УСЛУГИТЕ ПО TRANSITNET ЗА T1/T2 ВЕЧЕ
МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НАПРАВО ОТ
СЖС БЪЛГАРИЯ ООД

TransitNet е точна и напълно компютъризирана услуга, която се предоставя от СЖС на транспортния и
логистичен сектор в ЕС, Турция,Сърбия, а скоро ще бъде налична и в Македония. TransitNet е първата и
остава най-добрата електронна система за транзитно преминаване в Турция, която в момента се използва
за експортни транзитни движения от Турция към ЕС, както и за импортни движения към Турция, а също
и за транзитни движения в Турция. СЖС действа като Гарант в България, Турция, Румъния, Германия,
Италия и Франция. TransitNet е подкрепена от банкови гаранции в размер на няколко милиона евро в
полза на Митниците с цел обезпечаване на застрашените мита и сборове.
Изградена през 2006г. TransitNet е
първата Услуга за митнически транзит,
която работи както на територията
на ЕС, така и на територията на
държави, които не са членки на ЕС,
като Турция и която изпълнява всички
приложими разпоредби на NCTS /нова
компютъризирана транзитна система/ в
ЕС и Турция.
От 1 март 2012г. TransitNet работи
независимо в Турция чрез дружество
SGS TransitNet Transit Sistemi Destek
Hizmetleri A.Ş. В Румъния тя работи
чрез партньора си - TRANSITNET Srl.
От 2007г. СЖС БЪЛГАРИЯ ООД действа
като Гарант, като основно е ориентирана
към турския пазар. Като се има предвид
неотдавнашното разширяване на
Конвенцията за общ транзитен режим
(T1/T2) СЖС БЪЛГАРИЯ ООД вече
предоставя пълната услуга TransitNet и
за българския пазар.
Накратко, TransitNet дава възможност на
клиентите си да подават и проследяват
онлайн своите уведомления за T1/T2 и
ТИР (ЕАД/ОДВ) от:
• България за Турция, Молдова, както
и за ЕС, които преминават транзит
през Сърбия;
• Всяко българско и румънско
черноморско пристанище към всяка
една точка на територията на ЕС и
Турция;
• Турските офиси във вътрешността
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на страната и на външните граници
към всяка една точка в ЕС;
• На територията на България от
пристанища, свободни безмитни
зони, складове под митнически
контрол, за които се изисква
митническа гаранция.
Моля да отбележите, че потребител
на TransitNet може да делегира изцяло
въвеждането на данни на българския
екип на TransitNet или на трета страна,
по негово усмотрение.
СЖС има представителства в София,
Капитан Андреево, Триест, Тулон и
Констанца. Офисът в Капитан Андреево
предоставя непрекъсната поддръжка
през цялата година (24/7/365) за
всички транзитни движения в България.
Създадени са представителства в
Германия и Австрия (Бад Райхенхал/
Залцбург, Велден и Зубен) а също
и в най-големите сръбски гранични
пунктове на границата с ЕС и
Хърватска.
Основните предимства на TransitNet са:
• Икономичност- достъпът до
приложението е безплатен,
таксите за T1/T2 са конкурентни,
пропорционални на митническото
задължение и прозрачни. Не
е необходимо клиентите да
предоставят гаранции или депозити
в СЖС и/или Митниците;
• Достъпност- подаване и
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проследяване онлайн на
декларациите до закриването/
освобождаването. Не е необходимо
да се сваля и инсталира софтуер;
Опростеност - като се прехвърля
цялата сложност на оперативния
офис на СЖС;
Поверителност– данните на
клиентите се обработват строго
поверително, защото TransitNet
желае да ги защити като търговска
тайна и тези данни да не могат да
се копират или разкриват в каквато
и да е форма, било то устно или
писмено, на неоторизирани лица;
Гъвкавост- претоварване на
товари в ЕС от едно превозно
средство на друго с една и съща
T1 (под митнически надзор или от
оторизирани митнически агенти),
използване на национални или
чужди подизпълнители, многократни
товарения/разтоварвания (повече от
3 ТИР декларации), разтоварване
при оторизирани получатели,
включително и през почивните дни.
Не съществува необходимост от
конвой (ескорт) в България при
превоз на товари с висока стойност.
Поддръжка- TransitNet се обслужва
непрекъснато през годината
(7/24/365). Специалните екипи на
СЖС за TransitNet в България,
Румъния, Турция и оперативния
офис в Полша улесняват връзката
между получателите/ изпращачите
в целия ЕС и Турция, а също и с
офисите на клиентите.
Интермодалност- TransitNet
е приложима за сухопътен,
железопътен, речен (шлеп) и морски
(контейнери) транспорт.

