
 

Όσον αφορά τις διατυπώσεις κοινοτικής διαμετακόμισης και προορισμού, 
υπογραμμίζεται το συμφέρον κάθε ενδιαφερομένου να ελέγχει το 
περιεχόμενο της διασάφησής του προτού να την υπογράφει και να την 
καταθέτει στο τελωνείο. Ιδίως, κάθε διαφορά που διαπιστώνει ο 
ενδιαφερόμενος μεταξύ των εμπορευμάτων που επιθυμεί να διασαφήσει 
και των στοιχείων που ήδη αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα έντυπα 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανακοινώνεται αμέσως από 
αυτόν στην τελωνειακή υπηρεσία. Σ' αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο η 
διασάφηση να συντάσσεται σε νέα έντυπα. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου III, όταν μια θέση δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται δεν πρέπει να φέρει καμία ένδειξη ή σημείο. 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

▼M35 
Α. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ (Ή ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ 

ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ), ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ, 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ/Ή ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

▼M24 

Θέση 1: Διασάφηση 

Στην πρώτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται 
για το σκοπό αυτό στο παράρτημα 38. 

Στη δεύτερη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον τύπο της δήλωσης σύμφωνα με 
τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο 
παράρτημα 38. 

Στην τρίτη υποδιαίρεση, αναφέρατε τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται 
για το σκοπό αυτό στο παράρτημα 38. 

Θέση 2: Αποστολέας/εξαγωγέας 

▼M33 
Σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 16. Εάν 
ο αποστολέας/εξαγωγέας δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή 
ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση. 

▼M24 
Ο ορισμός του «εξαγωγέα» για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, 
είναι αυτός που δίδεται στην κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία. Ο 
αποστολέας είναι η επιχείρηση που εκτελεί χρέη εξαγωγέα στις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 206 παράγραφος 3. 

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη 
διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου. 

Σε περίπτωση περισσότερων αποστολέων/εξαγωγέων τα κράτη μέλη έχουν 
την ευχέρεια να προβλέπουν την αναγραφή της μνείας «Διάφοροι» στη θέση 
αυτή, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να επισυνάπτεται στη διασάφηση ο 
κατάλογος των αποστολέων/εξαγωγέων. 

Θέση 3: Έντυπα 

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό της δέσμης και το συνολικό αριθμό των 
χρησιμοποιούμενων δεσμών (έντυπα και συμπληρωματικά έντυπα μαζί). Για 
παράδειγμα, αν προσκομίζεται ένα έντυπο EX και δύο έντυπα EX/c, 
σημειώσατε στο έντυπο EX 1/3, στο πρώτο έντυπο EX/c 2/3 και στο 
δεύτερο έντυπο EX/c 3/3. 
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5. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2454/1993)



 

Όταν η διασάφηση απαρτίζεται από δύο σύνολα τεσσάρων αντιτύπων αντί 
για ένα σύνολο οκτώ αντιτύπων, αυτά τα δύο σύνολα θεωρούνται ότι 
αποτελούν ένα και μόνο, όσον αφορά το πλήθος των αντιτύπων. 

Θέση 4: Πίνακες φόρτωσης 

Αναφέρατε αριθμητικά το πλήθος των πινάκων φόρτωσης, που ενδεχομένως 
επισυνάπτονται, ή τον αριθμό των περιγραφικών πινάκων εμπορικού 
χαρακτήρα, όπως αυτοί εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. 

Θέση 5: Είδη 

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των ειδών που δηλώνει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε όλα τα έντυπα, περιλαμβανομένων και των 
συμπληρωματικών (ή σε πίνακες φόρτωσης ή σε πίνακες εμπορικού 
χαρακτήρα), που χρησιμοποιούνται. Ο αριθμός των ειδών αντιστοιχεί στον 
αριθμό των θέσεων 31 που πρέπει να συμπληρώνονται. 

Θέση 6: Σύνολο δεμάτων 

Σημειώσατε αριθμητικά το συνολικό αριθμό των δεμάτων που αποτελούν τη 
συγκεκριμένη αποστολή. 

Θέση 7: Αριθμός αναφοράς 

Η μνεία αυτή αφορά το στοιχείο αναφοράς που προσδίδει το 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε εμπορικό επίπεδο στη συγκεκριμένη 
αποστολή. Αυτή μπορεί να έχει τη μορφή ενιαίου αριθμού αναφοράς 
αποστολών (RUE) ( 1 ). 

Θέση 8: Παραλήπτης 

Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη 
διεύθυνση του ή των προσώπων, στα οποία πρέπει να παραδοθούν τα 
εμπορεύματα. ►M35 __________ ◄ 

▼M33 
Όταν απαιτείται αριθμός αναγνώρισης, σημειώσατε τον αριθμό EORI που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 16. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί 
αριθμός EORI στον παραλήπτη, σημειώσατε τον αριθμό που απαιτείται 
βάσει της νομοθεσίας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

▼M24 
Σε περίπτωση περισσότερων παραληπτών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν ότι στη συγκεκριμένη θέση αναγράφεται η μνεία «Διάφοροι», 
ενώ ταυτόχρονα επισυνάπτεται στη διασάφηση κατάσταση των 
παραληπτών. 

Θέση 14: Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος 

▼M33 
Σημειώσατε τον αριθμό EORI που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 16. Εάν 
ο διασαφιστής/αντιπρόσωπος δεν διαθέτει αριθμό EORI, η τελωνειακή αρχή 
ενδέχεται να χορηγήσει αριθμό ad hoc για τη συγκεκριμένη διασάφηση. 

▼M24 
Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία και την πλήρη 
διεύθυνση του ενδιαφερομένου προσώπου. 

Σε περίπτωση ταυτοπροσωπίας μεταξύ διασαφιστή και εξαγωγέα (ή 
ενδεχομένως αποστολέα), σημειώσατε «εξαγωγέας» (ή ενδεχομένως 
«αποστολέας»). 
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( 1 ) Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας σχετικά με τον ενιαίο αριθμό 
αναφοράς αποστολών (RUE) για τελωνειακούς σκοπούς (30 Ιουνίου 2001).



 

Για τον καθορισμό του διασαφιστή ή της ιδιότητας του αντιπροσώπου, 
παρέχεται κοινοτικός κωδικός σύμφωνα με το παράρτημα 38. 

Θέση 15: Χώρα αποστολής/εξαγωγής 

Ως προς τις διατυπώσεις των εξαγωγών, «το πραγματικό κράτος μέλος 
εξαγωγής» είναι το κράτος μέλος από το οποίο απεστάλησαν αρχικά τα 
εμπορεύματα με σκοπό να εξαχθούν, εφόσον ο εξαγωγέας δεν είναι 
εγκατεστημένος στο κράτος μέλος εξαγωγής. Το κράτος μέλος εξαγωγής 
θα είναι το ίδιο με το πραγματικό κράτος μέλος εξαγωγής, εφόσον δεν 
εμπλέκεται στη διαδικασία κανένα άλλο κράτος μέλος. 

Αναγράψατε στη θέση 15α το κράτος μέλος από το οποίο εξάγονται τα 
εμπορεύματα (ή έχουν ενδεχομένως αποσταλεί) σύμφωνα με τον κοινοτικό 
κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38. Όσον αφορά τη 
διαμετακόμιση, αναγράψατε στη θέση 15 το κράτος μέλος από το οποίο 
αποστέλλονται τα εμπορεύματα. 

Θέση 17: Χώρα προορισμού 

Στη θέση 17α, αναγράψατε σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που 
προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38, τον κωδικό που αντιστοιχεί στην 
τελευταία χώρα προορισμού που ήταν γνωστή κατά τη στιγμή της 
εξαγωγής, προς την οποία πρέπει να εξαχθούν τα εμπορεύματα. 

Θέση 18: Ταυτότητα και εθνικότητα του μεταφορικού μέσου κατά την 
αναχώρηση 

Σημειώσατε την ταυτότητα του μεταφορικού μέσου, στο οποίο φορτώνονται 
απευθείας τα εμπορεύματα κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την 
εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση και στη συνέχεια την εθνικότητα του εν λόγω 
μεταφορικού μέσου (ή εκείνη του μέσου που εξασφαλίζει την ώθηση του 
συνόλου αν υπάρχουν περισσότερα μεταφορικά μέσα), σύμφωνα με τον 
κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιείται ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο με 
διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, αναφέρατε τον αριθμό κυκλοφορίας του 
ρυμουλκού και εκείνον του ρυμουλκούμενου, καθώς και την εθνικότητα του 
ρυμουλκού. 

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να 
αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την ταυτότητα: 

Τρόπος μεταφοράς Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας 

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή 
μεταφορά 

Όνομα του πλοίου 

Αεροπορική μεταφορά Αριθμός και ημερομηνία πτήσης 
(σε περίπτωση έλλειψης του 
αριθμού πτήσης, αναφέρατε τον 
αριθμό κυκλοφορίας του 
αεροσκάφους) 

Οδική μεταφορά Αριθμός κυκλοφορίας του 
οχήματος 

Σιδηροδρομική μεταφορά Αριθμός βαγονιού 

▼M26 
▼C14 

Εντούτοις για τις πράξεις διαμετακόμισης, όταν τα εμπορεύματα 
μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν 
με οδικά οχήματα, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν στον κύριο 
υπόχρεο να αφήνει κενή αυτή τη θέση όταν για λόγους διαχείρισης δεν είναι 
διαθέσιμες στο σημείο αναχώρησης οι πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητα και την εθνικότητα του μεταφορικού μέσου τη στιγμή που 
καταρτίζεται η δήλωση διαμετακόμισης, υπό τον όρο ότι οι τελωνειακές 
αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 
με αυτά τα μεταφορικά μέσα θα εγγραφούν στην συνέχεια στη θέση 55. 
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Θέση 19: Εμπορευματοκιβώτιο (Ε) 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά 
στο παράρτημα 38, την κατάσταση κατά τη διέλευση των εξωτερικών 
συνόρων της Κοινότητας, όπως αυτή παρουσιάζεται κατά τη διεκπεραίωση 
των διατυπώσεων εξαγωγής ή διαμετακόμισης. 

Θέση 20: Όροι παράδοσης 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κωδικούς και την κοινοτική 
κατανομή που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στο παράρτημα 38, τα 
στοιχεία που αναφέρονται σε ορισμένες ρήτρες της εμπορικής σύμβασης. 

Θέση 21: Ταυτότητα και εθνικότητα ενεργού μεταφορικού μέσου που 
διέρχεται τα σύνορα 

Αναγράψατε την εθνικότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται 
τα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, όπως αυτή είναι γνωστή κατά τη 
διεκπεραίωση των διατύπωσεων σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που 
προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38. 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς ή αν 
χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός μεταφορικά μέσα, το ενεργό 
μεταφορικό μέσο είναι εκείνο που εξασφαλίζει την έλξη του όλου 
μεταφορικού μέσου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση φορτηγού επί πλοίου, 
το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το πλοίο· Σε περίπτωση ρυμουλκού και 
ρυμουλκούμενου, το ενεργό μεταφορικό μέσο είναι το ρυμουλκό. 

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο, είναι δυνατό να 
αναγράφονται οι παρακάτω μνείες όσον αφορά την ταυτότητα: 

Τρόπος μεταφοράς Τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας 

Θαλάσσια και εσωτερική πλωτή 
μεταφορά 

Όνομα του πλοίου 

Αεροπορική μεταφορά Αριθμός και ημερομηνία πτήσης 
(σε περίπτωση έλλειψης του 
αριθμού πτήσης, αναφέρατε τον 
αριθμό κυκλοφορίας του 
αεροσκάφους) 

Οδική μεταφορά Αριθμός κυκλοφορίας του 
οχήματος 

Σιδηροδρομική μεταφορά Αριθμός βαγονιού 

Θέση 22: Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου 

Στην πρώτη υποδιαίρεση της θέσης αυτής αναγράφεται το νόμισμα που 
αναφέρεται στο τιμολόγιο, σύμφωνα με τον κωδικό που προβλέπεται 
σχετικά στο παράρτημα 38. 

Η δεύτερη υποδιαίρεση περιέχει το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο για 
το σύνολο των δηλωθέντων εμπορευμάτων. 

Θέση 23: Τιμή συναλλάγματος 

Στη θέση αυτή αναγράφεται η ισχύουσα τιμή μετατροπής του νομίσματος 
του τιμολογίου σε νόμισμα του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

▼M40 
Θέση 24: Φύση εμπορικής πράξης 

αναφέρατε το είδος της συναλλαγής με τη μορφή των σχετικών κωδικών 
του παραρτήματος 38. 
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Θέση 25: Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά 
στο παράρτημα 38, τον τρόπο μεταφοράς, που αντιστοιχεί στο ενεργό 
μεταφορικό μέσο με το οποίο αναμένεται ότι τα εμπορεύματα θα 
εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 

Θέση 26: Μέσο εσωτερικής μεταφοράς 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά 
στο παράρτημα 38, το είδος του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται 
κατά την αναχώρηση. 

Θέση 27: Τόπος φόρτωσης 

Σημειώσατε, με τον προβλεπόμενο ενδεχομένως κωδικό, τον τόπο που είναι 
γνωστός κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων ως ο τόπος φόρτωσης των 
εμπορευμάτων στο ενεργό μεταφορικό μέσο, επί του οποίου θα διέλθουν τα 
σύνορα της Κοινότητας. 

Θέση 29: Τελωνείο εξόδου 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται σχετικά 
στο παράρτημα 38, το τελωνείο από το οποίο προβλέπεται ότι τα 
εμπορεύματα θα εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. 

Θέση 30: Θέση των εμπορευμάτων 

Σημειώσατε τον ακριβή χώρο, στον οποίο είναι δυνατό να εξεταστούν τα 
εμπορεύματα. 

Θέση 31: Δέματα και περιγραφή των εμπορευμάτων· σήματα και 
αριθμοί — αριθμός(-οί) εμπορευματοκιβωτίου(-ων) — 
αριθμός και φύση 

Σημειώσατε τα σήματα, τους αριθμούς, τον αριθμό και τη φύση των 
δεμάτων ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων εμπορευμάτων, 
αναφέρατε τον αριθμό των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της 
διασάφησης καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
ταυτότητάς τους. Η περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνει τη συνήθη 
εμπορική ονομασία αυτών. Όταν η θέση 33, «κωδικός εμπορευμάτων», 
πρέπει να συμπληρωθεί, η ονομασία αυτή πρέπει να εκφράζεται με όρους 
αρκετά σαφείς, ώστε να επιτρέπει την κατάταξη των εμπορευμάτων. Στη 
θέση αυτή πρέπει, επίσης, να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτεί 
ενδεχομένως η ειδική νομοθεσία. Η φύση των δεμάτων αναγράφεται 
σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό 
στο παράρτημα 38. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται εμπορευματοκιβώτιο, πρέπει στη 
συγκεκριμένη θέση να αναφέρονται επίσης τα σήματα για την αναγνώριση 
αυτού. 

Θέση 32: Αριθμός είδους 

Σημειώσατε τον αύξοντα αριθμό του εν λόγω είδους σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό των ειδών που διασαφίζονται με τα χρησιμοποιούμενα 
έντυπα, περιλαμβανομένων των συμπληρωματικών, που καθορίζονται στη 
θέση 5. 

Θέση 33: Κωδικός εμπορευμάτων 

Αναφέρατε τον κωδικό αριθμό που αντιστοιχεί στο σχετικό εμπόρευμα, 
όπως καθορίζεται στο παράρτημα 38. 
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Θέση 34: Κωδικός χώρας καταγωγής 

Σ' αυτή την περίπτωση, αναγράψατε, σύμφωνα με τον κοινοτικό κωδικό που 
προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38, τη χώρα καταγωγής όπως 
καθορίζεται στον τίτλο ΙΙ του κώδικα. 

Στη θέση 34β αναγράψατε την περιοχή αποστολής ή παραγωγής των 
σχετικών εμπορευμάτων. 

Θέση 35: Μεικτή μάζα (kg) 

Αναφέρατε τη μεικτή μάζα, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, των 
εμπορευμάτων που περιγράφονται στην αντίστοιχη θέση 31. Η μεικτή 
μάζα είναι η σωρευμένη μάζα του εμπορεύματος και όλων των 
συσκευασιών του, εξαιρουμένων των υλικών μεταφοράς και ιδίως των 
εμπορευματοκιβωτίων. 

Όταν η δήλωση διαμετακόμισης αφορά περισσότερα του ενός είδη 
εμπορευμάτων, αρκεί η αναφορά της συνολικής μεικτής μάζας στην 
πρώτη θέση 35, ενώ δεν απαιτείται η συμπλήρωση των λοιπών θέσεων 
35. Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν τον κανόνα αυτό σε όλες τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στις στήλες Α έως Ε και Ζ του πίνακα του 
τίτλου Ι, Β. 

Όταν η μεικτή μάζα είναι μεγαλύτερη του 1 kg και περιλαμβάνει κλάσμα 
της μονάδας (kg), επιτρέπεται η παρακάτω στρογγυλοποίηση: 

— από 0,001 έως 0,499: στρογγυλοποίηση στην κατώτερη μονάδα (kg), 

— από 0,5 έως 0,999: στρογγυλοποίηση στην ανώτερη μονάδα (kg). 

Όταν η μεικτή μάζα είναι κατώτερη από 1 kg, είναι σκόπιμο να αναφέρεται 
με τον τύπο «0,xyz» (π.χ.: αναγράψατε «0,654» για δέμα 654 γραμμαρίων). 

Θέση 37: Καθεστώς 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται στο 
παράρτημα 38, το καθεστώς, για το οποίο διασαφίζονται τα εμπορεύματα. 

Θέση 38: Καθαρήμάζα (kg) 

Σημειώσατε την καθαρή μάζα, σε χιλιόγραμμα, των εμπορευμάτων που 
περιγράφονται στη αντίστοιχη θέση 31. Η καθαρή μάζα είναι η μάζα του 
εμπορεύματος αφού αφαιρεθεί κάθε συσκευασία. 

Θέση 40: Συνοπτική διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο 

Αναγράψατε σύμφωνα με τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται 
σχετικά στο παράρτημα 38, τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που 
προηγούνται της εξαγωγής σε τρίτη χώρα ή, ενδεχομένως, της αποστολής 
σε κράτος μέλος. 

Εφόσον η διασάφηση αφορά εμπορεύματα που επανεξάγονται μετά από τη 
λήξη του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης σε αποθήκη τύπου Β, 
αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης υπαγωγής των 
εμπορευμάτων στο καθεστώς. 

Όταν πρόκειται για διασάφηση υπαγωγής στο καθεστώς κοινοτικής 
διαμετακόμισης, αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς του προηγούμενου 
τελωνειακού προορισμού ή των αντίστοιχων τελωνειακών παραστατικών. 
Αν, στο πλαίσιο μη ηλεκτρονικών διαδικασιών διαμετακόμισης, απαιτείται 
η αναφορά περισσότερων του ενός στοιχείων τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να προβλέπουν την αναγραφή της μνείας «Διάφορα» σ' αυτή 
τη θέση και να επισυνάπτουν τον κατάλογο των σχετικών αναφορών στη 
δήλωση διαμετακόμισης. 
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Θέση 41: Συμπληρωματικές μονάδες μέτρησης 

Σημειώσατε, κατά περίπτωση, για το αντίστοιχο είδος την ποσότητα 
εκφρασμένη στη μονάδα μέτρησης που προβλέπεται στην ονοματολογία 
εμπορευμάτων. 

Θέση 44: Ειδικές μνείες/Προσκομιζόμενα έγγραφα/Πιστοποιητικά και 
άδειες 

▼M40 
Αναφέρατε με τη μορφή των κοινοτικών κωδικών που προβλέπονται 
σχετικά στο παράρτημα 38, αφενός τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά περίπτωση και αφετέρου τα 
στοιχεία των εγγράφων που προσκομίζονται προς υποστήριξη της 
διασάφησης, συμπεριλαμβανομένου του αύξοντα αριθμού των ενδεχομένων 
αντιτύπων ελέγχου T5 ή των αριθμών αναγνώρισης. 

▼M24 
Η υποδιαίρεση «Κωδικός Ειδικής Μνείας (ΕΜ)» δεν πρέπει να 
συμπληρώνεται. 

Όταν η διασάφηση επανεξαγωγής που επιφέρει τη λήξη του καθεστώτος 
τελωνειακής αποταμίευσης κατατίθεται σε τελωνείο διαφορετικό από το 
τελωνείο ελέγχου, αναγράψατε την πλήρη ονομασία και διεύθυνση του 
τελωνείου ελέγχου. 

Οι διασαφήσεις που συντάσσονται στα κράτη μέλη και παρέχουν κατά τη 
μεταβατική περίοδο της καθιέρωσης του ευρώ στους οικονομικούς φορείς 
τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση της νομισματικής μονάδας ευρώ για 
τη σύνταξη των διασαφήσεων, περιλαμβάνουν στη θέση αυτή, κατά 
προτίμηση στην υποδιαίρεση που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία, την 
ένδειξη της χρησιμοποιούμενης νομισματικής μονάδας —εθνικής μονάδας 
ή ευρώ—. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η σχετική μνεία δεν 
αναγράφεται παρά μόνο στη θέση 44 του πρώτου εμπορεύματος της 
διασάφησης. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω στοιχείο θεωρείται ότι 
ισχύει για όλα τα επιμέρους εμπορεύματα της διασάφησης. 

Η ανωτέρω ένδειξη αποτελείται από τον κωδικό ISO alpha-3 των 
νομισμάτων (ISO 4217). 

Θέση 46: Στατιστική αξία 

Αναγράφεται το ποσό της στατιστικής αξίας, εκφρασμένο στη νομισματική 
μονάδα της οποίας ο κωδικός εμφαίνεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, 
ελλείψει της μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του 
κράτους μέλους στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. 

Θέση 47: Υπολογισμός των επιβαρύνσεων 

Αναφέρατε τη βάση της επιβάρυνσης (αξία, βάρος ή άλλες). Σε κάθε 
γραμμή πρέπει ενδεχομένως να αναφέρονται, σύμφωνα με τον κοινοτικό 
κωδικό που προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38: 

— το είδος της επιβάρυνσης (ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.), 

— η βάση της επιβάρυνσης, 

— ο εφαρμοζόμενος φορολογικός συντελεστής, 

— το οφειλόμενο ποσό της εν λόγω επιβάρυνσης, 

— ο επιλεγόμενος τρόπος πληρωμής (ΤΠ). 

Τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα θέση εκφράζονται στο νόμισμα, ο 
κωδικός του οποίου αναγράφεται ενδεχομένως στη θέση 44 ή, ελλείψει της 
μνείας ενός τέτοιου κωδικού στη θέση 44, στο νόμισμα του κράτους μέλους 
στο οποίο διενεργούνται οι διατυπώσεις εξαγωγής. 
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Θέση 48: Αναστολή πληρωμής 

Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς της σχετικής άδειας· ως 
αναστολή πληρωμής νοείται εδώ η αναστολή στο πλαίσιο τόσο του 
συστήματος αναστολής της ταμιευτικής πληρωμής των δασμών όσο και 
του συστήματος φορολογικής πίστωσης. 

Θέση 49: Προσδιορισμός της αποθήκης 

Αναγράψατε τα στοιχεία αναφοράς της αποθήκης σύμφωνα με τον 
κοινοτικό κωδικό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτημα 38. 

Θέση 50: Κύριος υπόχρεος 

►M33 Σημειώσατε το ονοματεπώνυμο ή την πλήρη εταιρική επωνυμία και 
διεύθυνση του κύριου υπόχρεου, καθώς και τον αριθμό EORI που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο 16. Εφόσον αναφέρεται ο αριθμός EORI, 
τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την υποχρέωση να 
αναφέρονται το ονοματεπώνυμο ή η πλήρης εταιρική επωνυμία και 
διεύθυνση. ◄ Αναφέρατε, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμο ή την 
εταιρική επωνυμία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, που υπογράφει 
για λογαριασμό του κυρίου υποχρέου. 

Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν όσον αφορά 
τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που φυλάσσεται στο 
τελωνείο αναχώρησης πρέπει να φέρει χειρόγραφη υπογραφή του 
ενδιαφερομένου προσώπου. Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό 
πρόσωπο, ο υπογράφων πρέπει να αναφέρει μετά την υπογραφή του το 
ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του. 

Σε περίπτωση εξαγωγής, ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπός του δύναται να 
αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση μεσάζοντα εγκατεστημένου στην 
περιφέρεια του τελωνείου εξόδου, στον οποίον μπορεί να επιστραφεί το 
θεωρημένο από το τελωνείο εξόδου αντίτυπο αριθ. 3. 

Θέση 51: Προβλεπόμενα τελωνεία διέλευσης (και χώρες) 

Αναφέρατε τον κωδικό του προβλεπόμενου τελωνείου εισόδου σε κάθε 
χώρα της ΕΖΕΣ, μέσω της οποίας προβλέπεται η διέλευση της μεταφοράς, 
καθώς και το τελωνείο εισόδου από το οποίο τα εμπορεύματα 
επανεισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αφού διέλθουν 
από το έδαφος χώρας της ΕΖΕΣ ή, όταν η μεταφορά πρέπει να διέλθει 
από έδαφος άλλο από εκείνο της Κοινότητας και χώρας της ΕΖΕΣ, το 
τελωνείο εξόδου από το οποίο η μεταφορά εγκαταλείπει την Κοινότητα 
και το τελωνείο εισόδου από το οποίο επανέρχεται σ' αυτή. 

Αναγράψατε τα ενδιαφερόμενα τελωνεία, σύμφωνα με τον κωδικό που 
προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο παράρτημα 38. 

Θέση 52: Εγγύηση 

Σημειώσατε, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κωδικούς που προβλέπονται 
σχετικά στο παράρτημα 38, το είδος της εγγύησης ή της απαλλαγής από 
την εγγύηση που αφορά τη συγκεκριμένη πράξη καθώς και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, τον αριθμό του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή 
απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης ή τον αριθμό του τίτλου 
μεμονωμένης εγγύησης και, κατά περίπτωση, το τελωνείο εγγύησης. 

▼M40 
Στις περιπτώσεις που η συνολική εγγύηση, η απαλλαγή από την υποχρέωση 
σύστασης εγγύησης ή η μεμονωμένη εγγύηση δεν ισχύει για μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες, να προστεθούν μετά τη φράση «δεν 
ισχύει» οι κωδικοί του παραρτήματος 38 για την (τις) σχετική(-ές) χώρα(-ες) 

— τα εκτός ΕΕ συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την κοινή 
διαμετακόμιση και την απλούστευση των διατυπώσεων στις 
εμπορευματικές συναλλαγές, 

— Ανδόρα, 

— Άγιο Μαρίνο. 
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Οι μεμονωμένες εγγυήσεις με τη μορφή κατάθεσης χρηματικού ποσού ή με 
χρήση τίτλων μεμονωμένης εγγύησης ισχύουν για όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη των Συμβάσεων για την κοινή διαμετακόμιση και την απλούστευση 
των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές. 

▼M24 

Θέση 53: Τελωνείο προορισμού (και χώρα) 

Αναφέρατε το τελωνείο όπου πρέπει να προσκομιστούν τα εμπορεύματα για 
να περατωθεί η πράξη κοινοτικής διαμετακόμισης σύμφωνα με τον κωδικό 
που προβλέπεται σχετικά στο παράρτημα 38. 

Θέση 54: Τόπος και ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο του 
διασαφιστή ή του αντιπροσώπου του 

Αναγράψατε τον τόπο και την ημερομηνία κατάρτισης της διασάφησης. 

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που θα θεσπιστούν σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση της πληροφορικής, το αντίτυπο που προορίζεται για το 
τελωνείο εξαγωγής (ή ενδεχομένως αποστολής) πρέπει να φέρει χειρόγραφη 
υπογραφή του ενδιαφερομένου και στη συνέχεια το ονοματεπώνυμό του. 
Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων 
πρέπει να αναφέρει, μετά την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του, 
την ιδιότητά του. 

Β. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα εγκαταλείπουν το τελωνείο εξαγωγής 
ή/και αναχώρησης ως τη στιγμή που φθάνουν στο τελωνείο προορισμού, 
ενδέχεται να χρειαστεί να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία στα αντίτυπα, που 
συνοδεύουν τα εμπορεύματα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη μεταφορά και 
πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο από το μεταφορέα που είναι 
υπεύθυνος για το μεταφορικό μέσο, επί του οποίου φορτώθηκαν 
απευθείας τα εμπορεύματα, ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών 
πράξεων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να γράφονται με το χέρι με 
ευανάγνωστα γράμματα. Στην περίπτωση αυτή, τα έντυπα πρέπει να 
συμπληρώνονται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. 

Τα εν λόγω στοιχεία που αποτυπώνονται μόνο στα αντίτυπα αριθ. 4 και 5, 
αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

— Μεταφορτώσεις: συμπληρώνεται η θέση 55. 

Θέση 55: Μεταφορτώσεις 

Οι τρεις πρώτες γραμμές της θέσης αυτής πρέπει να συμπληρωθούν από το 
μεταφορέα όταν, κατά τη συγκεκριμένη μεταφορά, τα εν λόγω εμπορεύματα 
μεταφορτώνονται από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο ή από ένα 
εμπορευματοκιβώτιο σε άλλο. 

Ο μεταφορέας πραγματοποιεί τη μεταφόρτωση μόνον αφού λάβει την άδεια 
των τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους όπου πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση. 

Σε περίπτωση που οι τελωνειακές αρχές κρίνουν ότι η πράξη 
διαμετακόμισης μπορεί να συνεχιστεί κανονικά και αφού λάβουν, κατά 
περίπτωση, τα αναγκαία μέτρα, θεωρούν τα αντίτυπα αριθ. 4 και 5 της 
δήλωσης διαμετακόμισης. 

— Λοιπά περιστατικά: συμπληρώνεται η θέση 56. 

Θέση 56: Λοιπά περιστατικά κατά τη μεταφορά 

Θέση που συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις, που ισχύουν για 
την κοινοτική διαμετακόμιση. 

Εξάλλου, όταν, ενώ τα εμπορεύματα φορτώθηκαν σε ημιρυμουλκούμενο, 
πραγματοποιείται κατά τη μεταφορά αλλαγή μόνο του ρυμουλκού (χωρίς 
συνεπώς τα εμπορεύματα να υποβάλλονται σε εργασίες ή να 
μεταφορτώνονται), αναφέρεται στη θέση αυτή ο αριθμός κυκλοφορίας του 
νέου ρυμουλκού. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται θεώρηση των 
αρμόδιων αρχών. 
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Σιδηροδρομικές μεταφορές: αναγράφεται ο αριθμός της αμαξοστοιχίας. 
Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση συνδυασμένης 
μεταφοράς, όπου εφαρμόζεται. 

Κωδικός πρώτου τόπου άφιξης 

Προσδιορισμός του πρώτου τόπου άφιξης στο τελωνειακό έδαφος. 
Πρόκειται για λιμένα στις θαλάσσιες μεταφορές, αερολιμένα στις 
αερομεταφορές και για συνοριακό σταθμό στις οδικές μεταφορές. 

Ο κωδικός αυτός πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: UN/LOCODE 
(an..5) + εθνικός κωδικός (an..6). 

Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές: ο κωδικός πρέπει να έχει τη 
μορφή που προβλέπεται για τα τελωνεία στο παράρτημα 38. 

▼M33 
Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του δηλωθέντος 
πρώτου τελωνείου εισόδου. 

Κωδικός πραγματικού πρώτου τόπου άφιξης 

Αίτηση εκτροπής: πρέπει να παρέχεται ο κωδικός του πραγματικού 
πρώτου τελωνείου εισόδου. 

Κωδικός χώρας του δηλωθέντος πρώτου τελωνείου εισόδου 

Αίτηση εκτροπής: Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που 
προβλέπονται στο παράρτημα 38 για τη θέση 2 του ΕΔΕ. 

▼M29 
Ημερομηνία και ώρα άφιξης στον πρώτο τόπο άφιξης στο τελωνειακό 
έδαφος 

Ημερομηνία και ώρα/προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα άφιξης του 
μεταφορικού μέσου στον πρώτο αερολιμένα (για τις αεροπορικές 
μεταφορές), στον πρώτο συνοριακό σταθμό (για τις οδικές μεταφορές) 
και στον πρώτο λιμένα (για τις θαλάσσιες μεταφορές),•θα χρησιμοποιείται 
κωδικός n12 (CCYYMMDDHHMM). Θα αναγράφεται η τοπική ώρα του 
πρώτου τόπου άφιξης. 

▼M33 
Αίτηση εκτροπής: Οι εν λόγω πληροφορίες περιορίζονται στην 
ημερομηνία· χρησιμοποιείται ο κωδικός n8 (ΑΑΕΕΜΜΗΗ). 

▼M29 
Κωδικός/(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης 

Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων 
διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της αρχικής χώρας αναχώρησης και 
του τελικού προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης 
και τελικού προορισμού των εμπορευμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 
οι κωδικοί που προβλέπονται στο παράρτημα 38 για τη θέση 2 του ΕΔΕ. 
Η πληροφορία αυτή παρέχεται στο βαθμό που είναι γνωστή. 

▼M33 
Συνοπτικές διασαφήσεις εξόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές 
αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα τελικού προορισμού των 
εμπορευμάτων. 

Συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου για ταχυμεταφορές — ταχυδρομικές 
αποστολές: αναγράφεται μόνον η χώρα αρχικής αναχώρησης των 
εμπορευμάτων. 

▼M29 
Κωδικός νομίσματος 

Κωδικός που προβλέπεται στο παράρτημα 38 για τη θέση 22 του ΕΔΕ για 
το νόμισμα στο οποίο έχει εκδοθεί το εμπορικό τιμολόγιο. 
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Τιμή είδους 

Η τιμή του συγκεκριμένου είδους της διασάφησης. Η πληροφορία αυτή 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον «κωδικό νομίσματος», όπου είναι 
απαραίτητο για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών. 

Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο για 
τις απλουστευμένες διασαφήσεις και για τον τελωνισμό στις 
εγκαταστάσεις του εισαγωγέα, όταν οι όροι των αδειών οι οποίες 
σχετίζονται με τις εν λόγω διαδικασίες τους επιτρέπουν να λαμβάνουν 
το συγκεκριμένο στοιχείο με τη συμπληρωματική διασάφηση. 

[Σχετ.: θέση 42 του ΕΔΕ] 

Αριθμός αναφοράς για τις απλουστευμένες διαδικασίες 

Είναι ο αριθμός αναφοράς εγγραφής στα λογιστικά βιβλία για τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 266 και 285α. Τα κράτη 
μέλη έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο, εφόσον 
υπάρχουν άλλα ικανοποιητικά συστήματα εντοπισμού/παρακολούθησης 
των αποστολών. 

Ειδικές μνείες 

Εισάγεται ο κωδικός 10100 όταν εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού αριθ. 1147/2002 ( 1 ) (εμπορεύματα που εισάγονται με 
πιστοποιητικό καταλληλότητας πτήσεων). 

[Σχετ.: θέση 44 του ΕΔΕ] 

Αριθμός άδειας 

Αριθμός της άδειας για τις απλουστευμένες διαδικασίες. Τα κράτη μέλη 
έχουν την ευχέρεια να μην απαιτούν αυτό το στοιχείο εφόσον είναι 
πεπεισμένα ότι τα μηχανογραφικά τους συστήματα είναι σε θέση να 
αντλήσουν τη συγκεκριμένη πληροφορία με βεβαιότητα από άλλα 
στοιχεία της διασάφησης, όπως π.χ. ο αριθμός αναγνώρισης του 
συναλλασσόμενου. 

Κωδικός επικίνδυνων εμπορευμάτων των ΗΕ 

Ο κωδικός των Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώριση των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (UNDG) είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός (n4) που 
ορίζεται μέσα στα Ηνωμένα Έθνη για τις ουσίες και τα είδη που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικίνδυνων εμπορευμάτων που 
μεταφέρονται συνηθέστερα. 

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον συντρέχει 
περίπτωση. 

Αριθμός μολυβδοσφραγίδας ( 2 ) 

Οι αριθμοί αναγνώρισης των μολυβδοσφραγίδων που τίθενται στον 
εξοπλισμό μεταφοράς, όπου χρησιμοποιούνται. 

Κωδικός τρόπου πληρωμής των εξόδων μεταφοράς 

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί: 

A Πληρωμή τοις μετρητοίς 

B Πληρωμή με πιστωτική κάρτα 

C Πληρωμή με επιταγή 

D Άλλοι τρόποι πληρωμής (π.χ. με απευθείας χρέωση σε λογαριασμό 
μετρητών) 

H Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων 

Y Ανοιχτός λογαριασμός με το μεταφορέα 
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Z Δεν προπληρώνεται 

Η πληροφορία αυτή παρέχεται μόνον εφόσον είναι διαθέσιμη. 

Ημερομηνία διασάφησης ( 1 ) 

Ημερομηνία κατάθεσης και, κατά περίπτωση, υπογραφής ή επικύρωσης 
με άλλο τρόπο των αντίστοιχων διασαφήσεων. 

Για τον τελωνισμό στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα/εξαγωγέα σύμφωνα 
με τα άρθρα 266 και 285α, είναι η ημερομηνία καταχώρησης στα 
λογιστικά βιβλία. 

[Σχετ.: θέση 54 του ΕΔΕ] 

Υπογραφή/Επικύρωση ( 1 ) 

[Σχετ.: θέση 54 του ΕΔΕ] 

Ένδειξη άλλης ειδικής περίπτωσης 

Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος 
της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος. 

A Ταχυδρομικές αποστολές και ταχυμεταφορές 

B Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών 

C Οδικές μεταφορές 

D Σιδηροδρομικές μεταφορές 

E Εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς 

Το στοιχείο αυτό πρέπει να παρέχεται μόνον εφόσον το πρόσωπο που 
υποβάλλει τη συνοπτική διασάφηση επικαλείται όφελος από ειδική 
περίπτωση διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1. 

Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται, όταν μπορεί να 
συναχθεί αυτόματα και με βεβαιότητα από άλλα στοιχεία που παρέχει 
ο συναλλασσόμενος. 

▼M35 
Κωδικός του(των) επόμενου(-ων) τελωνείου(-ων) εισόδου 

Αριθμός αναγνώρισης των επόμενων τελωνείων εισόδου στο τελωνειακό 
έδαφος της Κοινότητας. 

Ο κωδικός αυτός πρέπει να παρέχεται όταν ο κωδικός για τον τρόπο 
μεταφοράς στα σύνορα είναι 1, 4 ή 8. 

Ο κωδικός πρέπει να έχει τη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα 38 
στη θέση 29 του ΕΔΕ για το τελωνείο εισόδου. 
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