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Ι. Ηλεκτρονική Τποβολή T1 και TIR (Κοινοτική Διαμετακόμιςη)
(Απευκείασ ςφνδεςμοσ: https://www.gsis.gr/taxisnet4/login.do)

1. ελίδα Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: www.gsis.gr
2. Μενοφ: Τελωνειακι Ενθμζρωςθ > Συναλλαγζσ μζςω ICIS > Διαδικαςίεσ υποβολισ e-παραςτατικών
3. Κλικ ςτο Ηλεκτρονικι Τποβολι & Αποςτολι ςτα Σελωνεία, των Δθλϊςεων Κοινοτικισ Διαμετακόμιςθσ
4. Κλικ ςτο ΕΙΟΔΟ
5. Ειςαγωγι user name και password (τα ςτοιχεία για ςφνδεςθ ςτο TAXISnet)
6. Κλικ ςτο ΝΕΑ ΤΝΑΛΛΑΓΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΦΟΡΜΑ

Γενικζσ οδθγίεσ
Σα πεδία με αςτερίςκο (*) είναι υποχρεωτικά
Για πολλά πεδία αναφζρονται οι ςυνκικεσ και οι κανόνεσ ςυμπλιρωςθσ τουσ με κάποιο ειδικό
κωδικό δεξιά του πεδίου π.χ. C60, E100 κλπ. Κάνοντασ κλικ ςε αυτόν τον κωδικό εμφανίηεται ζνα
παράκυρο με τθν περιγραφι τθσ ςυνκικθσ.
Πατϊντασ ςτο γραφικό ii εμφανίηεται ζνασ πίνακασ αναφοράσ με τισ τιμζσ ςυμπλιρωςθσ για το
ςχετικό πεδίο (π.χ. Χϊρα Αποςτολισ)
Σα πεδία που ζχουν τθ μορφι λίςτασ επιλογϊν ςυμπλθρϊνονται μόνο με επιλογι από τθ λίςτα (δεν
μποροφμε να γράψουμε εμείσ μζςα ςε αυτά)
Σα T1 και TIR αποτελοφνται από τθ φόρμα με τα Βαςικά τοιχεία και τισ φόρμεσ με τα τοιχεία των
Εμπορευμάτων (όπου ςυμπλθρϊνουμε μία φόρμα για κάκε εμπόρευμα). Η μετάβαςθ γίνεται από το
μενοφ ςτο κάτω μζροσ τθσ κάκε φόρμασ
Σο πλικοσ ςελίδων με ςτοιχεία εμπορευμάτων, που μποροφμε να ανοίξουμε, επιλζγοντασ από το
κάτω μζροσ τθσ φόρμασ (Εμπόρευμα 1, Εμπόρευμα 2, Εμπόρευμα 3, κλπ), κακορίηεται από τθν τιμι
του πεδίου «5. Είδθ» των βαςικϊν ςτοιχείων. Αν π.χ. ζχουμε ειςάγει τθν τιμι «2» ςτο πεδίο «5.
Είδθ», τότε κα είναι ενεργζσ οι επιλογζσ για δφο μόνο εμπορεφματα δθλ. Εμπόρευμα 1 και
Εμπόρευμα 2
Αν ςτο πεδίο «19. Εμπορευματοκιβϊτιο» των Βαςικϊν τοιχείων ζχουμε επιλζξει «ΝΑΙ», τότε ςτθ
φόρμα με τα τοιχεία Εμπορευμάτων κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε τα πεδία ςτθ κζςθ «31.
Εμπορευματοκιβϊτια»
Σθμείωςθ: Δείγμα ςυμπλθρωμζνου TIR ςτθ ςελίδα: http://www.pcguide.gr/mathima/tir/tir1.html
(με κλικ ςτο Εμπόρευμα 1 βλζπετε και τθ ςελίδα των εμπορευμάτων)
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ΙΙ. Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ Διαχείριςησ Εξουςιοδοτήςεων
Απευκφνεται:
1) ςτουσ ςυναλλαςςόμενουσ οι οποίοι επικυμοφν να εξουςιοδοτιςουν εκτελωνιςτι για τθν διαχείριςθ των
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων τουσ.
2) ςτουσ αντίςτοιχουσ εκτελωνιςτζσ προκειμζνου να αποδεχκοφν τισ εξουςιοδοτιςεισ αυτζσ
(Απευκείασ ςφνδεςμοσ: https://www1.gsis.gr/myicisnet/login.jsp)

1. ελίδα Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: www.gsis.gr
2. Κλικ ςτο Τελωνειακι Ενθμζρωςθ
3. Κλικ ςτο Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Εξουςιοδοτιςεων
4. Κλικ ςτο ΕΙΟΔΟ
5. Ειςαγωγι user name και password (τα ςτοιχεία για ςφνδεςθ ςτο TAXISnet)
6. Κλικ ςτο Είςοδοσ

Αναλυτικι περιγραφι ςτο αρχείο http://www.gsis.gr/teloneia/e_customs_gr/Manual_ext_users.pdf
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ΙΙI. Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ Παραλαβήσ και Ελέγχου Προΰόντων Ε.Υ.Κ. (EMCS)
Αφορά ςτο ςφςτθμα Παραλαβισ και Ελζγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. (EMCS, πρϊθν ΔΕ)

(Απευκείασ ςφνδεςμοσ: https://www1.gsis.gr/itrader/login.jsp)

7. ελίδα Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: www.gsis.gr
8. Κλικ ςτο Τελωνειακι Ενθμζρωςθ
9. Κλικ ςτο Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ Παραλαβισ και Ελζγχου Προϊόντων Ε.Φ.Κ. - (EMCS)
10. Κλικ ςτο ΕΙΟΔΟ
11. Ειςαγωγι user name και password (τα ςτοιχεία για ςφνδεςθ ςτο TAXISnet)
12. Κλικ ςτο Είςοδοσ

Αναλυτικι περιγραφι ςτο αρχείο: http://www.gsis.gr/teloneia/e_customs_gr/EMCS_Phase2_Fs0.pdf
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ΙV. Βάςεισ Δεδομένων Υορολογίασ και Σελωνειακήσ Ένωςησ τησ Ε.Ε.
Κεντρικι ςελίδα τθσ Ε.Ε. που περιζχει όλεσ τισ ΒΔ με ςτοιχεία Φορολογίασ και Σελωνείων

1. ελίδα http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/
2. Επιλζγουμε τθ ΒΔ που μασ ενδιαφζρει από τθ λίςτα που εμφανίηεται

Γενικι Οδθγία: Δοκιμάηουμε πάντα να επιλζξουμε τθν ελλθνικι γλϊςςα από τθ λίςτα με τισ γλϊςςεσ πάνω
δεξιά

AEO Αναηιτθςθ Εγκεκριμζνων Οικονομικϊν Φορζων
EBTI Ευρωπαϊκι Δεςμευτικι Δαςμολογικι Πλθροφορία (ΔΔΠ)
ECICS Κοινοτικόσ Κατάλογοσ Χθμικϊν Ουςιϊν
EORI Καταχϊριςθ και ταυτοποίθςθ Οικονομικϊν Παραγόντων
EXPORT Παρακολοφκθςθ Πράξεων Εξαγωγισ βάςει MRN
QUOTA Κατάλογοσ Κοινοτικϊν Δαςμολογικϊν Ποςοςτϊςεων
SEED Επιβεβαίωςθ άδειασ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ
SURVEILLANCE Παρακολοφκθςθ ειςαγωγισ προϊόντων
SUSPENSIONS Αυτόνομεσ δαςμολογικζσ αναςτολζσ
TARIC Αναηιτθςθ μζςω κωδικoφ TARIC
Taxes in Europe ΒΔ με τουσ φόρουσ που ιςχφουν ςτα Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε.
Customs Offices Πλθροφορίεσ Σελωνείων
TRANSIT Παρακολοφκθςθ πράξεων Διαμετακόμιςθσ βάςει MRN
VIES Επαλικευςθ εγκυρότθτασ Α.Φ.Μ.

Παρατιρθςθ: Οι ΒΔ με ζντονα γράμματα είναι αυτζσ που αναφζρονται παρακάτω

TARIC - Αναζήτηςη Κωδικού, Περιγραφήσ και Μέτρων Εμπορευμάτων
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο TARIC

Εξετάηουμε δφο περιπτϊςεισ:
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α. Γνωρίηουμε τον πλιρθ 10ψιφιο κωδικό TARIC του προϊόντοσ
β. Γνωρίηουμε μόνο τα αρχικά ψθφία του, δθλαδι το γενικότερο κεφάλαιο ςτο οποίο ανικει

Περίπτωςθ [α] - Ολόκλθροσ 10ψθφιοσ
1. Γράφουμε τον 10ψιφιο κωδικό TARIC ςτο πεδίο Goods Code π.χ. «5208229900»
2. Επιλζγουμε από τθν αντίςτοιχθ λίςτα τθ Χϊρα καταγωγισ/προοριςμοφ του προϊόντοσ π.χ.
Αίγυπτοσ – EG (0220)
3. Πατάμε Ανάκτθςθ μζτρων
4. τθ ςελίδα που εμφανίηεται, πατάμε ςτθ λζξθ *Εμφάνιςθ+ δίπλα από το Περιγραφι για να
εμφανιςτεί θ περιγραφι του προϊόντοσ.
Εδϊ εμφανίηονται και τυχόν υμπλθρωματικζσ μονάδεσ (ςτο παράδειγμα μασ είναι τα
τετραγωνικά μζτρα m2 )

Περίπτωςθ [β] - Αρχικά ψθφία του κωδικοφ TARIC
1. Γράφουμε τα αρχικά ψθφία του κωδικοφ TARIC ςτο πεδίο Goods Code π.χ. «5208»
2. Πατάμε ςτο *Αναηιτθςθ] και εμφανίηεται το δζντρο με τισ αντιςτοιχίεσ κωδικοφ και
περιγραφισ
3. Εντοπίηουμε τον κωδικό που βάλαμε («5208»).
Κάτω από τον 4ψιφιο κωδικό αυτόν βλζπουμε να αναπτφςςεται το δζντρο με το επόμενο
επίπεδο των 6 ψθφίων.
4. Κάνουμε κλικ τϊρα ςτον εξαψιφιο που επιλζγουμε ςφμφωνα με τθν περιγραφι δεξιά. Π.χ.
επιλζγουμε: «5208 21»
5. Για το παράδειγμα επιλζγουμε ςτθ ςυνζχεια, διαδοχικά: «5208 22», «5208 22 96», «5208 22
99».
6. Ο τελευταίοσ δεν αναλφεται ςε επόμενα επίπεδα, οπότε και μεταφερόμαςτε ςτθν αρχικι
ςελίδα, όπου το πεδίο Goods code ζχει ςυμπλθωκεί με τον τελευταίο αυτόν κωδικό και
μποροφμε να προχωριςουμε για να κάνουμε Ανάκτθςθ μζτρων όπωσ ςτθν περίπτωςθ α

Customs Offices – Αναζήτηςη Πληροφοριών Τελωνείων (εντόσ και εκτόσ Ε.Ε.)
2. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο Customs Offices
3. Κλικ ςτο Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα τελωνεία
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4. Κάνουμε κλικ ςε μία από τισ παρακάτω επιλογζσ:

Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα τελωνεία μζςω τθσ χϊρασ, τθσ περιοχισ, τθσ πόλθσ και τθσ κζςθσ
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα τελωνεία μζςω τθσ ςυνικουσ ονομαςίασ
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα τελωνεία μζςω του αρικμοφ αναφοράσ
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ αργίεσ

Παράδειγμα:
1. Επιλζγουμε: “ Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για τα τελωνεία μζςω τθσ χϊρασ, τθσ περιοχισ, τθσ πόλθσ και τθσ
κζςθσ
2. Από τισ λίςτεσ Χώρα, Περιοχι, Πόλθ επιλζγουμε τισ τιμζσ που μασ ενδιαφζρουν π.χ. για ελλθνικά τελωνεία
επιλζγουμε “Ελλάδα – GR (009)”
3. Κλικ ςτο κουμπί Search

AEO - Αναηιτθςθ Εγκεκριμζνων Οικονομικών Φορζων
Για αναηιτθςθ Εγκεκριμζνων Οικονομικών Φορζων
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο ΑΕΟ
2. Κλικ ςτο Authorised Economic Operators
3. Επιλζγουμε τθ Χϊρα από τθ λίςτα με όνομα Country (π.χ. GR – Ελλάδα)
4. Πατάμε Search

Ανάλογα μπορεί να γίνει και αναηιτθςθ Αρμόδιων Σελωνειακών Αρχών από το ςφνδεςμο Competent
Customs Authorities

EORI - Καταχώριςθ και ταυτοποίθςθ Οικονομικών Παραγόντων
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο EORI
2. Κλικ ςτο Επικφρωςθ αρικμϊν EORI
3. Ειςαγωγι ενόσ αρικμοφ EORI ςτο πεδίο «Αρικμόσ EORI»
4. Κλικ ςτο κουμπί «ΕΠΙΚΤΡΩΗ»

Παράδειγμα:
Ειςάγουμε τον αρικμό EORI GR033365343
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θμείωςθ:
Κατά τθν εγγραφι ςτο μθτρϊο EORI δίνεται θ επιλογι εμφάνιςθσ ι απόκρυψθσ των ςτοιχείων Όνομα και
Διεφκυνςθ. ε μια τζτοια περίπτωςθ, ςτθν αναηιτθςθ εμφανίηεται μόνο το μινυμα εγκυρότθτασ ι μθ του
ςυγκεκριμζνου αρικμοφ EORI και όχι τα άλλα ςτοιχεία.

EXPORT - Παρακολοφκθςθ Πράξεων Εξαγωγισ βάςει MRN
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο EXPORT
2. το πεδίο ΑΑΚ (MRN): ειςάγουμε τον κωδικό MRN
3. Πατάμε Αναηιτθςθ

TRANSIT - Παρακολοφκθςθ πράξεων Διαμετακόμιςθσ βάςει MRN
(Οι διαδικαςίεσ είναι ίδιεσ με το EXPORT)

1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο TRANSIT
2. το πεδίο ΑΑΚ (MRN): ειςάγουμε τον κωδικό MRN
3. Πατάμε Αναηιτθςθ

SEED - Επιβεβαίωςθ άδειασ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο SEED
2. Κλικ ςτο OK
3. Ειςαγωγι ενόσ Αρικμόσ Ειδικοφ Φόρου Κατανάλωςθσ ςτο πεδίο «Αρικμόσ Ειδικοφ Φόρου
Κατανάλωςθσ»
4. Κλικ ςτο κουμπί «Επιβεβαίωςθ»

VIES - Επαλικευςθ εγκυρότθτασ Α.Φ.Μ.
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1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο VIES
2. Από τθ λίςτα Κράτοσ Μζλοσ επιλζγουμε το κράτοσ μζλοσ όπου ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ Α.Φ.Μ.
3. το πεδίο Αριθμός ΦΠΑ εισάγοσμε τον Α.Φ.Μ.
4.

Πατάμε στο κοσμπί Επαλήθεσση

5.

Εμυανίζεται μήνσμα για τον αν ο σσγκεκριμένος Α.Φ.Μ. είναι σπαρκτός ή ότι

Παράδειγμα:
Εισάγοσμε τον ΑΦΜ: 033365343

EBTI - Κατάλογοσ Δεςμευτικισ Δαςμολογικισ Πλθροφορία (ΔΔΠ)
1. Από τον κατάλογο των ΒΔ κάνουμε κλικ ςτο ΕΒΣΙ
2. υμπλθρϊνουμε τα κριτιρια αναηιτθςθσ
3. Πατάμε Ζναρξθ Αναηιτθςθσ

Παράδειγμα
υμπλθρϊνουμε μόνο ςτο πεδίο Κωδικόσ Ονοματολογίασ τθν τιμι ”7308” (τα πρϊτα τζςςερα ψθφία
δθλαδι μιασ δαςμολογικισ κλάςθ)
τον κατάλογο που κα εμφανιςτεί κάνουμε κλικ ςτον Αρικμό Αναφοράσ ΔΔΠ που μασ ενδιαφζρει και
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτοιχεία
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V. Άλλεσ Βάςεισ Δεδομένων
Δαςμολογική Κατάταξη Εμπορευμάτων
Αποτελεί ζνα αλφαβθτικό ευρετιριο αντιςτοίχιςθσ προϊόντων με 4ψιφιο Κωδικό TARIC

1. ελίδα Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: www.gsis.gr
2. Μενοφ: Τελωνειακι Ενθμζρωςθ > Συναλλαγζσ μζςω ICIS > Κωδικοί TARIC
3. Κλικ ςτο

ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

4. τθ ςελίδα που εμφανίηεται επιλζγουμε από το αλφαβθτικό ευρετιριο το γράμμα από το οποίο
αρχίηει το όνομα του προϊόντοσ που αναηθτάμε.
Π.χ. αναηθτϊντασ το προϊόν «ΤΦΑΜΑΣΑ» κάνουμε κλικ ςτο γράμμα «Τ» και ψάχνουμε ςτθν
αλφαβθτικι λίςτα για τθ ςυγκεκριμζνθ λζξθ. Αφοφ τθν βροφμε, εντοπίηουμε τον αντίςτοιχο 4ψιφιο
κωδικό δαςμολογικισ κατάταξθσ TARIC ςτθν τελευταία ςτιλθ δεξιά

Σθμείωςθ:
Με τον κωδικό αυτό μποροφμε ςτθ ςυνζχεια να κάνουμε μια λεπτομερζςτερθ αναηιτθςθ ςτθ ΒΔ TARIC τθσ
Ε.Ε.

Αναζήτηςη Εθνικών Πρόςθετων Κωδικών Φορολογίασ
Παρουςιάηει όλουσ τουσ Εκνικοφσ Πρόςκετουσ Κωδικοφσ Φορολογίασ για ζνα κωδικό TARIC (10ψιφιο)
κακϊσ και αναλυτικι περιγραφι για κακζνα από αυτοφσ

1. ελίδα Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων: www.gsis.gr
2. Μενοφ: Τελωνειακι Ενθμζρωςθ > Συναλλαγζσ μζςω ICIS > Κωδικοί TARIC
3. Κλικ ςτο

ICISnet - ΑNAZΗΣΗΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

4. Κλικ ςτο κουμπί Είςοδοσ ςτο φςτθμαϋ
5. υμπλθρϊνουμε τον 10ψιφιο κωδικό TARIC ςτο πεδίο Σελικόσ κωδικόσ ονοματολογίασ (10 ψθφία).
Π.χ. υμπλθρϊνουμε το «4901100000» (αντιςτοιχεί ςε βιβλία).
6. Πατάμε το κουμπί «Αναηιτθςθ»
7. Εμφανίηονται οι 4ψιφιοι εκνικοί πρόςκετοι κωδικοί φορολογίασ για το ςυγκεκριμζνο TARIC με
ςφντομθ περιγραφι των ςυντελεςτϊν Φ.Π.Α. ςτουσ οποίουσ υπάγεται το προϊόν.
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8. Πατϊντασ ςτον κωδικό ςτθ δεξιά ςτιλθ (σνδσασμοί Φορολογίας) ανοίγει ζνα παράκυρο με
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ υνδυαςμοφ Φορολογίασ

Καταχώρηςη Οχήματοσ – Έγκριςη Τύπου (Οχήματοσ)
Site Τπουργείου Τποδομϊν Μεταφορϊν & Δικτφων – Τ.Μ.Ε.:
http://webtao.yme.gov.gr:16004/

Μποροφμε να κάνουμε αναηιτθςθ Εγκρίςεων Σφπων Οχθμάτων με βάςθ διάφορα ςτοιχεία:

Παράδειγμα:
υμπλθρϊνουμε επιλζγοντασ από τισ αντίςτοιχεσ λίςτεσ:
Σφποσ οχιματοσ: “Επιβατικά”
Κωδικόσ οχιματοσ: “3 – Επιβατικά”
Κωδικόσ εργοςταςίου: “6009 AUDI A.G”

Πατάμε το κουμπί Αναηιτθςθ
το παράκυρο που εμφανίηεται, παρουςιάηεται μία λίςτα εγκεκριμζνων τφπων οχθμάτων που ςυμφωνοφν
με τα ςτοιχεία μασ.
Πατϊντασ ςτο κουμπί τθσ ςτιλθσ Προβολι παρουςιάηονται αναλυτικά ςτοιχεία για τον τφπο τθσ γραμμισ
που βριςκόμαςτε

Υποβολή Δηλώςεων INTRASTAT
http://eurostat.statistics.gr/intrastat/

Σθμείωςθ:
Απλι αναφορά και επιςιμανςθ τθσ επιλογισ Οδθγίεσ ςτο μενοφ, όπου υπάρχουν 4 αρχεία pdf με αναλυτικζσ οδθγίεσ
για:
Διαδικαςία εγγραφισ
Διαδικαςία υποβολισ
Σροποποιθτικι διλωςθ
Διλωςθ με αρχείο
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Πληροφορίεσ πραγματικού χρόνου για λιμάνια και κινήςεισ των πλοίων
http://www.marinetraffic.com

Παρζχονται οι εξισ βαςικζσ επιλογζσ:

α. Χάρτθσ Πλοίων – Εμφανίηεται ο παγκόςμιοσ χάρτθσ, όπου μποροφμε να κάνουμε κλικ ςτθν περιοχι που
μασ ενδιαφζρει και θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτεί ςε μεγζκυνςθ παρουςιάηοντασ τα πλοία που
εντοπίηονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι.
β. Πλοία – Κατάλογοσ με όλα τα καταγεγραμμζνα πλοία
γ. Λιμάνια – Κατάλογοσ με όλα τα καταγεγραμμζνα λιμάνια

TRACES (TRAde Control and Expert System)
Αιτιςεισ για κτθνιατρικό ζλεγχο

https://sanco.ec.europa.eu/traces/
Για εγγραφι ςτο ςφςτθμα TRACES κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςτθ ςελίδα:
Παρακαλοφμε πιζςτε με το πλικτρο εδϊ για να καταχωριςετε ζνα νζο χριςτθ

Με το email ςασ και τον κωδικό πρόςβαςθσ που ορίςατε κα μπορείτε να ζχετε πρόςβαςθ ςτισ ςελίδεσ του
TRACES
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