 15) τα πεδία συμπληρώνονται όπως στο πρώτο 
παράδειγμα, με την διαφορά ότι στο δεύτερο παράδειγμα θα υπολογιστεί μόνο ΦΠΑ με τον κωδικό 
Β00. 
 

 

Εικόνα 15:  Είδη-Υπολογισμός δασμών και φόρων 

Συμπληρώνεται 
στην θέση 44-1 
του ΕΔΕ Άνευ 
Στατιστικής. Στο 
παράδειγμά μας 
το Υ900  

Θέση 41 του ΕΔΕ 
Άνευ Στατιστικής. 

Θέση 33 του ΕΔΕ 
Άνευ Στατιστικής. 
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Μετά την συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, ο χρήστης πατάει 
«Υποβολή» και αν δεν προκύψουν σφάλματα η εφαρμογή αποδίδει MRN της μορφής 
17GRSI0304XXXXXXXX.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 

ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2106909260 Συμπληρώματα διατροφής σε ταμπλέτες, δισκία, κάψουλες κλπ. 

2106102090 Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 

3304300000 Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών. 

3304990000 Καλλυντικές και αντηλιακές κρέμες  

4202210090 Τσάντες και σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, από 
δέρμα φυσικό.  

4202221000 Τσάντες και σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο  

4202921900 Θήκες κινητών από πλαστικές ύλες  

4901990000 Βιβλία 

6109100010 Βαμβακερά Τι-σερτ 

6109100090 Βαμβακερά φανελάκια 

6202930000 Παλτά, κοντά παλτά, αδιάβροχα, ζακέτες και παρόμοια είδη, γυναικεία ,από 
συνθετικές ή τεχνητές ίνες. 

6203110000 Κοστούμια ανδρικά 

6203423500 Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτες), κοντά παντελόνια (βερμούδες και 
σορτς), ανδρικά, από βαμβάκι. 

6204110000 Κοστούμια ταγιέρ γυναικεία 

6204430000 Φορέματα γυναικεία από συνθετικές ίνες 

6204430000 Φορέματα γυναικεία από συνθετικές ίνες. 

6206400000 Πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για 
γυναίκες ή κορίτσια, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. 

6209200000 Βρεφικά ρούχα και αξεσουάρ από βαμβάκι 

6211120000 Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, 
γυναικεία  

6309000000 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη. 
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6402999800 Γυναικεία υποδήματα με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστική ύλη και 
το πάνω μέρος από πλαστική ύλη. 

6403190000 Αθλητικά υποδήματα, δερμάτινα, με εξωτερικά πέλματα από πλαστικό ή 
καουτσούκ 

6403599900 Γυναικεία υποδήματα που έχουν το επάνω και κάτω μέρος από δέρμα φυσικό. 

6403999600 Γυναικεία υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή 
πλαστική ύλη και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό.  

6404110000 Αθλητικά υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή 
πλαστικό και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες. 

7117190090 Απομιμήσεις κοσμημάτων από κοινά μέταλλα 

7117900000 Απομιμήσεις κοσμημάτων 

8409990090 Μέρη πετρελαιοκίνητων κινητήρων πλοίων ή οχημάτων. 

8443310000 Εκτυπωτές - πολυμηχανήματα (print-scan-copy-fax) που συνδέονται με Η/Υ 

8471300000 Laptops, tablets 

8471606000 Πληκτρολόγια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

8471702000 Κεντρικές μονάδες μνήμης (CPU) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

8471705000 Σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών 

8473308000 Μέρη και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

8517120000 Κινητά τηλέφωνα 

8517620000 Modems, routers, hubs, κάρτες ethernet 

8518309590 Ακουστικά κεφαλnς και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και 
σύνολα που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα 
μεγάφωνα. 

8518403000 Ενισχυτές ήχου 

8519814500 Συσκευές αναπαραγωγής MP3 

8519819500 CD players and recorders (συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου) 

8521900000 DVD players and/or recorders (συσκευές εγγραφής ή/και αναπαραγωγής βίντεο), 
συσκευές αναπαραγωγής MP4 

8523491000 Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD).  

8523492000 Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (CD) 

8525801990 Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση (κάμερες κλειστού κυκλώματος)  

8525803000 Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές  
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8525809100 Βιντεοκάμερες (camcorders) 

8527212000 Ραδιόφωνα-CD player/recorder αυτοκινήτου 

8528711500 Αποκωδικοποιητές τηλεοπτικών σημάτων, συσκευές που συνδέονται με την 
τηλεόραση με μικροεπεξεργαστή και σύνδεση στο διαδίκτυο (internet). 

8528724000 Έγχρωμες τηλεοράσεις με οθόνη LCD 

8528726000 Έγχρωμες τηλεοράσεις με οθόνη plasma 

8543709099 Συσκευή ηλεκτρονικού τσιγάρου, συσκευή αποτρίχωσης και αντιμετώπισης 
δερματικών ατελειών με  laser 

9006910000 Μέρη και εξαρτήματα φωτογραφικών μηχανών (όχι ψηφιακών) 

9101110000 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια από πολύτιμα μέταλλα ή από 
μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. 

9102110000 Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια 

9405403990 Συσκευές φωτισμού, άλλες από προβολείς, από πλαστικές ύλες 

9503009590 Παιχνίδια από πλαστική ύλη 

9504500000 Κονσόλες και μηχανές βιντεοπαιχνιδιών 

 

 

 


