
ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT 

Καθορισμός του τύπου και της διάταξης (import format) του αρχείου εισαγωγής. 

Υποστηρίζεται μόνο ΤΧΤ μορφή και το αρχείο το οποίο υποβάλλεται πρέπει να έχει δημιουργηθεί  

βάσει των παρακάτω προδιαγραφών: 

 

ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

ΑΦΜ: 9 χαρακτήρες (Θέση 1 ως 9) 

Ροή: 1 χαρακτήρας (Θέση 10)  

Αποδεκτές τιμές: λατινικό D  

Έτος: 4 χαρακτήρες (Θέση 11 ως 14) 

Μήνας: 2 χαρακτήρες (Θέση 15 ως 16) 

Α/Α: 5 χαρακτήρες (Θέση 17 ως 21) αύξων αριθμός γραμμής 

Χώρα: 2 χαρακτήρες (Θέση 22 ως 23)  

Αποδεκτές τιμές: 2 letter iso code  -> πίνακας 

Φύση συναλλαγής: 2 χαρακτήρες (Θέση 25 ως 26)  

Αποδεκτές τιμές:  -> πίνακας φύσεων συναλλαγών 

Μέσο μεταφοράς: 1 χαρακτήρας (Θέση 27)  

Αποδεκτές τιμές: -> πίνακας μέσων μεταφοράς 

Κωδικός είδους: 8 χαρακτήρες (Θέση 28 ως 35)  

Αποδεκτές τιμές: -> επιλέξιμοι κωδικοί από την συνδυασμένη ονοματολογία του έτους αναφοράς 

Καθαρή μάζα: 13 χαρακτήρες (Θέση 36 ως 48)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Συμπληρωματικές μονάδες: 13 χαρακτήρες (Θέση 49 ως 61)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Τιμολογούμενο ποσό: 13 χαρακτήρες (Θέση 62 ως 74)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Στατιστική αξία: 13 χαρακτήρες (Θέση 75 ως 87)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Όροι παράδοσης: 3 χαρακτήρες (Θέση 88 ως 90)  

Αποδεκτές τιμές: -> πίνακας όρων παράδοσης 

Χώρα καταγωγής: 2 χαρακτήρες (Θέση 91 ως 92)  

Αποδεκτές τιμές: -> 2 letter iso code  -> πίνακας 

Χώρα εταίρου (Πρόθεμα χώρας): 2 χαρακτήρες (Θέση 93 ως 94)  

Αποδεκτές τιμές: -> 2 letter iso code  -> πίνακας 

ΑΦΜ εταίρου (Χωρίς το πρόθεμα): -> έως 12 χαρακτήρες (Θέση 95 ως 106) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 
012345679D20220100002CY 113020726500000000001244000000000000000000000000010000000005489FOBITCY999999999999 
012345679D20220100002IT 113020726500000000001244000000000000000000000000010000000005489FOBPLΙΤ999999999 
012345679D20220100002BE 113020726500000000001244000000000000000000000000010000000005489DAPGRBE9999999999 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

ΑΦΜ: 9 χαρακτήρες (Θέση 1 ως 9) 

Ροή: 1 χαρακτήρας (Θέση 10)  

Αποδεκτές τιμές: λατινικό Α 

Έτος: 4 χαρακτήρες (Θέση 11 ως 14) 

Μήνας: 2 χαρακτήρες (Θέση 15 ως 16) 

Α/Α: 5 χαρακτήρες (Θέση 17 ως 21) αύξων αριθμός γραμμής 

Χώρα: 2 χαρακτήρες (Θέση 22 ως 23)  

Αποδεκτές τιμές: 2 letter iso code  -> πίνακας 

Φύση συναλλαγής: 2 χαρακτήρες (Θέση 25 ως 26)  

Αποδεκτές τιμές:  -> πίνακας φύσεων συναλλαγών 

Μέσο μεταφοράς: 1 χαρακτήρας (Θέση 27)  

Αποδεκτές τιμές: -> πίνακας μέσων μεταφοράς 

Κωδικός είδους: 8 χαρακτήρες (Θέση 28 ως 35)  

Αποδεκτές τιμές: -> επιλέξιμοι κωδικοί από την συνδυασμένη ονοματολογία του έτους αναφοράς 

Καθαρή μάζα: 13 χαρακτήρες (Θέση 36 ως 48)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Συμπληρωματικές μονάδες: 13 χαρακτήρες (Θέση 49 ως 61)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Τιμολογούμενο ποσό: 13 χαρακτήρες (Θέση 62 ως 74)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Στατιστική αξία: 13 χαρακτήρες (Θέση 75 ως 87)  

Αποδεκτές τιμές: -> θετικοί ακέραιοι αριθμοί 

Όροι παράδοσης: 3 χαρακτήρες (Θέση 88 ως 90)  

Αποδεκτές τιμές: -> πίνακας όρων παράδοσης 

Χώρα καταγωγής: 2 χαρακτήρες (Θέση 91 ως 92)  

Αποδεκτές τιμές: -> 2 letter iso code  -> πίνακας 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 

099999999A20220100002IT 113020726500000000001244000000000000000000000000010000000005489EXWFR 

 
 

 


