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«Οδηγίες για την άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών και την έκδοση του
πιστοποιητικού ζύγισης νωπών μπανανών, σε εφαρμογή του Ενωσιακού
Τελωνειακού Κώδικα και των Κανονισμών (ΕΕ) 2446/2015και 2447/2015»
1. Ο Καν. (ΕΕ) 952/2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
2. Ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/2015 για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με
ορισμένες από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
3. Ο Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2447/2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, για τη
θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
4. Ο Κατ' Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/2016, για τη συμπλήρωση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για
ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα
5. Η αρ. ΔΤΔ Α 1055689 ΕΞ 2016/07-04-2016, σχετικά με την κοινοποίηση της
νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

1. Γενικά - Ρυθμίσεις των Κανονισμών
Με τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Κανονισμός (ΕΕ)
952/2013, ο οποίος συμπληρώνεται από τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2446/2015 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2447/2015, καθιερώνεται το πλαίσιο που θα
ισχύει από 1η Μαΐου 2016 για την εισαγωγή από τρίτη χώρα των νωπών μπανανών που
υπάγονται στον κωδικό Σ.Ο. 08039010.
Για την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών τόσο από τις Τελωνειακές Αρχές όσο και από τους
συναλλασσόμενους παρέχονται οι οδηγίες αυτές, οι οποίες αντικαθιστούν από 01/05/2016
την ΔΥΟ αρ. Τ2827/238/Α0019/31-05-2006. Συγκεκριμένα, με τις οδηγίες αυτές
επικαιροποιείται η διαδικασία και ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού βάρους κάθε
αποστολής νωπών μπανανών, καθώς και η αίτηση και έκδοση άδειας εγκεκριμένου ζυγιστή.
2. Τόπος και χρόνος ζύγισης μπανανών
Μια αποστολή νωπών μπανανών περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον ορισμό στο Παράρτημα 6103 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, τη συνολική ποσότητα νωπών μπανανών
που φορτώνονται σε ένα μόνο μέσο μεταφοράς και αποστέλλονται από έναν μόνο εξαγωγέα
σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες στην Ένωση.
Ο τόπος ζύγισης για κάθε αποστολή πραγματοποιείται στον τόπο εκφόρτωσης από το κύριο
μέσο μεταφοράς (π.χ. σε περίπτωση μεταφοράς με πλοίο ο λιμένας εκφόρτωσης).
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Σύμφωνα με τον ορισμό στο Παράρτημα 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2447/2015, ο τόπος εκφόρτωσης μιας αποστολής νωπών μπανανών αποτελεί τον τόπο που
εκφορτώνονται ή που γίνεται η διαχείρισή τους υπό τελωνειακό καθεστώς ή, στην περίπτωση
διακίνησης με εμπορευματοκιβώτια, κάθε τόπος εκφόρτωσης των εμπορευματοκιβωτίων από
πλοίο ή αεροσκάφος, ή άλλο κύριο μέσο μεταφοράς, ή ο τόπος εκκένωσής του. Κατά
συνέπεια, η ζύγιση κάθε αποστολής νωπών μπανανών πραγματοποιείται κατά κανόνα στον
τόπο εκφόρτωσης, ανεξάρτητα από το τελωνείο που τηρούνται οι διατυπώσεις για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία.
Στην περίπτωση όπου συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αποστολή αφορά έναν παραλήπτη,
β) οι μπανάνες μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια και
γ) η εκκένωση του εμπορευματοκιβωτίου πραγματοποιείται σε Τελωνείο διαφορετικό από το
Τελωνείο εισόδου.
η ζύγιση των νωπών μπανανών πραγματοποιείται στον τόπο εκκένωσης του
εμπορευματοκιβωτίου.
Παραδείγματα:
1.
Μπανάνες που μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια επί πλοίου εκφορτώνονται στο
λιμάνι της Καβάλας. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται με διαδικασία διαμετακόμισης
στο τελωνείο Βέροιας, όπου πραγματοποιείται η εκκένωση των εμπορευματοκιβωτίων και η
υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η ζύγιση πραγματοποιείται στη
Βέροια από εγκεκριμένο ζυγιστή στον οποίο την άδεια έχει χορηγήσει το Τελωνείο Βέροιας.
2.
Μια αποστολή νωπών μπανανών φτάνει στο λιμάνι της Καβάλας, αφορά
περισσότερους παραλήπτες και πρόκειται να διακινηθεί σε περισσότερα τελωνεία της χώρας
ή και άλλων κρατών- μελών με διαδικασία διαμετακόμισης. Η ζύγιση μπορεί να μην
πραγματοποιηθεί στον τόπο εκφόρτωσης, αλλά στον τόπο προορισμού της διαμετακόμισης.
Αν, όμως, ένα μέρος της αποστολής τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορίας στο Τελωνείο Καβάλας,
τότε υποχρεωτικά η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί στο Τελωνείο Καβάλας.
3.
Αποστολή νωπών μπανανών που μεταφέρεται σε εμπορευματοκιβώτια φτάνει από
τρίτη χώρα και εκφορτώνεται στο λιμάνι του Πειραιά. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται
με διαμετακόμιση σε άλλα τελωνεία της χώρας όπου θα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η
ζύγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον τόπο εκκένωσης του κάθε εμπορευματοκιβωτίου.
Στην περίπτωση που η εκκένωση των εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποιηθεί στον Πειραιά,
τότε η ζύγιση θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η αποστολή νωπών μπανανών μετά την εκφόρτωση από
το κυρίως μέσο μεταφοράς αποθηκεύεται σε εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης ή τίθεται
σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης στο τελωνείο του τόπου εκφόρτωσης, η ζύγιση θα
πραγματοποιείται κατά το στάδιο της διαδικασίας εναπόθεσης ή αποταμίευσης και όχι όταν
οι μπανάνες πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
3. Διαδικασία χορήγησης άδειας για την έκδοση πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών
Η χορήγηση άδειας για την έκδοση πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών, τα οποία πιστοποιούν
τη ζύγιση των νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και υπόκεινται
σε εισαγωγικό δασμό, γίνεται από το τελωνείο. Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση για τη
συγκεκριμένη άδεια και πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Απουσία ιστορικού σοβαρής παράβασης ή επανειλημμένων παραβάσεων της τελωνειακής
νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ιστορικού
σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του
αιτούντος,
β) Να συμμετέχει στην εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή τη διαχείριση νωπών
μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό.
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας μπορεί να είναι εισαγωγέας-παραλήπτης, μεταφορέας,
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διαχειριστής αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης ή διαχειριστής χώρων λιμένων και
αερολιμένων κλπ.
γ) Να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης,
δ) Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ζύγισης. Η καταλληλότητα και αξιοπιστία του
μηχανισμού ζύγισης αποδεικνύεται με την ύπαρξη των απαραίτητων πιστοποιητικών της
αρμόδιας υπηρεσίας έγκρισης και διακρίβωσης ζυγαριών (Υπουργείο Ανάπτυξης). Σε
περίπτωση χρήσης εξοπλισμού ζύγισης άλλου φορέα να υπάρχει έγγραφη διαβεβαίωση του
φορέα αυτού για την δυνατότητα χρήσης του εξοπλισμού ζύγισης.
ε) Να τηρεί αρχεία που επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να πραγματοποιούν
αποτελεσματικούς ελέγχους (αρχείο των πιστοποιητικών ζύγισης, αποδείξεις ζύγισης και
οτιδήποτε άλλο ζητείται από το αρμόδιο τελωνείο που διασφαλίζει την ορθή διαδικασία
ζύγισης).
Για τη χορήγηση της άδειας από το τελωνείο που είναι χωρικά αρμόδιο για τον τόπο που
πραγματοποιείται η ζύγιση, ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση και υποβάλλει συνημμένα τα
ακόλουθα έγγραφα:
 Καταστατικό Εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
 Φορολογική Ενημερότητα
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 Έγγραφη βεβαίωση για την κατοχή ή διάθεση του εξοπλισμού ζύγισης
 Συμπληρωματικές εγγυήσεις (πιστοποιητικά ή έγγραφα για την αξιοπιστία των
μηχανισμών ζύγισης από την αρμόδια υπηρεσία)
4. Έκδοση της άδειας
Αρχικά, το τελωνείο το αργότερο 30 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύει αν
πληρούνται οι όροι αποδοχής της. Κατόπιν, λαμβάνει την απόφαση έκδοσης της άδειας, το
αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης. Ύστερα από την
εξέταση της αίτησης με τον υποβαλλόμενο φάκελο και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω
αναφερόμενες προϋποθέσεις εκδίδει την άδεια. Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, το
τελωνείο οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον αιτούντα για τους λόγους απόρριψης της
αίτησής του, αναφέροντας τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο
44 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. (ΕΕ) 952/2013.
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και έκδοσης της άδειας, προσδιορίζονται τα ακόλουθα,
ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας του κάθε τελωνείου:

η υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας ζύγισης που προβλέπεται στο Παράρτημα 6103 και η συμπλήρωση του πιστοποιητικού ζύγισης σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
Παραρτήματος 61-02 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015.

ο ελάχιστος χρόνος εντός του οποίου πρέπει να γίνεται έγγραφη ειδοποίηση από τον
εγκεκριμένο ζυγιστή προς το τελωνείο για την επικείμενη ζύγιση.

η υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων περί ελέγχου αξιοπιστίας του
μηχανισμού ζύγισης από την αρμόδια υπηρεσία (Υπουργείο Ανάπτυξης).

η τήρηση αρχείου με όλα τα απαραίτητα παραστατικά ζύγισης και τα υποδεικνυόμενα
από το τελωνείο λοιπά έγγραφα.
Η άδεια είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας και παύει να ισχύει μόνο σε περίπτωση
αναστολής (άρθρο 23, παράγραφος 4, στοιχείο β του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν.
952/2013 και άρθρο 16 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015), ακύρωσης από το
αρμόδιο Τελωνείο (άρθρο 27 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν. 952/2013) ή
ανάκλησης (άρθρο 28 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Καν.952/2013) από το
Τελωνείο ή από τον εγκεκριμένο ζυγιστή, στην περίπτωση που ο τελευταίος με αίτησή του
ζητήσει την ανάκληση αυτής.
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Κάθε άδεια που εκδίδεται λαμβάνει έναν αριθμό ο οποίος αποτελείται: α) από τον κωδικό
της χώρας, β) από τον κωδικό του τελωνείου, γ) από τον αύξοντα αριθμό αδειών που εκδίδει
κάθε τελωνείο σε εγκεκριμένους ζυγιστές και δ) από το έτος έκδοσης. Επισημαίνεται ότι η
αρίθμηση των αδειών συνεχίζεται για τις άδειες που εκδίδονται τα επόμενα έτη για κάθε
τελωνείο.
Ο αιτών ενημερώνεται για τους όρους της άδειας και τους αποδέχεται ενυπόγραφα.
Η άδεια εκδίδεται σε 3 αντίτυπα. Το πρώτο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον
ενδιαφερόμενο, το δεύτερο υποβάλλεται στην Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών-Τμήμα Α΄
και το τρίτο παραμένει στο αρχείο του Τελωνείου.
5. Έκδοση πιστοποιητικού ζύγισης
Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει λάβει άδεια να συντάσσει πιστοποιητικά ζύγισης
μπανανών, ενημερώνει εκ των προτέρων τις τελωνειακές αρχές σχετικά με τη ζύγιση κάθε
αποστολής νωπών μπανανών, με σκοπό τη σύνταξη του εν λόγω πιστοποιητικού, παρέχοντας
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευασίας, την καταγωγή, τον χρόνο και τον τόπο
ζύγισης.
Μετά το πέρας της ζύγισης μιας αποστολής νωπών μπανανών, ο εγκεκριμένος ζυγιστής
προβαίνει στη συμπλήρωση του πιστοποιητικού ζύγισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 61-02 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015. Τα πιστοποιητικά
ζύγισης καταχωρούνται κατά αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο, το οποίο ο εγκεκριμένος
ζυγιστής υποχρεούται να τηρεί χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Ο αριθμός αυτός αποτελείται
από τον αριθμό της άδειας του εγκεκριμένου ζυγιστή (χωρίς τον διψήφιο αριθμό του έτους)
με επιπλέον στοιχείο τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης του πιστοποιητικού.
Σημειώνεται ότι στη θέση 3 του πιστοποιητικού ζύγισης συμπληρώνεται το όνομα του
παραλήπτη, όπως αυτός αναγράφεται στα φορτωτικά έγγραφα.
6. Διατυπώσεις κατά την άφιξη αποστολής μπανανών από τρίτη χώρα
Με την άφιξη του μεταφορικού μέσου και την κατάθεση του σχετικού δηλωτικούδιασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, ο εγκεκριμένος ζυγιστής ενημερώνει το αρμόδιο
Τελωνείο προσκομίζοντας ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έγγραφο ειδοποίησης επικείμενης ζύγισης, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, για το χρόνο έναρξης της ζύγισης.
Η ζύγιση των νωπών μπανανών της συγκεκριμένης αποστολής γίνεται σύμφωνα με τη
διαδικασία και τον τρόπο που περιγράφεται στο Παράρτημα 61-03 του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015. Μετά την ολοκλήρωση της ζύγισης συμπληρώνεται το
Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τον
εγκεκριμένο ζυγιστή. Ο εγκεκριμένος ζυγιστής οφείλει να τηρεί αρχείο με όλα τα
απαραίτητα έγγραφα πού σχετίζονται με τη ζύγιση των φορτίων νωπών μπανανών
(παραστατικά ζύγισης, τιμολόγια κ.α.). Το εν λόγω αρχείο φυλάσσεται επί τριετία
προκειμένου να διευκολύνεται ο εκ των υστέρων έλεγχος των τελωνείων και των λοιπών
ελεγκτικών οργάνων.
Το Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή του διασαφιστή και
στη διάθεση των τελωνειακών αρχών τη στιγμή της υποβολής διασάφησης για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία των νωπών μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0803 90 10 και
υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό.
Κατά παρέκκλιση, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 251 του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015, να επιτρέπουν τη θέση αποστολών νωπών
μπανανών σε ελεύθερη κυκλοφορία, με βάση προσωρινή δήλωση του βάρους τους, εφόσον ο
διασαφιστής έχει κάνει αίτηση για άδεια για απλουστευμένες τελωνειακές διασαφήσεις, υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) η άδεια για απλουστευμένες διασαφήσεις να υποχρεώνει τον εισαγωγέα να μεταφέρει
μπανάνες στην αρχική τους κατάσταση από το ίδιο φορτίο σε καθορισμένα εγκεκριμένα
ζυγιστήρια, τα οποία αναφέρονται στην απλουστευμένη διασάφηση, όπου θα προσδιορίζεται
το σωστό βάρος και η σωστή αξία·
β) ο διασαφιστής να είναι υπεύθυνος για την προσκόμιση του πιστοποιητικού ζύγισης στο
τελωνείο που αποφασίζει περί της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, εντός 10 ημερολογιακών
ημερών μετά από την αποδοχή της απλουστευμένης διασάφησης·
γ) ο διασαφιστής να παρέχει εγγύηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 195, παράγραφος 1 του
Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (εγγύηση για την κάλυψη της οφειλής του ποσού του
εισαγωγικού δασμού).
Σε αυτήν την περίπτωση, το προσωρινό βάρος είναι δυνατό να συναχθεί βάσει προηγούμενου
πιστοποιητικού ζύγισης για μπανάνες του ίδιου είδους και της ίδιας καταγωγής.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Πιστοποιητικό ζύγισης μπανανών εκδίδεται για μία
αποστολή νωπών μπανανών από τρίτη χώρα με ένα μεταφορικό μέσο προς έναν ή
περισσότερους παραλήπτες. Για τον λόγο αυτό, το πιστοποιητικό εκδίδεται σε αριθμό
αντιτύπων ίδιο με τον αριθμό των παραληπτών, προκειμένου ο κάθε παραλήπτης να έχει στη
διάθεσή του το πιστοποιητικό για να το επισυνάψει στη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία. Οι τελωνειακές αρχές εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας που
αναγράφονται στο πιστοποιητικό ζύγισης των μπανανών, στο σύνολο της αποστολής των
νωπών μπανανών που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.
7. Πιστοποιητικά Ζύγισης Εγκεκριμένων Ζυγιστών άλλων Κ-Μ
Τα πιστοποιητικά ζύγισης που εκδίδονται από έναν εγκεκριμένο ζυγιστή ενός κράτουςμέλους γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών- μελών. Για
παράδειγμα, αν υποτεθεί ότι πιστοποιητικό ζύγισης για μία αποστολή νωπών μπανανών
εκδίδεται στο Ρότερνταμ, τότε αυτό γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές της χώρας
μας εφόσον η αποστολή ή μέρος αυτής τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα.
8 . Επαλήθευση των πιστοποιητικών ζύγισης από το τελωνείο
Το τελωνείο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον τόπο ζύγισης των νωπών μπανανών, ελέγχει
τουλάχιστον το 5% του συνολικού αριθμού των πιστοποιητικών ζύγισης μπανανών που
υποβάλλονται κάθε χρόνο, είτε με το να παρευρίσκεται στη ζύγιση αντιπροσωπευτικών
δειγμάτων μπανανών από τον εγκεκριμένο ζυγιστή, είτε με το να ζυγίζονται τα εν λόγω
δείγματα από το Τελωνείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα σημεία 1, 2 και 3
του παραρτήματος 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.
Στις περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές δεν επαληθεύουν ταυτοχρόνως κατά τη ζύγιση τα
πιστοποιητικά ζύγισης μπανανών, το καθαρό βάρος που δηλώνεται στα πιστοποιητικά αυτά
γίνεται αποδεκτό από τις τελωνειακές αρχές, υπό τον όρο ότι η διαφορά μεταξύ του
δηλωθέντος και του μέσου καθαρού βάρους που προσδιορίζεται από τις τελωνειακές αρχές
δεν υπερβαίνει το 1%. Στην περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων του 1%, δεν θα γίνεται
αποδεκτό το βάρος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ζύγισης, αλλά το βάρος που
προκύπτει από τη ζύγιση που πραγματοποιεί το αρμόδιο τελωνείο.
Εάν η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των νωπών μπανανών επιλεγεί από το
σύστημα για φυσικό έλεγχο για την επαλήθευση της θέσης 38 του ΕΔΕ, δεν απαιτείται εκ
νέου ζύγιση των νωπών μπανανών από το τελωνείο, αλλά το καθαρό βάρος προσδιορίζεται
με βάση το πιστοποιητικό ζύγισης που επισυνάπτεται στη διασάφηση. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ως προς την εγκυρότητα του πιστοποιητικού ζύγισης, είτε
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αυτό φέρει ξέσματα ή διορθώσεις, το τελωνείο δύναται να προβεί στη ζύγιση των νωπών
μπανανών, για την επιβεβαίωση του βάρους τους.
9. Μεταβατικές Διατάξεις
Όσες άδειες εγκεκριμένου ζυγιστή έχουν εκδοθεί πριν από την 01/05/2016, πρέπει να
επανεξεταστούν, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 1 του Κατ’ Εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2446/2015 και το άρθρο 345, παράγραφος 1 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ)
2447/2015 από τις αρμόδιες για την έκδοση τους Τελωνειακές Αρχές, μέχρι την 1η Μαΐου
2019. Με την επανεξέταση των αδειών ανακαλούνται οι προηγούμενες άδειες και
χορηγούνται νέες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.
Μέχρι την επανεξέτασή τους, οι εκδοθείσες μέχρι την 01/05/2016 άδειες εξακολουθούν να
ισχύουν.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του
Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:……….

ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ…….………….

ΘΕΜΑ-ΑΙΤΗΣΗ: «Περί χορήγησης άδειας εγκεκριμένου ζυγιστή όπως αυτός καθιερώθηκε
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2446/2015»
Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε άδεια εγκεκριμένου ζυγιστή για την ζύγιση αποστολών
νωπών μπανανών προέλευσης τρίτης χώρας που εισάγονται στην χώρα μας και
εκφορτώνονται στο………………………………….
1. Στοιχεία αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου)
Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία……………………………………………………
Α.Τ. / Α.Μ. Εταιρείας ………………….. Α.Φ.Μ ………………………………………..
Αρμόδια Δ.Ο.Υ………………………… Αρ. EORI …………………………………….
Οδός ……………………………..Αρ……. Περιοχή/Δήμος……………………………..
Τ.Κ………………………… Αρ. Τηλ……………………….. Αρ.Fax……………………
E-mail……………………….
2. Χώρος πραγματοποίησης της ζύγισης:
…………………………….
3. Περιγραφή Εξοπλισμού Ζύγισης:
……………………………
4. Συνημμένα Δικαιολογητικά ή Έγγραφα:
Καταστατικό Εταιρείας ή Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος (όπου απαιτείται)
Φορολογική Ενημερότητα
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
Δήλωση με τα στοιχεία του εξοπλισμού ζύγισης
Συμπληρωματικές εγγυήσεις (Πιστοποιητικά ή έγγραφα για την αξιοπιστία του
εξοπλισμού ζύγισης)
Δηλώνουμε ότι θα τηρήσουμε τους όρους της άδειας και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν
εξ’ αυτής, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.
Ημερομηνία ………………
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2446/2015
ΤΕΛΩΝΕΙΟ………………….
Αριθμ. Αδείας …………..…………
Ημερομηνία έκδοσης:…………..
ΠΡΟΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΟΙΝ: Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗ
Κατόπιν εξέτασης της αριθμ. …………αίτησής σας και έχοντας υπόψη α) τον
κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2446/2015 της Επιτροπής, β) τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 2447/2015
της Επιτροπής και γ) τις διατάξεις της αρ. …………………ΔΥΟ, σας χορηγούμε άδεια
εγκεκριμένου ζυγιστή για την ζύγιση αποστολών νωπών μπανανών προέλευσης τρίτης
χώρας που εισάγονται στην χώρα μας και εκφορτώνονται στο………………………….
Με βάση την παρούσα άδεια υποχρεούστε με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας ανά
πάσα στιγμή ανακλήσεώς της και την από μέρους σας αποδοχή της τήρησης των
προϋποθέσεων της παρούσας:
1) Να προβαίνετε στην διαδικασία και στον τρόπο ζύγισης όπως ορίζονται στα άρθρα
155-157 του Εξουσιοδοτικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2446/2015της Επιτροπής και στα
Παραρτήματα 61-02 και 61-03 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2447/2015.
2) Να ενημερώνετε το Τελωνείο εντός……….ωρών/ημερών πριν την ώρα έναρξης
ζύγισης κάθε αποστολής νωπών μπανανών παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με το
είδος της συσκευασίας, την καταγωγή, τον χρόνο και τον τόπο ζύγισης. Η ενημέρωση
του Τελωνείου θα γίνεται με την προσκόμιση ή με την αποστολή με τηλεομοιοτυπία/
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγγράφου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος III της παρούσας ΔΥΟ.
3) Να τηρείτε βιβλίο (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά) στο οποίο θα καταχωρούνται
κατά αύξοντα αριθμό τα πιστοποιητικά ζύγισης.
3) Να φυλάσσονται επί τριετία τα έγγραφα και τα παραστατικά που σχετίζονται με την
διαδικασία της ζύγισης.
4) Να διατηρείτε αξιόπιστο εξοπλισμό ζύγισης που παρέχει όλες τις απαραίτητες
εγγυήσεις για την ορθή διαδικασία ζύγισης.
5) Να προβαίνετε σε τακτά χρονικά διαστήματα στον έλεγχο του εξοπλισμού ζύγισης
και στην συντήρηση αυτού, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
6) Να διευκολύνετε τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Τελωνείου……….. σε
οποιονδήποτε έλεγχο του αρχείου σας και των σχετικών με την ζύγιση παραστατικών.
Η παρούσα ανακαλείται σε περίπτωση παράβασης των όρων και υποχρεώσεων που
αναγράφονται σε αυτήν. Επίσης, σε περίπτωση χορήγησης ψευδούς πιστοποιητικού
ζυγίσεως ή απώλειας πιστοποιητικού ή εντύπων που σχετίζονται με την άδεια θα
θεωρείσθε υπεύθυνος κατά τα ως άνω, χωρίς να αποκλείονται ποινικές κυρώσεις που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε την παύση ισχύος της παρούσας άδειας,
υποχρεούστε στην έγκαιρη γραπτή ενημέρωση του Τελωνείου.
Ημερομηνία έναρξης της παρούσας…………………
Πράξη παραλαβής & αποδοχής
Παραλαμβάνω, αποδέχομαι και θα τηρήσω
τους όρους της παρούσας άδειας

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………..
ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Πλήρες ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
ΝΩΠΩΝ ΜΠΑΝΑΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ: …………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:………………………..
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΖΥΓΙΣΤΗΣ:…………………………………..
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ:……………..
ΑΡ.ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ:………………….. ΕΙΔΟΣ ΔΗΛ:.…………… ΚΟΛΛΑ:………….
ΑΡΙΘΜΟΣ CONEX:………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ:……………..… ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ: …………………
ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ: …………..
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΜΠΑΝΑΝΩΝ:………………
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΜΠΑΝΑΝΩΝ:……………………..
ΤΟΠΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ:……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ:……………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΠΑΝΑΝΩΝ
Αριθμός μονάδων συσκευασίας
μπανανών προς έλεγχο

Αριθμός μονάδων συσκευασίας
μπανανών (ανά είδος συσκευασίας και
ανά καταγωγή)
— έως 400
— από 401 έως 700
— από 701 έως 1 100
— από 1 101 έως 2 200
— από 2 201 έως 4 400
— από 4 401 έως 6 600
— άνω των 6 600

3
4
6
8
10
12
14
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι Τελωνειακές Περιφέρειες (για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών Αρχών
αρμοδιότητάς τους)
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Οικονομικών
1.1 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ Αττικής - Θεσσαλονίκης)
1.2 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης – Γραφείο
κ. Γεν. Γραμματέα
1.3 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Γενική Δ/νση Υποδομών & Υπηρεσιών
Πληροφορικής - Επικοινωνιών
1.4 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
1.5 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
1.6 Δ/νση Νομικής Υποστήριξης ΓΓΔΕ
1.7 ΣΔΟΕ (Κ.Υ. & Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού)
1.8 Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του Κράτους (Αν. Τσόχα 16, 11521 Αθήνα)
2. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
3. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα)
4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 29, 54624 Θεσ/νίκη)
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 – Πλ. Οδησσού, 18531
Πειραιάς)
6. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος
(Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα)
7. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα)
8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα)
9. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη)
10. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Καραΐσκου 111, 18532 Πειραιάς)
11. Ελληνική Στατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών 18510 Πειραιάς)
12. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, 18532 Πειραιάς)
13. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Τσαμαδού 38, 18531 Πειραιάς)
14. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, 54625 Θεσ/νίκη)
15. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα)
16. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, 10671 Αθήνα)
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη)
18. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου 4, 38221 Βόλος)
19. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Μ.Αντύπα 2, 41222 Λάρισα)
20. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Αγ. Σοφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Ψυχικό)
21. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τροφίμων (Πλ. Θεάτρου 24, 10552 Αθήνα)
22. ΟΦΑΕ-Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, 11141 Αθήνα)
23. Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) (Πειραιώς 4,
10431 Αθήνα)
24. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (Συγγρού 137, 11721 Ν.Σμύρνη)
25. Διεθνής Ναυτική Ένωση (Κολοκοτρώνη 99, 18535 Πειραιάς)
26. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ακτή Μιαούλη 85, 18538 Πειραιάς)
27. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, 18535 Πειραιάς)
28. Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης (Βενιζέλου 4, 54624 Θεσ/κη)
29. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, 18531 Πειραιάς)
30. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, 18538 Πειραιάς)
31. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ (Λιμάνι Θεσ/νίκης, 54000 Θεσ/νίκη)
32. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ ( Λιμάνι Ηράκλειο Κρήτης)
33. ΣΕΠ ΑΕ – Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (ΣΕΜΠΟ Ν.Ικόνιο, 18863 Πέραμα)
34. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Μητροπόλεως 12-14, 10562 Αθήνα)
35. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (19004 Σπάτα)
36. Skyserv Handling Services (Δ.Α.Α., κτίριο 23, Τ.Κ. 19019 Σπάτα)
37. Goldair Handling (19004 Σπάτα)
38. EAT Cargo Terminal 4 (19004 Σπάτα)
39. Swissport – Freight Plus Hellas (19004 Σπάτα)
40. UPS Greece (19004 Σπάτα)
41. ΤΝΤ Greece (19004 Σπάτα)

11

42. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 Σπάτα)
43. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 Σπάτα)
44. Incofruit - Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και
Χυμών (Βασιλέως Παύλου 82, Βούλα)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπο0υργού Οικονομικών κου Τ. Αλεξιάδη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κου Γ. Πιτσιλή
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων και ΕΦΚ κας Ειρ. Γιαλούρη
4. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΓΓΔΕ- Τμήμα Γ’ Τελωνειακών Εφαρμογών
6. Δ/νσεις Τελωνειακών Διαδικασιών, Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών
Καθεστώτων, Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, Ηλεκτρονικού Τελωνείου
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