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 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ICISnet / TRANSIT- 
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαμετακόμισης 

 

 

1. Ε 
Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης, όμως το σύστημα την απορρίπτει με 
την αιτιολογία ότι ο Κύριος Υπόχρεος δεν είναι σωστός. 

 Α 
Ελέγξετε αν έχετε καταχωρήσει λάθος τον αριθμό EORI. 

  

 
2. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης, όμως το σύστημα την απορρίπτει με 
την αιτιολογία ότι η τιμή πεδίου EORI/TIN δεν είναι αποδεκτή. 

 Α 
Στην περίπτωση  αυτή ελέγχετε αν έχετε καταχωρήσει λάθος αριθμό EORI. 

  

 
3. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι ο ενεργός συναλλασσόμενος πρέπει να 
ταυτίζεται με τον Κύριο Υπόχρεο. 
 

 Α 
Κατά την υποβολή της Δήλωσης Διαμετακόμισης τύπου Τχ. ελέγχετε  αν ο  Κύριος 
Υπόχρεος είναι ο ίδιος με τον ενεργό συναλλασσόμενο. 

  

 
4. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι ο κωδικός TARIC .. στο είδος .. δεν είναι 
σωστός για την .. ημερομηνία .. 
 

 Α 
Ο κωδικός TARIC που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της Δήλωσης 
Διαμετακόμισης, έχει λήξει ή έχει αλλάξει για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 

  

 
5. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης TIR και κατά τον έλεγχο της 
επικύρωσης το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι το ευαίσθητο εμπόρευμα 
με κωδικό … δεν είναι έγκυρο για δήλωση TIR. 
 

 Α 
Ο κωδικός TARIC που χρησιμοποιήσατε ανήκει στα αποκλειόμενα από το καθεστώς TIR 
εμπορεύματα όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα 2 της εγκυκλίου 
5024604260609.1/3054.1/Β0019-29-06-2009 

  

 
6. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι το MRN του Δηλωτικού που δήλωσα 
δεν είναι έγκυρο. 
 

 Α 
Ο αριθμός του Δηλωτικού που χρησιμοποιήσατε κατά την υποβολή της Δήλωσης 
Διαμετακόμισης, δεν είναι σωστός.  
Στη θέση Σειριακός αριθμός του Δηλωτικού πρέπει να συμπληρώσετε τον αύξοντα  
αριθμό του MRN του Δηλωτικού, χωρίς το ψηφίο ελέγχου ( check digit ) αυτού. 

  

 
7. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι το MRN του «προηγούμενου 
εγγράφου» που δηλώθηκε είναι σε λάθος κατάσταση. 
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 Α 
Ελέγξετε αν η κατάσταση (status) του προηγούμενου παραστατικού (Δηλωτικό, 
Αποταμίευση) είναι η κατάλληλη. 
Αποδεκτή κατάσταση (status) είναι οριστικοποιημένο. 

  

 
8. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος: λάθος κατά τη διαδικασία ελέγχου στα 
δεδομένα του δηλωμένου Δηλωτικού. 
 

 Α 
Πρέπει να ελέγξετε: 

 το είδος,  

 το στίχο,  

 τη συσκευασία,  

 την ποσότητα και  
 τον αριθμό του Δηλωτικού. 

  

 
9. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι: ο συναλλασσόμενος «Αποστολέας» 
απέτυχε κατά την επικύρωση από το υποσύστημα EORI. 
 

 Α 
Η συμπλήρωση των πεδίων των συναλλασσομένων ακολουθεί τον κανόνα EC160. 
Όπου χρησιμοποιείτε αριθμό ΑΦΜ ή EORI (EORI/TIN) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και 
το αντίστοιχο αναγνωριστικό (τύπος TIN). 

  

 
10. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι: ο συναλλασσόμενος «Παραλήπτης» 
απέτυχε κατά την επικύρωση από το υποσύστημα EORI. 

 Α 
Η συμπλήρωση των πεδίων των συναλλασσομένων πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα 
EC160. Όπου χρησιμοποιείτε αριθμό ΑΦΜ ή EORI (EORI/TIN) θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε και το αντίστοιχο αναγνωριστικό (τύπος TIN). 

  

 
11. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης και κατά τον έλεγχο της επικύρωσης 
το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: τα πεδία Στίχος, Ποσότητα και κωδικός Συσκευασίας 
στα προηγούμενα παραστατικά είναι υποχρεωτικά για τη χρέωση. 
 

 Α 
Ελέγξετε τα πεδία: 

 το είδος,  

 το στίχο,  

 τη συσκευασία,  

 την ποσότητα και  
 τον αριθμό του Δηλωτικού. 

  

 
12. Ε 

Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης TIR και κατά τον έλεγχο της 
επικύρωσης το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος: Εφόσον ο τύπος της 
Διαμετακόμισης είναι «TIR» το goods item (1) commodity code (ED) πρέπει να 
αποτελείται από 6 ή 10 ψηφία. 
 

 Α 
Η συμπλήρωση των πεδίων κατά την υποβολή Δήλωσης Διαμετακόμισης TIR πρέπει να 
ακολουθεί τον κανόνα ΕR060:  
Αν η δήλωση Διαμετακόμισης είναι τύπου TIR οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί 
εμπορευμάτων πρέπει να είναι ή 6 ή 10 ψηφίων. 
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13. Ε 
Υπέβαλα ηλεκτρονικά Δήλωση Διαμετακόμισης TIR και κατά τον έλεγχο της 
επικύρωσης το σύστημα εμφανίζει το μήνυμα σφάλματος : δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν /δηλωθούν Τελωνεία Διέλευσης. 
 

 Α 
Δεν μπορούν να δηλωθούν Τελωνεία Διέλευσης στο TIR. 
Διαγράφω το πεδίο «Τελωνεία Διέλευσης» . 

  

 
 


