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ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση νέας έκδοσης για τις Επιστροφές Ε.Φ.Κ. στο παραγωγικό περιβάλλον του
ICISnet».
Σας ενημερώνουμε ότι με την εγκατάσταση την Τρίτη 11/06/2019 στο παραγωγικό περιβάλλον του
ICISnet (Υποσύστημα Ε.Φ.Κ.) νέας έκδοσης για βελτιώσεις/διορθώσεις στην διαδικασία Επιστροφής
Ε.Φ.Κ., επιλύονται τα παρακάτω σφάλματα, τα οποία είχαν εμφανιστεί κατά την παραγωγική
λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας:
1. Αποκαταστάθηκε η αδυναμία υποβολής μηνύματος διόρθωσης στην Αίτηση Επιστροφής
Ε.Φ.Κ. από τον αιτούντα-δικαιούχο απαλλαγής, όταν η Αίτηση είναι σε κατάσταση (status)
«Καταχωρημένη»
2. Η Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. περιέρχεται σε κατάσταση «Ολοκληρωμένη» (τελικό
status) μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι πληρωμές επιτυχώς και το «Υπόλοιπο
προς Επιστροφή ποσό» είναι μηδενικό.
3. Κατά την διενέργεια "εκ των υστέρων ελέγχου" σε Απόφαση Επιστροφής για πλοίο σε
κατάσταση "Ολοκληρωμένη", όταν μεταβάλλεται η "ποσότητα καυσίμου" στην Απόφαση
(εκ των υστέρων), αποδεσμεύεται η αρχική ποσότητα που είχε καταχωρηθεί στην
Απόφαση και πιστώνεται με τη νέα ποσότητα που έχει καταχωρηθεί με τον εκ των
υστέρων έλεγχο στο ίδιο MRN.
4. Προστέθηκε η δυνατότητα μεταβολής από το τελωνείο της «Ποσότητας Καυσίμου» στην
Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. σε κατάσταση «Καταχωρημένη», για τις περιπτώσεις που δεν
ταυτίζεται με την αιτούμενη ποσότητα καυσίμου.
5. Στην οθόνη της «Δικαιούμενης Ποσότητας Καυσίμου» προστέθηκε το πεδίο «Υπόλοιπο
Μέγιστης Δικαιούμενης Ποσότητας».
6. Έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις στα λεκτικά και στην εμφάνιση των εκτυπώσεων στην
Απόφαση και στην Αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ., καθώς και στις εκτυπώσεις των
«Καταστάσεων» των Αποφάσεων και των Αιτήσεων Επιστροφής
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