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Φυτικισ Ραραγωγισ του ΥΡ.Α.Α.Τ.
ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα: «Ρυθμίςεισ παραβόλων του άρθρου 6 του
ν.4036/2012 (Α΄8)»».
Σασ γνωρίηουμε ότι εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 (ΦΕΚ Β΄2658/8-10-2014) Κοινι Απόφαςθ των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα: «Ρυθμίςεισ παραβόλων του άρθρου 6 του
ν.4036/2012 (Α΄8)» (ΑΔΑ: 61Κ1Β-1Ρ).
Σφμφωνα με τθν απόφαςθ, καταργείται θ μζχρι ςιμερα διαδικαςία είςπραξθσ παραβόλων που αφοροφν κζματα
φυτοπροςτατευτικών προϊόντων, που ειςπράττονται ςφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 334133/2006 (Β΄ 1829) και
αντικακίςταται από τθν παρακάτω διαδικαςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8),
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32):
1. Τα ποςά των παραβόλων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 6 του ν. 4036/2012, όπωσ
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 44 του ν. 4235/2014, ειςπράττονται από το Μπενάκειο
Φυτοπακολογικό Ινςτιτοφτο, με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό και ςυγκεκριμζνα ςτο λογαριαςμό τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ με αρικμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524.
2. Απόδειξθ είςπραξθσ του παραβόλου ςυνιςτά το τραπεηικό αποδεικτικό ζγγραφο τθσ κατάκεςθσ, ςτο οποίο κα
πρζπει να αναφζρονται τα εξισ:
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Α) Τα ςτοιχεία αυτοφ που το καταβάλει: Eπωνυμία Εταιρείασ ι ονοματεπώνυμο υπεφκυνου φυςικοφ πρόςωπου
για τθ διάκεςθ ςτθν αγορά του προϊόντοσ και το αντίςτοιχο Α.Φ.Μ.
Β) Στοιχεία παραβόλου : Kωδικόσ παραβόλου όπωσ αναγράφεται ςτο ςυνθμμζνο πίνακα Ι και τα ςτοιχεία τθσ
υπθρεςίασ που κα κατατεκεί θ ςχετικι αίτθςθ.
3. Ο ενδιαφερόμενοσ αποςτζλλει, με φαξ ςτο 2106209588 ι με e-mail ςτο paravolo@bpi.gr, αντίγραφο του
κατακετθρίου , θ οικονομικι υπθρεςία του Μπενακείου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου εκδίδει το ειδικό ζντυπο
παραβόλου, ςτο οποίο αναφζρονται θ αιτιολογία, το είδοσ του παραβόλου και τα πλιρθ ςτοιχεία του υπόχρεου
που το καταβάλλει και το αποςτζλλει ςτον ενδιαφερόμενο και ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ εξζταςθσ του ςχετικοφ
αιτιματοσ .
Ωσ εκ τοφτου για τα παράβολα που αφοροφν, ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ υπ’ αρικ. 10775/120593/26-9-2014 Κοινισ
Απόφαςθσ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων:


αξιολόγθςθ δραςτικών ουςιών και φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,



χοριγθςθ ι τθν τροποποίθςθ άδειασ διάκεςθσ ςτθν αγορά φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,



άδεια ειςαγωγισ φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,



εργαςτθριακό χθμικό ζλεγχο των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,



άδεια παράλλθλου εμπορίου φυτοπροςτατευτικών προϊόντων και άλλων ςκευαςμάτων φυτοπροςτατευτικών
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων,



τθν αξιολόγθςθ και τον ζλεγχο των υπολειμμάτων των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων,



κακώσ και των άλλων κατθγοριών παραβόλων του ν.4036/2012 (Α΄)

οι ενδιαφερόμενοι κα προςκομίηουν ςτθν εκάςτοτε αρμόδια υπθρεςία αντίγραφο τραπεηικισ κατάκεςθσ του ποςοφ
που ορίηεται ςτθ με αρικ. 8503/94606/2013 (Β΄2016) Κ.Υ.Α. περί «κακοριςμοφ παραβόλων για τα φυτοπροςτατευτικά
προϊόντα και τον ζλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» ςτο λογαριαςμό που αναφζρεται ςτθν υπ. αρικ.
10775/120593/26-9-2014 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και το
ειδικό ζντυπο παραβόλου ζκδοςθσ Μπενακείου Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου.
Τα μζχρι ςιμερα κατατεκζντα παράβολα που ςυνοδεφουν τισ αιτιςεισ κεωροφνται επαρκι.
Το παρόν αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθν ενθμζρωςθ των
ενδιαφερομζνων.
Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Α. ΙΩΑΝΝΟΥ

Συνθμμζνα:
1. Λίςτα παραβόλων του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)
2. Ραράδειγμα εντφπου παραβόλου άρκρου 6 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)
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