
Κατανομή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής 

Κωδικός  
(1o ψηφίο) 

Περιγραφή 
Κωδικός 

(2ο ψηφίο) 
Περιγραφή 

1 Συναλλαγές που συνεπάγονται 
πραγματική αλλαγή κυριότητας με 
οικονομική αντιστάθμιση 
 

1 Οριστική αγορά/πώληση, εξαιρουμένων 
των απευθείας 
εμπορικών συναλλαγών με/από ιδιώτες 
καταναλωτές 

2 Απευθείας εμπορικές συναλλαγές 
με/από ιδιώτες καταναλωτές 
(συμπεριλαμβανομένης της πώλησης εξ 
αποστάσεως) 

2 Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση 
εμπορευμάτων 
μετά την καταχώριση της αρχικής 
συναλλαγής 

1 Επιστροφή εμπορευμάτων 

2 Αντικατάσταση επιστραφέντων 
εμπορευμάτων 

3 Αντικατάσταση (πχ μέσω εγγύησης) μη 
επιστραφέντων εμπορευμάτων 

3 
 
 

Συναλλαγές που συνεπάγονται 
σκοπούμενη αλλαγή κυριότητας ή 
αλλαγή κυριότητας χωρίς οικονομική 
αντιστάθμιση 

1 Μετακινήσεις από/προς αποθήκη 
[εξαιρουμένων των αποθεμάτων στη 
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος 
(call-off) και των αποθεμάτων επί 
παρακαταθήκη) 

2 Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου 
ή δοκιμής [συμπεριλαμβανομένων των 
αποθεμάτων στη διάθεση 
συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και 
των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη] 

3 Χρηματοδοτική μίσθωση 

4 Συναλλαγές που συνεπάγονται 
μεταβίβαση κυριότητας χωρίς 
οικονομική αντιστάθμιση 

4 Συναλλαγές με σκοπό τη μεταποίηση 
βάσει σύμβασης (που δεν 
συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας) 

1 Εμπορεύματα που αναμένεται να 
επιστραφούν στο 
αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής 

2 Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να 
επιστραφούν στο 
αρχικό Κράτος Μέλος/χώρας εξαγωγής 

5 Συναλλαγές έπειτα από μεταποίηση 
βάσει σύμβασης 
(που δεν συνεπάγονται αλλαγή 
κυριότητας) 

1 Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο 
αρχικό Κράτος 
Μέλος/χώρα εισαγωγής 

2 Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο 
αρχικό Κράτος Μέλος/χώρα εξαγωγής 

6 Ιδιαίτερες συναλλαγές 
κωδικοποιημένες για εθνικούς 
σκοπούς 

1 
 
 
2 
 

Πράξεις ενόψει επισκευής και 
συντήρησης (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή 

Πράξεις μετά από επισκευή και 
συντήρηση (επιδιόρθωση) επ’ αμοιβή 



 
3 
 
 
4 

Πράξεις ενόψει επισκευής και 
συντήρησης (επιδιόρθωση) χωρίς 
αμοιβή (δωρεάν) 

Πράξεις μετά από επισκευή και 
συντήρηση (επιδιόρθωση) χωρίς αμοιβή 
(δωρεάν) 

7 Συναλλαγές με σκοπό/έπειτα από 
τελωνειακή διασάφηση (που δεν 
συνεπάγονται αλλαγή κυριότητας και 
αφορούν αγαθά υπό οιονεί εισαγωγή 
ή εξαγωγή) 

1 Θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία 
σε Κράτος Μέλος με επακόλουθη 
εξαγωγή σε άλλο Κράτος Μέλος 

2 Μεταφορά αγαθών από ένα Κράτος 
Μέλος σε άλλο Κράτος Μέλος για την 
υπαγωγή των αγαθών σε καθεστώς 
εξαγωγής 

8 Συναλλαγές που συνεπάγονται 
προμήθεια δομικών υλικών και 
τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο 
γενικής σύμβασης κατασκευής ή 
σύμβασης έργων πολιτικού 
μηχανικού, για τις οποίες δεν 
απαιτείται χωριστή τιμολόγηση των 
αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολόγιο 
για τη συνολική σύμβαση 

0  

9 Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν 
να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς 

1 Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική 
μίσθωση διάρκειας που υπερβαίνει τους 
24 μήνες 

9 Άλλο 

 


