
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

 

 

Οδηγίεσ Χρήςησ  

Θλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτήςεων 

ICiSnet 

 

 

 

 

 

 

Βαςιλική Ρλζςςα τθλ:210.480.2441 

Νικόλαοσ Αυθίνοσ τθλ; 210.480.2842 

 

 

  



Θλεκτρονική Υπηρεςία Διαχείριςησ Εξουςιοδοτήςεων 

Η θλεκτρονικι  εξουςιοδότθςθ  απευκφνεται ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ του TAXISnet  (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) οι 

οποίοι επικυμοφν να εξουςιοδοτιςουν κάποιον άλλο πιςτοποιθμζνο χριςτθ να υποβάλλει Σελωνειακά παραςτατικά για 

λογαριαςμό του. 

I. Δημιουργία εξουςιοδότηςησ 
Για να δθμιουργιςετε μια θλεκτρονικι εξουςιοδότθςθ ακολουκείτε τα παρακάτω βιματα; 

1. Μεταβαίνετε ςτθν αρχικι ςελίδα του Portal τθσ Σελωνειακισ Τπθρεςίασ και του ICISnet πλθκτρολογϊντασ τθν 
παρακάτω διεφκυνςθ ςτον browser ςασ. 

www.customs.gov.gr  

2. Από τθν αρχικι ςελίδα επιλζγετε Θλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ. 

 

3. Από τθ λίςτα των εμφανιηόμενων Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν επιλζγετε Authentications/Εξουςιοδοτήςεισ 

 

4. τθν οκόνθ που εμφανίηεται ειςάγετε  τον Πνομα Χρήςτη (username) και τον Κωδικό πρόςβαςησ  (password) όπωσ 
ςασ ζχουν δοκεί από το TAXISnet και επιλζγετε Σφνδεςη. 

http://www.customs.gov.gr/


ΔΙΕΥΚΙΝΙΗΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΤΘΙΑ ΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ 
ΑΦΜ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΤΘΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

 

Εφόςον τα διαπιςτευτιρια του ςυναλλαςςόμενου που ζχετε ειςάγει είναι ςωςτά το ςφςτθμα κα ςασ εμφανίςει τθν 

αρχικι ςελίδα τθσ εφαρμογισ των θλεκτρονικϊν εξουςιοδοτιςεων.  

τθν οκόνθ αυτι υπάρχουν δφο (2) tabs «Ζχω εξουςιοδοτήςει» και «Με ζχουν εξουςιοδοτήςει», κακϊσ και θ επιλογι 
«Νζα εξουςιοδότηςη».  

 

5. Παραμζνετε ςτο Tab «Ζχω εξουςιοδοτήςει» και επιλζγετε Νζα Εξουςιοδότηςη 
 το παράκυρο που εμφανίηεται επιλζγετε τον τφπο αναγνωριςτικοφ (ταυτότητα) του χριςτθ τον οποίο κζλετε να 
εξουςιοδοτιςετε και ςυμπλθρϊνετε τον αρικμό του αναγνωριςτικοφ (αριθμόσ ταυτότητασ) 
 
ΔΙΕΚΙΝΙΗΕΤΑΙ  ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥΣ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 
ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ EORI). 

 



6. τθ ςυνζχεια επιλζγετε τα υποςυςτιματα για τα οποία κζλετε να δθμιουργιςετε εξουςιοδότθςθ και επιλζγετε το 
πλικτρο επιλογή.  
Για να ολοκλθρϊςετε τθν διαδικαςία επιλζγετε Υποβολή. 

 
Μετά τθν υποβολι εμφανίηεται μινυμα, ςχετικό με τθν ζκβαςθ τθσ λειτουργίασ και επανζρχεςτε ςτθν ςελίδα των 
εξουςιοδοτιςεων με τα νζα αντικείμενα εξουςιοδότθςθσ που ζχετε δθμιουργιςει. 

 

 

 

 

 

  



II. Αποδοχή εξουςιοδότηςησ 

Ο αποδζκτθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ, ακολουκϊντασ τα παραπάνω βιματα  μπορεί  να δεI τισ εξουςιοδοτιςεισ που του 

ζχουν ανατεκεί προκειμζνου να προβεί ςε Αποδοχή ή Απόρριψή τουσ επιλζγοντασ το Tab «Με ζχουν εξουςιοδοτήςει». 

 

Επιλζγοντασ τισ  Ενζργειεσ Αποδοχή / Απόρριψη, το υποςφςτθμα κα εμφανίςει μινυμα που προειδοποιεί για τθν 
αλλαγι τθσ κατάςταςθσ, αποδοχή ι απόρριψη. 
 

 

Ή κατά περίπτωςθ 

 

Επιλζγοντασ το πλικτρο ΟΚ ανάλογα αν κζλετε να ενεργοποιιςετε ι να απορρίψετε τθν εκάςτοτε εξουςιοδότθςθ, 
εμφανίηονται αντίςτοιχα μθνφματα, ςχετικά με τθν ζκβαςθ τθσ λειτουργίασ και τθ κατάςταςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ 

 

 

  



III. Ανάκληςη εξουςιοδότηςησ 

Αμφότερεσ οι πλευρζσ (εξουςιοδοτϊν και εξουςιοδοτοφμενοσ) μποροφν μζςω τθσ κφριασ οκόνθσ των εξουςιοδοτιςεων 
να ανακαλζςουν μια ολοκλθρωμζνθ εξουςιοδότθςθ.  
 

 
 

Επιλζγοντασ Ανάκληςη, εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ςασ μινυμα που προειδοποιεί για τθν αλλαγι τθσ κατάςταςθσ. 
 
 

 

Επιλζγετε ΟΚ εμφανίηεται μινυμα, ςχετικό με τθν ζκβαςθ τθσ λειτουργίασ και τo status τθσ εξουςιοδότθςθσ αλλαγμζνο 
από Ενεργή ςε Ανακλήθηκε.  


