ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ
Ι.Ορισμός διαμετακόμισης
Η κοινοτική – κοινή Διαμετακόμιση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς εμπορευμάτων, από ένα σημείο της ευρωπαϊκής ένωσης
σε ένα άλλο, χωρίς να μεσολαβεί τρίτη χώρα, καθώς και της μεταφοράς από ένα σημείο της
ΕΕ σε ένα άλλο , μέσο τρίτης χώρας ή χώρας που συμμετέχει στην κοινή διαμετακόμιση.
Η μεταφορά γίνεται με αναστολή καταβολής των αναλογούντων δασμών και φόρων , αλλά
πάντοτε με την υποχρεωτική κάλυψη – υποβολή ισόποσης εγγύησης, για την
εξασφάλιση της είσπραξης των αναλογούντων δασμών και φόρων .
Το σύστημα της διαμετακόμισης καλύπτει επίσης και τις μεταφορές εμπορευμάτων που
διακινούνται με την χρησιμοποίηση / κάλυψη του διεθνές έντυπο μεταφορών δελτίο TIR.
Στην περίπτωση μεταφοράς με δελτίο TIR , δεν απαιτείται χρησιμοποίηση εγγύησης, διότι για
την έκδοση του δελτίου TIR , υποβάλλεται εγγύηση 60.000 ευρώ. Στο πεδίο 52- Εγγύηση
της δήλωσης, σημειώνεται ως τύπος εγγύησης η ένδειξη Β, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον
στοιχεία.
Πέραν των κρατών μελών της ΕΕ , στην κοινή διαμετακόμιση συμμετέχουν και οι χώρες
ΕΖΕΣ (Ελβετία- CH , Νορβηγία –NO, Ισλανδία - IS, Λιχνενστάιν- LI ) καθώς και οι τρίτες χώρες
Ανδόρα -AD, Άγιος Μαρίνος -SM, Τουρκία -TR, Σκόπια –MN και Σερβία – XS.
Οι ενδείξεις του πεδίο 1γ – τύπος δήλωσης, προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν τα
εμπορεύματα, που θα διακινηθούν με δήλωση διαμετακόμισης
Τ1 : εμπορεύματα τρίτων χωρών
Τ2 : εμπορεύματα κοινοτικά
Τ2F: εμπορεύματα κοινοτικά που διακινούνται μεταξύ εδαφών τρίτων της ΕΕ
TIR : εμπορεύματα τρίτων χωρών ή κοινοτικά που διακινούνται υπό την κάλυψη δελτίου TIR
Τ:μικτή μεταφορά , αφορά και Τ1 και Τ2 εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή,θαυπάρχει
στα βασικά στοιχεία ένδειξη Τ, η δήλωση θα έχει τουλάχιστον δύο είδη, αλλά με
διαφορετικό κωδικό στο πεδίο 1γ , για το ένα είδος ένδειξη Τ1 και για το άλλο είδος Τ2.
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ στο SEPAnet .
Πριν την έναρξη της καταχώρησης των στοιχείων της δήλωσης διαμετακόμισης, θα πρέπει να
καταχωρηθούν, στους σχετικούς κοινούς πίνακες από το προφίλ :
1. ο πελάτης του εκτελωνιστή που παράλληλα είναι και ο κύριος υπόχρεος του
καθεστώτος διαμετακόμισης –πεδίο 50 δήλωσης.
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2. ο 10ψήφιος κωδικός εμπορεύματος – πεδίο 33 και η περιγραφή αυτού –πεδίο 31

ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα με επιλογή από τα πεδία 50 και 33 αντίστοιχα .
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ΙΙ. Βήματα Καταχώρησης δεδομένων δήλωσης
Μετά την είσοδο στο σύστημα, επιλέγεται η ενότητα Δηλώσεις . Από το γενικό
μενού επιλέγεται Διαμετακόμιση .

Εμφάνιση επόμενης πρώτη φόρμας

Επιλογή προσθήκη – από την ομάδα κύριες λειτουργίες - πάνω αριστερά της
μπάρας επιλογών.
Εμφάνιση φόρμας πεδίου 1γ τύπος δήλωσης, με προτεινόμενες ενδείξεις TIR και
ο όχι στην ασφάλεια
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Προτείνονται από το πρόγραμμα τιμές στα δύο πεδία. Αν δεν συμφωνούμε επιλέγουμε κατά
περίπτωση, τον κατάλληλο κωδικό . Με κλικ στην Επιλογή –εμφανίζεται η επόμενης
φόρμας βασικών στοιχείων δήλωσης

Στη φόρμα αυτή προτείνονται ορισμένες τιμές


στα πεδία 7 , LRN



ημερομηνία, τρέχουσα
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τύπος δήλωσης , αυτός που έχει επιλεγεί πριν στο πεδίο 1γ



ένδειξη, απλοποιημένη διαδικασία (συνήθης ) , δηλαδή 00



Γλώσσας συνοδευτικού , γλώσσα από την αναχώρηση ,EL



ενεργοποίηση πεδίου ασφάλειας – όχι , με δυνατότητα αλλαγής.

Προσοχή : H επιλογή ναι της ένδειξης ενεργοποίηση πεδίου ασφάλειας, σημαίνει
ότι πέραν των στοιχείων της δήλωσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά
τα επιπλέον πεδία της ενότητας ¨πρόσθετα στοιχεία¨ , τόσο στα βασικά στοιχεία,
όσο και στα είδη της δήλωσης .
Το πεδίο 54 τόπος δήλωσης , πεδίο τελωνείο αναχώρησης , πεδίο 53 τελωνείο προορισμού
, είναι υποχρεωτικά
Το πεδίο 51 τελωνεία διέλευσης ,δεν είναι υποχρεωτικό . Γίνεται όμως υποχρεωτικό
μόνο όταν , υπάρχει διέλευση της κίνησης μέσα από Τρίτη χώρα μέχρι αυτή να φθάσει στον
προορισμό. Τότε θα πρέπει να δηλωθούν τα τελωνεία - τελευταίας εξόδου από την ΕΕ και
αυτό της πρώτης εισόδου πάλι στην ΕΕ. Η εισαγωγή των κωδικών των τελωνείων
διέλευσης γίνεται με επιλογή της ένδειξης ¨Προσθήκη ¨κάτω αριστερά της και
δήλωσης κάθε τελωνείου διέλευσης χωριστά . Επιλογή προσθήκη – εμφάνιση
συμπληρωματικής φόρμας - εισάγεται μόνο ο κωδικός του τελωνείου και προσθήκη.

Για τα πεδία 15α χώρες αναχώρησης και πεδίο 17α προορισμού. Γίνονται
υποχρεωτικά μόνο όταν η δήλωση έχει ένα είδος.
Αν η δήλωση έχει περισσότερα από ένα είδη, τότε:


αν οι χώρες αναχώρησης και προορισμού είναι ίδιες σε όλα τα είδη της δήλωσης,
συμπληρώνονται υποχρεωτικά μόνο στα βασικά στοιχεία αυτής και όχι στα είδη,



αν κάποια από τις δύο χώρες διαφέρει σε κάποιο από τα είδη της δήλωσης , τότε
παραμένει κοινή στα βασικά, και συμπληρώνεται ο κωδικός αυτής σε όλα τα είδη
της δήλωσης,
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Το πεδία αποτελέσματα ελέγχου και το πεδίο προθεσμία, συμπληρώνονται μόνο όταν
η ένδειξη τύπος διαδικασίας είναι Α3 – απλουστευμένη
Κλικ στην ενότητα Συναλλασσόμενοι –εμφάνιση επόμενης φόρμας

Τα πεδία 2 αποστολέας και 8 παραλήπτης , συμπληρώνεται υποχρεωτικά τα στοιχεία
τους και χειρόγραφα. Δεν είναι υποχρεωτικό το πεδίο EOS/TIN αυτών , αν όμως κάποιο
συμπληρωθεί , τότε θα πρέπει να χαρακτηριστεί, με επιλογή από τη λίστα του πεδίου Τύπος
ΤΙΝ μία επιλογή


όταν η δήλωση έχει ένα είδος , συμπληρώνονται μόνο στα βασικά στοιχεία και στα είδη
μένουν κενά,



αν η δήλωση έχει περισσότερα από ένα είδος και κάποιο από τα δύο πεδία ή και τα δύο
διαφέρουν, σε κάποιο ή κάποια από τα είδη της δήλωσης , τότε , μένουν κενά στα
βασικά και συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο και υποχρεωτικά στο ή στα είδη που
διαφέρουν

Το πεδίο 50 κύριος υπόχρεος, είναι ο πελάτης του εκτελωνιστή και επιλέγεται από τη
λίστα . Στο πεδίο EOS/TIN , συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις με τον
αριθμό EORI. Αν η δήλωση αφορά δελτίο TIR και ο κύριος υπόχρεος δεν έχει EORI, τότε στο
πεδίο EOS/TIN δηλώνεται ο αριθμός ΤΙΝ, που αναφέρεται σε εμφανές σημείο στο
εξώφυλλο του δελτίου TIR και επιλέγεται στο πεδίο τύπος ΤΙΝ η ένδειξη Κάτοχος TIR.
Στο πεδίο 50 αντιπρόσωπος , μεταφέρονται άμεσα με την είσοδο στο σύστημα η
επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του εκτελωνιστή. Προτείνεται από το σύστημα , στο δεύτερο
πεδίο ¨Ιδιότητα¨, άμεση αντιπροσώπευση με δυνατότητα αλλαγής αυτής σε έμμεση .
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Στο πεδίο 53.2 Εγκεκριμένος παραλήπτης , δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο , αλλά μπορεί
να α δηλωθεί ο αριθμός αναγνώρισης του παραλήπτη και ο τύπος του ΤΙΝ αριθμού , εφόσον
αυτός είναι εγκεκριμένος να παραλάβει στις εγκαταστάσεις του τα εμπορεύματα. Την ιδιότητα
του εγκεκριμένου παραλήπτη γνωρίζει ο αποστολέας των εμπορευμάτων, μετά από
γνωστοποίηση από τον ίδιο τον παραλήπτη
Κλικ στη λειτουργία επιπρόσθετες πληροφορίες – πάνω μπάρα, εμφανίζεται η
επόμενη φόρμα -

Εισάγονται τιμές στα πεδία :
πεδίο 5 – υποχρεωτικό
πεδίο 6- υποχρεωτικό
πεδίο 19 – υποχρεωτικό – προτείνεται όχι
πεδίο 30 – το πεδίο εγκεκριμένη τοποθεσία ,συμπληρώνεται μόνο όταν η ένδειξη του πεδίου
τύπος δήλωσης είναι Α3 – απλουστευμένη. στις άλλες περιπτώσεις συμπληρώνεται ένα από τα
υπόλοιπα τρία πεδία. Συνήθως συμπληρώνεται το πεδίο Τελωνειακός χώρος
το πεδίο 27 δεν είναι υποχρεωτικό
Για τα πεδία 25 και 26 ισχύουν ότι και στη διασάφηση εξαγωγής.
Το ίδιο ισχύει και για αντίστοιχα πεδία 18α , 18β (συμπληρώνονται μόνο όταν έχει
συμπληρωθεί το πεδίο 26 ), 21α και 21β (συμπληρώνονται μόνο όταν έχει
συμπληρωθεί το πεδίο 25 ) . Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμπληρώνονται και τα έξι
αυτά πεδία (όταν μεσολαβεί έξοδος από την ΕΕ και εν νέου είσοδος σε αυτή )
Το πεδίο Στοιχεία μολυβδισφραγίδων, συμπληρώνεται μόνο όταν η ένδειξη του πεδίου
τύπος δήλωσης είναι Α3 – απλουστευμένη
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Κλικ στην ενότητα Εγγυήσεις

Είναι υποχρεωτικό πεδίο -επιλέγεται πρώτα ο τύπος εγγύησης . Προσοχή : Στην
περίπτωση που η ένδειξη 1γ τύπος δήλωσης φέρει ένδειξη TIR ο τύπος της
εγγύησης είναι Β και δεν συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής
Για την εισαγωγή των υπολοίπων πεδίων στον πίνακα επιλέγεται πρώτα προσθήκη – κάτω
αριστερά της φόρμας , εμφανίζεται η επόμενη φόρμα , εισάγονται τιμές στα πεδία
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Αν απαιτείται καταχώρηση κωδικών των χωρών μη – ισχύος εγγύησης, επιλέγεται η ένδειξη
52 εγγύηση από την συμπληρωματική φόρμα της προσθήκης

με κλικ στην προσθήκη – εισάγεται ο κωδικοί πρώτης χώρας και κλικ στην προσθήκη
ακολουθούν οι καταχωρήσεις τυχόν άλλων χωρών με τον ίδιο τρόπο

κλικ στα είδη – εμφάνιση η παρακάτω αρχική φόρμας διαχείρισης ειδών
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Επιλογή προσθήκη είδους- εμφανίζεται η πρώτη φόρμα εισαγωγής των γενικών
στοιχείων του είδους

Πεδίο 1γ Επιλέγεται ο κωδικός τύπου δήλωσης που αφορά τα συγκεκριμένα εμπορευμάτα
του εν λόγω είδους
Εισάγονται τιμές στα υπόλοιπα πεδία 35, 38 . 46 , επιλέγεται κωδικός εμπορεύματος
στο πεδίο 33 από τη λίστα και συμπληρώνεται το πεδίο δέματα.
Τα πεδία 15α και 17α ισχύει ότι περιγράφεται στα βασικά στοιχεία
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Το πεδίο δέματα συμπληρώνεται
Πεδίο 31 περιγραφή εμπορεύματος, έρχεται η περιγραφή , μετά την επιλογή του κωδικού
εμπορεύματος – πεδίου 33 από
Πεδίο 46 στατιστική αξία είναι υποχρεωτικό
Πεδίο κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς και πεδίο 7 αριθμός
αναφοράς , αποτελούν πεδία των στοιχείων ασφάλειας και συμπληρώνονται μόνο όταν η
ένδειξη του πεδίου ασφάλεια είναι ναι.
Πεδίο επικίνδυνα εμπορεύματα δηλώνονται μόνο όταν τα προς μεταφορά εμπορεύματα ,
είναι επικίνδυνα και ανήκουν στην σχετική λίστα.
πεδίο 33 κλικ στην επιλογή, εμφάνιση πίνακα καταχώρησης , επιλογή με κλικ του κωδικού
που ήδη έχει καταχωρηθεί. αυτόματη μεταφορά του κωδικού στο πεδίο 33 και της
περιγραφής στο πεδίο 31
Η ενότητα πρόσθετα στοιχεία , επιλέγεται και συμπληρώνονται μόνο όταν η ένδειξη του
πεδίου ασφάλεια είναι ναι.
Κλικ στην ενότητα παραστατικά
Υποχρεωτικά πεδία στην ενότητα αυτή είναι :
Το πεδίο 40 –προηγούμενα έγγραφα και το πεδίο 44-1 προσαρτώμενα έγγραφα
Το πεδίο 44.1 συμπληρώνεται κατά τα γνωστά – επιλογή προσθήκης και εισαγωγή κωδικού
και αριθμού εγγράφου
Το πεδίο 40 προηγούμενα έγγραφα εμφανίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες
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Υπάρχουν τρεις ενότητες , με διαφορετικά στοιχεία σε κάθε εξ αυτών .
Εκ των τριών ενοτήτων θα πρέπει να συμπληρωθεί μία εξ αυτών
δηλαδή ή το προηγούμενο παραστατικό ή το δηλωτικό ή το πιστούμενο ΕΔΕ (διασάφηση ),
Σε κάθε ενότητα υπάρχουν ειδικότερα προς συμπλήρωση πεδία.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων , επιλέγεται προσθήκη – κάτω στη μέση του πίνακα
ολοκληρώνεται η δήλωση των στοιχείων .
Κλικ στην ενότητα συσκευασίες
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Το πεδίο Συσκευασίες είναι υποχρεωτικό και συμπληρώνεται κατά τα γνωστά
Το πεδίο εμπορευματοκιβώτια είναι υποχρεωτικό μόνο όταν η ένδειξη του πεδίου 19 είναι
και εισάγεται – με προσθήκη - ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου
Με επιλογή Προσθήκη – πάνω αριστερά της φόρμας , ολοκληρώνεται η
καταχώρηση των στοιχείων του πρώτου είδους της δήλωσης . το σύστημα
επιστρέφει στην φόρμα διαχείρισης ειδών και δημιουργεί εγγραφή του πρώτου
είδους

Για την καταχώρηση δεύτερου είδους επιλέγεται η ένδειξη προσθήκη είδους και
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία .
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Μετά την ολοκλήρωση καταχώρησης των στοιχείων όλων των ειδών , επιλέγεται
Επιστροφή –κλικ στο Οκ –εγγραφή σε γραμμή του πίνακα διαχείρισης δηλώσεων
διαμετακόμισης

Κλικ στην γραμμή και επιλογή διόρθωση -

Επιλογή υποβολή στο iCISnet
Εμφανίζεται τη φόρμα των κωδικών επιλογής , στον οποίο θα πρέπει να μεταφέρεται το EORI
ή ΤΙΝ του πεδίο 50 –πελάτη του εκτελωνιστή που είναι και υπόχρεος του καθεστώτος της
διαμετακόμισης
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Οδηγίες χρήσης της νέας εφαρμογής που αφορά τη Δήλωση διαμετακόμισης – NCTS
στο SEPAdesktop.
Η νέα εφαρμογή καλύπτει τα παρακάτω τρία μηνύματα της δήλωσης διαμετακόμισης , καθώς
και του δελτίου TIR


υποβολή στοιχείων –μήνυμα ΙΕ15,



γνωστοποίηση απόρριψης – λίστα λαθών ΙΕ16 και



αποδοχής ΙΕ28 –γνωστοποίηση MRN

Επίσης η νέα εφαρμογή καλύπτει και την εκτύπωση της δήλωσης διαμετακόμισης
Αρχική φόρμα – επιλογή NCTS – Διαμετακόμιση –πάνω δεξιά –εμφάνιση της παρακάτω
αρχικής εικόνας.

Για να αναζητήσετε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης της νέας εφαρμογής
για τη διαμετακόμιση μπορείτε να τις βρείτε στην ίδια την εφαρμογή, επιλέγετε την ενότητα
Βοήθεια – πάνω μπάρα επιλογών – την λειτουργία Βοήθεια για SEPAdesktop.
Εμφανίζεται η επόμενη φόρμα με το μενού των κειμένων με οδηγίες για τις εφαρμογές
του SEPAdesktop
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Επιλέγετε Δημιουργία και υποβολή NCTS ΙΕ15, εμφανίζεται το κείμενο με τις οδηγίες
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Βήματα δημιουργίας δήλωσης διαμετακόμισης – TIR.
1.

Η νέα εφαρμογή προστέθηκε στην μπάρα λειτουργιών με ένδειξη NCTSΔιαμετακόμιση.
Με κλικ στην ένδειξη αυτή εμφανίζεται η παρακάτω αρχική φόρμα

2. Για την καταχώρηση των στοιχείων της δήλωσης διαμετακόμισης , πρώτα πρέπει να
εισάγετε στην ενότητα Διαχείριση στοιχείων τα στοιχεία του πελάτη σας που είναι και ο
δικαιούχος του καθεστώτος – Κύριος υπόχρεος – πεδίο 50 της δήλωσης. Επιλέγετε την
ενότητα λειτουργιών Διαχείριση στοιχείων, εμφανίζεται το μενού τριών λειτουργιών,
όπως στην προηγούμενη φόρμα.


επιλέγετε τη λειτουργία Πελάτες (κύριος υπόχρεος) εμφανίζεται ο επόμενος πίνακας
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Για να καταχωρήσετε δεδομένα στους πίνακες διαχείρισης θα πρέπει να μην έχετε
ανοίξει πριν τη φόρμα της δήλωσης.



Δημιουργείτε πρώτα γραμμή εγγραφής με κλικ στην ένδειξη

[+],

δεξιά του πίνακα, και Με κλικ σε κάθε στήλη του πίνακα εισάγετε

που βρίσκεται πάνω
τα στοιχεία του και

τον αριθμό EORΙ αυτού , που είναι υποχρεωτικός για την υποβολή της δήλωσης
διαμετακόμισης, ο οποίος σας εξουσιοδοτήσει να υποβάλλετε τη δήλωση
διαμετακόμισης. Με κλικ στην αποθήκευση – κάτω μπάρα φόρμας και κλικ στο ΟΚ
ενημέρωσης , ολοκληρώνετε την καταχώρηση των στοιχείων


Με βάση τον εν λόγο πίνακα, δημιουργείται η λίστα στο πεδίο 50 της δήλωσης, από την
οποία και επιλέγετε τον πελάτη σας . Με κλικ στην ένδειξη αποθήκευση κάτω μπάρα
λειτουργιών και κλικ στο ΟΚ που σας ενημερώνει το σύστημα για την επιτυχή
καταχώρηση ολοκληρώνεται την ενέργεια



Στη συνέχεια πάλι από τον πίνακα διαχείρισης στοιχείων επιλέγετε εμπορεύματα,
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Εμφανίζεται ο παρακάτω κοινός πίνακας εμπορευμάτων



Δημιουργείτε πρώτα γραμμή εγγραφής με κλικ στην ένδειξη

[+],

που βρίσκεται πάνω

δεξιά του πίνακα, και με κλικ σε κάθε στήλη του πίνακα εισάγετε τα στοιχεία του
εμπορεύματος (κωδικός ΣΟ, δύο ψηφία κωδικού TARIC, περιγραφή ) Με κλικ στην
ένδειξη αποθήκευση κάτω μπάρα λειτουργιών και κλικ στο ΟΚ που σας ενημερώνει το
σύστημα για την επιτυχή καταχώρηση ολοκληρώνεται την ενέργεια


Για διαγραφή γραμμής από τον πίνακα επιλέγετε την ένδειξη Χ - πάνω δεξιά του
πίνακα. Για διαγραφή τιμών σε κάθε στήλη, επιλέγετε με κλικ την στήλη – γίνεται μπλε
και διαγράφετε την προηγούμενη ένδειξη. Αν κάτι δεν πάει καλά στην καταχώρηση , ή αν
απαιτείται κάτι άλλο να συμπληρώσετε , το σύστημα θα σας ενημερώσει σχετικά



Αν έχετε πάνω από ένα είδος ,τότε δημιουργείτε ανάλογες καταχωρήσεις στο πίνακα
εμπορευμάτων. Στη λίστα του πεδίο 33 του BIS , αναζητείτε κατά περίπτωση τις
δασμολογικές διακρίσεις που έχετε καταχωρήσει πριν

3. Στη συνέχεια για να ανοίξετε τη φόρμα εισαγωγής των δεδομένων της δήλωσης
επιλέγετε την ενότητα Επιλογή NCTS και τη λειτουργία νέο.
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Εμφανίζεται η επόμενη βασική φόρμα
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Αρχίζετε και εισάγετε ή επιλέγετε από τις λίστες τα σωστά στοιχεία σε κάθε πεδίο της
φόρμας
Στο πεδίο 2 και 8 αποστολές και παραλήπτης των εμπορευμάτων πρέπει να εισάγετε
υποχρεωτικά μόνο τα στοιχεία του αποστολέα ή παραλήπτη για το πρώτο είδος της
δήλωσης. Η ένδειξη αριθμός των πεδίων 2 και 8 δεν είναι υποχρεωτική , όμως αν εισαχθεί
αριθμός αυτός θα πρέπει να χαρακτηριστεί επιλέγοντας από την λίστα Τύπος ΤΙΝ την
κατάλληλη ένδειξη


αν δηλώσετε ΑΦΜ θα πρέπει να επιλέξετε ΑΦΜ.



αν δηλώσετε EORI , θα πρέπει να επιλέξετε EOS.



αν η καταχώρηση αφορά TIR, επιλέγετε κάτοχος TIR



κλπ

Αν η δήλωση έχει δύο είδη με διαφορετικούς αποστολείς ή παραλήπτες τότε, στην πρώτη
φόρμα εισάγετε τα στοιχεία για το πρώτο είδος. Στη φόρμα των συμπληρωματικών στοιχείων
του BIS εισάγονται τα στοιχεία του Αποστολέα και Παραλήπτη του δεύτερου ή τρίτου και
λοιπών ειδών της δήλωσης
Αν ο τύπος της δήλωσης του δεύτερου είδους διαφέρει από αυτό του πρώτου είδους τότε στα
συμπληρωματικά στοιχεία του είδους ή αυτά του BIS εισάγετε τον τύπο της Δήλωσης
Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που σε κάποιο από τα είδη της δήλωσης η χώρα
προορισμού είναι διαφορετικά από αυτή των βασικών στοιχείων, τότε δεν εισάγετε τιμή στα
Στο πεδίο 50 επιλέγετε με χρήση της λίστας που εμφανίζεται τον πελάτη σας και αυτόματα
συμπληρώνονται απαραίτητα στοιχεία και προτείνεται η ένδειξη άμεση αντιπροσώπευση.
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Όταν πρόκειται για κάτοχο δελτίου TIR, που είναι κύριος υπόχρεος και δεν έχει EORI ,
τότε εισάγετε τον αριθμό του δελτίου στη στήλη αριθμός με αρχικό GR και όταν επιλέγετε
στο πεδίο 50 από τη λίστα κάτοχος TIR τότε μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό του EORI
που έχει μεταφερθεί σε αριθμό του δελτίου TIR
Στις περιπτώσεις δελτίου TIR , που απαιτείται η εισαγωγή ΤΙΝ και όχι EORI στον
αριθμό καταχώρησης, η αλλαγή θα πρέπει να γίνει στο SEPAnet , που επιτρέπει την
εισαγωγή του ΤΙΝ και όχι μόνο EORI.
Στο πεδίο 50 αυτόματα έχουν μεταφερθεί τα στοιχεία σας και η ένδειξη άμεση
αντιπροσώπευση. Αν η αντιπροσώπευση είναι έμμεση διαγράφετε με κλικ επάνω στο πεδίο
την παλιά ένδειξη και εισάγετε την νέα τιμή .
Τα υπόλοιπα πεδία που συμπληρώνονται ως εξής:
Πεδίο 1γ : τύπος δήλωσης προτείνεται Τ1 , μπορεί να αλλάξει από τη λίστα
Πεδίο S00 : ασφάλεια –προτείνεται το 0-όχι , μπορεί να αλλάξει αν απαιτείται σε Ν- ναι
Πεδίο τελωνείο αναχώρησης – υποβολής είναι υποχρεωτικό πεδίο
Πεδίο 7 LRN αποδίδεται μοναδικός αριθμός από το σύστημα
Πεδίο 7 αριθμός αναφοράς –για χρήση από υποβάλλοντα
Πεδίο τόπος δήλωσης , συμπληρώνεται αυτόματα μετά την επιλογή του υπόχρεου από τη
λίστα πελατών
Πεδίο 5: είδη -σύνολο ειδών δήλωσης υποχρεωτικό πεδίο
Πεδίο 6: σύνολο δεμάτων δήλωσης –υποχρεωτικό πεδίο
Πεδίο 35: συνολική μικτή μάζα – όλων τω ειδών – υποχρεωτικό πεδίο
Πεδίο 15α : χώρα αποστολής –
Πεδίο 17α : χώρα προορισμού
Για τα πεδία 15α και 17α , ισχύουν τα εξής: όταν κάποια χώρα είναι διαφορετική σε κάποιο
είδος, τότε το πεδίο μένει κενό στα βασικά στοιχεία και συμπληρώνεται σε όλα τα είδη
Αν συμπληρωθεί το πεδίο 25: τρόπος μεταφοράς στα σύνορα, (αφορά περιπτώσεις που
υπάρχει έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ και εκ νέου είσοδος της κίνησης σε αυτό )
τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα πεδία 21α και 21β , ταυτότητα και
εθνικότητα μεταφορικού μέσου
Αν συμπληρωθεί το πεδίο 26: τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (χρησιμοποιείται στις
περιπτώσεις εσωτερικής μεταφοράς) , τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπληρωθούν και
τα πεδία 18α και 18β ταυτότητα και εθνικότητα μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση.
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Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται η συμπλήρωση και των δύο πεδίων 25 και 26
Πεδίο 27 τόπος φόρτωσης , δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο
Πεδίο 30

τόπος εμπορευμάτων Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ένα από τα τέσσερα πεδία.

Το πεδίο εγκεκριμένος τόπος , συμπληρώνεται μόνο όταν το πεδίο τύπος διαδικασίας είναι
Α3 απλουστευμένη, διαφορετικά συμπληρώνεται μόνο ένα από τα υπόλοιπα πεδία
Πεδίο 53 τελωνείο προορισμού είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί
Πεδίο 51 τελωνείο διέλευσης, συμπληρώνεται μόνο όταν η κίνηση διαμετακόμισης
πρόκειται να εξέλθει προσωρινά και να εισέλθει εκ νέου σε αυτήν. Συμπληρώνονται οι
κωδικοί του τελευταίου τελωνείου εξόδου και το πρώτο εισόδου στην ΕΕ
Πεδίο μολυβδοσφραγίδες, δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο, συμπληρώνεται μόνο όταν το
πεδίο τύπος διαδικασίας έχει ένδειξη Α3 .
Πεδίο εγγύησης : είναι υποχρεωτικό πεδίο και εισάγονται στον πίνακα με κλικ στην ένδειξη
+ -πάνω δεξιά της φόρμας και εισαγωγή στοιχείων σε κάθε στήλη
Πεδίο 53 Εγκεκριμένος παραλήπτης , δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο , συμπληρώνεται ο
αριθμός EORI , μόνο αν ο παραλήπτης είναι εγκεκριμένος και στο πεδίο 44.1 έχει δηλωθεί
με κωδικός C520 και αριθμό η απόφασης για δελτίο TIR ή ο κωδικός C522 για Τ1 ή Τ2 ή
Πεδίο Δρομολόγιο δεν είναι υποχρεωτικό , συμπληρώνεται μόνο όταν το πεδίο S00 φέρει
ένδειξη Ν
Στοιχεία πρώτου είδους
Συνεχίζετε στην ίδια φόρμα , επιλέγετε από τη λίστα τον κωδικό εμπορεύματος από το πεδίο
33α, αυτόματα έρχεται η περιγραφή στο πεδίο Δέματα και περιγραφή
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Πεδίο 31 Δέματα Συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα μετά την εισαγωγή της
συσκευασίας και εμπορευματοκιβωτίου στον πίνακα των συμπληρωματικών στοιχείων του
είδους
Πεδίο 35 μικτή μάζα συμπληρώνεται
Πεδίο 38 καθαρή μάζα συμπληρώνεται
Πεδίο 46 στατιστική αξία συμπληρώνεται υποχρεωτικά
Πεδία κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφορές και πεδίο 7 εμπορικός αριθμός
αποστολής UCR, συμπληρώνονται μόνο όταν το πεδίο S00 έχει ένδειξη Ν
Πεδίο 44.4 επικίνδυνα εμπορεύματα συμπληρώνεται μόνο όταν το προς διαμετακόμιση
εμπόρευμα είναι επικίνδυνο
Για να εισάγετε τα υπόλοιπα στοιχεία του είδους επιλέγετε, από την πάνω μπάρα
λειτουργιών, την ενότητα ¨ Συμπληρωματικά στοιχεία¨, εμφανίζεται η επόμενη φόρμα

Τρόπος χρήσης των πινάκων της φόρμας των συμπληρωματικών στοιχείων του είδους
της δήλωσης διαμετακόμισης.
Για να οδηγηθείτε στους επόμενους πίνακες, οι οποίοι δεν εμφανίζονται στη φόρμα, σύρετε
την μπάρα προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστούν όλοι οι πίνακες.
Για να μεγεθύνετε της φόρμας, κάνετε κλικ στο σχετικό εικονίδιο μεγέθυνσης πάνω δεξιά
της φόρμας.
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Για να αυξήσετε το πλάτος της φόρμας, κάνετε κλικ πάνω στην δεξιά άκρη της φόρμας
και σύρετε τον κέρσορα δεξιά για να καλύψει όλη την οθόνη του υπολογιστή σας
Για να εισάγετε τιμές στις στήλες του κάθε πίνακα, πρώτα θα πρέπει να δημιουργήστε
γραμμή εγγραφής - επιλέγετε την ένδειξη

[+]

,

πάνω δεξιά κάθε πίνακα, δημιουργείται

την πρώτη γραμμή της πρώτης εγγραφής. Για να εισάγετε δεύτερη εγγραφή στον ίδιο
πίνακα, δημιουργείτε με τον ίδιο τρόπο νέα γραμμή
Για να εισάγετε τιμή στις στήλες του πίνακα , μετά την δημιουργία γραμμής , κάνετε κλικ
στη στήλη που επιθυμείτε να γράψετε, ώστε να γίνει λευκή , όταν η στήλη του πίνακα
διαθέτει λίστα επιλογών, εμφανίζεται ένα μαύρο βελάκι με ένδειξη προς τα κάτω, κάνετε
κλικ σε αυτό και εμφανίζεται η λίστα των προς επιλογή κωδικών. Αν γνωρίζετε τον κωδικό
τον εισάγετε άμεσα, με Αγγλικούς χαρακτήρες, στο λευκό πεδίο.
Για διαγραφή γραμμής από τον πίνακα επιλέγετε την ένδειξη Χ - πάνω δεξιά του πίνακα
Για να διορθώσετε τιμή σε κάποια στήλη του πίνακα, πρώτα επιλέγετε με κλικ τη στήλη ,
αυτή γίνεται λευκή, διαγράφετε την υπάρχουσα τιμή ή γράφετε επάνω την σωστή τιμή.
Για να αποθηκεύσετε όλες τις καταχωρήσεις του πίνακα ,μετά την συμπλήρωση των τιμών
στους διάφορους πίνακες επιλέγετε κάτω δεξιά της φόρμας την ένδειξη Προσθήκη .
Αν κατά την εισαγωγή – συμπλήρωση των πινάκων υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην
καταχώρηση το πρόγραμμα σας ενημερώνει σχετικά.
Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σε κάποια γραμμή εγγραφής,
τότε διαγράφετε όλη τη γραμμή εγγραφής και επαναλαμβάνετε την καταχώρηση των
στοιχείων αυτής
Προσοχή με κλικ στην ένδειξη Ακύρωση – κάτω δεξιά της φόρμας, απλώς επιστρέφετε
στην προηγούμενη φόρμα , χωρίς να αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει.
Ειδικότερες οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων πινάκων της φόρμας
Πίνακας Συσκευασίες 31.1


μετά τη δημιουργία γραμμής κάνετε κλικ στην πρώτη στήλη , επιλέγετε από τη λίστα
είδος συσκευασίας , εισάγετε τα σημεία και τους αριθμούς καθώς και τον αριθμό των
δεμάτων ή τεμαχίων κατά περίπτωση



31.3 στα εμπορευματοκιβώτια , συμπληρώνεται ο αριθμός του CONEX μόνο όταν το
πεδίο 19 έχει ένδειξη ναι Για εισαγωγή επόμενου εμπορευματοκιβωτίου δημιουργείτε
νέα γραμμή εγγραφής. Τα στοιχεία που εισάγονται στη συσκευασία και στα

εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται αυτόματα στο πεδίο 31 δέματα –σημεία και
αριθμοί της δήλωσης
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44.1 στα προσαρτώμενα έγγραφα, επιλέγετε από λίστα τον κωδικό και εισάγετε
τον αριθμό του . Για εισαγωγή επόμενου έγγραφο δημιουργείτε νέα γραμμή εγγραφής



40-στα προηγούμενα έγγραφα ,στον πίνακα αυτό επιλέγετε πρώτα το είδος
παραστατικού και στη συνέχεια το πρόγραμμα σας εμφανίζει δυναμικά ( όπως στην
παρακάτω φόρμα ) τις υποχρεωτικές στήλες που πρέπει να συμπληρώσετε
υποχρεωτικά, εισάγετε τι τιμές σε αυτά .

Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων στους πίνακες της φόρμας
συμπληρωματικά στοιχεία είδους , επιλέγετε προσθήκη στο κάτω μέρος της φόρμας.
Αν δεν εμφανίζεται σύρετε την δεξιά μπάρα μέχρι κάτω έως ότου εμφανιστεί η σχετική
ένδειξη.
Αν η δήλωση έχει περισσότερα από ένα είδη εμπορευμάτων, τότε θα πρέπει να έχετε
καταχωρήσει στον πίνακα εμπορευμάτων της διαχείρισης στοιχείων, όλες της δασμολογικές
διακρίσεις και τις περιγραφές των ειδών.
Για να καταχωρήσετε τα στοιχεία των επόμενων ειδών της δήλωσης, επιλέγετε την ένδειξη
Προσθήκη BIS, από την επάνω μπάρα λειτουργιών, εμφανίζεται η επόμενη φόρμα με
ένδειξη BIS – πάνω αριστερά της φόρμας , με δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων των
επόμενων τριών ειδών. Αν η δήλωση έχει πάνω από τέσσερα είδη , τότε για την εισαγωγή
δεδομένων των επόμενων ειδών, επιλέγετε προσθήκη BIS , από την πάνω μπάρα του BIS
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Εισάγετε στα πεδία τις κατάλληλες τιμές ,αφού εισάγετε τι τιμές στη φόρμα ,τότε επιλέγετε
το κάτω -δεύτερο εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά στο πεδίο 31 ,για να εισάγετε τα
συμπληρωματικά στοιχεία του δεύτερου είδους ,εμφανίζεται η επόμενη φόρμα.

Αν υπάρχει διαφορά, στις χώρες αποστολής και άφιξης , επιλέγετε αυτές από τη λίστα
.Επιλέγετε τον τύπο της δήλωσης και εισάγετε τα στοιχεία σε κάθε πίνακα της φόρμας , με
τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, δηλαδή δημιουργείτε γραμμή εγγραφής, κάνετε κλικ σε
κάθε στήλη, αν υπάρχει λίστα επιλέγετε από τη λίστα τον κωδικό, διαφορετικά κάνετε κλικ
στη στήλη και εισάγετε την τιμή , με κλικ στην προσθήκη, κάτω δεξιά της φόρμας ,
ολοκληρώνεται την καταχώρηση στους πίνακες
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Ο τρόπος εισαγωγής στοιχείων και διαχείρισης των πινάκων είναι ίδιος με αυτόν που
περιγράφεται παραπάνω για το πρώτο είδος.
Αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε και άλλο είδος, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία στο επόμενο
είδος του BIS. Αν πρέπει να εισάγετε στοιχεία για πάνω από τέσσερα είδη, τότε επιλέγετε
προσθήκη BIS, από τη φόρμα του BIS που βρίσκεστε και ακολουθείτε τον ίδιο τρόπο
εισαγωγής δεδομένων

Αν επιθυμείτε να διαγράψετε όλα τα είδη του BIS, τότε επιλέγετε διαγραφή BIS από την
μπάρα του BIS που βρίσκετε.

14

Για να μετακινηθείτε πάλι προς τη φόρμα της διασάφησης, κάνετε κλικ στην ένδειξη
διασάφηση-πάνω αριστερά της φόρμας. Ομοίως αν επιθυμείτε να μετακινηθείτε προς την
φόρμα του πρώτου BIS, κάνετε κλικ στην ένδειξη BIS
Προσωρινή αποθήκευση / αναζήτηση δήλωσης.
Επιλέγετε προσωρινή αποθήκευση – ενημερώνεστε ότι έγινε , κάνετε κλικ στο ΟΚ
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Στη συνέχεια αν επιθυμείτε να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία ή να υποβάλλετε τη
δήλωση στο ICISnet, επιλέγετε Άνοιγμα τα την ενότητα Επιλογή NCTS

Εμφανίζεται η αρχική φόρμα εισαγωγής δεδομένων.

Υποβολή στο ICISnet.
Εισάγετε τα συμπληρωματικά δεδομένα και επιλέγετε Υποβολή
Το σύστημα σας ενημερώνει για τυχόν λάθη ή ότι η δήλωση υποβλήθηκε κανονικά . κλικ σε
κάθε περίπτωση .
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Το σύστημα σας ενημερώνει για τυχόν λάθη ή ότι η δήλωση υποβλήθηκε κανονικά .

Με κλικ στο ΟΚ επανέρχεστε στην φόρμα . Διορθώνετε τα λάθη και επιλέγετε πάλι
υποβολή . Ενημερώνεστε για ΟΚ υποβολή
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Αναζήτηση εξέλιξης / αντιγραφή δήλωσης
Για να αναζητήσετε την εξέλιξη της κίνησης επιλέγετε κατάσταση κίνησης ,εμφανίζεται ο
επόμενος πίνακας που περιμένει απάντηση από ICISnet.

Η απάντηση αναφέρεται στην στήλη κατάσταση και MRN . Σε περίπτωση αποδοχής
εμφανίζεται στη στήλη MRN ο αριθμός αναφοράς .
Σε περίπτωση απόρριψης από το ICISnet , εμφανίζεται στο πίνακα στη στήλη κατάσταση
Απορρίφθηκε. Για να ενημερωθείτε σχετικά για τα λάθη απόρριψης του μηνύματος από το
ICISnet,επιλέγετε πρώτα τη γραμμή εγγραφής της απάντησης για απόρριψη και κάνετε
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κλικ στην λειτουργία Προβολή λαθών, που βρίσκεται στην κάτω μπάρα του πίνακα που
βρίσκεστε. Εμφανίζεται λίστα με τα λάθη, την εκτυπώνετε και με κλικ στο οκ επιστρέφετε
στον πίνακα διαχείρισης εξέλιξης. Στη συνέχεια δημιουργείτε αντίγραφο της υποβληθείσας
δήλωσης, Επιλέγετε τη γραμμή απάντησης από το ICISnet, και κάνετε κλικ στην λειτουργία
Αντίγραφο κάτω μπάρα του πίνακα που βρίσκεστε, με νέο μοναδικό αριθμό υποβολής - LRN .
Στη συνέχεια διορθώνετε τα λάθη, αποθηκεύετε προσωρινά τη δήλωση και στη συνέχεια την
υποβάλλετε στο ICISnet, όπως παραπάνω περιγράφεται.
Στοιχεία ασφάλειας και προστασίας.
Όταν στη δήλωση θα πρέπει να εισαχθούν επιπλέον στοιχεία για τις ανάγκες ασφάλειας και
προστασίας , τότε επιλέγετε την κατάλληλη ένδειξη στο πεδίο S00 – πάνω μέρος της
δήλωσης
Για την εισαγωγή των στοιχείων ασφάλειας που αφορούν τα βασικά είδη της δήλωσης
επιλέγετε από την πάνω μπάρα την ένδειξη Πρόσθετα στοιχεία εμφανίζεται η επόμενη
συμπληρωματική φόρμα .

εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγετε Προσθήκη έτσι ολοκληρώνεται η καταχώρηση
των βασικών πρόσθετων στοιχείων
Για την δήλωση των στοιχείων ασφάλειας και προστασίας των ειδών , επιλέγετε την ένδειξη
που βρίσκεται αριστερά στο πεδίο 31 της δήλωσης και εμφανίζεται η επόμενη φόρμα
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Εκτύπωση στοιχείων δήλωσης. Από την ενότητα κατάσταση κινήσεων ,επιλέγεις την
λειτουργία Σε εξέλιξη
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Εμφανίζεται η επόμενη φόρμα- ¨ Κινήσεις σε εξέλιξη ¨ ,

Επιλέγετε πρώτα τη γραμμή εγγραφής της δήλωσης και στη συνέχεια , κάνετε κλικ στην
ένδειξη PDF – πάνω δεξιά ,εμφανίζεται σε μορφή Α4 η παρακάτω φόρμα
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Επιλέγετε εκτύπωση και εκτυπωτή και ολοκληρώνετε την εκτύπωση .
Το πρόγραμμα σας επαναφέρει στην φόρμα εξέλιξης κίνησης

– με ακύρωση επιστρέφετε στην αρχική φόρμα της δήλωσης διαμετακόμισης , για να
συνεχίσετε την εργασίας σας
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