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1. ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1.1 Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Εισόδου






Το Δελτίο εισόδου υποβάλλεται από τον διαχειριστή της Αποθήκης/κατόχο Άδειας
Τελωνειακής Αποθήκευσης, στην περίπτωση εισόδου στην αποθήκη Ενωσιακών και μη
Ενωσιακών εμπορευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΟΛ1184/18.
Η συμπλήρωση των πεδίων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.
Με την ένδειξη «Y» (υποχρεωτικό) επισημαίνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα από την
εφαρμογή, υποχρεωτικά πεδία. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση όλων των
απαραίτητων πεδίων,πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
LRN

Υ

Προτείνεται από την εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα
αλλαγής από τον συναλλασσόμενο.

Αριθμός Λογιστικής Καταχώρησης
εμπορεύματος στην αποθήκη

Υ

Εισάγεται ο αριθμός της λογιστικής καταχώρησης στην
αποθήκη.

Τύπος εισόδου

Υ

Επιλέγεται η τιμή «1- Μη Ενωσιακών Εμπορευμάτων»,
εμπορεύματα για τα οποία έχει υποβληθεί διασάφηση
εισαγωγής βάσει της ΠΟΛ1184/18 ή η τιμή «0Ενωσιακών Εμπορευμάτων» για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις.

Αριθμός Άδειας λειτουργίας
Αποθήκης Τελωνειακής
Αποθήκευσης

Υ

Συμπληρώνεται ο 17ψήφιος αριθμός της Άδειας
Τελωνειακής Αποθήκευσης, ο οποίος έχει αποδοθεί
από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Αριθμός Χειρόγραφης Καταχώρησης

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί
υποβολή χειρόγραφου δελτίου, εισάγεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της χειρόγραφης καταχώρησης

Ημερομηνία Χειρόγραφης
Καταχώρησης

Εισάγεται η ημερομηνία
χειρόγραφης καταχώρησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

του

πρωτοκόλλου

της

Υ

Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Εισάγονται τα στοιχεία του διαχειριστή της αποθήκης
Y
Τελωνειακής
Αποθήκευσης.
Απαιτείται τουλάχιστον η συμπλήρωση του πεδίου
«Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία».

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
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Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΠΟΘΕΤΗ / ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Υ
Υ
Υ

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

Υ

Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Υ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Υ
Υ
Υ
Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ METAΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Εισάγονται τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρείας,
εφόσον είναι διαθέσιμα.
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Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
Μεταφορικό μέσο - αριθμός
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τύπος εγγράφου
Αριθμός εγγράφου
Αξία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Υ
Υ

Επιλέγεται τουλάχιστον ένας κωδικός τιμολογίου.
Συμπληρώνονται επιπλέον υποχρεωτικά ο αριθμός
τιμολογίου και η αξία του.

Μάζα

Υ

Εισάγεται το βάρος των εμπορευμάτων σε χιλιόγραμμα
(kg)
Συμπληρώνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών
μονάδων (προαιρετικά) όπως προσδιορίζεται από το
Δασμολόγιο

Συμπληρωματικές μονάδες

Είδος συσκευασίας

Υ

Ποσότητα συσκευασιών

Υ

Κωδ. Εμπορεύματος

Υ

Επιλέγεται
ο
εμπορευμάτων
Συμπληρώνεται
(αριθμός)

τύπος
η

της

ποσότητα

συσκευασίας
των

των

συσκευασιών

Συμπληρώνεται
η
δασμολογική
κλάση
των
εμπορευμάτων τουλάχιστον σε επίπεδο 6ψήφιου
κωδικού

Με την υποβολή του παραστατικού αποστέλλονται στο Τελωνείο τα στοιχεία του Δελτίου (μήνυμα
DI15)



Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης ολοκληρωθούν επιτυχώς, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα το
MRN στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DI28)
Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, τότε
αυτά γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DI16). Σε αυτήν την
περίπτωση η υποβολή απορρίπτεται, δεν αποδίδεται MRN και ο συναλλασσόμενος έχει
τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου το παραστατικό, κάνοντας τις απαιτούμενες
διορθώσεις.

1.2 Οριστικοποίηση Δελτίου Εισόδου



Στην περίπτωση των μη Ενωσιακών εμπορευμάτων (επιλογή τύπος εισόδου «1»), το
Δελτίο Εισόδου οριστικοποιείται άμεσα, μετά την αποδοχή του και την απόδοση MRN.
Στην περίπτωση των Ενωσιακών εμπορευμάτων (επιλογή τύπος εισόδου «0»), το
Δελτίο Εισόδου δεν οριστικοποιείται άμεσα μετά την αποδοχή του και την
απόδοση MRN. Πρέπει να παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (timer- χρονόμετρο
καθυστέρησης αυτόματης τακτοποίησης), όπως ορίζεται από τις διατάξεις που διέπουν το
καθεστώς. Με την ολοκλήρωση του παραπανω του χρονόμετρου, το Δελτίο Εισόδου
οριστικοποιείται αυτόματα.

Διευκρινίζεται ότι, όταν υποβάλλεται Δελτίο Εισόδου Ενωσιακών Εμπορευμάτων (Τύπος
Εισόδου - «0») με συμπληρωμένο το πεδίο της χειρόγραφης καταχώρησης, η εφαρμογή
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θέτει ως ημερομηνία έναρξης του χρονομέτρου καθυστέρησης αυτόματης
οριστικοποίησης, την ημερομηνία της χειρόγραφης καταχώρησης (ημε/νία πρωτοκόλλου
χειρόγραφης καταχώρησης).

1.3 Τακτοποίηση Δελτίου Εισόδου
Η Τακτοποίηση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή της
αποθήκης/κάτοχο άδειας, μέσω της ενέργειας «Τακτοποίηση», από την «Προβολή» του
παραστατικού (μήνυμα DI80).
H τακτοποίηση είναι δυνατή, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί το παραστατικό και πραγματοποιείται
στις περιπτώσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

1.4 Τροποποίηση Δελτίου Εισόδου
Η τροποποίηση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή της
Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο). Η υποβολή ενός αιτήματος
τροποποίησης (μήνυμα DI13) είναι δυνατή σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του παραστατικού
(κατάσταση «Αποδεκτό, «Οριστικοποιημένο», «Τακτοποιημένο») μέσω της ενέργειας «Αίτημα
τροποποίησης», από την «Προβολή» του παραστατικού.


Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης του αιτήματος μεταβολής ολοκληρωθούν επιτυχώς (όπως
πραγματοποιούνται και κατά την αποδοχή του Δελτίου), αποστέλλεται στο Τελωνείο
(μήνυμα DI13). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία μεταβολής»
και απαιτείται σε κάθε περίπτωση, αποδοχή ή απόρριψη από τον αρμόδιο
Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει την επιλογή:
- Να αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης (μήνυμα DI04). Σε αυτή την περίπτωση το
παραστατικό συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.
- Να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DI05), με το οποίο γνωστοποιούνται
από την Τελωνειακή Υπηρεσία και οι λόγοι της απόρριψης. Το Δελτίο συνεχίζει τον
κύκλο ζωής του.



Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, τότε
αυτά γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DI05). Σε αυτήν την
περίπτωση η υποβολή απορρίπτεται και το Δελτίο συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

1.5 Ακύρωση Δελτίου Εισόδου
Η Ακύρωση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή της
Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο).
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Η υποβολή ενός αιτήματος ακύρωσης (μήνυμα DI14) είναι δυνατή όταν το παραστατικό βρίσκεται
σε κατάσταση «Αποδεκτό» και «Οριστικοποιημένο», μέσω της ενέργειας «Αίτημα Ακύρωσης»,
από την «Προβολή» του παραστατικού.
Εάν η διαδικασία υποβολής αιτήματος ακύρωσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε αποστέλλεται στο
Τελωνείο (μήνυμα DI14). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία
ακύρωσης» και απαιτείται σε κάθε περίπτωση, αποδοχή ή απόρριψη από τον αρμόδιο
Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει την επιλογή:
-

Να αποδεχθεί το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DI09). Σε αυτήν την περίπτωση το
παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Ακυρωμένο».
Να απορρίψει το αίτημα ακύρωσης
. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα
DI09) με το οποίο γνωστοποιούνται από την Τελωνειακή Υπηρεσία και οι λόγοι της
απόρριψης. Το δελτίο συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

Εάν το Δελτίο δεν βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία επιτρέπεται η ακύρωση, η εφαρμογή
απορρίπτει αυτόματα το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DI09) και γνωστοποιεί τους λόγους
απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση το παραστατικό συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
DI15
Υποβολή
παραστατικού
DI13

Αίτημα διόρθωσης

DI14

Αίτημα ακύρωσης

DI80

DI16

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
Απόρριψη

DI28
DI04
DI05
DI09

Αποδοχή (MRN)
Αποδοχή Αιτήματος Τροποποίησης
Απόρριψη Αιτήματος Τροποποίησης
Αποδοχή Αιτήματος Ακύρωσης

DI09

Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης

Τακτοποίηση
Παραστατικού
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2. ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
2.1 Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Εξόδου


Το Δελτίο εξόδου υποβάλλεται από τον διαχειριστή της Αποθήκης/Κατόχο Άδειας
Τελωνειακής Αποθήκευσης, στην περίπτωση εξόδου των εμπορευμάτων από την
αποθήκη, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΟΛ1184/18.
Η έξοδος με τη χρήση Δελτίου Εξόδου αφορά στις περιπτώσεις:
o Ανάλωσης
o Προσωρινής Εξόδου
o Ενδοκοινοτικής Παράδοσης
o Μετακίνησης μεταξύ αποθηκών




Η συμπλήρωση των πεδίων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.
Με την ένδειξη «Y» (υποχρεωτικό) επισημαίνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα από την
εφαρμογή, υποχρεωτικά πεδία. Σε κάθε περίπτωση, η συμπλήρωση όλων των
απαραίτητων πεδίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
LRN

Υ

Αριθμός Λογιστικής Καταχώρησης
εμπορεύματος στην αποθήκη

Υ

Τύπος εξόδου

Υ

Αριθμός Άδειας λειτουργίας
Αποθήκης Τελωνειακής
Αποθήκευσης

Υ

Προτείνεται από την εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα
αλλαγής από τον συναλλασσόμενο
Εισάγεται ο αριθμός της λογιστικής καταχώρησης στην
αποθήκη
Επιλέγεται αντίστοιχα :
0 Ανάλωση
1 Προσωρινή έξοδος
2 Ενδοκοινοτική παράδοση
3 Διακίνηση μεταξύ αποθηκών
Συμπληρώνεται ο 17ψήφιος αριθμός της άδειας
Τελωνειακής αποθήκευσης, ο οποίος έχει αποδοθεί
από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί
υποβολή χειρόγραφου δελτίου, εισάγεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της χειρόγραφης καταχώρησης.

Ημερομηνία χειρόγραφης
καταχώρησης

Εισάγεται η ημερομηνία του
χειρόγραφης καταχώρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία
Διεύθυνση

πρωτοκόλλου

της

Υ
Εισάγονται τα στοιχεία του διαχειριστή της αποθήκης
Τελωνειακής Αποθήκευσης.
Απαιτείται τουλάχιστον η συμπλήρωση του πεδίου
«Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία».

Y

Τ.Κ.

8

Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού

Υ
Y
Y

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Y

Διεύθυνση

Y

Τ.Κ.

Y

Πόλη

Y

Κωδικός Χώρας

Y

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Y

Αριθμός σταθερού τηλεφώνου

Y

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Y

Τύπος Αναγνωριστικού

Y

Αριθμός Αναγνωριστικού

Y

Διεύθυνση

Y

Τ.Κ.

Y

Πόλη

Y

Κωδικός Χώρας

Y

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Y

Αριθμός σταθερού τηλεφώνου

Y

Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ METAΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Y

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Υ

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη

Εισάγονται τα στοιχεία της μεταφορικής εταιρείας,
εφόσον είναι διαθέσιμα.

Κωδικός Χώρας
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Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
Μεταφορικό μέσο - αριθμός
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τύπος εγγράφου

Υ

Αριθμός εγγράφου

Υ

Συμπληρώνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
έγγραφα (τιμολόγιο, φορτωτικά έγγραφα κλπ.)

Αξία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Μάζα

Εισάγεται το βάρος των εμπορευμάτων σε χιλιόγραμμα
(kg)
Συμπληρώνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών
μονάδων (προαιρετικά) όπως προσδιορίζεται από το
Δασμολόγιο

Υ

Συμπληρωματικές μονάδες

Είδος συσκευασίας

Υ

Επιλέγεται
ο
εμπορευμάτων

τύπος

Ποσότητα συσκευασιών

Υ

Συμπληρώνεται
(αριθμός)

η

Κωδ. Εμπορεύματος

Υ

της

ποσότητα

συσκευασίας
των

των

συσκευασιών

Συμπληρώνεται
η
δασμολογική
κλάση
των
εμπορευμάτων τουλάχιστον σε επίπεδο 6ψήφιου
κωδικού

Με την υποβολή του παραστατικού αποστέλλονται στο Τελωνείο τα στοιχεία του Δελτίου (μήνυμα
DL15)



Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης ολοκληρωθούν επιτυχώς, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα το
MRN στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DI28)
Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, τότε
αυτά γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DL16). Σε αυτήν την
περίπτωση η υποβολή απορρίπτεται, δεν αποδίδεται MRN και ο συναλλασσόμενος υποβάλει
εκ νέου το διορθωμένο παραστατικό.

2.2 Οριστικοποίηση Δελτίου Εξόδου
Το Δελτίο Εξόδου οριστικοποιείται άμεσα, μετά την αποδοχή του και την απόδοση MRN.

2.3 Τακτοποίηση Δελτίου Εξόδου
Η Τακτοποίηση του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή της αποθήκης/
Κάτοχο Άδειας, μέσω της ενέργειας «Τακτοποίηση», από την «Προβολή» του παραστατικού
(μήνυμα DL80).
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H τακτοποίηση είναι δυνατή, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί το παραστατικό και πραγματοποιείται
στις περιπτώσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

2.4 Τροποποίηση Δελτίου Εξόδου
Η τροποποίηση του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή της
Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο).
Η υποβολή ενός αιτήματος τροποποίησης (μήνυμα DL13) είναι δυνατή σε όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής του παραστατικού (κατάσταση «Αποδεκτό, «Οριστικοποιημένο», «Τακτοποιημένο»)
μέσω της ενέργειας «Αίτημα τροποποίησης» από την «Προβολή» του παραστατικού.




Εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι επικύρωσης του αιτήματος μεταβολής (όπως
πραγματοποιούνται και κατά την αποδοχή του Δελτίου), τότε αποστέλλεται στο Τελωνείο
(μήνυμα DL13). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία μεταβολής»
και απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόρριψυ ή έγκριση από τον αρμόδιο
Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει τις παρακάτω επιλογές:
- Να αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης (μήνυμα DL04). Σε αυτή την περίπτωση το
παραστατικό συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.
- Να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DL05) με το οποίο γνωστοποιούνται
από την Τελωνειακή Υπηρεσία και οι λόγοι της απόρριψης. Το Δελτίο συνεχίζει τον
κύκλο ζωής του.
Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, αυτά
γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DL05). Σε αυτήν την
περίπτωση η υποβολή απορρίπτεται και το Δελτίο συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

2.5 Ακύρωση Δελτίου Εξόδου
Η ακύρωση του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή της
Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο).
Η υποβολή ενός αιτήματος ακύρωσης (μήνυμα DL14) είναι δυνατή όταν το παραστατικό
βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτό» και «Οριστικοποιημένο», μέσω της ενέργειας «Αίτημα
Ακύρωσης», από την «Προβολή» του παραστατικού.
Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος ακύρωσης, τότε αποστέλλεται από
την εφαρμογή στο Τελωνείο (μήνυμα DL14). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό
επεξεργασία ακύρωσης» και απαιτείται σε κάθε περίπτωση αποδοχή ή απόρριψη από τον
αρμόδιο Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει τις παρακάτω επιλογές:
- Να αποδεχθεί το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DL09). Σε αυτήν την περίπτωση το
παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Ακυρωμένο».
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-

Να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DL09) με το οποίο γνωστοποιούνται
από την Τελωνειακή Υπηρεσία και οι λόγοι της απόρριψης. Το Δελτίο συνεχίζει τον
κύκλο ζωής του. Εάν το Δελτίο δεν βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία επιτρέπεται η
ακύρωση, η εφαρμογή απορρίπτει αυτόματα το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DL09) και
γνωστοποιεί τους λόγους απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση το παραστατικό
συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

DL15

DL13

DL14

ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Υποβολή
παραστατικού

DL16

Απόρριψη

DT28

Αποδοχή (MRN)

Αίτημα διόρθωσης

DL04

Αποδοχή Αιτήματος Τροποποίησης

DL05
DL09

Απόρριψη Αιτήματος
Τροποποίησης
Αποδοχή Αιτήματος Ακύρωσης

DL09

Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης

Αίτημα ακύρωσης
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3. ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
3.1 Συμπλήρωση και Υποβολή Δελτίου Μεταβίβασης





Το Δελτίο Μεταβίβασης υποβάλλεται από τον διαχειριστή της Αποθήκης/ Κάτοχο
Άδειας Τελωνειακής Αποθήκευσης, στην περίπτωση μεταβίβασης των εμπορευμάτων
εντός της ίδιας αποθήκης, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΠΟΛ1184/18.
Η συμπλήρωση των πεδίων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα.
Με την ένδειξη «Y» (υποχρεωτικό) επισημαίνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα από την
εφαρμογή, υποχρεωτικά πεδία. Σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση όλων των
απαραίτητων πεδίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
LRN

Υ

Προτείνεται από την εφαρμογή. Υπάρχει δυνατότητα
αλλαγής από τον συναλλασσόμενο.

Αριθμός λογιστικής καταχώρησης
εμπορεύματος στην αποθήκη

Υ

Εισάγεται ο αριθμός της Λογιστικής Καταχώρησης
στην αποθήκη.

Αριθμός Άδειας λειτουργίας
Αποθήκης Τελωνειακής
Αποθήκευσης

Υ

Συμπληρώνεται ο 17ψήφιος αριθμός της Άδειας
Τελωνειακής Αποθήκευσης, ο οποίος έχει αποδοθεί
από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Αριθμός χειρόγραφης καταχώρησης

Στην περίπτωση κατά την οποία έχει προηγηθεί
υποβολή χειρόγραφου δελτίου, εισάγεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου της χειρόγραφης καταχώρησης.

Ημερομηνία χειρόγραφης
καταχώρησης

Εισάγεται η ημερομηνία του
χειρόγραφης καταχώρησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

πρωτοκόλλου

της

Υ

Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Υ

Διεύθυνση

Εισάγονται τα στοιχεία του διαχειριστή της αποθήκης
Τελωνειακής Αποθήκευσης. Απαιτείται τουλάχιστον η
συμπλήρωση
του
πεδίου
«Ονοματεπώνυμο/
Επωνυμία»

Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΠΟΘΕΤΗ (ΠΩΛΗΤΗ)

Υ
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Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗ
(ΑΓΟΡΑΣΤΗ)
Τύπος Αναγνωριστικού
Αριθμός Αναγνωριστικού
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Πόλη
Κωδικός Χώρας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου
Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων
της ενότητας.

Υ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΗ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τύπος εγγράφου
Αριθμός εγγράφου
Αξία

Υ
Υ

Συμπληρώνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
έγγραφα (τιμολόγιο, φορτωτικά έγγραφα κλπ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Μάζα

Εισάγεται το βάρος των εμπορευμάτων σε χιλιόγραμμα
(kg)
Συμπληρώνεται ο αριθμός των συμπληρωματικών
μονάδων (προαιρετικά) όπως προσδιορίζεται από το
Δασμολόγιο

Υ

Συμπληρωματικές μονάδες

Είδος συσκευασίας

Υ

Επιλέγεται
ο
εμπορευμάτων

τύπος

Ποσότητα συσκευασιών

Υ

Συμπληρώνεται
(αριθμός)

η

Υ

Συμπληρώνεται
η
δασμολογική
κλάση
των
εμπορευμάτων τουλάχιστον σε επίπεδο 6ψήφιου
κωδικού

Κωδ. Εμπορεύματος

της

ποσότητα

συσκευασίας
των

των

συσκευασιών

Με την υποβολή του παραστατικού αποστέλλονται στο Τελωνείο τα στοιχεία του Δελτίου (μήνυμα
DT15)



Εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι επικύρωσης, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα
στον συναλλασσόμενο το MRN (μήνυμα DΤ28).
Εάν οι έλεγχοι δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, τότε αυτά
γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DΤ16). Σε αυτήν την περίπτωση
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η υποβολή απορρίπτεται, δεν αποδίδεται MRN και ο συναλλασσόμενος έχει την δυνατότητα
να υποβάλει εκ νέου το διορθωμένο παραστατικό.

3.2 Οριστικοποίηση Δελτίου Μεταβίβασης
Το Δελτίο Μεταβίβασης οριστικοποιείται άμεσα, μετά την αποδοχή του και την απόδοση MRN.

3.3 Τακτοποίηση Δελτίου Μεταβίβασης
Η Τακτοποίηση του Δελτίου Μεταβίβασης πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή της
αποθήκης/κάτοχο άδειας, μέσω της ενέργειας «Τακτοποίηση», από την «Προβολή» του
παραστατικού (μήνυμα DL80).
H τακτοποίηση είναι δυνατή, εφόσον έχει οριστικοποιηθεί το παραστατικό και πραγματοποιείται
στις περιπτώσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

3.4 Τροποποίηση Δελτίου Μεταβίβασης
Η τροποποίηση του Δελτίου Μεταβίβασης πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή
της Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο).
Η υποβολή ενός αιτήματος τροποποίησης (μήνυμα DΤ13) είναι δυνατή σε όλα τα στάδια του
κύκλου
ζωής
του
παραστατικού
(κατάσταση
«Αποδεκτό»,
«Οριστικοποιημένο»,
«Τακτοποιημένο») μέσω της ενέργειας «Αίτημα τροποποίησης» από την «Προβολή» του
παραστατικού.




Εάν ολοκληρωθούν επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι επικύρωσης του αιτήματος μεταβολής (όπως
πραγματοποιούνται και κατά την αποδοχή του Δελτίου), τότε αποστέλλεται στο Τελωνείο
(μήνυμα DΤ13). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία μεταβολής»
και απαιτείται σε κάθε περίπτωση αποδοχή ή απόρριψη από τον αρμόδιο
Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει τις παρακάτω επιλογές:
- Να αποδεχθεί το αίτημα τροποποίησης (μήνυμα DΤ04). Σε αυτή την περίπτωση το
παραστατικό συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.
- Να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DΤ05) με το οποίο γνωστοποιούνται
από την Τελωνειακή Υπηρεσία και οι λόγοι της απόρριψης. Το Δελτίο συνεχίζει τον
κύκλο ζωής του.
Εάν οι έλεγχοι επικύρωσης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς και προκύψουν σφάλματα, αυτά
γνωστοποιούνται αυτόματα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DΤ05). Σε αυτήν την
περίπτωση η υποβολή απορρίπτεται και το Δελτίο συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

3.5 Ακύρωση Δελτίου Μεταβίβασης
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Η ακύρωση του Δελτίου Μεταβίβασης πραγματοποιείται μόνο από τον διαχειριστή της
Αποθήκης (η ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Τελωνείο).
Η υποβολή ενός αιτήματος ακύρωσης (μήνυμα DΤ14) είναι δυνατή όταν το παραστατικό
βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτό» και «Οριστικοποιημένο», μέσω της ενέργειας «Αίτημα
Ακύρωσης», από την «Προβολή» του παραστατικού.
Εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία υποβολής αιτήματος ακύρωσης, τότε αποστέλλεται στο
Τελωνείο (μήνυμα DΤ14). Το παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό επεξεργασία
ακύρωσης» και απαιτείται σε κάθε περίπτωση αποδοχή ή απόρριψη από τον αρμόδιο
Τελωνειακό υπάλληλο (η διαχείριση γίνεται μέσω του Dashboard ή της προβολής
παραστατικού).
Το Τελωνείο έχει τις παρακάτω επιλογές:
-

Να αποδεχθεί το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DΤ09). Σε αυτήν την περίπτωση το
παραστατικό μεταβαίνει σε κατάσταση «Ακυρωμένο».
Να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση αποστέλλεται
σχετικό μήνυμα στον συναλλασσόμενο (μήνυμα DΤ09) με το οποίο γνωστοποιούνται
και οι λόγοι της απόρριψης. Το Δελτίο συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.

Εάν το Δελτίο δεν βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία επιτρέπεται η ακύρωση, η εφαρμογή
απορρίπτει αυτόματα το αίτημα ακύρωσης (μήνυμα DΤ09) και γνωστοποιεί τους λόγους
απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση το παραστατικό συνεχίζει τον κύκλο ζωής του.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
DT15

DT13

DT14

DT80

Υποβολή
παραστατικού

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
DT16

Απόρριψη

DT28

Αποδοχή (MRN)

DT04

Αποδοχή Αιτήματος Τροποποίησης

DT05

Απόρριψη Αιτήματος
Τροποποίησης

DT09

Αποδοχή Αιτήματος Ακύρωσης

DT09

Απόρριψη Αιτήματος Ακύρωσης

Αίτημα διόρθωσης

Αίτημα ακύρωσης
Τακτοποίηση
Παραστατικού
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4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ
Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης,
για χρήση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις αλλά και σε κάθε άλλη
περίπτωση, στην οποία ο συναλλασσόμενος επιθυμεί αντίγραφο του δελτίου σε φυσική μορφή.
Η εκτύπωση πραγματοποιείται από την εφαρμογή των εξωτερικών χρηστών, μέσω της ενέργειας
«Εκτύπωση Δελτίου» στην οθόνη προβολής της κίνησης.

Η παραγωγή εκτυπωμένου αντιγράφου είναι δυνατή καθόλη τη διάρκεια της ζωής του
παραστατικού και περιλαμβάνει σαφή ένδειξη της κατάστασης (status), της εκδοχής του καθώς
και της εμερομηνίας και ώρας παραγωγής του.
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