Αγαπητζ μασ υνεργάτη,
Από 1θσ Ιανουαρίου 2021, προκειμζνου να υπάρχει ςυμμόρφωςθ με τουσ διεκνείσ
Κανονιςμοφσ, για όλα τα αντικείμενα που δεν περιζχουν αλλθλογραφία, αλλά αγακά
(είτε προςωπικοφ, είτε εμπορικοφ χαρακτιρα), είναι υποχρεωτικι θ μετάδοςθ
θλεκτρονικών μθνυμάτων μεταξφ των Σαχυδρομικών Φορζων.
Σα θλεκτρονικά αυτά μθνφματα αφοροφν ςτισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτισ
τελωνειακζσ δθλώςεισ CN 22 ι CN 23 που ςυνοδεφουν τα διεκνι αντικείμενα,
(ςυμπεριλαμβανομζνων του ονόματοσ και τθσ δ/νςθσ του αποςτολζα και του
παραλιπτθ), τόςο για ςκοποφσ τελωνειακοφσ, όςο και αςφάλειασ.
Η αλλαγή αυτή είναι εξαιρετικά ςημαντική για την αποςτολή των αντικειμζνων ςασ ςε
χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, καθϊσ ςτην περίπτωςη που δεν υπάρχει η απαραίτητη
πληροφορία – και δεν ζχει διαβιβαςτεί ηλεκτρονικά πριν την άφιξη του αντικειμζνου ςτη
χϊρα προοριςμοφ (Electronic Αdvanced Data / EAD), τα αντικείμενα δε κα διαχειρίηονται
και κα επιςτρζφονται ςτον αποςτολζα!
Για να εξαςφαλιςτεί η ςωςτή διαχείριςη των αντικειμζνων ςασ, η καταχϊρηςη των
απαραίτητων ςτοιχείων για τα ςυνοδευτικά ζντυπα καθϊσ και η εκτφπωςη αυτϊν θα
πραγματοποιείται από τουσ υπαλλήλουσ των θυρίδων ςυναλλαγήσ.
Παρακαλώ ςυμπλθρώςτε τα παρακάτω ςτοιχεία με ιδιαίτερθ προςοχι και με λατινικοφσ
χαρακτιρεσ:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΟΛΕΑ – SENDER DETAILS :
ONOMA / NAME:
ΕΠΩΝΤΜΟ / SURNAME:
ΟΔΟ /STREET NAME:
ΑΡΙΘΜΟ / STREET NUMBER:
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ / POSTAL CODE:
ΠΟΛΗ / TOWN:
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ –ADDRESSEE DETAILS
ONOMA / NAME:
ΕΠΩΝΤΜΟ / SURNAME:
ΟΔΟ /STREET NAME:
ΑΡΙΘΜΟ / STREET NUMBER:
ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ / POSTAL CODE:
ΠΟΛΗ / TOWN:
ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ/COUNTRY:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ – DETAILED DESCRIPTION OF THE ITEM:
KAΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ / CATEGORY OF ITEM (επιλζξτε ζνα)
ΔΩΡΟ / GIFT:
ΕΓΓΡΑΦΑ /DOCUMENTS:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ /COMMERCIAL SAMPLE;
ΕΠΙΣΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ / RETURNED GOODS:
ΠΩΛΗΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ / SALE OF GOODS:
ΑΛΛΟ / OTHER:

ΛΕΠΣΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟ / DETAILED DESCRIPTION OF CONTENT
ΠΟΟΣΗΣΑ / QUANTITY:
ΒΑΡΟ / ΝΕΣ WEIGHT:
ΑΞΙΑ Ε ΕΤΡΩ / VALUE IN €:
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ / FOR COMMERCIAL ITEMS ONLY
Αρ. Δαςμολ. κλάςησ/HS TARIFF NUMBER (κατϋελάχιςτον 6 ψηφία):
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΓΑΘΩΝ /COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS:
ΑΡΙΘΜΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ /INVOICE:
MEIKTO BAΡΟ / ITEMS WEIGHT:

ασ ευχαριςτοφμε για τη ςυνεργαςία!
το www.elta.gr θα βρείτε πληροφορίεσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ που μπορείτε να
χρηςιμοποιήςετε για να προετοιμάςετε τα αντικείμενα ςτο χϊρο ςασ!
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:
ΤΠΟΓΡΑΦΗ:

