
TIR
решение за сигурен транзит за 
превозите Великобритания – ЕС

За повече информация за ТИР, моля да се обърнете към tir@iru.org

За свят в 
движение

Защо да използваме карнет ТИР

Рентабилно: една-единствена гаранция на 
фиксирана цена покрива множество пратки.

Сигурно: товарът е запечатан по време на целия 
превоз ТИР, което намалява риска от щети и измами.

Висока гаранция: покритие до 100 000 евро.

Цифрова предварителна декларация: предварително 
изпращане на информация за товара за транзитни 
операции на територията на ЕС.

Карнетът ТИР сега може да се използва от фирмите 
за превоз на товари до и от Великобритания.

Допуснатите до процедурата ТИР превозвачи в ЕС, 
Великобритания и останалите страни могат да 
използват тази изпитана и доказана система, за да 
изпълнят лесно митническите процедури.

Как работи

В отправното митниче-
ско учреждение на 
Великобритания: 
превозвачът представя 
превозното средство, 
стоките и карнета ТИР 
на вътрешната митница, 
която запечатва ПС и 
подпечатва карнета

В местоназначението 
(“одобрен получател” или 
вътрешно за ЕС митниче-
ско учреждение): карнетът 
ТИР и стоките се предста-
вят за митнически формал-
ности по завършване на 
операцията ТИР
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Превозвачът предва-
рително декларира 
по електронен път 
транзитно движение 
към ЕС (например 
използвайки TIR-EPD)

Превозвачът предвари-
телно декларира по 
електронен път 
транзитно движение 
към ЕС (например 
използвайки TIR-EPD)

Пристигане във Великобри-
тания: граничните митнически 
служби на Великобритания 
подпечатват карнета ТИР, за 
да удостоверят влизането във 
Великобритания; запечатаният 
товар не се отваря или 
проверява на границата

Напускане на Великобритания: 
граничните митнитнически  
служби удостоверяват,   
че стоките са напуснали  
Великобритания чрез  
подпечатване на
карнета ТИР 

Пристигане в ЕС:  
граничните митнически 
служби на ЕС подпечат-
ват карнета ТИР, за да 
удостоверят влизането в 
ЕС; запечатаният товар 
не се отваря или 
проверява на границата

Напускане на ЕС: 
граничните митнически  
служби удостоверяват, 
че стоките са излезли 
от ЕС чрез подпечат- 
ване на карнета ТИР 

В местоназначението 
(“одобрен получател” или 
вътрешно за ЕС митническо 
учреждение): карнетът ТИР 
и стоките се представят за 
митнически формалности 
по завършване на 
операцията ТИР

В отправното или вход-
ното митническо уч-
реждение на ЕС:  пре-
возвачът представя ПС,  
стоките и карнета ТИР 
на митническите органи, 
които запечатват ПС и 
подпечатват карнета
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