
TRANSITNET 
E-МИТНИЧЕСКИ ТРАНЗИТ
И ГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ



TransitNet 
Митническият транзит 
става лесен

TRANSITNET е универсална, мултимодална електронна митническа 
услуга за гарантиране на транзитни операции, при която SGS действа 
като Отговорно лице към митницата от името на своя клиент 
(превозвачи,  брокери, спедитори и др.),което дава възможност на 
нашите клиенти да създават транзитни декларации и да ги подават 
заедно с финансова гаранция в полза на митницата към всички  
митнически системи, където SGS е Отговорно лице. TransitNet е 
сигурна, многоезична, уеб базирана платформа, която улавя, 
контролира и следи транзитните декларации, позволявайки на всички 
потребители да ги проследяват онлайн до прекратяването им.

В момента TransitNet е свързан с 26 различни митнически системи. Те 
включват 24 NCTS държави, Молдова, както и Беларус от 
Евро-азиатския икономически съюз (ЕАИС), което дава достъп на 
клиентите ни до 40 различни страни на получаване, включително 
Беларус, Русия, Казахстан и Киргизстан. TransitNet непрекъснато се 
разраства и развива, за да отговори на нуждите на нашите клиенти.

+75,000
Декларации за месец

0,4% 
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транзит и логистика в 
цялата мрежа
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декларации от 
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+14,000 80% 
Покритие на 
страните от 

ЕАИС

TransitNet в цифри:

Присъства в страни, където

от операциите 
започват/стартират

93% 



Venlo

TransitNet може 
да подава 
декларации по 
опростена 
процедура от 
всички 
терминали, 
разположени в 
пристанищната 
зона

Оперативен 
офис на SGS, 
където 
Експортните 
декларация 
могат да бъдат 
приключени, а T2 
/ T1 декларации 
задействани по 
опростена 
процедура.

Важен център, в 
който се намират 
партньорите на 
SGS, които 
обслужват 24/7  
внос и износ по 
опростена 
процедура от и до 
основните 
пристанища на 
Турция

Използвайки 
процедурата за 
електронна 
папка (EF), 
TransitNet може 
да подаде 
декларации 
24/7 с 
удължено 
време за 
транзит при 
опростена 
процедура

Oперативен 
офис на SGS 
отворен 24/7 за 
камиони, които 
ще преминават 
през Сърбия за 
България и 
извън тях.

SGS 
оперативен 
офис за 
камиони, 
пътуващи до и 
идващи от 
Турция

Важен център 
за SGS, където  
осигурява 
съдействие и 
обслужва  
вноса и износа 
от и за 
различни 
страни

Oперативен 
офис на SGS 
24/7 за камиони, 
пътуващи за 
Беларус, Русия,
Казахстан и 
възможност за 
стартиране на 
декларации с 
тези дестинации.

TransitNet страни на 
заминаване 

Sète Trieste /
Fernetti

Kapitan 
Andreevo

Jezevo SubenRotterdam Woskrzenice

SGS оперативни офиси

ПРЕДИМСТВА ЗА МИТНИЦИ  И КЛИЕНТИ

Надеждност (мониторинг на транзита, електронни печати)

Поверителност (няма посредници)

Улеснение на операциите

Предсказуемост (достатъчна гаранция)

Прозрачност (такси, митнически статус от чернова до прекратяване)

Отстраняване на неизправности (техническо разрешение на рекламации)

Дигитализиране- без нужда от физически носител

Професионализъм / експертиза

КЛИЕНТИ МИТНИЦИ

 Няма нужда да бъдете митнически експерт - след кратка тренировка вие / вашият потребител ще имате   
 достатъчно знания, за да управлявате системата и сами да подадете транзитна декларация
 Приложението е „безплатно”. Без месечни абонаментни такси за използване на уеб базираното приложение 
 TansitNet.
 Неограничен брой потребители. Без притеснения за клиентите дали системата ще бъде достъпна през пиковите  
 периоди.
 Дигитално. Без принтиране на хартия  - премахва необходимостта от записи на хартиен носител. Проследява   
 всички транзитни декларации онлайн с актуализации в реално време

TransitNet- Премахва усложненията, улесненява 
клиентите



Защо митнически транзит – Примерът Brexit
Товарни автомобили, полуремаркета, контейнери и микробуси, пътуващи от Великобритания до 
континенталния ЕС и отвъд него, например до Полша, ще трябва да извършат процедурата си за износ, 
преди да пристигнат в своето британско пристанище на изход, докато процедурата за внос трябва да бъде 
извършена и приключена преди пристигането на камиона в пристанище за влизане в ЕС. Това обикновено 
включва заплащане на мита и данъци преди стоките да пристигнат в пристанището за влизане в ЕС и много 
време преди действително стоките да пристигнат до местоназначението си. Камионът може също да бъде 
извикан за митнически контрол от митницата на пристанището на влизане в ЕС.

Без Транзит 

Камиони, полу-ремаркета, контейнери и микробуси, пътуващи от Великобритания до континентален ЕС и 
извън него, например за България, ще пътуват свободно през входната точка на ЕС до местоназначението си, 
в България. Като необходимостта от процедура за внос и плащане на данъци и мита се пренасят от входната 
точка на ЕС до мястото на получаване на стоката в България.

Движение на стоки под транзит - спиране на митата

UK

Износ

 Износ + 
Транзит 

Възможен 
митнически контрол

France Bulgaria

UK France

Внос
Вносителят плаща данъци и мита, 

когато стоките достигнат 
местоназначението си

Bulgaria

Възможно е вносителят да трябва 
да плаща данъци и мита, без да 

има достъп до стоките

С Транзит

TransitNet решението за BREXIT

 Пълен пакет експортни и транзитни документи за износ от Великобритания до ЕС и извън него 
 Задействане/отваряне на Транзитни документи от 23 NCTS държави за вътрешността (внос) във Великобритания
 Пълен пакет експортни и транзитни документи за износ от Ирландия през Великобритания до континентална 
 Европа и отвъд или само за Великобритания 
 Компетентен екип от транзитни експерти, мрежа за поддръжане/асистиране вкл. отстраняване на проблеми и митнически   
 справки       

Brexit ще доведе до големи промени за всички компании, които в момента внасят, изнасят, търгуват 
или транспортират стоки от и до Великобритания. Когато преди това не е имало нужда от 
митнически декларации за търговия между Великобритания и по-голямата част от континентална 
Европа, след Brexit, всички тези пратки ще изискват митническа декларация. В контекста на 
Brexit, както е илюстрирано по-горе, митническият транзит дава възможност на компаниите да 
преместват освобождаването на пратките си от изходна и входна точка на ЕС / Великобритания 
до място, по-близо до местоназначението/ дестинацията на техните стоки, премахвайки 
необходимостта от извършване Процедури за внос преди стоките дори да са пристигнали в ЕС / 
Великобритания.

Светът на митническите услуги може да бъде сложен и разочароващ. SGS TransitNet отнема сложността и 
неудовлетвореността на клиентите им, предлагайки им система с един прозорец, за да завършат митническите процедури, 
включително:

I am 
BREXIT 
Ready

TransitNet
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Място на заминаване Място на пристигане

Място на заминаване Място на пристигане

Внос



Мултимодален
 и ефективен 

Клиентите на SGS TransitNet могат 
да подават декларации за транзит от
24 държави NCTS и от Беларус до 
други страни от режима на 
Евро-азиатски икономически съюз, 
включително Беларус, Русия, 
Казахстан и Киргизстан.

Клиентите на SGS TransitNet могат да 
се възползват от денонощна помощ и 
съдействие по всички въпроси, 
свързани с техните транзитни 
декларации, създадени в системата. 
Нашият екип от над 200 митнически 
експерти е на разположение за 
отстраняване на проблеми , за съвети, 
независимо колко голяма или малка е 
темата.

Потребителите на TransitNet могат да 
подават декларации за транзит при 
различни видове транспорт, 
включително автомобилен, 
железопътен, речен и въздушен. SGS 
също така има право на различни 
процедури за опростяване на 
митниците в много страни, които 
осигуряват по-плавен логистичен поток 
на стоки от А до Б. TransitNet поддържа 
ERP връзка, което позволява на 
потребителя да изпраща данни от 
собствения си софтуер до TransitNet.

Клиентите на TransitNet не се нуждаят 
от собствени митнически гаранции. 
Всички транзитни декларации, 
създадени чрез TransitNet, се подават 
с помощта на митнически гаранции на 
SGS в съответствие с Регламента за 
митническата територия. Това 
премахва всякаква допълнителна 
финансова тежест за компаниите, 
които използват нашата услуга.

24/7 Помощ 
и съдействиеМногонационален 

обхват

Митнически 
Гаранции 

TransitNet

TransitNet -
Митническият транзит става лесен

За повече информация, моля свържете се с нас на:
transitnet.bulgaria@sgs.com  тел. + 359 882 624089 ;
sales.transitnetbg@sgs.com  тел. + 359 884710721

Защо SGS ?
SGS е световен лидер в контрола, инспекциите, 
изпитването и сертификацията.. SGS е признат като 
глобален показател за качество и цялостност. С повече 
от 89 000 служители, SGS оперира мрежа от над 2600 
офиси и лаборатории по целия свят. Съвсем наскоро 
SGS започна да предлага услуги за транспортния, 
логистичния и брокерския сектор.

Предимства на ТransitNet
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