
ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EXW Στο εργοστάσιο

FCA Ελεύθερο στο μεταφορέα

FAS Ελεύθερο παραπλεύρως του πλοίου

FOB Ελεύθερο επί του πλοίου

CFR Κόστος και ναύλος

CIF Κόστος, ασφάλιστρα και ναύλος

CPT Μεταφορικά πληρωμένα έως 

CIP Μεταφορικά και ασφάλιστρα πληρωμένα έως

DAF Παραδοτέο στα σύνορα 

DES Παραδοτέο εκ του πλοίου 

DEQ Παραδοτέο εκ της αποβάθρας 

DDU Παραδοτέο µη εκτελωνισµένο 

DDP Παραδοτέο εκτελωνισμένο

DAT Παραδoτέο στο τερματικό

DAP Παραδoτέο σε συμφωνημένο τόπο προορισμού

DPU Παραδoτέο σε συμφωνημένο τόπο προορισμού, εκφορτωμένο

ΧΧΧ Άλλοι όροι παράδοσης



ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική αλλαγή κυριότητας με οικονομική αντιστάθμιση

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

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

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

21 Επιστροφή εμπορευμάτων

22 Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων

23 Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων

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

31 Μετακινήσεις από/προς αποθήκη [εξαιρουμένων των αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) 

και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη)

32 Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής [συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων στη διάθεση 

συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off) και των αποθεμάτων επί παρακαταθήκη]

33 Χρηματοδοτική μίσθωση

34 Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση

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

41 Εμπορεύματα που αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό κράτος μέλος/χώρας εξαγωγής

42 Εμπορεύματα που δεν αναμένεται να επιστραφούν στο αρχικό κράτος μέλος/χώρας εξαγωγής

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

51 Εμπορεύματα που επιστρέφουν στο αρχικό κράτος μέλος/χώρα εισαγωγής

52 Εμπορεύματα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό κράτος μέλος/χώρα εξαγωγής

6 Συναλλαγές χωρίς µεταβίβαση κυριότητας, δηλαδή επιδιόρθωση, µίσθωση, δανεισµός, µίσθωση εκµετάλλευσης 

και άλλες   προσωρινές χρήσεις για διάστηµα µικρότερο των 24 µηνών εκτός από την εργασία κατ΄ ανάθεση 

(παράδοση ή επιστροφή) 

61 Μίσθωση / ∆ανεισµός / Μίσθωση εκµετάλλευσης 

62 Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση) επ’ αµοιβή 

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

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

65 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)

71 Θέση αγαθών σε ελεύθερη κυκλοφορία σε κράτος μέλος με επακόλουθη εξαγωγή σε άλλο κράτος μέλος

72 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

80 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.

9 Άλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς

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

99 Άλλο
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