ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ
Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή
στοιχείων από εξωτερικό αρχείο.
Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή
πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα στοιχεία που θέλετε να εισάγετε
έχουν δηµιουργηθεί ήδη ή µπορούν να δηµιουργηθούν στην κατάλληλη
για το Intrastat µορφή, από άλλες εφαρµογές που χρησιµοποιείτε.
Η λειτουργία εισαγωγής δεδοµένων από αρχείο αποτελείται από δύο
φάσεις:
ΦΑΣΗ 1η
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:
ΑΦΜ: 9 χαρακτήρες (Θέση 1 ως 9)
Ροή: 1 χαρακτήρας (Θέση 10)
Αποδεκτές τιµές: λατινικό Α για αφίξεις και λατινικό D για αποστολές
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
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Πίνακας Χωρών
ISO-CODE
AT
BE
BG
FR
DE
DK
EE
GB
IE
ES
IT
NL
HR
CY
LV
LT
LU
MT
HU
PL
PT
RO
SK
SI
SE
CZ
FI

ΧΩΡΑ
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερµανία
∆ανία
Εσθονία
Ηνωµένο Βασίλειο
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Κροατία
Κύπρος
Λετονία
Λιθουανία
Λουξεµβούργο
Μάλτα
Ουγγαρία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Σουηδία
Τσεχία
Φινλανδία
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Πίνακας Φύσεων Συναλλαγής
κωδικός περιγραφή
---------- -----------------------------------------------------------------------------10*
Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγµατική η
προβλεπόµενη µεταβίβαση κυριότητας έναντι χρηµατοοικονοµικής ή
άλλης αντιπαροχής
11
Οριστική Αγορά / πώληση
12
Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιµής, επί
παρακαταθήκη ή µε τη µεσολάβηση τρίτου επί προµήθεια
13
Αντιπραγµατισµός (εµπόριο µε ανταλλαγή)
14
Χρηµατοδοτική µίσθωση
19
Άλλο
20*
Επιστροφή και αντικατάσταση εµπορευµάτων δωρεάν
µετά την καταχώρηση της αρχικής συναλλαγής
21
Επιστροφή Εµπορευµάτων
22
Αντικατάσταση επιστραφέντων εµπορευµάτων
23
Αντικατάσταση µη επιστραφέντων εµπορευµάτων
29
Άλλο
30
Συναλλαγές µε µεταβίβαση κυριότητας χωρίς
χρηµατοοικονοµική ή σε είδος αντιπαροχή (π.χ. παραδόσεις
εµπορευµάτων στα πλαίσια προγραµµάτων βοήθειας)
40*
Πράξεις µε σκοπό την εκτέλεση εργασίας κατ’ ανάθεση
(δεν µεταβιβάζεται η κυριότητα στον µεταποιητή)
41
Εµπορεύµατα που αναµένεται να επιστραφούν στο αρχικό
κράτος µέλος αποστολής
42
Εµπορεύµατα που δεν αναµένεται να επιστραφούν στο
αρχικό κράτος µέλος αποστολής
50*
Πράξεις µετά την εργασία κατ’ ανάθεση (δεν
µεταβιβάζεται η κυριότητα στον µεταποιητή)
51
Εµπορεύµατα που επιστρέφουν στο αρχικό κράτος µέλος
αποστολής
52
Εµπορεύµατα που δεν επιστρέφουν στο αρχικό κράτος
µέλος αποστολής
60*
Συναλλαγές για εθνικούς σκοπούς
61
Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση)
επ’ αµοιβή
62
Πράξεις µετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση)
επ’ αµοιβή
63
Πράξεις ενόψει επισκευής και συντήρησης (επιδιόρθωση)
χωρίς αµοιβή (δωρεάν)
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Πράξεις µετά από επισκευή και συντήρηση (επιδιόρθωση)
χωρίς αµοιβή (δωρεάν)
70
Πράξεις στο πλαίσιο κοινών αµυντικών προγραµµάτων ή
άλλων κοινών διακυβερνητικών προγραµµάτων παραγωγής
80
Συναλλαγές που περιλαµβάνουν την προµήθεια
κατασκευαστικών υλικών και τεχνικού εξοπλισµού στα πλαίσια
γενικής σύµβασης κατασκευαστικού έργου ή έργου πολιτικού
µηχανικού για την οποία δεν απαιτείται χωριστή τιµολόγηση των
εµπορευµάτων και εκδίδεται τιµολόγιο για το σύνολο της
σύµβασης
90*
Άλλες συναλλαγές που δεν µπορούν να υπαχθούν σε
άλλους κωδικούς
91
Ενοικίαση, δανεισµός και µίσθωση εκµετάλλευσης
διάρκειας µεγαλύτερης από 24 µήνες
92
Άλλες συναλλαγές
64

* οι κωδικοί µε αστερίσκο δεν είναι αποδεκτοί και παρουσιάζονται
για διευκόλυνση των περιγραφών
Πίνακας Μέσων Μεταφοράς
κωδικός περιγραφή
---------- -----------------------------1
Θαλάσσιες µεταφορές
2
Σιδηροδροµική µεταφορά
3
Οδική µεταφορά
4
Αεροπορική µεταφορά
5
Ταχυδροµικές αποστολές
7
Σταθερές εγκαταστάσεις µεταφοράς
8
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές
9
Αυτοφερόµενα
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ΦΑΣΗ 2η
Χρήση της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο.
Οι γραµµές δήλωσης µπορούν να εισαχθούν από αρχείο ακολουθώντας
τα παρακάτω βήµατα.

Βήµα 1ο
Επιλέγετε από το µενού «∆ηλώσεις»

Βήµα 2ο

Επιλέγετε «Ροή»
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Βήµα 3ο

Επιλέγετε «Υποβολή δήλωσης µε αρχείο»

Βήµα 4ο

Στον εµφανιζόµενο πίνακα εισαγωγής καταχωρείτε µε αντιγραφή και
επικόλληση το περιεχόµενο του αρχείου που έχετε δηµιουργήσει και
επιλέγετε «Αποστολή δήλωσης».
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Πριν την αποστολή του αρχείου θα εκτελεστεί ένας τυπικός έλεγχος, ο
οποίος χωρίζεται σε 3 επίπεδα.

Στο 1ο επίπεδο το σύστηµα ελέγχει:
1. ΑΦΜ
2. Μήνα Αναφοράς
3. Ροή
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Στο επίπεδο 2 ελέγχει τον 8ψήφιο κωδικό της Σ.Ο

Στο επίπεδο 3 ελέγχει:
1. Χώρα
2. Φ.Σ.
3. Μέσο µεταφοράς
4. Μάζα
5. Συµπληρωµατική µονάδα
6. Τιµολογούµενο ποσόν
7. Στατιστική αξία
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