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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Α΄  
2.ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ, 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Δ΄ 
 

 ΑΔΑ:  
Ακινα, 29 Απριλίου 2021 
Αρικ. Πρωτ.:  Ε.2091 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ Π.Δ. 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα 
Πλθροφορίεσ : Α.Κατρινάκθ/Ε.Γκόνθ 

Δ.Σςετςζκου 
Σθλζφωνο : 210-6987457/434 

210-6987509 
E-Mail : dtd@aade.gr 
Url : www.aade.gr  
 
Θζμα: «Ενεργοποίθςθ νζου μθνφματοσ απελευκζρωςθσ κατά τθν ειςαγωγι εμπορευμάτων»  
 
χετ.: (1) Θ αρικμ. Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Η-54Μ) Εγκφκλιοσ Διοικθτι ΑΑΔΕ «Παροχι 

οδθγιϊν για τθν ειςαγωγι και εξαγωγι εμπορευμάτων με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του 
εμπορίου λόγω των γενικότερων μζτρων πρόλθψθσ τθσ εμφάνιςθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 (2) 

 

(3) 

Θ αρικμ. ΔΣΔ Α 5021516 ΕΞ 2015/30-09-2015 Εγκφκλιοσ «Ζκδοςθ τθσ Άδειασ παράδοςθσ και 
βεβαίωςθ-είςπραξθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων και εξόδων (ΔΕΣΕ) ςτο νζο περιβάλλον 
των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν» (ΑΔΑ: 6ΨΜ7Θ-Ο58) 

Θ αρικ. ΔΔΘΣΟΚ Δ 1046606 ΕΞ 2017 /24 Μαρτίου 2017 Εγκφκλιοσ διαταγι με κζμα: 
“Κοινοποίθςθ τθσ αρικμ. ΔΔΘΣΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27-1-2017 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ 
«Εφαρμογι του ειδικοφ κακεςτϊτοσ τελωνειακισ  αποταμίευςθσ» (ΦΕΚ 810/Β/2017) και 
παροχι οδθγιϊν” 

 

Με γνϊμονα τθ μετάβαςθ ςε μια πλιρωσ θλεκτρονικι διαδικαςία ειςαγωγισ εμπορευμάτων, χωρίσ να 
απαιτείται θ φυςικι παρουςία των ςυναλλαςςομζνων ςτουσ χϊρουσ των τελωνειακϊν αρχϊν για τθν 
παραλαβι τθσ άδειασ παράδοςθσ, που ειδικά ςτθν παροφςα ςυγκυρία αποτελεί απαραίτθτο μζτρο 
προςταςίασ κατά του κορωνοϊοφ, ςασ γνωρίηουμε ότι από τισ 17/5/2021 ενεργοποιείται νζο μινυμα 
απελευκζρωςθσ των εμπορευμάτων ID39 ςτο υποςφςτθμα Ειςαγωγϊν του ICISnet προσ τουσ διαχειριςτζσ 
των αποκθκϊν (προςωρινισ εναπόκεςθσ/αποταμίευςθσ/ελεφκερεσ ηϊνεσ) που βρίςκονται τα 
εμπορεφματα και παρζχονται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ που αφοροφν ςτισ κανονικζσ διαςαφιςεισ (ΕΔΕ 
ειςαγωγισ) και ιςχφουν για όλα τα ειςαγωγικά κακεςτϊτα: 
 
 Θ παρουςία ςυναλλαςςομζνων κατά τθ διαδικαςία ειςαγωγισ που διεξάγεται θλεκτρονικά μζςω του  

ICISnet περιορίηεται μόνο ςτισ περιπτώςεισ φυςικοφ ελζγχου των εμπορευμάτων. 
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 το ςτάδιο τθσ απελευκζρωςθσ των εμπορευμάτων - ζκδοςθσ τθσ άδειασ παράδοςθσ,  υπάλλθλοσ του 

τελωνείου παρακολουκεί ςυνεχϊσ τισ καταςτάςεισ (status) των διαςαφιςεων ειςαγωγισ μζςω τθσ 

οκόνθσ αναηιτθςθσ των διαςαφιςεων και για όςεσ βρίςκονται «υπό απελευκζρωςθ» προβαίνει άμεςα 

ςτθν ενζργεια «Εκτφπωςθ Άδειασ Παράδοςθσ» χωρίσ να εκτυπϊνει τθν Άδεια Παράδοςθσ ςε χαρτί.  Με 

τθν εν λόγω ενζργεια, θ διαςάφθςθ μεταβαίνει ςε κατάςταςθ «οριςτικοποιθμζνο».  

 Θ ενθμζρωςθ των διαχειριςτϊν αποκθκϊν (προςωρινισ εναπόκεςθσ, εγκατεςτθμζνων επιχειριςεων 

και φορζων διαχείριςθσ Ελευκζρων Ηωνϊν, αποκικεσ αποταμίευςθσ) κα γίνεται πλζον με το νζο 

μινυμα απελευκζρωςθσ ID39,  διακριτό από το μινυμα απελευκζρωςθσ ID29A που αποςτζλλεται ςτο 

πρόςωπο που υποβάλλει τθ διαςάφθςθ.  

 Σο αναγνωριςτικό των μθνυμάτων ID39 που κα λαμβάνουν οι διαχειριςτζσ αποκικθσ είναι ζνα LRN με 

τθν μορφι LIC + α/α παραλιπτθ + MRN διαςάφθςθσ (πχ. LIC321GRIM110200001285 – άδεια 

παράδοςθσ του παραςτατικοφ ειςαγωγισ με MRN 21GRIM110200001285)» 

 Οι κζςεισ τθσ διαςάφθςθσ που περιλαμβάνονται ςτο νζο μινυμα ID39 παρατίκενται ςτον Πίνακα του 

Παραρτιματοσ. 

 Θ αποςτολι του νζου μθνφματοσ κα γίνεται προσ τον διαχειριςτι τθσ κάκε αποκικθσ που δθλϊνεται 

ςτθ κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ, μζςω πίνακα αναφοράσ που περιζχει αντιςτοίχιςθ κάκε κωδικοφ τόπου 

εμπορευμάτων (κζςθ 30) με τον/τουσ παραλιπτθ/παραλιπτεσ του μθνφματοσ. Για τον λόγο αυτό, όλοι 

οι διαχειριςτζσ αποκθκϊν οφείλουν να δθλϊςουν το ςυντομότερο δυνατό ςτισ τρεισ αρμόδιεσ 

τελωνειακζσ περιφζρειεσ μζςω email: α) τον αναγνωριςτικό αρικμό EORI και β) τον κωδικό χριςτθ 

(username TAXISNET που ςυμπλθρϊνουν κατά τθν είςοδό τουσ ςτο ICISnet) και ο οποίοσ ςυνδζεται με 

το ςυγκεκριμζνο EORI, διαφορετικά δεν κα μπορεί να πραγματοποιθκεί θ αποςτολι του μθνφματοσ 

ID39. 

Σελ. Περιφζρεια Αττικισ: telp.attikis@aade.gr 

Σελ. Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ: telp.thessalonikis@aade.gr 

Σελ. Περιφζρεια Αχαΐασ: telp.achaias@aade.gr 

 

 τισ Ελεφκερεσ Ηϊνεσ όπου λειτουργοφν εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ, οι παραλιπτεσ του μθνφματοσ 

ID39 κα είναι περιςςότερα από ζνα πρόςωπα, ϊςτε να ενθμερϊνεται και ο φορζασ που διαχειρίηεται 

τα εμπορεφματα (εγκατεςτθμζνθ επιχείρθςθ) αλλά και ο φορζασ διαχείριςθσ τθσ ελεφκερθσ ηϊνθσ.  

τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, θ κζςθ 30 τθσ διαςάφθςθσ κα ςυμπλθρϊνεται με τον κωδικό του φορζα που 

τθρεί τθ λογιςτικι αποκικθσ για το ςυγκεκριμζνο  εμπόρευμα και αποδίδει Αρικμό Καταχϊρθςθσ 

Λογιςτικισ Αποκικθσ - ΑΚΛΑ (εγκατεςτθμζνθ επιχείρθςθ ι φορζασ διαχείριςθσ κατά περίπτωςθ).  

 Αναφορικά με το κακεςτϊσ τθσ τελωνειακισ αποταμίευςθσ και ειδικότερα ςτισ περιπτϊςεισ δθμόςιων 

αποκθκϊν,  όπου το τελωνείο υποβολισ τθσ διαςάφθςθσ δεν ςυμπίπτει με το τελωνείο ελζγχου (π.χ. 

εμπορεφματα εκφορτϊνονται ςτον αερολιμζνα Ελ. Βενιηζλοσ και ο προοριςμόσ τουσ είναι  δθμόςια 

αποκικθ ςτθν οποία τελωνείο ελζγχου είναι το Σελωνείο Ακθνϊν), ο διαχειριςτισ τθσ αποκικθσ κα 

ενθμερϊνεται για τθν απελευκζρωςθ των εμπορευμάτων από τον αποταμιευτι με οποιοδιποτε 

πρόςφορο μζςο. Ωσ εκ τοφτου θ ανωτζρω  υπό ςθμείο (3) ςχετικι, τροποποιείται ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο (Κεφ.3.8, 3.8.1. προτελευταία παράγραφοσ τθσ ανωτζρω Εγκυκλίου). 
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Κατόπιν των ανωτζρω,  παρζλκει πλζον  θ εκτφπωςθ άδειασ παράδοςθσ από τισ τελωνειακζσ αρχζσ και θ 
ζντυπθ μορφι τθσ κα ιςχφει μόνο ςτθν περίπτωςθ εφεδρικισ διαδικαςίασ, όταν δθλαδι το ICISnet 
βρίςκεται εκτόσ λειτουργίασ. 
 
Εφιςτοφμε εκ νζου τθν προςοχι όλων ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των αποφάςεων και εγκυκλίων που 
ζχουν εκδοκεί από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων & ΕΦΚ για τθν πλιρθ θλεκτρονικι διεξαγωγι των 
διαδικαςιών ειςαγωγισ μζςω του ICISnet, το οποίο ωσ γνωςτόν υποςτθρίηει τθν θλεκτρονικι υποβολι 
των διαςαφιςεων κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν τουσ εγγράφων αλλά και διαςφαλίηει τθν 
παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ των ςυναλλαςςομζνων ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ τελωνιςμοφ 
των εμπορευμάτων μζςω ανταλλαγισ μθνυμάτων.  

Επιπλζον, καταργείται θ ανωτζρω (2) ςχετικι και παφει να ιςχφει θ ανωτζρω (1) ςχετικι ωσ προσ το μζροσ 
που αφορά ςτθν θλεκτρονικι αποςτολι τθσ άδειασ παράδοςθσ (αρχείο ςε μορφι pdf) με e-mail ςτον 
διαχειριςτι τθσ αποκικθσ. 
 
Σζλοσ, οι προϊςτάμενοι των τελωνειακϊν αρχϊν παρακαλοφνται για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτζρω και 
τθν άμεςθ αναφορά τυχόν προβλθμάτων προσ επίλυςθ ςτο email τθσ Δ/νςθσ: dtd@aade.gr. 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ  

ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

mailto:dtd@aade.gr
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ  
2. Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ  
3. Σελωνειακι Περιφζρεια Αχαΐασ 
(για άμεςθ διαβίβαςθ ςτα τελωνεία αρμοδιότθτάσ τουσ) 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
 
Α. ΑΑΔΕ 
1. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ Α.Α.Δ.Ε. 
2. Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛΤΣ Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ) 
3. Επιτελικι Τπθρεςία Σελωνειακϊν Ελζγχων (ΕΤΣΕ) 
4. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
5. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
6. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΓΔΘΛΕΔ) 

6.1 Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν / Τπ/νςθ Βϋ 
6.2 (Δ.Α.Σ.Ε.)/ Τποδ/νςθ Σελωνειακϊν Εφαρμογϊν 

 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ (Με τθν παράκλθςθ ενθμζρωςθσ των μελών τουσ) 
 
1. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδασ  
2. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
3. φλλογοσ Εκτελωνιςτϊν – Σελωνειακϊν Αντιπροςϊπων Πειραιϊσ – Ακθνϊν (Τ.Ε.Σ.Α.Π.Α.)  
4. Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Εξαγωγζων 
5. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 
6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν  
7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ  
8. φνδεςμοσ Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ  
9. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ (Ο.Φ.Α.Ε.) 
10. ΔΣΔ – Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ 
11. ΟΛΠ ΑΕ 
Ακτι Μιαοφλθ 85  
185 38 – Πειραιάσ 
12. ΣΑΘΜΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΑΕ 
Ακτι Μιαοφλθ 85 & Φλζςςα 2 
185 38 Πειραιάσ 
13. ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ & ΔΙΑΝΟΜΘ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ 
E-mail: info@pct.com.gr 
14. BRITISH AMERICAN TOBACCO ΕΛΛΑ ΑΕ 
Αγ. Θωμά 27- Μαροφςι 
15. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΕ (ΣΜΘΜΑ ΕΜΠΟ) sempo@thpa.gr 
16. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΑΕ (ΣΜΘΜΑ ΚΙΝΘΘ) simvatiko@thpa.gr 
17. EUROCEREALI HELLAS IKE-ΙΛΟ eurocerealihellas@gmail.com 
18. LOGISTICS CENTER customs@eurologisticscender.gr 
19. ΣΟΛΑΚΘ ΔΘΜΟΘΕΝΘ pdstcustoms@gmail.com 
20. EUROTRADING ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ ΕΠΕ satomi@otenet.gr 
21. ΚΛΕΟ ΑΕ warehouse22@kleos.gr 
22. ΚΑΡΛΟ ENTERPRISES AE thes@karlos.com.gr 
23. ΚΩΝ/ΝΟ Α. ΑΘΑΝΑΙΑΔΘ athaniof@otenet.gr 
24. ΤΙΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ dcs_sped@otenet.gr 

mailto:info@pct.com.gr
mailto:sempo@thpa.gr
mailto:simvatiko@thpa.gr
mailto:eurocerealihellas@gmail.com
mailto:customs@eurologisticscender.gr
mailto:pdstcustoms@gmail.com
mailto:satomi@otenet.gr
mailto:warehouse22@kleos.gr
mailto:thes@karlos.com.gr
mailto:athaniof@otenet.gr
mailto:dcs_sped@otenet.gr
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25. ΣΗΙΑΣΙΔΘ ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟ g_faros@otenet.gr 
26. VICTORY AE warehouse@victory-sa.gr 
27. HELIOS GROUP IKE   info@heliosgroup.gr  
28. ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΑΕ gharalabidis@helpe.gr; egalazidou@helpe.gr  
29. ΑΚΑΠΟΡΣ ΑΕ secport@akarport.com; secbulkterminal@akarport.com  
30. SEA FARM IONIAN AE 
Λ.Κορωπίου -Βάρθσ & Δθμοκρίτου 
19400- Κορωπί 
31. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΕ protokolo@portheraklion.gr ;mfragakis@portheraklion.gr   
 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Διοικθτι ΑΑΔΕ 
2. Αυτοτελζσ Σμιμα Τποςτιριξθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Σελωνείων και Ε.Φ.Κ. 
3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν  – Σμιματα  Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ,Εϋ 
4. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων  
5. Δ/νςθ Δαςμολογικϊν Θεμάτων, Ειδικϊν Κακεςτϊτων & Απαλλαγϊν  
6. Δ/νςθ ΕΦΚ & ΦΠΑ  
 
 
 

mailto:g_faros@otenet.gr
mailto:warehouse@victory-sa.gr
mailto:gharalabidis@helpe.gr
mailto:egalazidou@helpe.gr
mailto:secport@akarport.com
mailto:secbulkterminal@akarport.com
mailto:protokolo@portheraklion.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΤΜΑΣΟ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ID39 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΝΕΟΤ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

  

1) LRN 

2)  MRN διαςάφθςθσ  

3) Θμερομθνία απελευκζρωςθσ 

4) Αρικμόσ Ειδϊν (κζςθ 5) 

5) φνολο δεμάτων (κζςθ 6) 

6) Παραλιπτθσ (κζςθ 8): EORI και επωνυμία 

7) Ζνδειξθ για εμπορευματοκιβϊτιο (19) 

8) Σόποσ εμπορευμάτων (κζςθ 30): κωδικόσ και περιγραφι 

9) Περιγραφι Εμπορεφματοσ (κζςθ 31.1) 

10) ιματα και αρικμοί των δεμάτων (κζςθ 31.2) 

11) Αρικμ./Φφςθ/Δεμάτων/Σεμαχίων (κζςθ 31.4) 

12) Αρικμοί Εμπορευματοκιβωτίων (κζςθ 31.3) 

13) Κωδικόσ Εμπορεφματοσ (κζςθ 33)  

14) υνολικι μεικτι μάηα (κζςθ 35 ςε επίπεδο βαςικϊν ςτοιχείων) 

15) Κακεςτϊσ (κζςθ 37) 

16) Κακαρι μάηα (κζςθ 38) 

17) υνοπτικό Δθλωτικό / Προθγ. Παραςτατικό (κζςθ 40) 

18) ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ (κζςθ 41), όταν υπάρχουν 

19) Τποςτθρικτικά ζγγραφα (κζςθ 44.1): μόνο θ ΒΣΧ (κωδ. 1893) και τα φορτωτικά 
ζγγραφα  

20) Σαυτότθτα αποκικθσ (κζςθ 49) 

21) Αρικμοί πλαιςίου οχθμάτων (από τθν Ενότθτα Οχιματα) 
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