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Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για 
Επιστροφές Ε.Φ.Κ. από Οικονομικό Φορέα 

 



 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ε.Φ.Κ. ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ πρωτ.: Α.1072/22.02.2019 (ΦΕΚ 750/Β/05.03.2019) και 
Α.1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β/28.02.2019) Αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., οι αιτούντες/δικαιούχοι 
Επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. ως ακολούθως: 

Για να συνδεθείτε με την εφαρμογή :  

Πληκτρολογείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.icisnet.gr, και οδηγείστε στην Αρχική Οθόνη 
της Διαδικτυακής Πύλης του ICISnet. 

Επιλέγετε Ηλεκτρονικές Συναλλαγές  

 

 

 
Επιλέγετε Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :  Εμφανίζονται δύο επιλογές :  
«Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης» και «Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - Επιστροφές Ε.Φ.Κ.».  
Επιλέγετε την 1η, για να βρεθείτε στην οθόνη καταχώρισης. 

 Στην 2η επιλογή (--> περισσότερα …) περιλαμβάνονται μόνο διάφορες εγκύκλιοι, αποφάσεις 
και οδηγίες, σχετικά με τις επιστροφές.  
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http://www.icisnet.gr/
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938
https://www1.gsis.gr/icisnet/itrader


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

 
 

Από το Υποσύστημα Ε.Φ.Κ., επιλέγετε το μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Υποβολή Αίτησης Επιστροφής 
Ε.Φ.Κ.» και εμφανίζεται μία νέα φόρμα για συμπλήρωση. 

Στη νέα Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του δικαιούχου  
(Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Δ/νση κλπ) από τα στοιχεία του μητρώου στο Taxis-net.  

Στα Στοιχεία του Δικαιούχου συμπληρώνετε υποχρεωτικά το τηλέφωνο επικοινωνίας, στις περιπτώσεις 
που δεν είναι προσυμπληρωμένη η πληροφορία αυτή από το μητρώο και επιπροσθέτως, εάν υπάρχει, 
την ηλεκτρονική σας δ/νση (e-mail). 

 

 

 

Στην Κατηγορία του Δικαιούχου επιλέγετε από το μενού επιλογής κατά περίπτωση την κατηγορία του 
εκάστοτε δικαιούχου (πλοίο, ξενοδοχείο, νοσηλευτικό/προνοιακό ίδρυμα, βιομηχανία, βιοτεχνία, 
εξαγωγέας). 

Ο Τοπικός Αριθμός Αναφοράς του δικαιούχου παρέχεται αυτόματα από το σύστημα και είναι 
μοναδικός.  

Ως Τελωνείο Υποβολής επιλέγετε από την λίστα το αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. 

 
Συμπληρώνονται υποχρεωτικά : 

Ι.  Για όλες τις κατηγορίες Δικαιούχων : 

α.  το χρονικό διάστημα για το οποίο ο δικαιούχος αιτείται την επιστροφή (από …/…/… έως…/…/...),  

β.  η ποσότητα καυσίμου και  
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γ. ο αριθμός λογαριασμού IBAN του δικαιούχου, στον οποίο θα κατατεθεί ηλεκτρονικά το τελικό 

εγκριθέν από το αρμόδιο τελωνείο ποσό επιστροφής.  

 

ΙΙ.  Για τις Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία, Νοσηλευτικά και Προνοιακά Ιδρύματα συμπληρώ-
νονται επιπλέον: 

α.  ο Κωδικός Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), ο οποίος μπορεί να είναι μέχρι οχτώ ψηφία και 

β.  το αιτούμενο ποσό επιστροφής  

 

ΙΙΙ.  Για τα ξενοδοχεία συμπληρώνονται επιπλέον: 

α.  η κατηγορία  

β. ο αριθμός κλινών και  

γ. η επιφάνεια σε τ.μ. του θερμαινόμενου χώρου  

 

IV.  Για τα Πλοία συμπληρώνονται επιπλέον:  

α.  ο αριθμός νηολογίου, 

β. ο τύπος πλοίου (νηολόγιο ή λεμβολόγιο),  

γ. η κατηγορία πλοίου (επιλέγετε από την λίστα),  

δ. το λιμάνι νηολόγησης και  

ε.  το ποσοστό (%) συνιδιοκτησίας. 

 

• Το πεδίο [BIC (SWIFT)] συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις που η επιστροφή του ποσού 
αφορά τραπεζικό λογαριασμό σε Τράπεζα του εξωτερικού 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

 

Υποχρεωτικά πεδία για ξενοδοχείο 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΛΟΙΟ 

 

 

Υποχρεωτικά πεδία για πλοίο 
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Μόλις καταχωρηθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία και επιλέγοντας από τις Ενέργειες «Υποβολή» 
διενεργείται αυτόματος έλεγχος από το σύστημα και (εφ’ όσον δεν υπάρχουν σφάλματα) αποδίδεται 
μοναδικός αριθμός αναφοράς (MRN) της Αίτησης με 18 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, που έχει την 
ακόλουθη δομή:. 20GRXRTTTTXXXXXXXX (όπου 20: έτος υποβολής της αίτησης, GR: χώρα υποβολής-
Ελλάδα, XR: κωδικός Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ., ΤΤΤΤ: τετραψήφιος κωδικός τελωνείου υποβολής της 
Αίτησης και ΧΧΧΧΧΧΧΧ: αριθμός αναφοράς Αίτησης).  

 

 

Σε αυτό το στάδιο η Αίτηση είναι σε κατάσταση «Καταχωρημένη» και υπάρχει η δυνατότητα από τις 
«Ενέργειες» να υποβληθεί μήνυμα Διόρθωσης ή/και Ακύρωσης από τον δικαιούχο.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

Αφού ολοκληρωθεί (επιτυχώς) η υποβολή της Αίτησης και το σύστημα, δώσει τον αριθμό 
καταχώρησης, δηλ. το MRN που έχει την μορφή : 20GRXRTTTTXXXXXXXX, μπορεί να γίνει η υποβολή 
των συνημμένων. 

Ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από το μενού Ενέργειες 
«Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα - Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων», 
όπου τα πεδία συμπληρώνονται, ως ακολούθως: 

«Υποσύστημα» Υποσύστημα Ε.Φ.Κ. 
«Τύπος Αρχείου» Επιλέγετε από τη λίστα (πχ pdf, excel, …) 
«Ρόλος» -- (κενό) 
«Τύπος Επιχειρηματικού Κλειδιού» MRN 
«Επιχειρηματικό κλειδί» το MRN της Αίτησης Επιστροφής,  

αυτό της μορφής 20GRXRTTTTXXXXXXXX 
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Στην συνέχεια το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν του ελέγχου που διενεργεί αποδέχεται ή απορρίπτει την 
αίτηση κατά περίπτωση, προκειμένου, σε περίπτωση αποδοχής, να προχωρήσει σε περαιτέρω 
ελέγχους των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, να εκδώσει ηλεκτρονικά την Απόφαση Επιστροφής 
και να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική πληρωμή στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς 
συμψηφισμού.  

Στην περίπτωση αποδοχής η Αίτηση «Οριστικοποιείται» και στην συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία 
ελέγχου των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από το αρμόδιο τελωνείο. 
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Ο δικαιούχος αναμένει κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το τελωνείο, βάσει των 
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, και την «Οριστικοποίηση» της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. να 
ενημερωθεί μέσω των σχετικών μηνυμάτων (XR98 – Ενημέρωση κατάστασης) για το ποσό επιστροφής 
που δικαιούται να εισπράξει, όπως και για τα ποσά που θα αποδοθούν σε φορείς συμψηφισμού, στην 
περίπτωση οφειλών του σε Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 

 

 
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η πληρωμή όλων των εντολών πληρωμής που έχουν δημιουργηθεί από 
μία Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ., η Απόφαση περιέρχεται σε κατάσταση «Ολοκληρωμένη» (τελική 
κατάσταση) και ενημερώνεται ο δικαιούχος με το μήνυμα «XR98 - Όλες οι εντολές επιστροφής έχουν 
ολοκληρωθεί», για την ολοκλήρωση όλων των πληρωμών. 

Από το Ιστορικό Συναλλαγής ο δικαιούχος 
ενημερώνεται με τα μηνύματα XR98 για το εγκριθέν 
ποσό επιστροφής προς τον ίδιο και τους 
συμψηφισμούς σε φορείς δημοσίου εάν υπάρχουν  

 Ποσό Επιστροφής Προς 
Δικαιούχο 

 Ποσά Επιστροφής Προς Φορείς 
Συμψηφισμού 
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Στην περίπτωση απόρριψης της Αίτησης από το Τελωνείο η Αίτηση περιέρχεται σε κατάσταση «Μη 
Αποδεκτή» συμπληρωμένη με τους λόγους απόρριψης από το Τελωνείο  

 
 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ. 

Στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί ηλεκτρονική Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τον αιτούντα -
δικαιούχο και ακυρωθεί η έκδοση της Απόφασης Επιστροφής από το αρμόδιο τελωνείο, ο αιτών 
ενημερώνεται με το μήνυμα XR98 για τους λόγους ακύρωσης της υπό έκδοση Απόφασης. 

 

Ολοκλήρωση 
πληρωμών 
επιτυχώς 
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