
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 76/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Ιανουαρίου 2014 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να 
υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανοργανωμένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που 

υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 
92/12/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Προκειμένου να βελτιωθεί η αντιστοιχία μεταξύ των πληρο 
φοριών τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές που είναι 
αρμόδιες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όσον 
αφορά τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και των πληροφοριών τις οποίες έχουν 
στη διάθεσή τους οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις δια 
τυπώσεις εισαγωγής όσον αφορά εισαχθέντα προϊόντα που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν τα υπο 
κείμενα σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντα διακι 
νούνται υπό καθεστώς αναστολής από τον τόπο εισαγωγής, 
ο αποστολέας οφείλει να υποδείξει τον κωδικό του τελω 
νείου που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των διατυπώ 
σεων εισαγωγής οι οποίες αφορούν τη διακίνηση προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα 
οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών. 

(2) Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση της δυνατότητας 
παράδοσης προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης σε χώρους που δεν περιλαμβάνονται στο 
μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 389/2012 ( 2 ), κατά την αναφορά του τόπου 
παράδοσης στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, 
στο σχέδιο του μηνύματος αλλαγής του προορισμού και στο 
σχέδιο μηνύματος για τις πράξεις διαίρεσης, στον αποστολέα 
θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο να καταχωρίζει διευθύνσεις 
διαφορετικές από εκείνες που προβλέπονται στο εν λόγω 
μητρώο, όταν ο εγγεγραμμένος παραλήπτης έχει άδεια άμε 
σης παράδοσης ή όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν 
τόποι παράδοσης που είναι γνωστοί στο κράτος μέλος το 
οποίο είναι αρμόδιο για την έγκριση του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη. 

(3) Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους απο 
στολής να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους 
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, 
με την πρόθεση να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ένωσης, ο 

αποστολέας θα πρέπει να αναφέρει τον κωδικό του τελω 
νείου εξαγωγής στο σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγρά 
φου. 

(4) Ο κατάλογος κωδικών των μέσων μεταφοράς του παραρτή 
ματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτρο 
πής ( 3 ) περιλαμβάνει κωδικό για μέσα μεταφοράς άλλα από 
αυτά που προσδιορίζονται στον εν λόγω κατάλογο. Προκει 
μένου να επισημαίνεται ακριβώς το μέσο μεταφοράς που 
χρησιμοποιείται κατά τη χρήση του εν λόγω κωδικού, θα 
πρέπει να προστίθεται αναλυτική περιγραφή του εν λόγω 
μέσου μεταφοράς. 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής μπορούν να 
επιτρέπουν στον αποστολέα να παραλείπει τα στοιχεία που 
αφορούν τον παραλήπτη, εάν ο προορισμός είναι άγνωστος 
κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του σχεδίου ηλεκτρονικού 
διοικητικού εγγράφου. Ως εκ τούτου, η απαίτηση που προ 
βλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
684/2009 όσον αφορά τα στοιχεία του νέου παραλήπτη 
της διακίνησης δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν ο προο 
ρισμός δεν είναι γνωστός κατά τη στιγμή της διαίρεσης. 

(6) Το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ προβλέπει ότι το κράτος μέλος αποστολής 
μπορεί να εξαιρεί από την υποχρέωση παροχής εγγύησης 
τις διακινήσεις ενεργειακών προϊόντων τα οποία διακινούνται 
υπό καθεστώς αναστολής, διά θαλάσσης ή μέσω σταθερού 
αγωγού εφόσον τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συμφω 
νούν. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνεται κωδικός 
τύπου εγγυητή που να αναφέρει ότι δεν παρέχεται εγγύηση. 

(7) Η δομή του κωδικού προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης της ομάδας δεδομένων «e-AD Σύνολο 
δεδομένων ανά προϊόν» στον πίνακα 1 του παραρτήματος I 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 και η δομή του ίδιου 
στοιχείου δεδομένων στον πίνακα 6 του εν λόγω παραρτή 
ματος διαφέρουν. Η δομή στον πίνακα 6 είναι ορθή και η 
δομή του στοιχείου δεδομένων στον πίνακα 1 θα πρέπει, 
συνεπώς, να προσαρμοσθεί ώστε να συμφωνεί με τη δομή 
του στοιχείου δεδομένων στον πίνακα 6. 

(8) Η δομή του αύξοντα αριθμού της ομάδας δεδομένων «Δια 
κίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατα 
νάλωσης e-AD» στον πίνακα 6 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 δεν αντιστοιχεί πλέον 
στη συμφωνημένη δομή των κοινών προδιαγραφών του 
συστήματος. Το στοιχείο δεδομένων θα πρέπει, συνεπώς, 
να προσαρμοσθεί ώστε να συμφωνεί με τη δομή στις κοινές 
προδιαγραφές του συστήματος.

EL L 26/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.1.2014 

( 1 ) ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2012 του Συμβουλίου, της 2ας Μαΐου 

2012, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 
(ΕΕ L 121 της 8.5.2012, σ. 1). 

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 
2009, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις μηχανοργανωμένες διαδικασίες για τη διακίνηση προϊ 
όντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς 
αναστολής των φόρων αυτών (ΕΕ L 197 της 29.7.2009, σ. 24).



(9) Θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονι 
σμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009. 

(10) Για να προσαρμοστεί η ημερομηνία εφαρμογής του παρό 
ντος κανονισμού στη συμφωνηθείσα ημερομηνία εφαρμογής 
μιας νέας φάσης του μηχανογραφημένου συστήματος που 
καθιερώνεται με την απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) και να 
παρασχεθεί στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη επαρκής χρό 
νος προκειμένου να λάβουν μέτρα για να είναι σε θέση να 
εκπληρώσουν τις νέες υποχρεώσεις τεκμηρίωσης που απορ 
ρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται από τις 13 Φεβρουαρίου 2014. 

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ειδικών φόρων κατα 
νάλωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 684/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του 
παρόντος κανονισμού. 

2) Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II 
του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 13 Φεβρουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2014. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL 29.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26/5 

( 1 ) Απόφαση αριθ. 1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την εισαγωγή της πληροφο 
ρικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 5).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1. Ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 1 

(σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 1) 

Σχέδιο ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο 

Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Είδος μηνύματος R Οι πιθανές τιμές είναι: 

1 = συνήθης υποβολή (χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός εάν η υποβολή αφορά εξαγωγή με διαδι 
κασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο), 

2 = υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο [εφαρμογή του 
άρθρου 283 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1 )] 

Το είδος του μηνύματος δεν πρέπει να εμφανίζεται στο e-AD στο οποίο έχει δοθεί ARC, ούτε στο έντυπο έγγραφο 
που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. 

n1 

β Ένδειξη αναβολής της 
υποβολής 

D “R” για την υποβολή e-AD για δια 
κίνηση η οποία άρχισε υπό την 
κάλυψη του εντύπου εγγράφου που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγρα 
φος 1 

Πιθανές τιμές: 

0 = λάθος, 

1 = σωστό. 

Εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, η τιμή είναι αυτομάτως “λάθος”. 

Αυτό το στοιχείο δεδομένων δεν πρέπει να εμφανίζεται στο e-AD στο οποίο έχει δοθεί ARC, ούτε στο έντυπο 
έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

n1 

1 Διακίνηση προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης e- 
AD 

R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον προορισμό της διακίνησης, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ], 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ), 

n1

EL 
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Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

5 = Απαλλασσόμενος παραλήπτης [σημείο iv) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ], 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

8 = Άγνωστος προορισμός (άγνωστος παραλήπτης· άρθρο 22 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ). 

β Διάρκεια μεταφοράς R Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό (παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3 

γ Οργάνωση της μεταφοράς R Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της πρώτης μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας, 

2 = Παραλήπτης, 

3 = Κύριος των προϊόντων, 

4 = Άλλα. 

n1 

δ ARC (Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς) 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση του σχεδίου e- 
AD 

Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 2. an21 

ε Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης του e-AD 

R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση του σχεδίου e- 
AD 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα. Ημερομηνία 
και Ώρα 

στ Αύξων αριθμός R Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση του σχεδίου e- 
AD και για κάθε αλλαγή προορισμού 

Καθορίζεται στο 1 κατά την αρχική επικύρωση και αυξάνεται κατόπιν κατά 1 σε κάθε e-AD που εκδίδεται από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής για κάθε αλλαγή προορισμού. 

n..2 

ζ Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης της επικαιροποί 
ησης 

C Η ημερομηνία και ώρα της επικύρω 
σης του μηνύματος αλλαγής προ 
ορισμού στον πίνακα 3 παρέχεται 
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους αποστολής σε περίπτωση 
αλλαγής του προορισμού 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα. Ημερομηνία 
και Ώρα

EL 
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Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

2 Συναλλασσόμενος — 
Αποστολέας 

R 

α Αριθμός ειδικού φόρου 
κατανάλωσης του συναλ 
λασσομένου 

R Αναφέρατε έναν έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου αποστολέα. an13 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος αποστολής 

C “R” εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι “1” 

α Αριθμός αναφοράς φορο 
λογικής αποθήκης 

R Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης αποστολής. an13 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

O an..182 

γ Οδός O an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός O an..10 

στ Πόλη O an..50 

ζ NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

4 Τελωνείο αποστολής — 
Εισαγωγή 

C “R” εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι “2” 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου που είναι αρμόδιο για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Βλέπε παράρτημα 
II κατάλογος κωδικών 5. 

Αναφέρατε τον κωδικό τελωνείου που περιέχεται στον κατάλογο τελωνείων. 

an8

EL 
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Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

5 Συναλλασσόμενος — 
Παραλήπτης 

C “R”, Εκτός για το είδος μηνυμάτων 
“2 — Υποβολή για εξαγωγή με δια 
δικασία εκτελωνισμού στον οριζό 
μενο από τον εξαγωγέα τόπο” ή για 
τον κωδικό τύπου προορισμού 8 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

— Αυτό το στοιχείο δεδομένων δεν 
ισχύει για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη, 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο τελω 
νείο εξαγωγής. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

6 Συμπληρωματικά στοι 
χεία συναλλασσομένου 
— Παραλήπτης 

C “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Κωδικός κράτους μέλους R Αναφέρατε το κράτος μέλος προορισμού χρησιμοποιώντας τον κωδικό κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα II κατάλογος κωδικών 3. 

a2
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β Αύξων αριθμός πιστοποι 
ητικού απαλλαγής 

D “R” εάν αναφέρεται αύξων αριθμός 
στο πιστοποιητικό απαλλαγής από 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 31/96 της Επιτροπής (2 ) 

an..255 

7 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1 και 4 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού 2, η ομάδα δεδομένων: 

— είναι “Ο” για το e-AD, δεδομένου ότι το κράτος μέλος αποστολής μπορεί να συμπληρώσει τη θέση αυτή με τη 
διεύθυνση του εγγεγραμμένου παραλήπτη που ορίζεται στο SEED, 

— δεν εφαρμόζεται για το σχέδιο e-AD. 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού, 

— 2, 3 και 5: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 7γ, 7ε και 7στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3, 4 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2
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8 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α) 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (3 ). Βλέπε παράρτημα II 
κατάλογος κωδικών 5. 

Αναφέρατε τον κωδικό τελωνείου εξαγωγής που περιέχεται στον κατάλογο τελωνείων. 

an8 

9 e-AD R 

α Τοπικός αριθμός αναφοράς R Ένας μοναδικός αύξων αριθμός ο οποίος αποδίδεται στο e-AD από τον αποστολέα ώστε να επιτρέπει τον 
εντοπισμό της αποστολής στα βιβλία του αποστολέα. 

an..22 

β Αριθμός τιμολογίου R Αναφέρατε τον αριθμό του τιμολογίου που αφορά τα προϊόντα. Εάν το τιμολόγιο δεν έχει ακόμα εκδοθεί, 
αναφέρατε τον αριθμό δελτίου παράδοσης ή άλλου εγγράφου μεταφοράς. 

an..35 

γ Ημερομηνία τιμολογίου O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναγράφεται στη θέση 9β. Ημερομηνία 

δ Κωδικός τύπου προέλευσης R Οι πιθανές τιμές για την προέλευση της διακίνησης είναι: 

1 = Προέλευση — Φορολογική αποθήκη [στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

2 = Προέλευση — Εισαγωγή [στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ]. 

n1 

ε Ημερομηνία αποστολής R Η ημερομηνία έναρξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Η 
ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι πέραν των 7 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχεδίου e-AD. Η 
ημερομηνία αποστολής μπορεί να είναι μια ημερομηνία στο παρελθόν στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 
26 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 

Ημερομηνία 

στ Ώρα αποστολής O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

Η ώρα έναρξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Η αναφορά 
γίνεται στην τοπική ώρα. 

Ώρα 

ζ Προηγούμενος Διοικητικός 
Κωδικός Αναφοράς — 
ARC 

D Χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση νέων e-AD 
μετά από την επικύρωση του μηνύ 
ματος “Διαίρεση” (πίνακας 5) 

Ο ARC που δίδεται είναι ο ARC του αντικατασταθέντος e-AD. an21
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9.1 Ενιαίο διοικητικό 
έγγραφο εισαγωγής 
(ΕΔΕ) 

C “R” εάν ο κωδικός τύπου προέλευσης 
στη θέση 9δ είναι “2” (εισαγωγή) 

9x 

α Αριθμός ΕΔΕ εισαγωγής R Ο αριθμός ΕΔΕ παρέχεται είτε από 
τον αποστολέα κατά την υποβολή 
του σχεδίου e-AD είτε από τις αρμό 
διες αρχές του κράτους μέλους απο 
στολής κατά την επικύρωση του σχε 
δίου e-AD 

Αναφέρατε τον αριθμό του ενιαίου διοικητικού εγγράφου ή τους αριθμούς των ενιαίων διοικητικών εγγράφων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων. 

an..21 

10 Γραφείο αρμόδιας αρχής 
του τόπου αποστολής 

R 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του γραφείου των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους αποστολής που είναι αρμόδιο για 
τον έλεγχο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον τόπο αποστολής. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

11 Εγγύηση της διακίνησης R 

α Κωδικός τύπου εγγυητή R Αναφέρατε το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή της εγγύησης χρησιμοποιώντας τον 
κωδικό τύπου εγγυητή στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 6. 

n..4 

12 Συναλλασσόμενος — 
Εγγυητής 

C “R” εάν ισχύει ένας από τους ακό 
λουθους κωδικούς τύπου εγγυητή: 
2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 
124, 134, 234 ή 1234 

(Βλέπε κατάλογο κωδικών τύπου 
εγγυητή στο παράρτημα II, κατάλο 
γος κωδικών 6.) 

Αναφέρατε τον μεταφορέα και/ή τον κύριο των προϊόντων εάν αυτοί παρέχουν την εγγύηση. 2x 

α Αριθμός ειδικού φόρου 
κατανάλωσης του συναλ 
λασσομένου 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

Αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED ή αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του μεταφορέα ή του κυρίου 
των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

an13 

β Αριθμός ΦΠΑ O an..14 

γ Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C Για 12γ, δ, στ και ζ: 

“O” εάν αναφέρεται ο αριθμός ειδι 
κού φόρου κατανάλωσης του συναλ 
λασσομένου, ειδάλλως “R” 

an..182 

δ Οδός C an..65 

ε Αριθμός O an..11 

στ Ταχυδρομικός κωδικός C an..10 

ζ Πόλη C an..50

EL 
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η NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

13 Μεταφορές R 

α Κωδικός μέσου μεταφοράς R Αναφέρατε το μέσο μεταφοράς κατά την ώρα έναρξης της διακίνησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς στο 
παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 7. 

n..2 

β Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

C “R” εάν ο κωδικός μέσου μεταφοράς 
είναι “Άλλα” 

Ειδάλλως “O” 

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή του μέσου μεταφοράς. an..350 

γ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

14 Συναλλασσόμενος — 
Οργανωτής μεταφοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της πρώτης 
μεταφοράς εάν η τιμή στη θέση 1γ 
είναι “3” ή “4” 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

15 Συναλλασσόμενος — 
Πρώτος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

Αναφέρατε το πρόσωπο που διενεργεί την πρώτη μεταφορά. 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..14

EL 
29.1.2014 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
L 26/13



Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορισμό της γλώσσας 
που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

16 Λεπτομέρειες μεταφοράς R 99x 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε κωδικό(-ούς) μονάδας(-ων) μεταφοράς σχετικά με το μέσο μεταφοράς που αναφέρεται στη θέση 13α. 

Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8. 

n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

C “R” εάν ο κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς δεν είναι 5 

(Βλέπε θέση 16α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός μονάδας μεταφοράς 
δεν είναι 5. 

an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μονάδας 
μεταφοράς. 

an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται). 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς. 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

17 e-AD Σύνολο δεδομένων 
ανά προϊόν 

R Χωριστή ομάδα δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε προϊόν που συνιστά την αποστολή. 999x 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε μοναδικό αύξοντα αριθμό, αρχίζοντας από το 1. n..3

EL 
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β Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II 
κατάλογο κωδικών 11. 

an4 

γ Κωδικός ΣΟ R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό ΣΟ κατά την ημερομηνία της αποστολής. n8 

δ Ποσότητα R Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος — Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες 11 και 12). 

Για διακίνηση προς εγγεγραμμένο παραλήπτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, η ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή την οποία ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος να 
παραλάβει. 

Για διακίνηση προς απαλλασσόμενο οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, η 
ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

n..15,3 

ε Μεικτό βάρος R Αναφέρατε το μεικτό βάρος της αποστολής (δηλαδή τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
μαζί με τη συσκευασία τους). 

n..15,2 

στ Καθαρό βάρος R Αναφέρατε το βάρος των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς συσκευασία (για την 
αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, τα ενεργειακά προϊόντα και όλα τα προϊόντα καπνού, εκτός των τσιγάρων). 

n..15,2 

ζ Αλκοολικός τίτλος C “R” εάν εφαρμόζεται για συγκεκρι 
μένο προϊόν που υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης 

Αναφέρατε τον αλκοολικό τίτλο (εκατοστιαία αναλογία κατ’ όγκον σε θερμοκρασία 20 °C), κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με το παράρτημα II κατάλογος κωδικών 11. 

n..5,2 

η Βαθμός Plato D “R” εάν το κράτος μέλος αποστολής 
και/ή το κράτος μέλος προορισμού 
φορολογεί τη μπύρα βάσει του βαθ 
μού Plato 

Για τη μπύρα, αναφέρατε τον βαθμό Ρlato εάν το κράτος μέλος αποστολής και/ή το κράτος μέλος προορισμού 
φορολογεί τη μπύρα με αυτό το κριτήριο. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 11. 

n..5,2 

i Φορολογικό επίσημα O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά επισήματα που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού. 

an..350 

ι Φορολογικό επίσημα_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

ια Επισήμανση χρήσης φορο 
λογικού επισήματος 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται φορολο 
γικά επισήματα 

Συμπληρώστε “1” εάν τα προϊόντα φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα ή “0” εάν τα προϊόντα δεν 
φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα. 

n1 

ιβ Προσδιορισμός προέλευ 
σης 

O Η θέση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των εξής: 

1. στην περίπτωση ορισμένων οίνων, αναφορικά με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική 
ένδειξη, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία· 

2. στην περίπτωση ορισμένων οινοπνευματωδών ποτών, αναφορικά με τον τόπο παραγωγής σύμφωνα με τη 
σχετική ενωσιακή νομοθεσία· 

an..350
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3. στην περίπτωση της μπύρας που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4 ), για την οποία διεκδικείται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού, πρέπει να εκδίδεται η ακόλουθη πιστοποίηση: “Πιστοποι 
είται βάσει του παρόντος ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει ζυθοποιηθεί από ανεξάρτητο μικρό ζυθοποιείο”· 

4. στην περίπτωση της αιθυλικής αλκοόλης παραγωγής μικρών αποστακτηρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την οποία διεκδικείται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στο κράτος μέλος προορισμού, πρέπει να εκδίδεται η ακόλουθη πιστοποίηση: “Πιστοποι 
είται βάσει του παρόντος ότι το περιγραφόμενο προϊόν έχει παραχθεί από μικρό αποστακτήριο.”. 

ιγ Προσδιορισμός προέλευ 
σης _LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

ιδ Μέγεθος παραγωγού O Για τη μπύρα ή τα οινοπνευματώδη ποτά, για τα οποία δίδεται πιστοποίηση στο πεδίο 17ιβ (προσδιορισμός 
προέλευσης), αναφέρατε την ετήσια παραγωγή του προηγούμενου έτους σε εκατόλιτρα μπύρας ή σε εκατόλιτρα 
καθαρής αλκοόλης αντιστοίχως. 

n..15 

ιε Πυκνότητα C “R” εάν εφαρμόζεται για συγκεκρι 
μένο προϊόν που υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης 

Αναφέρατε την πυκνότητα σε θερμοκρασία 15 °C, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το παράρτημα II κατάλογος 
κωδικών 11. 

n..5,2 

ιστ Εμπορική περιγραφή O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαι 
τούμενο αυτό το δεδομένο 

“R” Όταν μεταφέρονται χύμα οίνοι 
που αναφέρονται στο παράρτημα IV 
παράγραφοι 1 έως 9, 15 και 16 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (5 ), 
η περιγραφή του προϊόντος περιλαμ 
βάνει τις προαιρετικές ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 60 του εν 
λόγω κανονισμού, εφόσον αυτές ανα 
γράφονται ή προβλέπεται να αναγρά 
φονται στην επισήμανση 

Αναφέρατε την εμπορική περιγραφή των προϊόντων για τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων προϊόντων. an..350 

ιζ Εμπορική περιγραφή_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

ιη Εμπορικό σήμα προϊόντων D “R” εάν τα προϊόντα που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν 
εμπορικό σήμα. Το κράτος μέλος 
αποστολής μπορεί να αποφασίσει 
ότι το εμπορικό σήμα των μεταφερό 
μενων προϊόντων δεν πρέπει να ανα 
φέρεται εάν δηλώνεται ήδη στο τιμο 
λόγιο ή σε άλλο από τα εμπορικά 
έγγραφα που αναφέρονται στη θέση 
9β 

Αναφέρατε το εμπορικό σήμα των προϊόντων, εάν χρειάζεται. an..350
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ιθ Εμπορικό σήμα προϊ 
όντων_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

17.1 Συσκευασία R 99x 

α Κωδικός τύπου δεμάτων R Αναφέρατε το είδος συσκευασίας χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
II κατάλογος κωδικών 9. 

an2 

β Αριθμός δεμάτων C “R” εάν σημαίνεται ως “Μετρήσιμο” Αναφέρατε τον αριθμό των δεμάτων εάν τα δέματα είναι μετρήσιμα, σύμφωνα με το παράρτημα II κατάλογος 
κωδικών 9. 

n..15 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των δεμάτων. an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται). 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

17.2 Αμπελοοινικά προϊόντα D “R” για τα αμπελοοινικά προϊόντα 
που περιλαμβάνονται στο μέρος XII 
του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου 
λίου (6 ) 

α Κατηγορία αμπελοοινικού 
προϊόντος 

R Για τα αμπελοοινικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος XII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007, συμπληρώστε μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, 

2 = Μονοποικιλιακός οίνος χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, 

3 = Οίνος με ΠΟΠ ή ΠΓΕ, 

4 = Εισαγόμενος οίνος, 

5 = Άλλα. 

n1 

β Κωδικός αμπελουργικής 
ζώνης 

D “R” για αμπελοοινικά προϊόντα χύδην 
(ονομαστικός όγκος άνω των 60 
λίτρων) 

Αναφέρατε την αμπελουργική ζώνη από την οποία προέρχεται το μεταφερόμενο προϊόν σύμφωνα με το παράρτημα 
IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008. 

n..2 

γ Τρίτη χώρα καταγωγής C “R” εάν η κατηγορία αμπελοοινικού 
προϊόντος στη θέση 17.2α είναι “4” 
(εισαγόμενος οίνος) 

Αναφέρατε “κωδικό χώρας” που απαριθμείται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 4, αλλά δεν απαριθμείται στο 
παράρτημα II κατάλογος κωδικών 3 και εκτός από τον “κωδικό χώρας” “GR”. 

a2
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δ Άλλες πληροφορίες O an..350 

ε Άλλες πληροφορίες_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

17.2.1 Κωδικός αμπελουργικής 
επεξεργασίας 

D “R” για αμπελοοινικά προϊόντα χύδην 
(ονομαστικός όγκος άνω των 60 
λίτρων) 

99X 

α Κωδικός αμπελουργικής 
επεξεργασίας 

R Αναφέρατε έναν ή περισσότερους “κωδικούς αμπελουργικής επεξεργασίας” σύμφωνα με τον κατάλογο στο σημείο 
1.4 β) μέρος B του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (7 ). 

n..2 

18 Έγγραφο — Πιστοποι 
ητικό 

O 9x 

α Συνοπτική περιγραφή του 
εγγράφου 

C “R”, εκτός εάν χρησιμοποιείται το 
πεδίο δεδομένων 18γ 

Περιγράψτε κάθε πιστοποιητικό που αφορά τα μεταφερόμενα προϊόντα, για παράδειγμα πιστοποιητικά που αφο 
ρούν τον προσδιορισμό προέλευσης ο οποίος αναφέρεται στη θέση 17ιβ. 

an..350 

β Συνοπτική περιγραφή του 
εγγράφου_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

γ Αριθμός αναφοράς του 
εγγράφου 

C “R”, εκτός εάν χρησιμοποιείται το 
πεδίο δεδομένων 18α 

Παραθέστε αναφορά σε κάθε πιστοποιητικό που αφορά τα μεταφερόμενα προϊόντα. an..350 

δ Αριθμός αναφοράς του 
εγγράφου_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

(1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 
11.10.1993, σ. 1). 

(2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 31/96 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 1996, σχετικά με το πιστοποιητικό απαλλαγής από ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΕ L 8 της 11.1.1996, σ. 11). 
(3 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1). 
(4 ) Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά (ΕΕ L 316 της 31.10.1992, σ. 21). 
(5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 

αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1). 
(6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1). 
(7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση 

στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 128 της 27.5.2009, σ. 15).».
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2. Ο πίνακας 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 3 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 2) 

Αλλαγή προορισμού 

Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Ημερομηνία και ώρα της 
επικύρωσης της αλλαγής 
προορισμού 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση του σχεδίου 
μηνύματος αλλαγής προορισμού 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα. Ημερομηνία 
και Ώρα 

2 Επικαιροποίηση του 
e-AD 

R 

α Αύξων αριθμός C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους αποστολής 
κατά την επικύρωση του σχεδίου 
μηνύματος αλλαγής προορισμού 

Καθορίζεται στο 1 κατά την αρχική επικύρωση του e-AD και αυξάνεται κατόπιν κατά 1 σε κάθε αλλαγή προ 
ορισμού. 

n..2 

β ARC (Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς) 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD στο οποίο αλλάζει ο προορισμός. an21 

γ Διάρκεια της μεταφοράς D “R” όταν αλλάζει η διάρκεια της 
μεταφοράς λόγω αλλαγής προ 
ορισμού 

Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό (παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3 

δ Αλλαγή της οργάνωσης 
της μεταφοράς 

D “R” όταν αλλάζει ο υπεύθυνος της 
οργάνωσης της μεταφοράς λόγω 
αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας, 

2 = Παραλήπτης, 

3 = Κύριος των προϊόντων, 

4 = Άλλα. 

n1 

ε Αριθμός τιμολογίου D “R” όταν αλλάζει το τιμολόγιο λόγω 
αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε τον αριθμό του τιμολογίου που αφορά τα προϊόντα. Εάν το τιμολόγιο δεν έχει ακόμα εκδοθεί, 
αναφέρατε τον αριθμό δελτίου παράδοσης ή άλλου εγγράφου μεταφοράς. 

an..35
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στ Ημερομηνία τιμολογίου O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” όταν ο αριθμός 
τιμολογίου αλλάξει λόγω της αλλα 
γής προορισμού 

Η ημερομηνία του εγγράφου που αναγράφεται στη θέση 2ε. ημερομηνία 

ζ Κωδικός μέσου μεταφοράς D “R” όταν το μέσο μεταφοράς αλλάζει 
λόγω της αλλαγής προορισμού 

Αναφέρατε το μέσο μεταφοράς χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II κατάλο 
γος κωδικών 7. 

n..2 

η Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

C “R” εάν δίδεται ο κωδικός μέσου 
μεταφοράς και είναι “Άλλα” 

Απαιτείται αναλυτική περιγραφή του μέσου μεταφοράς. an..350 

i Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3 Νέος προορισμός R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον νέο προορισμό της διακίνησης, χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ], 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ), 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ]. 

n1 

4 Συναλλασσόμενος — 
Νέος παραλήπτης 

D “R” όταν αλλάζει ο παραλήπτης 
λόγω αλλαγής του προορισμού 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη, 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο τελω 
νείο εξαγωγής. 

an..16
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β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

5 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1 και 4 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού 2, η ομάδα δεδομένων: 

— είναι “Ο” μετά από επιτυχή επικύρωση του σχεδίου αλλαγής του προορισμού, δεδομένου ότι το κράτος μέλος 
αποστολής μπορεί να συμπληρώσει τη θέση αυτή με τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου παραλήπτη που ορίζεται 
στο SEED, 

— δεν εφαρμόζεται για το σχέδιο αλλαγής του προορισμού. 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού, 

— 2 και 3: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2 και 3 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

an..182
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γ Οδός C Για τις θέσεις 5γ, 5ε και 5στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

6 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (κωδικός 
τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3α) 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 5. 

Αναφέρατε τον κωδικό τελωνείου εξαγωγής που περιέχεται στον κατάλογο τελωνείων. 

an8 

7 Συναλλασσόμενος — 
Νέος οργανωτής μετα 
φοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της μεταφο 
ράς εάν η τιμή στη θέση 2δ είναι “3” 
ή “4” 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10
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στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

8 Συναλλασσόμενος — 
Νέος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” όταν αλλάζει ο 
μεταφορέας λόγω αλλαγής προ 
ορισμού 

Αναφέρατε το νέο πρόσωπο που διενεργεί τη μεταφορά. 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..14 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

9 Λεπτομέρειες μεταφοράς D “R” όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες 
μεταφοράς λόγω αλλαγής προ 
ορισμού 

99X 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε κωδικό(-ούς) μονάδας μεταφοράς, σχετικά με το μέσο μεταφοράς που αναφέρεται στη θέση 2ζ, βλέπε 
παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8. 

n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

C “R” εάν ο κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς δεν είναι 5 

(Βλέπε θέση 9α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός μονάδας μεταφοράς 
δεν είναι 5. 

an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μονάδας 
μεταφοράς. 

an..35
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δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται). 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας, βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1. a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς. 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον προσδιορι 
σμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2» 

3. Ο πίνακας 5 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 5 

(σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 παράγραφος 2) 

Διαίρεση 

Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 e-AD Διαίρεση R 

α Προηγούμενος Διοικητικός 
Κωδικός Αναφοράς — 
ARC 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD που διαιρείται. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2. 

an21 

2 ΚΜ διαίρεσης R 

α Κωδικός κράτους μέλους R Αναφέρατε το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έγινε η διαίρεση της διακίνησης με τη χρησιμοποίηση του 
κωδικού του κράτους μέλους στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 3. 

a2 

3 e-AD Λεπτομέρειες 
διαίρεσης 

R Η διαίρεση επιτυγχάνεται με την πλήρη αντικατάσταση του σχετικού e-AD από δύο ή περισσότερα νέα e-AD. 9x 

α Τοπικός αριθμός αναφοράς R Ένας μοναδικός αύξων αριθμός ο οποίος αποδίδεται στο e-AD από τον αποστολέα ώστε να επιτρέπει τον 
εντοπισμό της αποστολής στα βιβλία του αποστολέα. 

an..22 

β Διάρκεια μεταφοράς D “R” όταν ο χρόνος της διαδρομής 
αλλάζει λόγω της διαίρεσης 

Αναφέρατε τον χρόνο που κανονικά απαιτείται για τη μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα μεταφοράς και τη 
σχετική απόσταση, σε ώρες (H) ή ημέρες (D), ακολουθούμενες από διψήφιο αριθμό (παραδείγματα: H12, ή D04). 
Η ένδειξη των ωρών (H) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό 24. Η ένδειξη των ημερών (D) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθμό 92. 

an3
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γ Αλλαγή της οργάνωσης 
της μεταφοράς 

D “R” όταν ο υπεύθυνος για την οργά 
νωση της μεταφοράς αλλάζει λόγω 
της διαίρεσης 

Αναφέρατε τον υπεύθυνο για την οργάνωση της πρώτης μεταφοράς χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Αποστολέας, 

2 = Παραλήπτης, 

3 = Κύριος των προϊόντων, 

4 = Άλλα. 

n1 

3.1 Νέος προορισμός R 

α Κωδικός τύπου προ 
ορισμού 

R Αναφέρατε τον προορισμό της διακίνησης, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες τιμές: 

1 = Φορολογική αποθήκη [σημείο i) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

2 = Εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ], 

3 = Περιστασιακά εγγεγραμμένος παραλήπτης [σημείο ii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και άρθρο 
19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

4 = Άμεση παράδοση (άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ), 

6 = Εξαγωγή [σημείο iii) του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ], 

8 = Άγνωστος προορισμός (άγνωστος παραλήπτης· άρθρο 22 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ). 

n1 

3.2 Συναλλασσόμενος — 
Νέος παραλήπτης 

C “O” εάν ο κωδικός τύπου προ 
ορισμού δεν είναι 8 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3, 4 και 6: η αλλαγή του παραλήπτη λόγω της διαίρεσης καθιστά αυτή την ομάδα δεδομένων “R”. 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη, 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο τελω 
νείο εξαγωγής. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65
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δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3.3 Συναλλασσόμενος — 
Τόπος παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2 και 3 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού, 

— 2 και 3: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2 και 3 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 3.3γ, 3.3ε και 3.3στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός C an..10 

στ Πόλη C an..50
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ζ NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3.4 Τελωνείο — Τόπος 
παράδοσης 

C “R” σε περίπτωση εξαγωγής (Αλλαγή 
κωδικού τύπου προορισμού 6) 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 3.1α) 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του τελωνείου εξαγωγής στο οποίο θα κατατεθεί η διασάφηση εξαγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 161 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. 

Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5. 

Αναφέρατε τον κωδικό τελωνείου εξαγωγής που περιέχεται στον κατάλογο τελωνείων. 

an8 

3.5 Συναλλασσόμενος — 
Νέος οργανωτής μετα 
φοράς 

C “R” για τον προσδιορισμό του αρμό 
διου για την οργάνωση της μεταφο 
ράς εάν η τιμή στη θέση 3γ είναι “3” 
ή “4” 

α Αριθμός ΦΠΑ O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” 

an..14 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3.6 Συναλλασσόμενος — 
Νέος μεταφορέας 

O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει αυτό 
το δεδομένο ως “R” όταν ο μεταφο 
ρέας αλλάζει λόγω της διαίρεσης 

Αναφέρατε το πρόσωπο που διενεργεί τη νέα μεταφορά. 

α Αριθμός ΦΠΑ O an..14
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β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3.7 Λεπτομέρειες μεταφοράς D “R” όταν αλλάζουν οι λεπτομέρειες 
μεταφοράς λόγω της διαίρεσης 

99x 

α Κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς 

R Αναφέρατε τον κωδικό(-ούς) μονάδας μεταφοράς. Βλέπε παράρτημα II κατάλογος κωδικών 8. n..2 

β Ταυτότητα μονάδων μετα 
φοράς 

C “R” εάν ο κωδικός μονάδας μεταφο 
ράς δεν είναι 5 

(Βλέπε θέση 3.7α) 

Συμπληρώστε τον αριθμό καταχώρισης της μονάδας (των μονάδων) μεταφοράς εάν ο κωδικός μονάδας μεταφοράς 
δεν είναι 5. 

an..35 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση της μονάδας 
μεταφοράς. 

an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται). 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

στ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, π.χ. τα στοιχεία του μετέπειτα μεταφορέα, 
πληροφορίες σχετικά με τις μετέπειτα μονάδες μεταφοράς. 

an..350 

ζ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2
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3.8 e-AD Σύνολο δεδομένων 
ανά προϊόν 

R Χωριστή ομάδα δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε προϊόν που συνιστά την αποστολή. 999x 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του συνόλου δεδομένων του προϊόντος στο διαιρούμενο αρχικό e-AD. Ο αύξων 
αριθμός συνόλου δεδομένων πρέπει να είναι ενιαίος ανά “e-AD — Λεπτομέρειες διαίρεσης”. 

n..3 

β Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II 
κατάλογος κωδικών 11. 

an..4 

γ Κωδικός ΣΟ R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό ΣΟ κατά την ημερομηνία υποβολής της διαίρεσης. n8 

δ Ποσότητα R Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος — Βλέπε 
παράρτημα II πίνακες κωδικών 11 και 12). 

Για διακίνηση προς εγγεγραμμένο παραλήπτη όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, η ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή την οποία ο παραλήπτης είναι εξουσιοδοτημένος να 
παραλάβει. 

Για διακίνηση προς απαλλασσόμενο οργανισμό όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, η 
ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

n..15,3 

ε Μεικτό βάρος R Αναφέρατε το μεικτό βάρος της αποστολής (δηλαδή τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
μαζί με τη συσκευασία τους). 

n..15,2 

στ Καθαρό βάρος R Αναφέρατε το βάρος των προϊόντων που υπόκεινται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χωρίς συσκευασία. n..15,2 

θ Φορολογικό επίσημα O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα φορολογικά επισήματα που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού. 

an..350 

ι Φορολογικό επίσημα_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

ια Επισήμανση χρήσης φορο 
λογικού επισήματος 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται φορολο 
γικά επισήματα 

Συμπληρώστε “1” εάν τα προϊόντα φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα ή “0” εάν τα προϊόντα δεν 
φέρουν ή περιλαμβάνουν φορολογικά επισήματα. 

n1 

ιε Πυκνότητα C “R” εάν εφαρμόζεται για συγκεκρι 
μένο προϊόν που υπόκειται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης 

Αναφέρατε την πυκνότητα σε θερμοκρασία 15 °C, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κατάλογο κωδικών 11 στον 
πίνακα του παραρτήματος II. 

n..5,2 

ιστ Εμπορική περιγραφή O Το κράτος μέλος αποστολής μπορεί 
να αποφασίσει να χαρακτηρίσει απαι 
τούμενο αυτό το δεδομένο 

Αναφέρατε την εμπορική περιγραφή των προϊόντων για τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων προϊόντων. an..350
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ιζ Εμπορική περιγραφή_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

ιη Εμπορικό σήμα προϊόντων D “R” εάν τα προϊόντα που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης έχουν 
εμπορικό σήμα 

Αναφέρατε το εμπορικό σήμα των προϊόντων, εάν χρειάζεται. an..350 

ιθ Εμπορικό σήμα προϊ 
όντων_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

3.8.1 Συσκευασία R 99X 

α Κωδικός τύπου δεμάτων R Αναφέρατε το είδος συσκευασίας χρησιμοποιώντας έναν από τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
II κατάλογος κωδικών 9. 

an2 

β Αριθμός δεμάτων C “R” εάν σημαίνεται ως “Μετρήσιμο” Αναφέρατε τον αριθμό των δεμάτων εάν τα δέματα είναι μετρήσιμα, σύμφωνα με το παράρτημα II, κατάλογος 
κωδικών 9. 

n..15 

γ Χαρακτηριστικά εμπορικής 
σφραγίδας 

D “R” εάν χρησιμοποιούνται εμπορικές 
σφραγίδες 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών σφραγίδων, εάν χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των δεμάτων. an..35 

δ Πληροφορίες σφραγίδας O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εμπορικές σφραγίδες (π.χ. τον τύπο των 
σφραγίδων που χρησιμοποιούνται). 

an..350 

ε Πληροφορίες σφραγί 
δας_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2» 

4. Ο πίνακας 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

«Πίνακας 6 

(σύμφωνα με το άρθρο 7 και το άρθρο 8 παράγραφος 3) 

Αναφορά παραλαβής / αναφορά εξαγωγής 

Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

1 Αποδιδόμενο χαρακτηρι 
στικό 

R 

α Ημερομηνία και ώρα επι 
κύρωσης της αναφοράς 
παραλαβής/εξαγωγής 

C Παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους προορισμού/ 
εξαγωγής κατά την επικύρωση της 
αναφοράς παραλαβής/εξαγωγής 

Η αναφορά γίνεται στην τοπική ώρα. Ημερομηνία 
και Ώρα
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2 Διακίνηση προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης e- 
AD 

R 

α ARC (Διοικητικός Κωδικός 
Αναφοράς) 

R Αναφέρατε τον ARC του e-AD. Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 2. an21 

β Αύξων αριθμός R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του e-AD. n..2 

3 Συναλλασσόμενος — 
Παραλήπτης 

C “R”, εκτός από τις περιπτώσεις που 
στα στοιχεία του είδους του μηνύμα 
τος στο σχετικό ηλεκτρονικό διοικη 
τικό έγγραφο έχει τεθεί η τιμή “2 — 
υποβολή για εξαγωγή με διαδικασία 
εκτελωνισμού στον οριζόμενο από 
τον εξαγωγέα τόπο” 

α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 4 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 6 

— Δεν εφαρμόζεται για τον κωδικό 
τύπου προορισμού 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1, 2, 3 και 4: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή του εγγεγραμμένου 
παραλήπτη, 

— 6: αναφέρατε αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του προσώπου που εκπροσωπεί τον αποστολέα στο τελω 
νείο εξαγωγής. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

R an..182 

γ Οδός R an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός R an..10 

στ Πόλη R an..50 

ζ NAD_LNG R Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

4 Συναλλασσομενοσ Τόπος 
παράδοσης 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1 και 4 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

Αναφέρατε τον πραγματικό τόπο παράδοσης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
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α Στοιχεία συναλλασσομένου C — “R” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

— “Ο” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3 και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

Για τον κωδικό τύπου προορισμού: 

— 1: αναφέρατε έγκυρο αριθμό μητρώου SEED της φορολογικής αποθήκης προορισμού, 

— 2, 3 και 5: αναφέρατε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο. 

an..16 

β Ονομασία συναλλασσομέ 
νου 

C — “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 1, 2, 3 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 4 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

an..182 

γ Οδός C Για τις θέσεις 4γ, 4ε και 4στ: 

— “R” για τους κωδικούς τύπου 
προορισμού 2, 3, 4 και 5 

— “Ο” για τον κωδικό τύπου προ 
ορισμού 1 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

an..65 

δ Αριθμός O an..11 

ε Ταχυδρομικός κωδικός C an..10 

στ Πόλη C an..50 

ζ NAD_LNG C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

5 Γραφείο προορισμού C “R” για τους κωδικούς τύπου προ 
ορισμού 1, 2, 3, 4, και 5 

(Βλέπε κωδικούς τύπου προορισμού 
στη θέση 1α του πίνακα 1) 

α Αριθμός αναφοράς τελω 
νείου 

R Αναφέρατε τον κωδικό του γραφείου των αρμόδιων αρχών στο κράτος μέλος προορισμού που είναι υπεύθυνο για 
τον έλεγχο ειδικού φόρου κατανάλωσης στον τόπο προορισμού. Βλέπε παράρτημα II, κατάλογος κωδικών 5. 

an8 

6 Αναφορά παραλαβής/ 
εξαγωγής 

R 

α Ημερομηνία άφιξης των 
προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλω 
σης 

R Η ημερομηνία λήξης της διακίνησης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ. Ημερομηνία
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β Γενικό συμπέρασμα για την 
παραλαβή 

R Οι πιθανές τιμές είναι: 

1 = Παραλαβή δεκτή και ικανοποιητική, 

2 = Παραλαβή δεκτή αν και όχι ικανοποιητική, 

3 = Παραλαβή απορρίπτεται, 

4 = Παραλαβή απορρίπτεται εν μέρει, 

21 = Έξοδος δεκτή και ικανοποιητική, 

22 = Έξοδος δεκτή αν και όχι ικανοποιητική, 

23 = Έξοδος απορρίπτεται. 

n..2 

γ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

O Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

an..350 

δ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων. 

a2 

7 Αναφορά παραλαβής/ 
εξαγωγής — Σύνολο 
δεδομένων ανά προϊόν 

C “R” εάν η τιμή του γενικού συμπερά 
σματος για την παραλαβή δεν είναι 1 
και 21 

(βλέπε θέση 6β) 

999x 

α Αύξων αριθμός συνόλου 
δεδομένων 

R Αναφέρατε τον αύξοντα αριθμό του συνόλου δεδομένων του σχετικού e-AD (θέση 17α του πίνακα 1) που αφορά 
το προϊόν που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης για το οποίο ισχύει ένας από τους κωδικούς διαφορετικός 
από 1 και 21. 

n..3 

β Ένδειξη ελλείμματος ή 
πλεονάσματος 

D “R” εφόσον διαπιστώνεται έλλειμμα ή 
πλεόνασμα για το σχετικό σύνολο 
δεδομένων 

Πιθανές τιμές είναι: 

S = Έλλειμμα (Shortage), 

E = Πλεόνασμα (Excess). 

a1 

γ Διαπιστωθέν έλλειμμα ή 
πλεόνασμα 

C “R” εάν αναφέρεται ο δείκτης στη 
θέση 7β 

Αναφέρατε την ποσότητα (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος — Βλέπε 
παράρτημα II πίνακες κωδικών 11 και 12). 

n..15,3 

δ Κωδικός προϊόντος που 
υπόκειται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης 

R Αναφέρατε τον εφαρμοζόμενο κωδικό προϊόντος που υπόκειται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε παράρτημα II 
κατάλογος κωδικών 11. 

an4
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Α Β Γ Δ E ΣΤ Ζ 

ε Απορριφθείσα ποσότητα C “R” εάν ο κωδικός στο γενικό συμπέ 
ρασμα για την παραλαβή είναι 4 
(βλέπε θέση 6β) 

Αναφέρατε την ποσότητα για κάθε σύνολο δεδομένων για το οποίο απορρίπτονται προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης (εκφραζόμενη στη μονάδα μέτρησης που σχετίζεται με τον κωδικό προϊόντος – Βλέπε 
παράρτημα II, πίνακες κωδικών 11 και 12). 

n..15,3 

7.1 Μη ικανοποιητικός 
λόγος 

D “R” για κάθε σύνολο δεδομένων για 
το οποίο εφαρμόζεται κωδικός γενι 
κού συμπεράσματος για την παρα 
λαβή 2, 3, 4, 22 ή 23 (βλέπε θέση 
6β) 

9x 

α Μη ικανοποιητικός λόγος R Πιθανές τιμές είναι: 

0 = Άλλα, 

1 = Πλεόνασμα, 

2 = Έλλειμμα, 

3 = Προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη, 

4 = Θραύση σφραγίδας, 

5 = Αναφέρεται από το ECS, 

7 = Ποσότητα μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στην προσωρινή άδεια. 

n1 

β Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες 

C — “R” εάν ο κωδικός του μη ικα 
νοποιητικού λόγου είναι 0 

— “Ο” εάν ο κωδικός του μη ικα 
νοποιητικού λόγου είναι 1, 2, 3, 
4, 5 ή 7 

(βλέπε θέση 7.1a) 

Αναφέρατε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες για την παραλαβή των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης. 

an..350 

γ Συμπληρωματικές πληρο 
φορίες_LNG 

C “R” εάν χρησιμοποιείται το αντί 
στοιχο πεδίο κειμένου 

Αναφέρατε τον κωδικό γλώσσας ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα II κατάλογος κωδικών 1 για τον 
προσδιορισμό της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε αυτή την ομάδα δεδομένων.». 

a2».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στον πίνακα στο σημείο 2 τρίτη σειρά που αντιστοιχεί στην καταχώριση «3» της στήλης «Πεδίο», η καταχώριση στη στήλη 
«Τύπος πεδίου» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Αλφαριθμητικό 16 (ψηφία και κεφαλαία γράμματα)». 

2. Στο σημείο 6 προστίθεται η ακόλουθη πέμπτη σειρά: 

«5. Δεν παρέχεται εγγύηση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2008/118/ΕΚ».
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	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 76/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009 όσον αφορά τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των μηχανοργανωμένων διαδικασιών για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων αυτών

