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1. ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-commerce) 

 

Από 1/07/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις για την εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ 
αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) για την εφαρμογή των οποίων καθιερώνεται η χρήση της διασάφησης Η7 για 
τον τελωνισμό των αντικειμένων αξίας έως του ποσού 150 ευρώ. Το παραστατικό Η7 υλοποιήθηκε στο Υποσύστημα 
Εισαγωγών του ICISnet: 
 
1. ως διασάφηση προάφιξης (τύπου D) για την οποία απαιτείται επιπλέον υποβολή Γνωστοποίησης Προσκόμισης 

(νέο σύνολο δεδομένων Ζ3 του Παραρτήματος Β του Καν.2446/15). Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και την έγκαιρη ενημέρωση των οικονομικών 
φορέων,  ώστε τα εμπορεύματα, με την προσκόμισή τους να απελευθερώνονται άμεσα. 

2. ως κανονική διασάφηση (τύπου Α). 

 

1.1 Υποβολή Διασάφησης Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μήνυμα IE15) 

Για να μπορέσει ο συναλλασσόμενος να υποβάλλει μία διασάφηση Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα 
πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 
 
Από το μενού Εισαγωγές, Διασάφηση Εισαγωγής για Ηλεκτρονικό εμπόριο, επιλέγει Υποβολή Διασάφηση 
Εισαγωγής για Ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 
 

 
Εικόνα 1: Επιλογή Διασάφηση Εισαγωγής για Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 
Στην οθόνη που εμφανίζεται ο χρήστης επιλέγει τον «Τύπο Διασάφησης», ο οποίος αποτελείται από τρία πεδία. Στο 
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πρώτο πεδίο ο χρήστης επιλέγει ανάμεσα από τις τιμές IM, EU και CO ανάλογα με την χώρα αποστολής. Στο δεύτερο 
πεδίο ο χρήστης επιλέγει την τιμή Α όταν πρόκειται για κανονική διασάφηση και την τιμή D όταν πρόκειται για 
διασάφηση προάφιξης και στο τρίτο πεδίο επιλέγει τον τύπο του παραστατικού βάσει της Αξίας των εμπορευμάτων. 
Σήμερα η μόνη διαθέσιμη τιμή είναι η Αξία ≤150€ (Η7) που αφορά εμπορεύματα κάτω των 150€. 
 

 

 
Εικόνα 2: Επιλογή Τύπου Διασάφησης 

 

 
Εικόνα 3: Επιλογή Συμπληρωματικού Τύπου Διασάφησης 

 

 
Εικόνα 4: Επιλογή Τύπου Διασάφησης βάσει Αξίας Εμπορευμάτων 

 
Στη συνέχεια ο χρήστης πατάει το πλήκτρο Επιλογή. 
 
 
Το σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη εισαγωγής των στοιχείων της Διασάφησης Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο η οποία αποτελείται από τις παρακάτω καρτέλες: 
 

 Βασικά Στοιχεία 

 Είδη 

 
Σε κάθε ενότητα ο χρήστης συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία σύμφωνα με την Ε.2133/30.06.2021 εγκύκλιο 
διαταγή (https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2133_2021ada.pdf) προκειμένου να δημιουργηθεί η 
Διασάφηση εισαγωγής για Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Αναλυτικότερα: 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/e_2133_2021ada.pdf
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Εικόνα 5: Διασάφησης Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου/Βασικά Στοιχεία και Είδη 

 
Η ενότητα βασικά στοιχεία αποτελείται από δύο (2) υποενότητες:  

 Θέσεις Διασάφησης και  

 Συναλλασσόμενοι 

 
Η υποενότητα Θέσεις Διασάφησης (Εικόνα 6), όπως και όλες οι άλλες ενότητες και υποενότητες που θα 

ακολουθήσουν, συμπληρώνονται σύμφωνα με τις υποχρεωτικές θέσεις του Παραρτήματος 6 της προαναφερόμενης 

εγκυκλίου. Τα πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη αυτή αφορούν τις θέσεις μιας διασάφησης και αναλυτικότερα: 

 
Ημ/νία Καταχώρησης: Αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή με την ημερομηνία εργασίας 

και δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη. 

Ημερ/νία Αποδοχής: Καταχωρείται αυτόματα από την εφαρμογή με την ημερομηνία εργασίας 

και δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη. 

Είδη: Συμπληρώνεται με τον αριθμό των ειδών / στίχων της διασάφησης. 

UCR: Προαιρετικό πεδίο. Ο αναγνωριστικός εμπορικός αριθμός αναφοράς πχ. 

αριθμός παραγγελίας (όχι το barcode). 

LRN: Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με δυνατότητα μεταβολής 

από τον χρήστη. Είναι μοναδικό για κάθε υποβολή. 

Κωδ. Χώρας αποστολής: Δεν συμπληρώνεται. 

Κωδ. Χώρας προορισμού: Δεν συμπληρώνεται. 

Μεταφορικό μέσο που 

διέρχεται τα σύνορα: 

Δεν συμπληρώνεται. 

Τελωνείο Εισόδου: Συμπληρώνεται με τον κωδικό του τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται η 

διασάφηση Η7. 

Εμπορευματοκιβώτιο: Δεν συμπληρώνεται. 
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Νόμισμα: Δεν συμπληρώνεται. 

Συνολικό Ποσό Τιμολογίου: Προαιρετικό πεδίο. Συμπληρώνεται με το ποσό του τιμολογίου.  

Συντελ. Ισοτιμίας: Δεν συμπληρώνεται. 

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα: Δεν συμπληρώνεται. 

Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς: Δεν συμπληρώνεται. 

Κωδ. Συμφωνηθείσας 

τοποθεσίας: 

Αφορά τις αποθήκες (προσωρινής εναπόθεσης/αποταμίευσης/ 

ελεύθερες ζώνες) που βρίσκονται τα εμπορεύματα και συμπληρώνεται 

με τον ανάλογο κωδικό από την σχετική λίστα που προκύπτει αν ο 

χρήστης πατήσει το βελάκι του πεδίου. Η θέση δεν συμπληρώνεται στις 

διασαφήσεις τύπου D. 

Συμφωνηθείσα Τοποθεσία: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με την περιγραφή του 

Κωδικού Συμφωνηθείσας τοποθεσίας του προηγούμενου πεδίου. 

Χειρόγραφη Καταχώρηση: Α/Α: Συμπληρώνεται με το αύξοντα αριθμό του βιβλίου 

χειρόγραφης καταχώρησης που τηρείται στο τελωνείο.  

Έτος: Συμπληρώνεται με το έτος της χειρόγραφης καταχώρησης. 

Τρόπος πληρωμής: Συμπληρώνεται με τις τιμές: 

- Α όταν οι επιβαρύνσεις πρόκειται να πληρωθούν με φυσικό τρόπο στο 
ταμείο του τελωνείο και  

- Η όταν οι επιβαρύνσεις πρόκειται να πληρωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο 
μέσω web banking ή στα ταμεία των τραπεζών. Και στις δύο 
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η δημιουργία ταυτότητας πληρωμής 
από το Υποσύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών του ICISnet. Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://www1.gsis.gr/icisnet/payments 

Ο Τρόπος πληρωμής δεν συμπληρώνεται όταν στα Είδη το πεδίο 

«Πρόσθετοι κωδικοί καθεστώτος» έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό F48 

ή C08.  

Αναστολή Πληρωμής: Συμπληρώνεται με τον κωδικό αναστολής 16 όταν η είσπραξη των 

οφειλών αναστέλλεται έως την 16
η
 μέρα του επόμενου της εισαγωγής 

μήνα.  

Απαιτείται όταν στις Θέσεις Διασάφησης των Βασικών Στοιχείων το 

πεδίο «Πρόσθετα Φορολογικά στοιχεία» έχει συμπληρωθεί με τον 

κωδικό FR7 και το πεδίο «Πρόσθετοι κωδικοί καθεστώτος» των Ειδών 

έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό F49. 

Δεν πρέπει να συμπληρώνεται όταν στις Θέσεις Διασάφησης των 

Βασικών Στοιχείων το πεδίο «Πρόσθετα Φορολογικά στοιχεία» έχει 

συμπληρωθεί με τον κωδικό FR5 και το πεδίο «Πρόσθετοι κωδικοί 

καθεστώτος» των Ειδών έχει συμπληρωθεί με τον κωδικό F48 ή C08. 

Πρόσθετα Φορολογικά 

Στοιχεία: 

Ρόλος: Συμπληρώνεται με τις τιμές: 

- FR5 όταν ο ΦΠΑ καταβάλλεται μέσω του IOSS 
(στις φορολογικές αρχές).  

    Σύνδεσμος: https://www.aade.gr/oss-el 
- FR7 όταν ο ΦΠΑ καταβάλλεται με αναβολή 

πληρωμής στην Τελωνειακή υπηρεσία (ειδικές 
ρυθμίσεις) 

https://www1.gsis.gr/icisnet/payments
https://www.aade.gr/oss-el
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Αναγνωριστικός 

αριθμός IOSS/ΦΠΑ: 

Συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό αριθμό IOSS 

VAT number στην περίπτωση του FR5 και με το 

ΑΦΜ στην περίπτωση του FR7.  

 
 

 
Εικόνα 6: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου/Βασικά Στοιχεία - Θέσεις Διασάφησης  

 

Η υποενότητα Συναλλασσόμενοι (Εικόνα 7) συμπληρώνεται ως εξής: 

 

Εισαγωγέας: Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του παραλήπτη του εμπορεύματος.  

Ένδειξη EORI/ΑΦΜ: Αν ο παραλήπτης έχει αριθμό EORI ή ΑΦΜ επιλέγεται 

η σχετική ένδειξη και στο πεδίο «Αναγνωριστικός 

αριθμός» αναγράφεται το EORI ή το ΑΦΜ. Στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να 

συμπληρωθεί κανένα άλλο πεδίο (Επωνυμία, 

Διεύθυνση κλπ), εκτός από το «Τηλέφωνο» και 

«Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου», η 

συμπλήρωση των οποίων είναι πάντα υποχρεωτική. 

Ένδειξη 
Ταυτότητα/Διαβατήριο/ 
Κενό: 

Στις περιπτώσεις που ο εισαγωγέας δεν έχει EORI ή 

ΑΦΜ, το πεδίο «Ένδειξη» είτε δεν συμπληρώνεται είτε 

συμπληρώνεται με τις τιμές Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

και η συμπλήρωση όλων των πεδίων του Εισαγωγέα 

είναι υποχρεωτική εκτός του «Αναγνωριστικού 

Αριθμού». 

Αποστολέας / Εξαγωγέας: Συμπληρώνεται με τα στοιχεία του αποστολέα των εμπορευμάτων, όπως αυτός 

αναφέρεται στην σύμβαση μεταφοράς. 

Αν ο αποστολέας έχει EORI συμπληρώνεται στο πεδίο «Αναγνωριστικός 
αριθμός» και απαιτείται μόνο η συμπλήρωση του πεδίου «Χώρα» και κανένα 
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άλλο από τα υπόλοιπα στοιχεία. 
Αν ο αποστολέας δεν έχει EORI, ο χρήστης συμπληρώνει όλα τα πεδία εκτός του 
«Αναγνωριστικού αριθμού».  
Ο αποστολέας/εξαγωγέας συμπληρώνεται είτε στα Βασικά Στοιχεία είτε στα 
Είδη. 

Αντιπρόσωπος: Συμπληρώνεται υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί 

στην Ε.2133/30.06.2021 εγκύκλιο διαταγή. O χρήστης συμπληρώνει στο  πεδίο 

«Αναγνωριστικός Αριθμός» το EORI του αντιπροσώπου και όλα τα υπόλοιπα τα 

αφήνει κενά.  

Διασαφιστής: Συμπληρώνεται υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί 

στην Ε.2133/30.06.2021 εγκύκλιο διαταγή 

- Αν ο χρήστης συμπληρώσει την Ειδική Μνεία 00500 δεν πρέπει να συμπληρώσει 
κανένα άλλο πεδίο. 

- Αν ο χρήστης συμπληρώσει  το πεδίο «Αναγνωριστικός Αριθμός» με το EORI του 
αντιπροσώπου, όλα τα υπόλοιπα πεδία του Αντιπροσώπου πρέπει να είναι 
κενά. 

 

 

 

 
Εικόνα 7: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου/Βασικά Στοιχεία - Συναλλασσόμενοι 

 

Η ενότητα Είδη αποτελείται από τις παρακάτω υποενότητες: 

 Είδη 

 Εμπορεύματα / Συσκευασίες 

 Ειδικές Μνείες / Έγγραφα 
 

 

 Συναλλασσόμενοι  

 Υπολογισμός Δασμών και Φόρων 
 
 
 
Η υποενότητα Είδη (Οθόνη 8) συμπληρώνεται ως εξής: 
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Μοναδικός αριθμός αναφοράς 
αποστολής: 

Προαιρετικό πεδίο. Ο αναγνωριστικός εμπορικός αριθμός αναφοράς πχ. 
αριθμός παραγγελίας (όχι το barcode).Συμπληρώνεται είτε σε επίπεδο 
Βασικών Στοιχείων (UCR) είτε σε επίπεδο είδους. 

Περιγραφή Εμπορευμάτων: Συμπληρώνεται από τον χρήστη με την αναλυτική περιγραφή του 
εμπορεύματος. 

Κωδικός Ατέλειας:  Δεν συμπληρώνεται.  
Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης 
ως τον τελικό προορισμό: 

Συμπληρώνεται με τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης ως τον τόπο του 
τελικού προορισμού εκφραζόμενα σε ευρώ. Αν δεν υπάρχουν έξοδα 
μεταφοράς και ασφάλισης το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή 0. 

Κωδικός Εμπορευμάτων: Το πρώτο 10ψηφιο πεδίο συμπληρώνεται με τον 6ψήφιο κωδικό 
διάκρισης του εναρμονισμένου συστήματος ακολουθούμενος πάντα 
από 0000. Τα υπόλοιπα 3 4ψήφια πεδία δεν συμπληρώνονται 
(παραμένουν προσυμπληρωμένα με 0000).   

Χώρα καταγωγής: Δεν συμπληρώνεται. 
Προτίμηση: Δεν συμπληρώνεται. 
Καθεστώς: Δεν συμπληρώνεται. 
Μεικτή Μάζα: Συμπληρώνεται με το μικτό βάρος της των εμπορευμάτων. 
Καθαρή Μάζα: Δεν συμπληρώνεται. 
Συμπληρωματικές Μονάδες: Συμπληρώνεται μόνο όταν στο πεδίο «Πρόσθετοι κωδικοί καθεστώτος» 

υπάρχει η τιμή C08 και ταυτόχρονα ο κωδικός εμπορεύματος είναι ένας 
από τους 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 240210, 240220. 

Τιμή είδους: Δεν συμπληρώνεται. 
Ίδια / Στατιστική αξία: Αξία των εμπορευμάτων εκφρασμένη σε ευρώ. 
Νόμισμα Στατιστικής Αξίας: Είναι πάντα προσυμπληρωμένο με την τιμή EUR. 
Πρόσθετοι κωδικοί καθεστώτος: Συμπληρώνεται με τις τιμές C07, C08, F48, F49 και σύμφωνα με την 

Ε.2133/30.06.2021 εγκύκλιο διαταγή.   
C07: Αποστολές ασήμαντης αξίας 
C08: Εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο αποστολών μεταξύ 
ιδιωτών. 
F48:Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (IOSS) 
F49: Ειδικές ρυθμίσεις για την δήλωση και καταβολή ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή με απόδοση του φόρου στις τελωνειακές αρχές 
Κανόνες συμπλήρωσης: 

 Δυνατότητα συμπλήρωσης πολλαπλών εγγραφών. 

 Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη συμπλήρωση των τιμών F48 και 
F49. 

 Η τιμή C07 συμπληρώνεται είτε μόνη της είτε συνδυαστικά με τις 
τιμές F48 ή F49. 

 Αν συμπληρωθεί η τιμή F48 ή F49, πρέπει να υπάρχει 
συμπληρωμένη και η τιμή C07. 

 Αν συμπληρωθεί η τιμή C08, δεν μπορεί να συμπληρωθεί καμία 
άλλη τιμή. 

 Αν συμπληρωθεί η τιμή C08 τότε το άθροισμα της Στατιστικής 
αξίας όλων των ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 45€. 

 Αν συμπληρωθεί η τιμή F48 τότε στο πεδίο «Πρόσθετα 
φορολογικά στοιχεία» των Βασικών Στοιχείων απαιτείται η 
συμπλήρωση της τιμής FR5 και ενός έγκυρου IOSS κωδικού. 

 Αν συμπληρωθεί η τιμή F49 τότε στο πεδίο «Πρόσθετα 
φορολογικά στοιχεία» των Βασικών Στοιχείων απαιτείται η 
συμπλήρωση της τιμής FR7, ενός έγκυρου ΑΦΜ καθώς και η 
συμπλήρωση του πεδίου «Αναστολή πληρωμής». 
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Εικόνα 8: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Είδη - Είδη 

Η υποενότητα Εμπ/τα / Συσκευασίες (Εικόνα 9) συμπληρώνεται ως εξής: 

 
Εμπορευματοκιβώτια: Δεν συμπληρώνεται. 
Συσκευασίες: Συμπληρώνεται μόνο το πεδίο «Πλήθος δεμάτων» όταν η διασάφηση έχει 1 στίχο. 

Στις διασαφήσεις με πολλούς στίχους, η συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική. 

 

 

 
Εικόνα 9: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Είδη - Εμπορεύματα / Συσκευασίες 
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Η υποενότητα Ειδικές Μνείες/Πρ. Έγγρ. (Εικόνα 10) συμπληρώνεται ως εξής: 
 
 
Ειδικές Μνείες: Συμπληρώνεται με μία από τις κατωτέρω τιμές: 

- ECPOA: Ταχυδρομική και Αεροπορική μεταφορά (ΕΛΤΑ) 
- ECPOO: Postal Operator και λοιποί τρόποι μεταφοράς (ΕΛΤΑ) 
- ECALL: Όλοι οι υπόλοιποι (courier και ιδιώτες) 
- B2BEC: B2B για E-commerce 
- ECO00: E-COMMERCE ΦΠΑ 0% 
- ECO06: E-COMMERCE ΦΠΑ 6% 
- ECO13: E-COMMERCE ΦΠΑ 13% 
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου με μία από τις τιμές ECPOA, 
ECPOO ή ECALL στα πλαίσια των μηχανογραφικών αλλαγών για την 
εφαρμογή του ICS2. 

Προηγούμενα Παραστατικά: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ως εξής: 
- Διασάφηση τύπου Α 

1. Όταν στο πεδίο «Ειδικές Μνείες» είναι συμπληρωμένη η τιμή ECPOA, 
δηλαδή αφορά παραστατικό των ΕΛΤΑ και αεροπορική μεταφορά, 
είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου με το MRN της ENS του 
νέου διευρωπαϊκού συστήματος ICS2 ως εξής: 

 
2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το πεδίο συμπληρώνεται με το MRN 

της ENS του ICS1 (ταχυμεταφορές) ή Ε-TD ή αριθμό ΑΚΛΑ κλπ. 
Προσοχή: Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί με Δηλωτικό χωρίς όμως 
αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την πίστωση του τελευταίου, καθώς δεν 
υπάρχει η σχετική διαλειτουργικότητα.   

 
- Διασάφηση τύπου D 

Η συμπλήρωση του πεδίου είναι προαιρετική.  

Δικαιολογητικά έγγραφα: Συμπληρώνεται με το τιμολόγιο, πιστοποιητικό ή άδεια που αφορά τα 
εμπορεύματα της διασάφησης. Αν στο πεδίο «Πρόσθετοι κωδικοί 
καθεστώτος» έχει συμπληρωθεί η τιμή C07,  τότε απαιτείται σε ένα 
τουλάχιστον είδος του παραστατικού η συμπλήρωση ενός «Τύπου 
εγγράφου» με την τιμή Ν935. 

Έγγραφα Μεταφοράς: Συμπληρώνεται με τον τύπο (πχ. Ν705=Φορτωτική) και τα στοιχεία 
αναφοράς του εγγράφου μεταφοράς (πχ. τον AWD για τους ταχυμεταφορείς 
και το S10 για τα ΕΛΤΑ). Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικά και θα 
πρέπει τόσο ο «Τύπος εγγράφου» όσο και ο «Αριθμός εγγράφου» να είναι 
ίδιος σε όλα τα είδη του παραστατικού. 

Πρόσθετες αναφορές: Συμπληρώνεται προαιρετικά. 
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Εικόνα 10: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Είδη - Ειδικές Μνείες/Έγγραφα 

Η υποενότητα Συναλλασσόμενοι (Εικόνα 11) συμπληρώνεται όταν δεν έχει συμπληρωθεί η αντίστοιχη ενότητα των 

Βασικών Στοιχείων. 

 

 

Εικόνα 11: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Είδη - Συναλλασσόμενοι 
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Η υποενότητα Υπολ. Δασμών Φόρων (Εικόνα 12) δεν συμπληρώνεται από τον χρήστη. Ο υπολογισμός τρέχει 

αυτόματα από την εφαρμογή. Δεν υπάρχει υπολογισμός γιατί δεν υπάρχει χρέωση και επομένως υποχρέωση 

καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων όταν στο πεδίο «Πρόσθετοι κωδικοί Καθεστώτος» έχει συμπληρωθεί η 

τιμή C08, καθώς και όταν στο πεδίο «Πρόσθετα Φορολογικά Στοιχεία» έχει συμπληρωθεί η τιμή FR5. 

 

 

Εικόνα 12: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Υπολογισμός Δασμών και Φόρων  

 

Ο χρήστης αφού συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία υποβάλλει τη διασάφηση επιλέγοντας Υποβολή από 

το μενού Ενέργειες. 

 

 

 
Το σύστημα κάνει αυτόματα επικύρωση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και τα αποστέλλει στο Τελωνείο 
(μήνυμα (ΙΕ15). Η κατάσταση της διασάφησης γίνεται «Υποβλήθηκε». 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Η ενέργεια της επικύρωσης λειτουργεί για τη Διασάφηση Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
όπως και για την Διασάφηση Εισαγωγής. 

 

Εάν γίνει επιτυχώς η επικύρωση των δεδομένων και υποβληθεί ορθά η διασάφηση, στην οθόνη εμφανίζεται ένα νέο 
παράθυρο με το LRN της υποβολής. 

 
Εικόνα 13: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Επιτυχής Υποβολή 

Εάν το Τελωνείο αποδεχθεί την διασάφηση, αποστέλλει μήνυμα IE28, αποδίδεται MRN και η κατάσταση της γίνεται 
«Αποδεκτή». 
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Εάν το Τελωνείο απορρίψει τη Διασάφηση αποστέλλει το μήνυμα IE16 με τους λόγους της απόρριψης και η 
κατάσταση του παραστατικού γίνεται «Απορρίφθηκε». 

 
Εικόνα 14: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ενημερωμένες κινήσεις 

 

1.2  Τροποποίηση Διασάφησης Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Μήνυμα IE13) 

Μία Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να τροποποιηθεί όταν βρίσκεται σε κατάσταση 
 

 Αποδεκτή 

 Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο Τελωνείο (εάν αφορά διασάφηση τύπου D). 
 
Για να μπορέσει ο χρήστης να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης μίας Διασάφησης Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο η οποία έχει υποβάλλει θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 
 

1. Από τον πίνακα ενημερωμένων κινήσεων, επιλέγει το παραστατικό για το οποίο επιθυμεί να τροποποιήσει 
με το πλήκτρο Προβολή. 

 
Εικόνα 15: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Τροποποίηση 

2. Στην συνέχεια, για να μεταβεί στην οθόνη διόρθωσης επιλέγει από το μενού Ενέργειες Υποβολή 
Διόρθωσης. 

 

Εικόνα 16: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Υποβολή Διόρθωσης 

3. Αφού συμπληρώσει όλες τις επιθυμητές διορθώσεις επιλέγει Υποβολή από το μενού Ενέργειες. 
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Εικόνα 17: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Υποβολή Διόρθωσης 

 
4. Αφού γίνουν επιτυχώς όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι επικύρωσης από το σύστημα, αποστέλλεται στο 

Τελωνείο το αίτημα διόρθωσης (μήνυμα IE13) και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς υποβολής. 

 

Εικόνα 18: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Επιτυχής Υποβολή Διόρθωσης 

 
Εφόσον, η υποβολή είναι έγκυρη τότε πραγματοποιείται αυτόματη αποδοχή του αιτήματος διόρθωσης και 
αποστέλλεται το σχετικό μήνυμα IE04. Είναι δυνατή η αποστολή πολλών αιτημάτων τροποποίησης. Αν η υποβολή 
δεν είναι έγκυρη, ο υποβάλλων ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης με σχετικό μήνυμα 
IE05. 

 

1.3  Ακύρωση Διασάφησης Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Μήνυμα IE14) 

 
Μία Διασάφηση Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να ακυρωθεί από το συναλλασσόμενο όταν 
βρίσκεται σε κατάσταση: 

 Αποδεκτή 

 Λήξη Αναστολής 

 Οριστικοποιημένο (εφόσον δεν είναι πληρωμένες οι οφειλές) 

 Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (εάν αφορά διασάφηση τύπου D). 
 
Για να μπορέσει ο συναλλασσόμενος να υποβάλλει ένα Αίτημα Ακύρωσης για μία ή περισσότερες Διασαφήσεις 

Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 

 

1. Από το μενού Εισαγωγές, Μαζική Ακύρωση Διασάφησης Εισαγωγής για Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-

commerce), επιλέγει Υποβολή Μαζικής Ακύρωσης Διασάφησης Εισαγωγής για Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-

commerce). 
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Εικόνα 19:  Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Ακύρωση 

2. Το σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη εισαγωγής του/των παρασταστικού/κων που ο χρήστης επιθυμεί να 
υποβάλλει Αίτημα Ακύρωσης η οποία αποτελείται από την παρακάτω καρτέλα: 

 

 

Εικόνα 20: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου / Αίτημα Ακύρωσης 
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3. Αφού συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία επιλέγει Υποβολή από το μενού Ενέργειες. 

Τα υποχρεωτικά πεδία είναι: «Αιτία Ακύρωσης», «Τελωνείο Εισόδου» και το «Παραστατικό». Το τελευταίο πεδίο 

είναι πολλαπλών επιλογών και ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει μέχρι 99 παραστατικά Η7 προς ακύρωση. 

 
Εικόνα 21: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση – Υποβολή Ακύρωσης 

Με την υποβολή του αιτήματος ακύρωσης, το σύστημα, αφού κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους 
επικύρωσης, αποστέλλει στο Τελωνείο το μήνυμα ΙE14 και ενημερώνει το χρήστη για την επιτυχή υποβολή. 

 

Εικόνα 22: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση – Επιτυχής Υποβολή Ακύρωσης 

 

4. Μετά την επιτυχή υποβολή το αίτημα μεταβαίνει σε κατάσταση Υπό επικύρωση και από το Τελωνείο 

αποστέλλεται το μήνυμα ΙE09 
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Εικόνα 23: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση – Επιτυχής Υποβολή Αιτήματος Ακύρωσης, 

 

5. Εάν το αίτημα γίνει αποδεκτό από το Τελωνείο τότε αποστέλλει θετικό μήνυμα ΙE09 και το αίτημα 

μεταβαίνει σε κατάσταση Αποδεκτή. 

Ει
κόνα 24: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση–Αίτημα Ακύρωσης Αποδεκτό 

 

 

6. Εάν το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό από το Τελωνείο τότε αποστέλλει αρνητικό μήνυμα ΙE09 και το αίτημα 

μεταβαίνει σε κατάσταση Απορρίφθηκε. 
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Εικόνα 25: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση–Μη αποδεκτό Αίτημα Ακύρωσης  

 

7. Εάν το αίτημα γίνει αποδεκτό από το Τελωνείο τότε η/οι διασάφηση/σεις τις οποίες συμπεριελάμβανε το 

αίτημα ακύρωσης μεταβαίνει/νουν σε κατάσταση Ακυρωθείσα. 

 

 

Εικόνα 26: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση– Ακυρωθείσα 

 

8. Εάν το αίτημα δεν γίνει αποδεκτό από το Τελωνείο τότε η/οι διασάφηση/σεις τις οποίες συμπεριελάμβανε 
το αίτημα ακύρωσης μεταβαίνει/νουν στην προγενέστερη κατάσταση Αποδεκτή, Λήξη Αναστολής, 
Οριστικοποιημένο ή Αναμονή γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων στο Τελωνείο. 



 20 - 27 

 

 

Εικόνα 27: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ακύρωση–Αίτημα Ακύρωσης Μη Αποδεκτό 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ένα αίτημα ακύρωσης δεν γίνει αποδεκτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει νέο αίτημα. 

1.4   Κατάσταση «Υπό Έλεγχο» (Μήνυμα IE60) 

Όταν μία διασάφηση είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή» (αφού έχει σταλεί μήνυμα IE15 και έχει παραληφθεί μήνυμα 

IE28), υπάρχει πιθανότητα να δρομολογηθεί για έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται από το Τελωνείο το 

μήνυμα ΙE60 (Υπό Έλεγχο) το οποίο πληροφορεί το χρήστη ότι η διασάφηση έχει δρομολογηθεί για έλεγχο 

εγγράφων ή φυσικό έλεγχο από το Τελωνείο.  

 

Εικόνα 28: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ιστορικό Συναλλαγής Κίνηση «Υπό Έλεγχο» 

 

1.5   Κατάσταση «Υπό Πληρωμή» (Μήνυμα IE80) 

Μία Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση «Υπό Πληρωμή» όταν έχει 

ποσά προς είσπραξη, δεν έχει συμπληρωθεί κωδικός αναστολής και  

  ενώ βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» δρομολογηθεί από τον Επόπτη του Τελωνείου «Κατά Δήλωση» 

 ενώ βρίσκεται σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο» ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου και αποθηκευτούν τα 
αποτελέσματα από τον αρμόδιο ελεγκτή.  
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Εικόνα 29: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ιστορικό Συναλλαγής Κίνηση «Υπό Πληρωμή» 

1.6  Κατάσταση «Οριστικοποιημένο/Εισαγωγή Επιτρέπεται» (Μήνυμα IE29) 

Μία Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση «Οριστικοποιημένο»  

 όταν ενώ βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή» και δεν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη, δρομολογείται «Κατά 
δήλωση» από τον Επόπτη του Τελωνείου.  

 όταν ενώ βρίσκεται σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο» και δεν υπάρχουν ποσά προς είσπραξη, ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος και αποθηκευτούν τα αποτελέσματα ελέγχου από τον αρμόδιο ελεγκτή.  

 όταν ενώ βρίσκεται σε κατάσταση «Υπό Πληρωμή» εξοφληθούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις και επικυρωθεί 
η συναλλαγή από το ταμείο.  

 

 
Εικόνα 30: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Προβολή Ιστορικού Κίνηση «Οριστικοποιημένο/Εισαγωγή Επιτρέπεται» 

1.7   Κατάσταση « Μη Αποδεκτή Εισαγωγή» (Μήνυμα IE51) 

Όταν το παραστατικό βρίσκεται σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο» και ο ελεγκτής καταχωρήσει αποτέλεσμα ελέγχου Β1 

Σημαντικές Διαφορές, η εφαρμογή αποστέλλει στο συναλλασσόμενο το μήνυμα ΙE51 «Μη Αποδεκτή Εισαγωγή».  

Η κατάσταση «Μη Αποδεκτή Εισαγωγή» είναι τελική κατάσταση του παραστατικού και δεν μπορεί να μεταβληθεί.  
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Εικόνα 31: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /« Μη Αποδεκτή Εισαγωγή» 

 

1.8   Κατάσταση «Τακτοποιημένο» (Μήνυμα IE80) 

 

Μία Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταβαίνει στην τελική κατάσταση  «Τακτοποιημένο» όταν δεν 

υπάρχουν εντολές πληρωμής σε εκκρεμότητα. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα αποστέλλει το μήνυμα IΕ80 

«Τακτοποιημένο». 

 

Εικόνα 32: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Ιστορικό Συναλλαγής Κίνησης «Τακτοποιημένο» 
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1.9   Πίνακας Ενεργειών – Διασάφησης Εισαγωγής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Ενέργειες Καταστάσεις 

Υποβολή IΕ15 Υποβλήθηκε 

Λήψη IΕ16 Απορρίφθηκε 

Λήψη IΕ28 Αποδεκτή 

Υποβολή Διόρθωσης (IΕ13) Υπό Τροποποίηση 

Λήψη IΕ05 μετά από υποβολή 

Διόρθωσης 

Επιστρέφει στην πρότερη 

κατάσταση 

Λήψη IΕ04 μετά από υποβολή 
Διόρθωσης 

Αποδεκτή 

Υποβολή IE14 Υπό Ακύρωση 

Λήψη ΙE09 Θετικό Ακυρωθείσα 

Λήψη ΙE09 Αρνητικό Επιστροφή στην πρότερη 

κατάσταση 

Λήψη ΙE29 Εισαγωγή Επιτρέπεται 

Λήψη ΙE51 Δεν Επιτρέπεται η Εισαγωγή 

Λήψη IE60 Υπό Έλεγχο 

Λήψη IE80 «Υπό Πληρωμή» Υπό Πληρωμή 

Λήψη IE80 «Τακτοποιημένο» Τακτοποιημένο 

 
 

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

2.1 Υποβολή Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Μήνυμα IZ15) 

 

Για να μπορέσει ο συναλλασσόμενος να υποβάλλει μία διασάφηση Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου θα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 

Από το μενού Εισαγωγές, Γνωστοποίηση Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου, επιλέγει 

Υποβολή Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 
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Εικόνα 33: Επιλογή Διασάφησης Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

 
 
Το σύστημα μεταβαίνει στην οθόνη εισαγωγής των στοιχείων της Διασάφησης Γνωστοποίησης Προσκόμισης 
Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου η οποία αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: 
 

 Βασικά Στοιχεία 

 ICS2 
 

 
Η ενότητα Βασικά Στοιχεία περιλαμβάνουν 2 υποενότητες: 

 Θέσεις Διασάφησης  

 Συναλλασσόμενοι 

 
Η υποενότητα Θέσεις Διασάφησης (Εικόνα 35) συμπληρώνεται ως εξής: 
 
LRN: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με δυνατότητα 

μεταβολής από τον χρήστη. Είναι μοναδικό. 
Κωδ. Συμφωνηθείσας Τοποθεσίας 
εμπορευμάτων: 

Αφορά τις αποθήκες (προσωρινής εναπόθεσης/αποταμίευσης 
/ελεύθερες ζώνες) που βρίσκονται τα εμπορεύματα και 
συμπληρώνεται με τον ανάλογο κωδικό από την σχετική λίστα 
που προκύπτει αν ο χρήστης πατήσει το βελάκι του πεδίου.  

Συμφωνηθείσα Τοποθεσία: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με την περιγραφή 
του Κωδικού Συμφωνηθείσας τοποθεσίας του προηγούμενου 
πεδίου. 

Μεταφορικό Μέσο που διέρχεται τα σύνορα: Συμπληρώνεται η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου που 
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διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Είναι προαιρετικό πεδίο.  
Πληροφορία Ζ3: Συμπληρώνεται με μία από τις παρακάτω τιμές: 

- [1]: Ταχυδρομικά αεροπορικά – Προσκόμιση μόνο Master 
ENS για σκοπούς ICS2 χωρίς διασάφηση προάφιξης τύπου D 

- [2]: Ταχυδρομικά αεροπορικά διασάφηση προάφιξης τύπου 
D – Προσκόμιση διασαφήσεων τύπου D και master MRN 
ICS2 ταυτόχρονα 

- [3]: Προσκόμιση όλων των άλλων περιπτώσεων e-commerce 
τύπου D  

Επομένως, η τιμή 1 χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι το 
ΙΖ15 υποβάλλεται για την γνωστοποίηση προσκόμισης μίας ENS 
ICS2, η τιμή 2 όταν το ΙΖ15 υποβάλλεται όταν ο 
συναλλασσόμενος γνωστοποιεί την άφιξη τόσο μίας ENS, όσο 
και μιας ή πολλών διασαφήσεων Η7 τύπου D ταυτόχρονα, ενώ η 
τιμή 3 χρησιμοποιείται όταν το ΙΖ15 αφορά μόνο την 
γνωστοποίηση άφιξης διασαφήσεων Η7 τύπου D.   

Προηγούμενα Παραστατικά: Συμπληρώνεται με τα MRN των διασαφήσεων Η7 που ο 
συναλλασσόμενος θέλει να γνωστοποιήσει την άφιξή τους. Είναι 
πεδίο πολλαπλών εγγραφών και μπορούν να υποβληθούν μέχρι 
999 παραστατικά. Το πεδίο συμπληρώνεται ως εξής: 

 
Τελωνείο Πρώτης Εισόδου: Συμπληρώνεται με τον κωδικό του τελωνείου της πρώτης 

εισόδου του μεταφορικού μέσου στην Ένωση. 
Τελωνείο Υποβολής: Συμπληρώνεται με τον κωδικό του τελωνείου που υποβάλλεται 

το μήνυμα της γνωστοποίησης προσκόμισης. 
 

 
Εικόνα 34: Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Βασικά Στοιχεία - Θέσεις Διασάφησης 
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Η υποενότητα Συναλλασσόμενοι (Εικόνα 36) συμπληρώνεται ως εξής: 

Αντιπρόσωπος: Συμπληρώνεται με το EORI και την ιδιότητα του 
αντιπροσώπου, μόνο όταν αυτός είναι πρόσωπο 
διαφορετικό από το πρόσωπο που προσκομίζει τα 
εμπορεύματα στο τελωνείο. 

Πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο 
τελωνείο: 

Συμπληρώνεται με το EORI του προσώπου που 
προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο. 

 

 

 
Εικόνα 35: Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου/Βασικά Στοιχεία - Συναλλασσόμενοι 

Η ενότητα ICS2 (Εικόνα 37) συμπληρώνεται ως εξής: 

 
Υποδοχέας: Συμπληρώνεται με το EORI του Υποδοχέα. Είναι προαιρετικό πεδίο. 
ICS2 MRN: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το MRN της ENS ICS2 για την οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί η 

άφιξή της. Το πεδίο απαιτείται να είναι συμπληρωμένο όταν το πεδίο «Πληροφορία Ζ3» έχει την τιμή 
1 ή 2. 

Αποστολή: Συμπληρώνεται με τον αριθμό και τον τύπο (πχ. C665) του House Consignment. Είναι πεδίο 
πολλαπλών εγγραφών και μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 999 HC που ανήκουν στο MRN της ENS 
που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «ICS2 MRN». Αν το πεδίο είναι κενό, τότε η γνωστοποίηση 
προσκόμισης γίνεται για όλα τα HC της ENS. Διαφορετικά η γνωστοποίηση γίνεται μόνο για τα HC 
που αναφέρονται στο πεδίο αυτό. 

 

 
Εικόνα 36: Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου/ICS2 

Ο χρήστης αφού συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην Ε.2133/30.06.2021, μπορεί 

να υποβάλλει τη διασάφηση επιλέγοντας Υποβολή από το μενού Ενέργειες. 
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Το σύστημα κάνει αυτόματα επικύρωση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί και τα αποστέλλει στο Τελωνείο 
(μήνυμα (ΙZ15). Η κατάσταση της διασάφησης γίνεται «Υποβλήθηκε». 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Η ενέργεια της επικύρωσης λειτουργεί για τη Διασάφηση Γνωστοποίηση Προσκόμισης Εμπορευμάτων 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως και για την Διασάφηση Εισαγωγής. 
 

Εάν γίνει επιτυχώς η επικύρωση των δεδομένων και υποβληθεί ορθά η διασάφηση, στην οθόνη εμφανίζεται ένα νέο 
παράθυρο με το LRN της υποβολής. 

 
Εικόνα 37: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Επιτυχής Υποβολή 

Εάν το Τελωνείο αποδεχθεί την διασάφηση, αποστέλλει μήνυμα IZ28 καιι αποδίδεται MRN στη διασάφηση και η 
κατάσταση της γίνεται «Αποδεκτή». 

 
Εικόνα 38: Διασάφηση Εισαγωγής Ηλεκτρονικού Εμπορίου /Αποδεκτή - Απόδοση MRN 

 

Εάν το Τελωνείο απορρίψει τη Διασάφηση αποστέλλει το μήνυμα IZ16 με τους λόγους της απόριψης και η 
κατάσταση του παραστατικού γίνεται «Απορρίφθηκε». 

 

 

Προσοχή! Η Διασάφηση Γνωστοποίησης Προσκόμισης Εμπορευμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου δεν μπορεί να 

μεταβληθεί, αλλά ούτε και να ακυρωθεί. 


