ORTAK TRANSİT SİSTEMİ
Ortak Transit ve Ulusal Transit Rejimi nedir?
1 Aralık 2012 tarihinde katılmış olduğumuz Ortak Transit
Sözleşmesine (OTS) taraf olan ülkeler (AB ve EFTA üyesi ülkeler,
Sırbistan, Kuzey Makedonya) arasında eşyanın gümrük vergilerinin
askıya alınarak taşındığı rejimdir. Ulusal Transit Rejimi, eşyanın
Türk gümrük bölgesi içerisinde iki gümrük idaresi arasında transit
ile taşınmasıdır.

Transit Refakat Belgesi Nedir?
Transit Refakat Belgesi, transite tabi tutulan eşyanın bilgilerini
içeren ve taşıma sırasında eşyaya eşlik eden evraktır. Hareket
gümrük idaresince kabul edildikten sonra MRN (Movement
Reference Number) olarak anılan tescil numarasını taşır.

T1 / T2 / TR Rejim Türleri Nelerdir?
T1 ve T2, eşyanın Birlik statüsüne istinaden belirlenen rejim
kodlarıdır. Buna göre; T1 rejim kodu, serbest dolaşımda olmayan
eşyanın ortak transit rejimi kapsamında taşındığını göstermekte,
T2 rejim kodu ise serbest dolaşımda olan eşyanın ortak transit
rejimi kapsamında taşındığını göstermektedir. Ulusal transit rejimi
dahilinde taşınan eşya, TR rejim kodu ile belirtilmektedir.

Asıl Sorumlu/Rejim Hak Sahibi Kimdir?
Transit rejimi beyanında bulunan veya hesabına transit rejimi
beyanında bulunulan ve transit rejimi kapsamında gümrük
idaresine karşı mali olarak sorumlu olan kişidir.

Kapsamlı Teminat ve GRN (Guarantee Reference
Number) Nedir?
Eşyaya ilişkin olarak doğabilecek borcun ödenmesini sağlamak
üzere asıl sorumlu bir teminat verir. Kapsamlı Teminat, birden fazla
transit işleminde kullanılabilen bir teminat türüdür. GRN ise
gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu için
sistem tarafından verilen teminat referans numarasıdır.

Hareket, Transit ve Varış Gümrük İdaresi Nedir?
Hareket idaresi, eşyayı ortak ya da ulusal transit rejimine tabi tutan
beyanın kabul edildiği gümrük idaresini;
Transit idaresi, bir Akit Tarafa giriş noktasındaki gümrük idaresini
veya bir Akit Taraf ile üçüncü bir ülke arasındaki bir sınırdan
geçerek gerçekleştirilen transit işlemi sırasında, sevkiyat bu Akit
Tarafın gümrük bölgesinden ayrıldığında bu Akit Taraftan çıkış
noktasındaki gümrük idaresini;
Varış gümrük idaresi, ortak transit rejimine tabi tutulan eşyanın,
rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini
ifade eder.

Ortak Transit Rejiminin Başlıca Avantajları Nelerdir?
Taşımanın hızlandırılması ve basitleştirilmesini, işlemlerin
elektronik olarak gerçekleştirilmesini, transit beyanının takip
edilebilirliğini, uluslararası sınırlardan sorunsuz geçişi sağlar.
RN ise gümrük idaresince kabul edilen kapsamlı teminat mektubu
için sistem tarafından verilen teminat referans numarasıdır.

