TIR-EPD dla RO-RO
Opis procesu składania deklaracji (krok-po-kroku):
1.

Wyślij pre-deklarację dla swojego planu podróży zgodnie ze zwykłymi czynnościami.

UWAGA! "Trieste / Sekcja Działu Operacyjnego Punto Franco Nuovo” powinna być wskazana
jako wejściowy urząd celny do Włoch.
2. Przejdź do sekcji Widok wszystkich EPD i znajdź odpowiednią, wysłaną EPD.
Kliknij na rozwijającą się ikonę ze strzałką w prawo, a następnie na ikonę „Akcje”
3. Link RORO (jak pokazano poniżej) zostanie uruchomiony tak szybko, jak komunikat
"Wysłane – czekaj na odpowiedź” pojawi się dla odpowiedniego Urzędu Celnego
(“Trieste / Sezione Operativa Territoriale Punto Franco Nuovo”). Jednakże zaleca się,
aby wysłać deklarację RO-RO, kiedy numer MRN został już przydzielony przez włoskie
władze celne dla odpowiedniej EPD.

4. Po kliknięciu na link RORO pojawi się strona umożliwiająca złożenie deklaracji RO-RO:

5. Wybierz datę podróży statkiem i naciśnij na:

6. Wszystkie łodzie i ich rozkłady zgodne z wprowadzonymi kryteriami pojawią się jak
pokazano poniżej:

7. Wybierz odpowiednią opcję z Pendik (PEN) do Triestu (TRI) a następnie w sekcji
“Wybór pojazdu” wybierz pojazd , który będzie transportowany statkiem i wskaż jeśli
zawiera towary:

8.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych, prosimy zaakceptować warunki i wysłać

deklarację RO-RO klikając na przycisk:
9.
Aby sprawdzić status deklaracji RO-RO , kliknij na ikonę “Ponowne załadowanie” w oknie
“RORO status wiadomości”. Lista deklaracji RO-RO pojawi się:

10. Kiedy Obecny status został zmieniony na Wysłany do Cła oznacza to, że elektroniczna
informacja jest przesyłana do włoskich władz celnych w porcie przeznaczenia.
UWAGA! Status deklaracji RO-RO będzie zmieniony na Wysłane do Cła tylko wtedy, gdy
przewoźnik dokonał rezerwacji na łodzi bezpośrednio w firmie RO-RO (UN RO-RO). Wybór
odpowiedniej łodzi w TIR-EPD jest dokonywany tylko w celach informacyjnych.
11.

Dokument TSAD w języku włoskim powinien być dołączony do karnetu TIR w porcie
wyjścia (Pendik). Może być wydrukowany poprzez kliknięcie na ikonę PDF, jak pokazano
powyżej.
Lista dostępnych statusów RO-RO :
•
Wprowadzony - deklaracja RO-RO została przesłana do systemu i jest dostępna dla
personelu RO-RO .
•
Wysłane do cła - personel UN RO-RO przesłał dane do włoskiego cła
•

Odprawiony – włoskie władze celne zaakceptowały deklarację RO-RO

•

Błędy dodatkowe - deklaracja RO-RO została odrzucona przez włoskie władze
celne. Personel UN RO-RO skontaktuje się z Posiadaczem w celu wyjaśnienia.

