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προτέρων πληροφοριών στις τελωνειακές
αρχές
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TIR-EPD: Έννοια

Εξουσιοδοτημένος κάτοχος
στέλνει προκαταρκτικές
πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα στα τελωνεία όλων
των χωρών του δρομολογίου
του μέσω της δωρεάν
εφαρμογής TIR-EPD της IRU

IRU
διασφαλίζει τη διαχείριση και
τη μετάδοση των
πληροφοριών από τους
κατόχους στα τελωνεία και
από τα τελωνεία στους
κατόχους

Τελωνειακές αρχές
λαμβάνουν πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα για
προκαταρκτική ανάλυση
κινδύνου και στέλνουν
επιβεβαίωση στον κάτοχο
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TIR-EPD έναντι Δελτίου TIR
Δεδομένα που
λαμβάνονται
από τα
τελωνεία:
- Κωδικοί HS
- Περιγραφή
προϊόντων
- Βάρος
- Τύπος
συσκευασίας και
αριθμός μονάδων
συσκευασίας
- Δρομολόγιο
- Στοιχεία οχήματος
- Στοιχεία οδηγού
- Κόστος προϊόντων

TIR-EPD = Δελτίο TIR + πρόσθετες πληροφορίες κτλ.
(σε συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις)
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TIR-EPD – πλεονεκτήματα για τα Τελωνεία
•

Δεν απαιτείται
χειροκίνητη
καταχώρηση των
δεδομένων

Αυτόματος έλεγχος
εγκυρότητας έναντι της
βάσης δεδομένων της
IRU

Μόνο
εξουσιοδοτημένοι
κάτοχοι TIR μπορούν να
υποβάλουν
πληροφορίες και μόνο
για έγκυρα δελτία TIR

Δυνατότητα
συνυπολογισμού των
απαιτήσεων όλων των
τελωνείων

Αποστέλλονται σε
όλες τις χώρες οι ίδιες
πληροφορίες

Προκαταρκτική δήλωση

Προκαταρκτική ανάλυση
κινδύνου σύμφωνα με το πλαίσιο
προτύπων SAFE της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Τελωνείων
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TIR-EPD – πλεονεκτήματα για τους μεταφορείς
•

Δωρεάν – δεν
απαιτούνται υπηρεσίες
διαμεσολαβητή

Απόρρητο – δεν
διατίθεται πρόσβαση στα
δεδομένα της εταιρείας
σε τρίτα μέρη

Μόνο με την εφαρμογή
TIR-EPD: το περιβάλλον
εργασίας χρήστη
διατίθεται στη γλώσσα
του χρήστη

Μόνο με την εφαρμογή
TIR-EPD: στέλνονται
προκαταρκτικές
πληροφορίες με ένα
κλικ σε όλες τις χώρες
του δρομολογίου

Δυνατότητα πρόσβασης
μέσω Internet από
οπουδήποτε

Γρηγορότερες και απλούστερες εργασίες
εκτελωνισμού στα σύνορα

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

Ανταγωνιστικότερες εταιρείες
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TIR-EPD: γεωγραφική κάλυψη
•

Υποστήριξη TIR-EPD σε 31 χώρες σημαίνει:
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

-- 98% όλων των εκδιδόμενων δελτίων TIR
-- 95% όλων των ολοκληρωμένων μεταφορών TIR
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ΑΦΓΑΝΙ ΣΤΑΝ

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΗΣ
ΚΙΝΑΣ

TIR-EPD: γεγονότα και αριθμοί για το
2014
 37% δηλώσεις TIR-EPD έναντι
εκδοθέντων δελτίων TIR (σε όλες τις
χώρες)

781.036

 12.071 εγγεγραμμένοι χρήστες
 Ιράν: 133% δηλώσεις TIR-EPD έναντι
εκδοθέντων δελτίων TIR για το 2014!
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Σημασία του TIR-EPD για τους Έλληνες
μεταφορείς
•

Συνηθέστεροι προορισμοί
Ελλήνων μεταφορέων TIR:
Ελλάδα (εισαγωγή) = 44%
Ρωσία = 16%
Ουκρανία = 16%

Κατά μέσο όρο 2 TIR-EPD ανά
δρομολόγιο

Παραδείγματα αμοιβών διαμεσολάβησης:
- Ουκρανία: 20 ΕΥΡΩ
- Λευκορωσία: 50 δολάρια ΗΠΑ (για 5
κωδικούς), αλλά έως και 300 δολάρια ΗΠΑ
(για περισσότερους)
- 50 ΕΥΡΩ για είσοδο στην Ελλάδα
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Πώς να ξεκινήσετε να εργάζεστε με TIR-EPD
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2
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Ζητήστε από την ΟΦΑΕ να σας χορηγήσει έναν λογαριασμό TIREPD
Ζητήστε από την ΟΦΕ να σας βοηθήσει με την εκπαίδευση.
Χρησιμοποιήστε το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην
τοποθεσία web της IRU και στην τοποθεσία web TIR-EPD.
Ανατρέξτε στις οθόνες "Help" (Βοήθεια) της εφαρμογής TIREPD
Αρχίστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για την αποστολή
δηλώσεων TIR-EPD στις τελωνειακές αρχές
Θα λάβετε έναν αρ. αναφοράς (MRN) από το τελωνείο, τον οποίο θα
πρέπει να επιδείξετε στο τελωνείο των συνόρων. Η έκδοση αριθμού
MRN σημαίνει ότι το τελωνειακό σύστημα έχει αποδεχτεί τη δήλωση
TIR-EPD που υποβάλατε και ότι τα στοιχεία υπάρχουν στο
τελωνειακό σύστημα
Αν χρειάζεστε υποστήριξη, απευθυνθείτε στην ΟΦΑΕ ή στη
διεύθυνση tirepd@iru.org
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Εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό
Τοποθεσία web της IRU: ενότητα
Ασφάλεια TIR και διαχείριση
κινδύνου
Εφαρμογή TIR-EPD: Ενότητα Help
(Βοήθεια)
 Οθόνες βοήθειας για κάθε βήμα

Υποστήριξη IRU: tirepd@iru.org
 Εκπαιδευτικό βίντεο
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Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η ΟΦΑΕ;
Η ΟΦΑΕ μπορεί:

- Να σας βοηθήσει να
υποβάλετε δηλώσεις TIR-EPD

- Να ελέγξει τις δηλώσεις TIREPD που έχετε ήδη
υποβάλει για να σας
βοηθήσει σε περίπτωση
προβλημάτων
Επικοινωνία:
info@ofae.gr

11

Πράσινες λωρίδες με TIR-EPD
με πράσινη λωρίδα

χωρίς πράσινη λωρίδα

Πράσινη λωρίδα με TIR-EPD σημαίνει:
 Επιλεκτικός τελωνειακός έλεγχος με
βάση την προκαταρκτική αξιολόγηση
κινδύνου
 Διευκόλυνση και επιτάχυνση των
διαδικασιών για αξιόπιστες μεταφορές.
Πράσινο παράθυρο TIR-EPD
Ak-Tilek, Κιργιστάν

12

