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Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων δελτίου TIR

NCTS/TIR.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. Τ.2542/75/Β0019/5-6-2002 Δ.Υ.Ο.Ο.

β)Η αριθμ. Τ.2864/79/Β0019/4-7-2005 Δ.Υ.Ο.Ο.
γ)Η αριθμ. Τ.1480/ 23/ Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο.
Σε συνέχεια της Τ.1480/23/Β0019/20-3-2007 Δ.Υ.Ο.Ο. με την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους των τελωνείων
προορισμού / εξόδου, της μηχανογράφησης του καθεστώτος TIR μέσω του NCTS,
σας γνωρίζουμε ότι από 1ης Δεκεμβρίου 2008, η χώρα μας θα συμμετέχει πλέον
στην πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «πιλοτικό» κράτος μέλος και
θα εφαρμόζεται πλήρως η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR μέσω του NCTS εκ
μέρους όλων των τελωνείων
( αναχώρησης / εισόδου και προορισμού /
εξόδου) για το καθεστώς TIR.
Τα «πιλοτικά» αλλά και τα « συμμετέχοντα» κράτη μέλη, καθώς και η ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής ή συμμετοχής στην πιλοτική άσκηση, εμφανίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι από 1ης Ιανουαρίου 2009, στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παύει η πιλοτική άσκηση και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από
όλα τα κράτη μέλη το μηχανογραφικό σύστημα NCTS/TIR , τροποποιούνται οι
σχετικές με το καθεστώς TIR διατάξεις εφαρμογής του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (ΚΑΝ (ΕΚ) 2454/93) και αποκτούν νομική ισχύ τα μηνύματα.
Η βάση δεδομένων του συστήματος (NCTS/TIR) πλέον θα ενημερώνεται ως
προς τα δηλωθέντα από τον Διεθνή Οργανισμό (IRU) κλεμμένα ή χαμένα δελτία TIR
και το σύστημα δεν θα κάνει αποδεκτά για καταχώρηση τα δελτία αυτά. Θα υπάρχει
επίσης στη βάση δεδομένων του συστήματος (NCTS/TIR) o κατάλογος των
αποκλεισμένων από το καθεστώς TIR χρηστών.
Διευκρινίζεται ότι η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR και η εφαρμογή
του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, προς το παρόν πραγματοποιείται
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μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ
(που συμμετέχουν στην Κοινή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι
τρίτες χώρες, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR. Το δελτίο TIR θα
συνεχίσει να προσκομίζεται στο τελωνείο, μαζί με το όχημα, συνδυασμό
οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο και τα εμπορεύματα, θα ελέγχεται και θεωρείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το δελτίο TIR εξακολουθεί
να χρησιμοποιείται ως δήλωση διαμετακόμισης και να αποτελεί απόδειξη ότι
υφίσταται εγγύηση για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με την κάλυψή του.
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα καταργούν την επιστροφή του αποκόμματος του φύλλου
Νο 2 του δελτίου TIR και κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης TIR, 1975
νόμος1020/80 (ΦΕΚ 32/Α/80), που κοινοποιήθηκε με την αριθμ. Τ.2000/24/4.7.1980
εγκύκλιο.
Η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, με την πλήρη εφαρμογή του
μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR, καθίσταται υποχρεωτική. Για λόγους
προσαρμογής των οικονομικών φορέων, τα τελωνεία είναι δυνατόν να δείξουν ανοχή
και να δέχονται την υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR με μαγνητική δισκέττα
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.
Από 1-1-2009 δεν θα καταχωρείται κίνηση με την κάλυψη δελτίου TIR εάν δεν έχουν
υποβληθεί ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR.
Ειδικότερα για την χρησιμοποίηση του NCTS /TIR οι χρήστες που ήδη
χρησιμοποιούν το NCTS θα πρέπει να έχουν υπόψη τους:
Α) Στη Θέση 1γ Τύπος δήλωσης, καταχωρείται : TIR
Β) Στη θέση 3 έντυπα δεν καταχωρείται τίποτα
Γ) Στη θέση 50 Κύριος υπόχρεος, καταχωρείται ο κάτοχος του δελτίου TIR και αντί
για ΑΦΜ καταχωρείται : Ο αριθμός μητρώου του κατόχου.
Δ)Στη θέση τύπος εγγύησης (δήλωση χρήσης και δέσμευση εγγύησης)
καταχωρείται: Β-TIR και
Ε) Στη θέση έγγραφο (στα πιστοποιητικά έγγραφα) καταχωρείται ο κωδικός: 952
Για διευκόλυνσή σας, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας περιλαμβάνεται πίνακας
αντιστοιχίας των θέσεων του δελτίου TIR με τις θέσεις των πεδίων του NCTS/TIR και
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας, περιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα του
υποσυστήματος διαμετακόμισης NCTS/TIR.
Επισημαίνεται πως κατά την εφαρμογή του NCTS/TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν
για την έρευνα είναι αυτές που προβλέπονται και για την κοινή/ κοινοτική
διαμετακόμιση (NCTS).
Από 1ης Ιανουαρίου 2009 έναρξη της διαδικασίας TIR θα γίνεται μόνο από
μηχανογραφημένα τελωνεία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων TIR
Οι κάτοχοι των δελτίων TIR και οι εκπρόσωποί τους, εκτός από το να
προσκομίζουν στο τελωνείο το δελτίο TIR, τα εμπορεύματα και το όχημα,
συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο, έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα του δελτίου TIR με τη χρήση ηλεκτρονικών
συστημάτων, μέσω εφαρμογής του διαδικτύου προς το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.).
Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής δεδομένων δελτίου TIR και οι
νόμιμα ορισμένοι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να είναι πιστοποιημένοι από τη
Γ.Γ.Π.Σ., μέσω της εγγραφής τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet, προκειμένου να
λάβουν συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης (Όνομα Χρήστη / Username,
Κωδικό Πρόσβασης / Password) για την ταυτοποίησή τους. Ο συνδυασμός του
ονόματος και του κωδικού χρήστη, που ταυτοποιεί συγκεκριμένο πρόσωπο,
αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο ίδιο να τον
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διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή τα πρόσωπα της
επιλογής του να τον γνωρίζουν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.
Η συμπλήρωση και υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR στο τελωνείο
αναχώρησης / εισόδου πραγματοποιείται μέσω του μηνύματος ΙΕ 15 (δήλωση
διαμετακόμισης).
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, περιλαμβάνει πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των
θέσεων του δελτίου TIR και των θέσεων στις οθόνες του συστήματος.
Ως ημερομηνία υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR θεωρείται η ημερομηνία
επιτυχούς λήψης του μηνύματος ΙΕ15, που γίνεται αυτόματα από το σύστημα με
την αποστολή του μηνύματος ΙΕ28 (αποδοχή της δήλωσης), που
πραγματοποιείται μετά την απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN) .
Η μη αποδοχή της υποβολής των δεδομένων δελτίου TIR γνωστοποιείται στο
πρόσωπο που πραγματοποιεί την υποβολή με την αποστολή του μηνύματος
ΙΕ16 (απόρριψη δήλωσης διαμετακόμισης) και το πρόσωπο αυτό μπορεί να
προβεί στην εκ νέου υποβολή.
Εφιστούμε την προσοχή σας στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα
του ενός τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού (προβλέπονται μέχρι 4
συνολικά). Στις περιπτώσεις αυτές, τα ενδιάμεσα τελωνεία αναχώρησης ή
προορισμού εκτελούν διπλό ρόλο (ως προορισμός όλων των εμπορευμάτων και
ως αναχώρηση των εμπορευμάτων που προορίζονται για το επόμενο τελωνείο),
υποχρεωτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά εκ νέου τα δεδομένα του δελτίου TIR
(για την νέα αναχώρηση) και αποδίδεται από το σύστημα νέος αριθμός
καταχώρησης (MRN).
Στις περιπτώσεις επίσης, που εμπορεύματα διακινούνται από ένα σημείο της
Ε.Ε. σε άλλο, μέσω τρίτων χωρών, η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται υποχρεωτικά
στο τελωνείο αναχώρησης και στο τελωνείο εισόδου (επανεισόδου των
εμπορευμάτων στην Ε.Ε.), γίνεται δυο φορές και αποδίδεται διαφορετικός
αριθμός καταχώρησης (MRN).
Ο κάτοχος του δελτίου TIR ή ο εκπρόσωπός του οφείλει να προσκομίσει στο
τελωνείο αναχώρησης/εισόδου το εκτυπωθέν αποδεικτικό αποδοχής της
ηλεκτρονικής υποβολής, το δελτίο TIR και τα λοιπά εμπορικά έγγραφα ή
τελωνειακά παραστατικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς
και τα εμπορεύματα με το όχημα, συνδυασμό οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτιο.
2. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΙΣΟΔΟΥ
Μετά την αποδοχή των δεδομένων δελτίου TIR εκτυπώνεται από το σύστημα
το αντίγραφο της πρώτης σελίδας της δήλωσης.
Για την αποφυγή λαθών σκόπιμο είναι να πραγματοποιείται παραβολή των
στοιχείων των δύο εντύπων (δελτίου TIR και αντιγράφου πρώτης σελίδας της
δήλωσης) από τον υπάλληλο που καταχωρεί στο σύστημα NCTS/TIR.
Οποιαδήποτε διαφορά διαπιστωθεί μεταξύ των αναγραφομένων στο δελτίο TIR
και του αντιγράφου της πρώτης σελίδας της δήλωσης δεν τιμωρείται, αλλά
υποχρεούται ο κάτοχος ή ο εκπρόσωπός του να προβεί ενυπόγραφα σε
διόρθωση του αντιγράφου της πρώτης σελίδας της δήλωσης, ώστε να συμφωνεί
με το δελτίο TIR. Ως δήλωση του κατόχου θεωρείται πάντοτε το δελτίο TIR και
βάσει αυτού διαπιστώνεται και βεβαιώνεται παρατυπία ή παράβαση.
Επισημαίνεται ότι η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR βασίζεται στο NCTS
και επομένως εμφανίζονται οι οθόνες όπως στην κοινή/κοινοτική διαμετακόμιση,
άρα κάποια από τα στοιχεία του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης (ΣΕΔ)
ευρίσκονται όχι στο δελτίο TIR, αλλά στα συνοδευτικά έγγραφα. Π.χ. ο
αποστολέας ή ο παραλήπτης δεν αναγράφεται στο δελτίο TIR, υπάρχει όμως στη
διεθνή φορτωτική CMR, που συνοδεύει υποχρεωτικά το εμπόρευμα, αλλά δεν
είναι τελωνειακό παραστατικό.
Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Συνοδευτικού Εγγράφου
Διαμετακόμισης, μαζί με το δελτίο TIR προσκομίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο
ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο εγκυρότητας του δελτίου TIR
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(ελέγχοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα έγκυρα δελτία TIR, την
ημερομηνία προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης και συσχετισμό με
την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του εξωφύλλου του δελτίου,
το πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση), στον έλεγχο των
εμπορευμάτων (εφόσον απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών
τελωνειακών ή εμπορικών εγγράφων, στον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει
φυσικός έλεγχος, στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος και στη συνέχεια μόνος
του ή μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου σφραγιστή προβαίνει στη σφράγιση του
ενός ή περισσοτέρων θαλάμων φόρτωσης. Αναγράφει τον αριθμό της τεθείσας
τελωνειακής σφραγίδας (μολυβδοσφραγίδας) σε όλα τα φύλλα του δελτίου TIR,
συμπληρώνει τις θέσεις 18-23 του αμέσως επόμενου πράσινου φύλλου Νο 2 και
θεωρεί το δελτίο θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα με το όνομά του, σε όλες τις
προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου Νο 1 (σώμα και στέλεχος) και του φύλλου
Νο2 του δελτίου TIR, σε όλες τις σελίδες.
Υπενθυμίζεται ότι η μη ύπαρξη ισχύοντος πιστοποιητικού καταλληλότητας για
τελωνειακή σφράγιση συνεπάγεται τη μη διενέργεια της συγκεκριμένης
μεταφοράς με το καθεστώς TIR, εκτός και αν πρόκειται για μεταφορά βαρέων και
ογκωδών εμπορευμάτων, που η μεταφορά τους πραγματοποιείται με μη
σφραγιζόμενα οχήματα και επομένως δεν απαιτείται πιστοποιητικό
καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση.
Ως προς την προθεσμία άφιξης επισημαίνουμε ότι μπορεί να ανέρχεται στις
οκτώ ημέρες, εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος παρακολούθησης των
εμπορευμάτων, οπότε μειώνεται ο χρόνος κατά την κρίση του ελεγκτή,
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την απόσταση -τυχόν θαλάσσιο ταξίδι, που μπορεί
να μεσολαβεί - την αναγκαία ανάπαυση του οδηγού, ανά ορισμένες ώρες κ.λ.π.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου καταχωρούνται στο σύστημα NCTS/TIR
τα σχετικά στοιχεία.
Η δήλωση TIR οριστικοποιείται μετά από την καταχώρηση της «προθεσμίας
άφιξης». Μετά την οριστικοποίηση δεν είναι δυνατή καμιά μεταβολή.
Τα απαιτούμενα μηνύματα ΙΕ01 (προς το δηλωθέν τελωνείο προορισμού) και
ΙΕ29 (προς το πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική υποβολή)
αποστέλλονται μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης TIR.
Στη συνέχεια εκδίδονται τα Συνοδευτικά Έγγραφα (αντίτυπο Α για τα
μηχανογραφημένα τελωνεία προορισμού και αντίτυπα Α και Β για τις
περιπτώσεις μη μηχανογραφημένων τελωνείων προορισμού). Στο Συνοδευτικό
Έγγραφο
Διαμετακόμισης
δεν
τίθεται
θεώρηση
του
τελωνείου
αναχώρησης/εισόδου.
Ο καταχωρητής θέτει την στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας σε όλα τα
φύλλα του δελτίου TIR και σε όλες τις θέσεις που απαιτείται, προσαρτά
(καρφιτσώνει) στο αμέσως επόμενο πράσινο φύλλο Νο 2 (που έχει συμπληρώσει
και θεωρήσει ο ελεγκτής) το ΣΕΔ , αποκόπτει το σώμα του φύλλου Νο1 και
επιστρέφει το δελτίο TIR στον κάτοχο ή τον εκπρόσωπό του.
Το αντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΣΕΔ προσαρτάται στο σώμα του
φύλλου Νο 1 και φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο στο τελωνείο αναχώρησης /
εισόδου μέχρι την εξόφληση της πράξης TIR και στη συνέχεια υποβάλλεται ως
παραστατικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα τελωνεία εισόδου ή αναχώρησης κινούν αμέσως (το αργότερο εντός επτά
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας) τη διαδικασία έρευνας κάθε φορά που δεν
έχουν λάβει το μήνυμα «γνωστοποίηση άφιξης» εντός της προθεσμίας
προσκόμισης του δελτίου TIR και των εμπορευμάτων στο τελωνείο
προορισμού/εξόδου, ή δεν έχουν λάβει το μήνυμα «αποτελέσματα ελέγχου»
εντός έξι ημερών από τη λήψη του μηνύματος «γνωστοποίηση άφιξης». Όταν δεν
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για την εξόφληση της πράξης μεταφοράς με
δελτίο TIR, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία για να προσδιοριστούν οι όροι γένεσης
της τελωνειακής οφειλής, να προσδιοριστεί ο οφειλέτης (να προσδιοριστεί
δηλαδή αν υπάρχει και άλλος οφειλέτης πλην του κατόχου του δελτίου TIR) και
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να προσδιοριστούν οι τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον
καταλογισμό.
Στις περιπτώσεις που τα τελωνεία αναχώρησης / εισόδου έχουν λάβει μόνο
το μήνυμα «γνωστοποίηση άφιξης» κινούν τη διαδικασία έρευνας ζητώντας το
μήνυμα «αποτελέσματα ελέγχου» με το μήνυμα ΙΕ104 από το τελωνείο
προορισμού / εξόδου, το οποίο έστειλε το μήνυμα «γνωστοποίηση άφιξης».
Εξυπακούεται ότι τα τελωνεία εισόδου ακολουθούν την ως άνω περιγραφείσα
διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις της Σύμβασης TIR, μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών.
3. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ
Το αντίτυπο του Συνοδευτικού Εγγράφου Διαμετακόμισης που είναι
προσαρτημένο στο πρώτο πράσινο φύλλο Νο 2, μαζί με το δελτίο TIR παρουσιάζεται
στον καταχωρητή και αυτός τυπώνει από το σύστημα (με βάση το MRN) αντίγραφο
της σελίδας της δήλωσης (με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ»).
Στη συνέχεια το δελτίο TIR και το αντίγραφο της σελίδας της δήλωσης
παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο ελεγκτή, ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο
εγκυρότητας του δελτίου TIR (ελέγχοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν τα
έγκυρα δελτία TIR, την ημερομηνία προσκόμισης στο πρώτο τελωνείο αναχώρησης
και συσχετισμό με την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη θέση 1 του
εξωφύλλου του δελτίου, το πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση),
στον εξωτερικό έλεγχο του οχήματος και στον έλεγχο της τελωνειακής σφραγίδας
(μολυβδοσφραγίδας) του τελωνείου αναχώρησης / εισόδου.
Ο ελεγκτής μόλις διαπιστώνει το αλύμαντο της τελωνειακής σφραγίδας, το βεβαιώνει
στο αντίγραφο της σελίδας της δήλωσης (με την ένδειξη ΑΚΥΡΟ) και η σελίδα αυτή
προσκομίζεται στον καταχωρητή, ο οποίος αμέσως αποστέλλει το ηλεκτρονικό
μήνυμα ΙΕ06 στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου.
Όταν ο ελεγκτής ολοκληρώσει τον έλεγχο των εμπορευμάτων (εφόσον
απαιτείται) και των προσκομιζομένων συνοδευτικών τελωνειακών ή εμπορικών
εγγράφων, τον έλεγχο των δεμάτων αν δεν έχει γίνει φυσικός έλεγχος, συμπληρώνει
τις θέσεις 24-28 του πράσινου φύλλου Νο 2 του δελτίου TIR, καθώς και τις θέσεις 1 6 του στελέχους του ίδιου φύλλου Νο 2 και υπογράφει θέτοντας και την σφραγίδα με
το ονοματεπώνυμό του στη θέση 28 του σώματος του φύλλου Νο 2 και στη θέση 6
του στελέχους του φύλλου αυτού. Στο αντίτυπο του ΣΕΔ που είναι προσαρτημένο
στο φύλλο Νο 2 αναγράφει ενυπόγραφα τα αποτελέσματα ελέγχου και θέτει την
στρογγυλή σφραγίδα του τελωνείου, στις προβλεπόμενες θέσεις του φύλλου Νο 2
και του αντίστοιχου στελέχους του δελτίου TIR και αποκόπτει το φύλλο Νο2.
Στη συνέχεια το φύλλο Νο 2 του δελτίου TIR, με προσαρτημένο σ΄ αυτό το
αντίτυπο του ΣΕΔ προσκομίζεται (υπηρεσιακά) στον καταχωρητή, ο οποίος
αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ18 (αποτελέσματα ελέγχου), εφόσον στο δελτίο TIR (Volet
2, πράσινο φύλλο), που του προσκομίζεται, αναγράφεται το MRN (Movement
Reference Number = Αριθμός αναφοράς της κίνησης) και υπάρχει συνημμένο το
Συνοδευτικό Έγγραφο Διαμετακόμισης, που εκτυπώνεται από το σύστημα
(NCTS/TIR) του τελωνείου αναχώρησης ή εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το
Συνοδευτικό αυτό Έγγραφο Διαμετακόμισης πριν την 1-1-2009 εκτυπώνεται από το
σύστημα μόνο των κρατών μελών που συμμετέχουν στην άσκηση ως «πιλοτικά»
κράτη.
Τα «πιλοτικά» αλλά και τα «συμμετέχοντα» κράτη μέλη, καθώς και η
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής ή συμμετοχής στην πιλοτική άσκηση, εμφανίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2009 που θα εφαρμοστεί το Νέο Μηχανογραφικό
Σύστημα Διαμετακόμισης/TIR (NCTS/TIR) πλήρως ως προς το καθεστώς TIR
(αναχώρηση/είσοδο και προορισμό/ έξοδο) σε όλα τα κράτη μέλη, τίθεται σε ισχύ η
νομική βάση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και παύει η επιστροφή του
αποκόμματος του φύλλου Νο 2 από το τελωνείο προορισμού/εξόδου στο τελωνείο
αναχώρησης/εισόδου.
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Από 1/1/2009 το τελωνείο προορισμού/εξόδου θα φυλάσσει και θα υποβάλλει
ολόκληρο το φύλλο Νο 2( μαζί με το απόκομμα) και το αντίγραφο της σελίδας της
δήλωσης, καθώς και το αντίτυπο του ΣΕΔ.
Η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής του αποκόμματος συνεχίζει να
ισχύει μέχρι και τα καταχωρηθέντα στο σύστημα στις 31/12/2008 δελτία TIR.
Ειδικότερα κατά την εφαρμογή του NCTS/TIR το Τελωνείο Προορισμού/ εξόδου
κατά την προσκόμιση του οχήματος και των εμπορευμάτων εφόσον στο δελτίο TIR
αναγράφεται
MRN και συνημμένο ευρίσκεται το Συνοδευτικό Έγγραφο
Διαμετακόμισης:
•
•

Αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ06 (γνωστοποίηση άφιξης)
Μετά την ολοκλήρωση των συνήθων ελέγχων, αποστέλλει το μήνυμα ΙΕ18
(αποτελέσματα ελέγχου) χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς:
Κωδικός
αποτελεσμάτων ελέγχου
Α1
Α2
Α5
Β1

•
•
•

Ερμηνεία
Ικανοποιητικά
Θεωρούνται ικανοποιητικά
Εισπράχθηκαν οι επιβαρύνσεις
Μη ικανοποιητικά

Θεωρεί κατάλληλα το πράσινο φύλλο Νο2 (κυρίως σώμα, απόκομμα και
στέλεχος), το κόβει και κρατά το κυρίως σώμα με το συνημμένο Συνοδευτικό
Έγγραφο Διαμετακόμισης και το απόκομμα,
Εφόσον το στέλεχος έχει θεωρηθεί επιστρέφει το δελτίο TIR στον κάτοχο,
Επιστρέφει ταχυδρομικά το απόκομμα του φύλλου Νο 2 (Volet 2) στο τελωνείο
εισόδου. Μετά την 1-1-2009 θα κρατάει ολόκληρο το φύλλο Νο 2 (μαζί με το
απόκομμα)
[Υπενθυμίζεται ότι με την αριθμ.Τ.5753/115/Β0019/21-12-2006 ΕΔΥΟ
κοινοποιήθηκε κατάσταση τελωνειακών αρχών, αρμοδίων για την παραλαβή του
επιστρεφόμενου αποκόμματος φύλλου Νο 2 των δελτίων TIR ].

Στις περιπτώσεις που σε ένα τελωνείο πραγματοποιείται μερική φόρτωση ή
εκφόρτωση εμπορευμάτων το τελωνείο αυτό εκτελεί ταυτόχρονα δυο λειτουργίες.
Λειτουργεί αρχικά ως τελωνείο προορισμού και στη συνέχεια λειτουργεί ως
τελωνείο αναχώρησης.
Τα ενδιάμεσα τελωνεία αναχώρησης ή προορισμού θεωρούν πάντα το πράσινο
φύλλο Νο 2 ως προς την άφιξη στον προορισμό των εμπορευμάτων και στη
συνέχεια προσθέτουν ή διαγράφουν αντίστοιχα τα φορτωθέντα ή εκφορτωθέντα
εμπορεύματα και θεωρούν το επόμενο λευκό φύλλο Νο 1 ως προς την αναχώρηση
των εν λόγω εμπορευμάτων για το επόμενο τελωνείο εξόδου/ προορισμού . Στις
περιπτώσεις αυτές ο κάτοχος του δελτίου TIR υποχρεούται για την εκ νέου
ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων του δελτίου TIR για την αναχώρηση.
Εξυπακούεται ότι τα τελωνεία προορισμού / εξόδου θα απαντούν
υποχρεωτικά και αμέσως στα μηνύματα έρευνας που προέρχονται από τα
τελωνεία αναχώρησης /εισόδου. Επισημαίνεται πως κατά την εφαρμογή του
NCTS/TIR, οι προθεσμίες που ισχύουν για την έρευνα είναι αυτές που προβλέπονται
και για την κοινή/ κοινοτική διαμετακόμιση (NCTS).
Εφιστούμε την προσοχή στα τελωνεία εξόδου να ακολουθούν την ως άνω
περιγραφείσα διαδικασία πλην του ελέγχου των εμπορευμάτων, ο οποίος γίνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR, μόνο σε περιπτώσεις υπονοιών.
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4. Μη λειτουργία του συστήματος
Η μη λειτουργία του συστήματος συνεπάγεται χειρόγραφη διαδικασία σύμφωνα με
τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, θέτοντας στην θέση 2 “for official use” και στο στέλεχος
του δελτίου TIR την ίδια σφραγίδα, που τίθεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και
στην κοινοτική διαμετακόμιση, διαστάσεων 26 Χ59mm με κόκκινο μελάνι .
Διευκρινίζεται ότι αρχή της μηχανογράφησης είναι: ότι αρχίζει ηλεκτρονικά,
τελειώνει ηλεκτρονικά.
Αυτό σημαίνει ότι αν μια κίνηση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά σε τελωνείο
αναχώρησης / εισόδου και όταν προσκομισθεί το δελτίο TIR με το ΣΕΔ, τα
εμπορεύματα και το όχημα στο τελωνείο προορισμού/εξόδου δεν λειτουργεί το
σύστημα θα πραγματοποιηθούν όλα χειρόγραφα και όταν λειτουργήσει το
σύστημα θα καταχωρήσουμε εκ των υστέρων, ώστε να λάβει τα μηνύματα το
τελωνείο αναχώρησης/εισόδου.
Αν επίσης μια κίνηση έχει αρχίσει χειρόγραφα στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου
θα την λήξουμε χειρόγραφα στο τελωνείο προορισμού/εξόδου, αλλά θα
καταχωρήσουμε (έστω και εκ των υστέρων αν κατά σύμπτωση δεν λειτουργεί το
σύστημα) στο υποσύστημα διαμετακόμισης /TIR (αυτό που μέχρι σήμερα
χειριζόμαστε) την λειτουργία μας ως τελωνείο προορισμού/εξόδου. Αυτό πρέπει
να γίνεται απαραίτητα γιατί δημιουργείται φάκελος με τα στοιχεία των
εξοφλημένων δελτίων TIR που υποβάλλεται στην εγγυοδοτική αλυσίδα, μέσω της
ΟΦΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στη χειρόγραφη διαδικασία επιστρέφεται από το
τελωνείο προορισμού / εξόδου στο τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου το
απόκομμα του φύλλου Νο2.
Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι
αδύνατη η παραλαβή ή αποστολή μηνυμάτων, ενώ το σύστημα γενικά λειτουργεί,
το τελωνείο προορισμού / εξόδου αποστέλλει στο τελωνείο αναχώρησης/
εισόδου το απόκομμα του φύλλου Νο2.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες τις Τελωνειακές Αρχές
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.. Ε.Λ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ
2 . Ε.Λ.Υ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3. Ε.Λ.ΥΤ. ΠΑΤΡΩΝ
4. .ΔΙΠΕΑΚ
5.. ΔΙΠΑΕ
6.. Γεν. Διεύθυνση Οικονομικής. Ετπθεώρησης-Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
7. Όλες τις Οικονομικές Επιθεωρήσεις-Έδρες τους.
8.. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση 30η
9. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδας, Καραίσκου 82, 185 32 Πειραιάς
10.Σύλλογο Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών, Τσαμαδού 38, 185 31 Πειραιάς
11.Σύλλογο Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης, Κουντουριώτου 13, 546 25 Θεσσαλονίκη
12.Σύλλογο Εκτελωνιστών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Βενιζέλου 9, 653 02
Καβάλα
13.Σύλλογο Εκτελωνιστών Πάτρας, Γούναρη 2, 26 222 Πάτρα
14.Σύλλογο Εκτελωνιστών Βόλου, Σόλωνος 2, 38 221 Βόλος
15.Σύλλογο Εκτελωνιστών Καλαμάτας, Ψαρρών 154, 241 01 Καλαμάτα
16.Σύλλογο Εκτελωνιστών Λάρισας, Λ. Κατσώνη 9-11, 41 223 Λάρισα
17.Σύλλογο Εκτελωνιστών Κρήτης, Τελωνείο Ηρακλείου, Λιμάνι Προβλήτα 5, 71202
Ηράκλειο
18.Σύλλογο Εκτελωνιστών Καστοριάς, Μ. Αλεξάνδρου 11α, 52 100 Καστοριά
19.Σύλλογο Εκτελωνιστών Ρόδου, Ολύμπου Καρπάθου 4α, 851 00 Ρόδος
20.Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Πατησίων 351 - 111 44 Αθήνα,
Φαξ 210 2284201
21. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
22.Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας, Ιάσονος 39, 185 37 Πειραιάς
23.Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ), Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα
24. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα
25.Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Ξενοφώντος 5 -105 57 Αθήνα
26.Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ),
Τζωρτζ 10, 106 77 Αθήνα, Φαξ 210 3820 735
27. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά
Ακαδημίας 15, 10671 ΑΘΗΝΑ
28. Σύνδεσμο Βιομηχ. Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος
Ελ. Βενιζέλου 4, 38 221 ΒΟΛΟΣ
29.Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών
Μ. Αντύπα 2, 41 222 ΛΑΡΙΣΑ
30.Σύνδεσμο Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων
Σοφοκλέους 7-9, 105 59 ΑΘΗΝΑ
31.Σύνδεσμο Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος, Λ. Συγγρού 137, 171 21 Ν. Σμύρνη
32.Σύνδεσμο Επαγγελματιών Διεθνών Οδικών Μεταφορών, Αχιλλέως 60 - 104 35
Αθήνα
33. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Διεθνών Οδικών Μεταφορών, Ευριπίδου
57-61,

105 64 Αθήνα, Φαξ 210 3413533
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34.Σωματείο Αυτοκινητιστών Ψυγείων Διεθνών Μεταφορών "Ιερή Ελιά", Ιερής Πύδνας 1,

118 55 Αθήνα

35. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ακτή Μιαούλη 8 5 - 1 0 5 38 Πειραιάς, Φαξ 210 4291 166
36.Διεθνή Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας, Κολοκοτρώνη 99, 185 35 Πειραιάς
37.Πανελλήνιο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, Ακτή Μιαούλη 17 - 19, 185 35 Πειραιάς
38.Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορ. Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσ/κη 39.Οργανισμό
Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.) Α.Ε., Μ. Αντύττα 86-88, 163 46 Ηλιούπολη
40.Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορ. Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη
41 .Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων, Ακτή Μιαούλη 81, 185 38 Πειραιάς 42.Πανελλήνιο
Ένωση Πλοιοκτητών Ατμοπλοϊκών Φορτηγών, Δ. Γούναρη 4, 185 31 Πειραιάς
43.Ενωση Μεσογειακών Φορτηγών, Ακτή Μιαούλη 81, 185 38 Πειραιάς
44.Διεθνή Ναυτική Ένωση, Κολοκοτρώνη 99, 185 35 Πειραιάς
45.Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), Καρόλου 1, 104 37 ΑΘΗΝΑ 46.Οργανισμό
Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.), Ακτή Μιαούλη 10, 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 47.Οργανισμό Λιμένος
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.), Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 540 00 Θεσσαλονίκη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ
κ. Ν. Βερναδάκη
2. Δ/νση υποστήριξης ΟΠΣΤ

3. .Δ/νσεις3η ,17η, 18η, 33η, Ε.Φ.Κ.
4. .Δ/νση 19η , Τμήματα Α΄, Γ΄, Δ΄και Τμ.Β΄( 20 α/φα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάσταση «πιλοτικών» και «συμμετεχόντων» κρατών μελών
Ονομασία Κράτους
μέλους (ΚΜ)

Συντομογραφία
Κράτους μέλους

Ημ/νία έναρξης
Ως τελωνεία
Ως τελωνεία
αναχώρησης/εισόδου
προορισμού/εξόδου
(Πιλοτικό ΚΜ)
(Συμμετέχον ΚΜ)
1/1/2007

Αυστρία

ΑΤ

Βέλγιο

ΒΕ

-

-

Βουλγαρία

BG

-

-

Κύπρος

CY

-

-

Δημοκρατία της Τσεχίας

CZ

15/9/2005

1/7/2005

Γερμανία

DE

-

-

Δανία

DK

-

1/7/2005

Εσθονία

ΕΕ

15-1-2008

15-1-2008

Ισπανία

ES

-

1/12/2005

Φινλανδία

FI

-

1-11-2006

Γαλλία

FR

-

1/2/2007

Ελλάδα

GR

1/12/2008

2/4/2007

Ουγγαρία

HU

1/8/2005

1/7/2005

Ιρλανδία

IE

-

1/7/2005

Ιταλία

IT

1/11/2005

1/7/2005

Λιθουανία

LT

27/7/2005

1/7/2005

Λουξεμβούργο

LU

-

-

Λετονία

LV

-

1/7/2005

Μάλτα

MT

-

-

Ολλανδία

NL

1/10/2006

1/10/2006

Πολωνία

PL

18/7/2005

1/7/2005

Πορτογαλία

PT

-

3/4/2006

Ρουμανία

RO

-

-

Σουηδία

SE

-

-

Σλοβενία

SI

29/8/2005

1/7/2005

1/7/2005

1/7/2005

Σλοβακία
Ηνωμένο Βασίλειο
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SK
UK

-

1/9/2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας
Θέση πεδίου NCTS/TIR

Περιεχόμενο θέσης δελτίου TIR

2, 8

Αποστολέας, Παραλήπτης (συνοδευτικά έγγραφα)
Χώρα/χώρες αναχώρησης (θέση 6 εξωφύλλου),
Χώρα/ χώρες αναχώρησης (θέση 5 φύλλου)
Χώρα/χώρες προορισμού (θέση 7 εξωφύλλου)
Χώρα/χώρες προορισμού (θέση 6 φύλλου)
Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (θέση 8 εξωφύλλου)
Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (θέση 7 φύλλου)
Πιστοποιητικό/ ά καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση
(θέση 9 εξωφύλλου)
Συνοδευτικά συνημμένα έγγραφα (θέση 8 φύλλου)
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου/ ων (θέση 10 εξωφύλλου)
Εμπορευματοκιβώτιο, δέματα σημεία και αριθμοί (θέση 9 φύλλου)

15α
17α
18
44
19 και 31
31
6 και 31
31
32
33
35
44
50
50
Δ
Γ (εμφανίζεται αυτόματα
στο σύστημα ο κωδικός)
Δ
MRN
53

Είδος δεμάτων (θέση 10 φύλλου)
Πλήθος δεμάτων (θέση 10 φύλλου)
Αναλυτική περιγραφή εμπορευμάτων (θέση 10 φύλλου) 1
Αριθμός είδους
Κωδικός Εναρμονισμένης ονοματολογίας
Μεικτό βάρος (θέση 11 φύλλου)
Αριθμός δελτίου TIR (θέση 1 φύλλου)
Κάτοχος δελτίου TIR (θέση 4 φύλλου)
Τόπος και ημερομηνία (θέση 14 φύλλου)
Αριθμός σφραγίδας και ταυτότητα (θέση 16 φύλλου)
Τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου (θέση 18 φύλλου)
Προθεσμία (θέση 20 φύλλου)
Αριθμός καταχώρησης τελωνείου αναχώρησης/ εισόδου (θέση 21
φύλλου)
Τελωνείο Προορισμού (θέση 22 φύλλου)

1

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης TIR στη θέση αυτή αναγράφεται η ένδειξη «Βαρέα και ογκώδη».
Αναγράφεται επίσης η ένδειξη T2L για τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 319 των
διατάξεων εφαρμογής ΚΑΝ (ΕΚ)2454/93.

------------------------TIR_NCTS_INSTRUCTIONS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ/TIR (NCTS/TIR)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ.

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

AAR C_AAR_SND

Γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης από το τελωνείο
αναχώρησης /εισόδου προς το τελωνείο προορισμού /
εξόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

Αυτόματη παραλαβή

AAR REQUEST
C_AAR_REQ

Αίτηση για γνωστοποίηση αναμενόμενης άφιξης από
το τελωνείο προσκόμισης (προορισμού/εξόδου) προς
την εθνική διοίκηση του κράτους μέλους αναχώρησης
/εισόδου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

Αυτόματη παραλαβή

IE03

AAR RESPONSE
C_AAR_RSP

Απάντηση σε αίτηση για γνωστοποίηση αναμενόμενης
άφιξης από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου στο
τελωνείο
προσκόμισης
(πραγματικό
τελωνείο
προορισμού/εξόδου)

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

Αυτόματη παραλαβή και
αυτόματη αποστολή από το
κεντρικό σύστημα.
Απάντηση στο ΙΕ02

IE06

ARRIVAL ADVICE
C_ARR_ADV

Γνωστοποίηση άφιξης από το τελωνείο προορισμού/
εξόδου προς το τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

Αυτόματη παραλαβή

IE10

CANCELLATION
NOTIFICATION
C_CAN_NOT

Γνωστοποίηση ακύρωσης της κίνησης διαμετακόμισης
με TIR από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου προς το
τελωνείο προορισμού / εξόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

Συνέχεια στο ΙΕ14.
Αυτόματη παραλαβή

IE01

IE02

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

DESTINATION
CONTROL RESULTS
(TYPE A OR B)
C_DES_CON

Αποτελέσματα ελέγχου κατά την άφιξη από το
τελωνείο
προσκόμισης
(πραγματικό
τελωνείο
προορισμού/εξόδου)
προς
το
τελωνείο
αναχώρησης/εισόδου

IE20

DISCREPANCIES
SOLVED
NOTIFICATION
C_DIS_SOL

Ειδοποίηση επίλυσης διαφοράς αποτελεσμάτων
ελέγχου από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου προς
το τελωνείο προορισμού/εξόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

IE24

FORWARDED
ARRIVAL ADVICE
C_FWD_ARR

Προώθηση γνωστοποίησης άφιξης κίνησης με TIR
από το τελωνείο αναχώρησης/ εισόδου προς το
τελωνείο προορισμού/εξόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

IE27

MOVEMENT QUERY
C_MVT_QUE

Αναζήτηση δεδομένων κίνησης με TIR από τελωνείο
αναζήτησης προς την εθνική διοίκηση του κράτους
μέλους αναχώρησης/εισόδου

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ

IE33

OTS DIVERSION
ARRIVAL ADVICE
C_OTS_DIV

Γνωστοποίηση
της
εκτροπής
στο
αναχώρησης/εισόδου από το δηλωθέν
προορισμού/εξόδου

IE38

RESPONSE TO
MOVEMENT QUERY
C_MVT_RSP

Απάντηση
αναζήτησης
δεδομένων
κίνησης
διαμετακόμισης
με
TIR
από
το
τελωνείο
αναχώρησης/εισόδου προς το τελωνείο αναζήτησης

IE59

CANCEL ENQUIRY
NOTIFICATION
C_CAN_ENQ

IE18

IE 63

RECOVERY
COMMUNICATION
C_REC_COM

τελωνείο
τελωνείο

Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου
προς το τελωνείο προορισμού/εξόδου και ενημερώνει
για την ακύρωση της έρευνας σχετικά με μια κίνηση
διαμετακόμισης με TIR
Αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου
προς το τελωνείο προορισμού/εξόδου και ενημερώνει
για την έναρξη διαδικασίας είσπραξης δασμών και
ακύρωση φόρων

ENQUIRY REQUEST
C_ENQ_REQ

Αποστολή αιτήματος έρευνας από το τελωνείο
αναχώρησης/εισόδου
προς
το
τελωνείο
προορισμού/εξόδου

IE105

ENQUIRY REMINDER
C_ENQ_REM

Αποστολή αιτήματος υπενθύμισης έρευνας από το
τελωνείο αναχώρησης/εισόδου προς το τελωνείο
προορισμού/εξόδου

IE 106

ENQUIRY RESPONSE
C_ENQ_NEG

IE 104

•
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•

Αποστολή απάντησης στο μήνυμα ΙΕ105 από το
τελωνείο προορισμού/εξόδου
Αποστολή
αιτήματος
συμπληρωματικών
πληροφοριών για την έρευνα που ξεκίνησε με το

ΔΗΛΩΘΕΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΝ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
(Χώρα, Κράτος
Μέλος της Ε.Ε.)

Συνέχεια στο ΙΕ18.

Αυτόματη παραλαβή

Αυτόματη παραλαβή,
εκτός αν περιέχει κείμενο

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ
ΙΕ27

Αυτόματη παραλαβή, εκτός αν
περιέχει κείμενο και αυτόματη
αποστολή, εκτός αν περιέχει
κείμενο

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
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μήνυμα ΙΕ105
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

IE111

AUTHORISED
CONSIGNEE QUERY
C_AUT_QUE

Αποστολή αιτήματος επιβεβαίωσης εγκεκριμένου
παραλήπτη από το τελωνείο αναχώρησης/εισόδου
προς το τελωνείο προορισμού

IE112

RESPONSE TO
AUTHORISED QUERY
C_AUT_RES

Αποστέλλεται από το τελωνείο προορισμού που έχει
λάβει το ΙΕ111 στο τελωνείο αναχώρησης/εισόδου και
αποτελεί απάντηση σ΄ αυτό

IE901

CANCELLATION
ACKNOWLEDGMENT
C_CAN_ACK

Βεβαίωση λήψης γνωστοποίησης ακύρωσης κίνησης
διαμετακόμισης με TIR από το τελωνείο προορισμού/
εξόδου προς το τελωνείο εισόδου/ αναχώρησης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΙΕ 10

STATUS REQUEST
C_STD_REQ

Αίτηση αποστολής της κατάστασης της κίνησης
διαμετακόμισης από το τελωνείο αναχώρησης/
εισόδου προς το τελωνείο προορισμού/ εξόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

STATUS RESPONSE
C_STD_RSP

Απάντηση αίτησης αποστολής της κατάστασης της
κίνησης διαμετακόμισης με TIR από το τελωνείο
προορισμού/ εξόδου προς το τελωνείο αναχώρησης/
εισόδου

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΙΕ904

IE904

IE905
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ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ή
ΕΞΟΔΟΥ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
ή
ΕΙΣΟΔΟΥ

Αυτόματη παραλαβή και
αυτόματη αποστολή

Αυτόματη παραλαβή

Αυτόματη αποστολή
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