TRANSITNET E-CUSTOMS
STORITVE TRANZITNIH
POSTOPKOV IN TRANZITNE
GARANCIJE

SGS TRANSITNET
POSPEŠITE TRANZITNE POSTOPKE
S CERTIFICIRANO PLATFORMO
TRANZITNIH DEKLARACIJ

V letu 2006 je SGS začel ponujati Turškemu logističnemu sektorju, alternativno storitev
tranzitnih postopkov s pripadajočo carinsko garancijo imenovano Transitnet. Storitev
Transitnet spoštuje najvišje standarde EU-NCTS sistema in je popolnoma skladen z
WCO-jevo Kjotsko konvencijo. Kot je razvidno iz spodnje slike SGS deluje kot glavni
zavezanec v tranzitnem postopku v 20 državah znotraj NCTS sistema v regiji (vključujoč
tudi Turčijo, Severno Makedonijo in Srbijo). Poleg tega Transitnet deluje tudi v Belorusiji,
kar daje dostop do celotne Evroazijske ekonomske unije (EAEU). V letu 2019 so se
sistemu pridružile tudi UK, Irska, Rusija in Moldavija. Transitnet ponuja “T1/T2/TR/BY
storitve iz katerekoli točke v teh 20 državah do vseh 36 trenutnih članic NCTS sistema
in tudi do članic Evroazijske ekonomske unije.
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Deluje v eni državi ali tudi
preko več tranzitnih držav z isto
deklaracijo

•

vmesnik se lahko prilagodi Georgia
GEORGIA
delovanju kateregakoli carinskega
TURKEY
sistema

•

Sistem je neodvisen od
mednarodnih konvencij in je
usklajen v skladu z nacionalnimi
predpisi vsake države.
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PREDNOSTI: SKLADNOST IN

TUNISIA
ZAUPNOST
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MOROCCO

•

Korporativna struktura in zgodovina
SGS-a temelji na najvišjih etičnih in
ALGERIA
celovitostnih principih

•

Absolutna zaupnost vseh vaših
podatkov zaradi neodvisnosti do
logistov in prevoznikov

•

Predana ekipa strokovnjakov
usmerjena v vaše zadovoljstvo
vam omogoča brezplačno svetovanje,
ki je vključeno v ceno storitve.

•

•

Pokriva segment “notranjega
tranzita” in tudi “mednarodnega
tranzita”
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TRANSITNET je univerzalna,
multimodalna, e-carinska tranzitno
garancijska storitev, kjer SGS
nastopa kot glavni carinski zavezanec
ter v imenu svojih strank
(špediterjev, brokerjev, prevoznikov
itd.) omogoča le tem izdelavo
in pošiljanje carinskih deklaracij
v katerikoli carinski sistem kjer
SGS nastopa kot glavni zavezanec
in jim obenem omogoča da online spremljajo statuse njihove
deklaracije. TRANSITNET vmesnik
je varna web aplikacija https://
transitnet.sgs.com in je povezana
z 20 različnimi carinskimi in luškimi
FINLAND
sistemi kot npr. AP+. Imamo več
kot 150 usposobljenih TRANSITNET
strokovnjakov, ki so vam dostopni
24/7/365. TRANSITNET web
ESTONIA
RUSSIA
aplikacija povezuje naše
strokovnjake
LATVIA
s strankami in vozniki v celotni SGS
LITHUANIA
mreži.
Na kratko so prednosti
BELARUS
TRANSITNET-a:

Minimalno število carinskih zahtevkov
in izgub iz tega naslova zahvaljujoč
24/7/365 podpori SGS-ovi mreži
podružnic
Zahvaljujoč sodelovanju z različnimi
carinskimi upravami in lokalnimi
izpostavami Transitnet ponuja
takojšnje rešitve za vse nepredvidene
dogodke, ki se lahko zgodijo med
prevozom.
Visoki referenčni zneski carinske
garancije

•

Carina sodeluje z enim
zanesljivim podjetjem, ki je
prisoten v več državah.

•

ščiti stanje državnega proračuna
z visoko bančno garancijo

•

Predvidljivi in trajnostni operativni
postopki

•

Večjezična uporabnikom prijazna
web aplikacija

Iran
IRAN

FINANČNE PREDNOSTI
•

Tržne konkurenčne cene odvisne
od zneska carinske garancije za
posamezen tranzitni postopek

•

Ni potrebna lastna bančna tranzitna
garancija

•

On-line elektronsko potrdilo o
končanem tranzitnem postopku
zaključi tveganje in obveznost stranke
v nekaj dneh

•

Dodatna jamstva v tranzitnih
postopkih niso več potrebna

•

Transitnet garancija pokriva tudi
prevoze “občutljivega blaga”
(npr. Alkohol, cigarete)
za odobrene stranke

•

Če zakonodaja dopušča kot npr. v
Franciji lahko stranka (prevoznik)
omogoči svoji stranki (izvozniku)
dokaz o izstopu ECS od mesta
začetka tranzita, s tem razdolžitev
izvoznega postopka in takojšnjega
vračila DDV-ja brez čakanja na
potrditev izstopa iz EU

Prioriteta in minimalne časovne
izgube v Ro-Ro lukah

•

•

Neomejeno število carinskih
odpremnih postopkov za vsako vozilo
z možnostjo delnega carinskega
pretovora blaga
na poti

izdelava T1 za prevoze iz Turčije, iz
iranske ali gruzijske meje do EU ali
EFTA območja brez TIR Carnet-a
(RoRo, grške, srbske in romunske
prevozne smeri)

•

•

Možnost direktne dostave
v pooblaščeno skladišče prejemnikov
v EU ob kateremkoli dnevu ali uri brez
obveznosti najave carini

T1/T2 deklaracije za prevoze iz
večine EU držav kot npr. Deklaracije
predložene v DE, FR, IT, RO, PL, BG,
HU, HR, RS, MK, LT za Turčijo

•

•

Iz Francije možnost odhoda blaga
brez potrebe po predložitvi blaga na
carinsko izpostavo

ENS in TIR deklaracije, ki so potrebne
na vseh RoRo linijah

•

Prevozi iz luk kot npr. Marseille, Lyon,
Koper, Trst, Pendik za Ankaro

LOGISTIČNE PREDNOSTI
•

Lastniku logističnega procesa
omogoča sledenje katerekoli
tranzitne deklaracije od začetka do
konca - razdolžitve deklaracije

•

Možnost izdelave tranzita na relaciji
SI-TUR (izvoz), TUR-SI
(uvoz) ali inland tranzit TUR-TUR

•

Možnost uporabe vozil podizvajalcev

•

Transitnet vključuje ENS detajle brez
dodatnih stroškov ali težav izdelave
ENS podatkov (vključujoč vhodno
blago v EU luke kot so Trst, Toulon,
Constanta, Varna itd.)

•

Storitev je dostopna 24/7/365.
Pisarne na strateških mestih
so stalna podpora našim strankam in
voznikom. Da bi izboljšali
svoj servis imamo tudi mrežo
strateških partnerjev kot npr. SAMER,
SOGECA, Billitz, Parisi itd.

•

Omogočamo vam večji razpon
storitev preko partnerske mreže tudi
v državah ki niso v sistemu NCTS kot
npr. Moldavija in Belorusija

PRIMERI TRANSITNET STORITEV

•

ENOSTAVNOST STORITVE
•

Popolnoma prilagodljiva in varna
platforma, ki omogoča neomejeno
število uporabnikov in istočasno
pošiljanje tranzitnih deklaracij na več
carinskih izpostav

•

ni dodatnega operativnega dela, in ni
dodatnih stroškov predložitve dveh
deklaracij npr. 1 x turška deklaracija
izdelana za turško carino avtomatsko
predloži in izdela drugo tranzitno
deklaracijo za Belorusijo za isto ceno
in v istem postopku

•

Integracija preko ERP vmesnika s
programsko opremo stranke s ciljem
avtomatske izmenjave podatkov
(UN,RoRo, DFDS)

•

Nov in intuitiven vmesnik omogoča
hiter in učinkovit vnos podatkov
kot npr. Detajle in opis blaga) iz
obstoječih podatkov v različnih
formatih, tudi v Excelu

•

Možnost pošiljanja prednajave zvezka
TIR preko Transitneta

TransitNet in vsi njegovi člani team-a,
specializirani za T1/T2 od 2006 leta naprej
so vam na razpolago da lahko uporabite
našo dokazano prvorazredno storitev.

ZAKAJ SGS??
SGS je vodilno podjetje na področju
kontrol, preverjanj,testiranj in certifikacije.
SGS je prepoznan kot globalno merilo za
kakovost in integriteto. V zadnjih letih pa
se pojavljamo tudi na področju prevozov,
špediterskega in logističnega sektorja.
Več kot 89 000 zaposlenih in 2 600 pisarn
po vsem svetu je zagotovilo za kakovost.
Za več informacij nas prosimo
kontaktirajte na:
transitnet.slovenia@sgs.com
transitnet@sgs.com
+386 51 670 880
ali na www.sgs.com/transitnet
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