ОБЩА ТРАНЗИТНА СИСТЕМА
Какво представлява общият транзит и националният транзитен
режим?
Към 1 декември 2012 г. се присъединихме към режима, при който стоките се
транспортират чрез спиране на митата между страните (страните членки на ЕС
и ЕАСТ, Сърбия, Северна Македония), които са страна по Конвенцията за общ
транзитен режим (OTS). Националният транзитен режим е транзит на стоки
между две митнически администрации в рамките на турската митническа
територия.

Какво е придружаващ транзитен документ?
Документ за придружаване на транзит е документът, който
съдържа информацията за стоките, които подлежат на транзит
и придружава стоките по време на транспортиране. След като
заминаването е прието от митническото учреждение, стоката
носи регистрационния номер, наречен MRN (Референтен номер
за движение).

Какво представляват типовете режими T1/T2/TR?
T1 и T2 са режимни кодове, определени въз основа на статуса
на стоките в Съюза. Според това: Кодът на режим Т1 показва,
че стоките, които не са в свободно обращение, се транспортират
по общия транзитен режим, докато кодът по режим Т2 показва,
че стоките в свободно обращение се превозват по общия
транзитен
режим.
Стоките,
транспортирани
съгласно
националния транзитен режим, са обозначени с кода на режима
TR.

Кой е основният отговорен/титулярът на правата
по режима?
Това е лицето, което декларира транзитния режим или за чиято
сметка е деклариран транзитния режим и носи финансова
отговорност пред митническата администрация в обхвата на
транзитния режим.

Какво
е
всеобхватна
гаранция
(гаранционен референтен номер)?

и

GRN

Упълномощителят дава гаранция, за да осигури изплащането на
дълга, който може да възникне във връзка със стоките.
Цялостното покритие е вид покритие, което може да се използва
в повече от една транзитна транзакция – сделка, операция. GRN
е референтният номер на гаранцията, даден от системата за
изчерпателното гаранционно писмо, прието от митническата
администрация.

Какво е митническа администрация на заминаване, транзит и
пристигане?
Отправна митница означава митническото учреждение, където е приета
декларацията, подлагаща стоките на общ или национален транзитен режим;

Транзитната администрация означава митническото учреждение на мястото
на влизане в договаряща страна или по време на транзит през граница между

договаряща се страна и трета държава, митническото учреждение в точката на
излизане от тази договаряща страна, когато пратката напуска митницата на
територията на тази договаряща страна;

Митническо учреждение по местоназначение/дестинация означава
митническото учреждение, където стоките, поставени под общия транзитен
режим, трябва да бъдат представени за завършване и прекратяване на
процедурата.

Какви са основните предимства на общия транзитен режим?
Той осигурява ускоряване и опростяване на превозването, електронната
обработка на транзакциите и операциите, проследимост на декларацията за
транзит и безпроблемно преминаване през международни граници.
RN е референтният номер на гаранцията, даден от системата за цялостното
гаранционно писмо, прието от митническата администрация.

