Przewóz towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytu

Działania

Dokumenty i/lub informacje

Krok 1:

Po dokonaniu wszystkich formalności,
zgodnie z ustawodawstwem Unii Celnej

przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC
zgłaszający przedkłada organowi celnemu
nadania
deklarację tranzytową oraz inne dokumenty
w celu objęcia towarów procedurą
tranzytową.
Rolę takiej deklaracji mogą pełnić
dokumenty zawierające wszystkie niezbędne
dane:


właściwie wypełnione karty
deklaracji tranzytowej



właściwie wypełnione pola karnetu
ATA



dokumenty przewozowe, handlowe
i/lub inne

w tym przypadku podstawę deklaracji
tranzytowej stanowi dokument przewozowy,
natomiast reszta dokumentów stanowić
będzie nieodłączną część deklaracji
tranzytowej
Uwaga:
1. Deklaracja tranzytowa musi zawierać dane dot. :


nadawcy, odbiorcy, zgodnie z dokumentami przewozowymi



kraju wysyłki i przeznaczenia



zgłaszającego



przewoźnika



środka transportu w ruch międzynarodowym, na którym przewoŜono towar



nazwy, ilości, wartości towarów zgodnie z dokumentami przewozowymi i
handlowymi



kod towaru na poziomie 6 znaków



waga towarów brutto lub liczby, ilości w uzup. jednostkach miary



liczby miejsc bagaŜowych



miejsca przeznaczenia towaru



dokumentów niezbędnych w celu przewozu towarów podlegających ograniczeniom



informacji o ew. operacjach przeładunkowych

2. Przedstawienie organowi celnemu deklaracji tranzytowej wraz z kopią w formie
elektronicznej
3. Zamiast zgłoszenia w formie elektronicznej moŜna wykorzystać przekazaną organom
celnym informację wyprzedzającą dot. towarów pod osłoną karnetu TIR w zakresie danych
zgodnie z art. 182 KC Unii Celnej.

Krok 2:

Otrzymanie deklaracji tranzytowej z
Otrzymanie deklaracji tranzytowej w UC odnotowaną informacją o zwolnieniu towaru
nadania
Uwaga
1. Warunki objęcia towarów procedurą tranzytu:


wwóz/wywóz towarów na/z terytorium Unii Celnej nie podlega zakazowi



przedstawiono dokumenty niezbędne w celu przewozu towarów podlegających
ograniczeniom



towary poddano kontroli granicznej oraz kontroli ze strony innych organów, jeśli jest
to wymagane



przedstawiono deklarację tranzytową



spełniono warunki dot. przestrzegania zasad procedury tranzytu zgodnie z art. 217 KC
Unii Celnej



zabezpieczono identyfikację towarów zgodnie z art. 109 KC Unii Celnej



do przewozu towarów pod zamknięciami celnymi uŜyto odpowiednich środków
transportu

2. Przy zwolnieniu towarów zgodnie z realizacją procedury tranzytowej ustala się termin
trwania procedury, miejsce dostarczenia towaru oraz ew. trasę.
3. Po zwolnieniu towarów zgodnie ze wskazaną procedurą celną oraz po otrzymaniu
deklaracji tranzytowej z odnotowaną informacją o zwolnieniu towaru, przewoźnik jest
zobowiązany:


dostarczyć towary wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie do miejsca
przeznaczenia, zgodnie z wyznaczoną trasą



zabezpieczyć nienaruszalność towaru, w tym plomb, pieczęci celnych, z zachowaniem
środków zastosowanych przez organ celny w celu zapewnienia toŜsamości towaru



nie podejmować operacji przeładunkowych oraz zamiany środków transportu bez
pozwolenia organu celnego

Krok 3:

W celu zakończenia procedury tranzytu
naleŜy przedstawić deklarację tranzytową
przedstawienie deklaracji tranzytowej w UC
zawierającą informację o zwolnieniu towaru
przeznaczenia
w ciągu 1 godz. od momentu przybycia
Krok 4:
otrzymanie potwierdzenia przybycia

Otrzymanie
potwierdzenia
przybycia
środków transportu w ciągu 1 godz. od
momentu
przedstawienia
deklaracji
tranzytowej z odnotowaną informacją o
zwolnieniu towaru

Krok 5:
zakończenie procedury tranzytu

Otrzymanie jednego egzemplarza dokumentu
przewozowego z informacją o zakończeniu
procedury tranzytu w ciągu 24 godz. od
momentu
otrzymania
potwierdzenia
przybycia środków transportu

Krok 6:

W ciągu 3 godz. od momentu zakończenia
procedury tranzytu przewoźnik lub inna
przedłoŜenie zgłoszenia celnego lub czasowe
upowaŜniona do poniŜszych czynności osoba
składowanie towarów
wprowadza towary do magazynu czasowego
składowania lub dokonuje zgłoszenia
zgodnie z objęciem towarów określoną
procedurą celną.

Zabezpieczenie w celu zapewnienia poboru naleŜności celnych i podatkowych
w ramach procedury tranzytu
Poręczenie jako forma zabezpieczenia. MoŜliwe sposoby.
Uzyskanie poręczenia na podstawie umów poręczenia zawartych pomiędzy FSC Rosji a
spółkami z o.o. na terytorium FR, które mogą wydawać poręczenia.
Formalności zw. z uzyskaniem poręczenia ze strony organów celnych dokonuje się
bezpośrednio podczas objęcia towarów procedurą tranzytu, poręczenie jest udzielane w
formie papierowej lub elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego.

W formie papierowej - przewoźnik przedstawia organowi celnemu aneks do umowy
poręczenia wraz z deklaracją tranzytową.
W formie elektronicznej - w deklaracji tranzytowej w formie elektronicznej umieścić dane
dot. numeru ewidencyjnego aneksu do umowy poręczenia. Poręczyciel przekazuje informacje
o tym numerze przewoźnikowi.
Sporządzenie certyfikatu zabezpieczenia na przejściach granicznych w ww. przypadkach nie
jest wymagane.
Formalności zw. z poręczeniem moŜna dokonać bezpośrednio w UC na podstawie zawartej z
UC umowy. W tym przypadku osoba, która ma być poręczycielem przekazuje do UC nadania
lub UC przeznaczenia pismo z załączonym projektem takiej umowy.
Umowa poręczenia moŜe być zawarta pod warunkiem, iŜ poręczyciel spełnia określone w
odrębnych przepisach wymogi lub przedstawi gwarancje bankowe w celu zabezpieczenia
przyjętych zobowiązań w zakresie umowy poręczenia. Po zawarciu umowy, na podstawie
dowodu wpłaty sporządza się certyfikat gwarancyjny, który przeznaczony jest dla UC
wyjścia.
Depozyt pienięŜny w ramach zabezpieczenia procedury tranzytu składa się w formie
bezgotówkowej na konto Federalnej administracji skarbowej. Informacje dot. danych konta
moŜna uzyskać w Urzędach Celnych/Oddziałach Celnych, gdzie będzie złoŜone
zabezpieczenie lub w Wydziale Opłat Celnych UC/OC.
Depozyt pienięŜny składa się w Urzędach Celnych/Oddziałach Celnych i Wydziałach Opłat
Celnych UC nadania i UC przeznaczenia.
Na podstawie dokumentu potwierdzającego złoŜenie depozytu pienięŜnego, organ celny
wydaje pokwitowanie, na którego podstawie sporządza się certyfikat gwarancyjny, który
następnie przedstawiany jest w UC wyjścia.
Takie pokwitowanie wydaje się pod warunkiem wpływu środków finansowych na konto
Federalnej administracji skarbowej.
Organy celne honorują gwarancje bankowe udzielane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w
ramach zabezpieczenia procedury tranzytowej – do dyspozycji ponad 200 banków i firm
ubezpieczeniowych.
Informacja – rejestr gwarantów na oficjalnej stronie FSC Rosji www.customs.ru
Gwarancję bankową naleŜy przedstawić w UC wraz z pismem i dokumentami,
potwierdzającymi kompetencję osób udzielających gwarancji.
Po przyjęciu gwarancji wydaje się dowód wpłaty, na podstawie którego sporządza się
certyfikat gwarancyjny, który następnie przedstawiany jest w UC nadania.
Zabezpieczenie majątkowe nie jest zazwyczaj stosowane w ramach procedury tranzytu.

Ponadto, jako zabezpieczenie tranzytu mogą być wykorzystane naleŜności celne i podatkowe
zapłacone w ramach wstępnego zgłoszenia celnego towarów pod warunkiem, iŜ procedurą
tranzytu objęte zostaną te zgłoszone towary. W tym celu naleŜy sporządzić odpowiedni
wniosek w formie pisemnej. Wykorzystanie kwoty naleŜności celnych i podatkowych z tytułu
zabezpieczenia następuje z zastosowaniem certyfikatu gwarancyjnego, który jest następnie
przedstawiany w UC nadania.
NaleŜy pamiętać, iŜ wysokość sumy naleŜności uiszczonych na podstawie wstępnego
zgłoszenia celnego moŜe się okazać niewystarczająca w celu zabezpieczenia opłat naleŜnych
za towary przewoŜone w tranzycie. W takim przypadku naleŜy uzupełnić brakującą kwotę
zabezpieczenia oraz sporządzić jeszcze jeden certyfikat.
W przypadku przedstawienia organowi celnemu zabezpieczenia generalnego (poręczenie,
depozyt pienięŜny, gwarancja bankowa) sporządza się kilka certyfikatów gwarancyjnych
opiewających na łączną kwotę przyjętego zabezpieczenia generalnego.
Zabezpieczenie moŜe być przedstawione wcześniej, przed wwozem towarów, co pozwoli
uniknąć zatorów na przejściach granicznych, mogących powstawać z uwagi na dokonanie
niezbędnych formalności dot. procedury zabezpieczenia w ramach otwarcia tranzytu.

