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Како се пополнува ТИР карнетот

Важна забелешка

Општи податоци за ТИР карнетот

За прашања во врска со транспорти со ТИР
карнети контактирајте ја Вашата национална
Асоцијација СИЗ Македонија Сообраќај АМЕРИТ.

ИРУ ја направи оваа брошура за да им даде насоки
на транспортните оператори, ТИР асоцијациите и
цариниците, при пополнување на ТИР карнетите.

Можете исто така да контактирате со:

ТИР карнетот се состои од:
 Насловна страница-корица
 Жолт манифест за стоки
 Пар бели и зелени листови (со талони)
 Службен извештај (Procès-verbal de constat)
 Задна корица со перфориран дел

ТИР хотлајн – за прашања повразани со примена на ТИР
Конвенцијата, проблеми при гранично преминување, итн.:
Е-пошта:	hotline@iru.org
телефон:	+41 (0)22 918 20 58
(француски, англиски и руски)
Факс:	+41 (0)22 918 27 99

Постојат 6 и 14-лисни ТИР карнети.

За прашања во врска со ИРУ ТИР-електронски
пред-декларации (ИРУ ТИР-ЕПД):
Е-пошта:	tirepd@iru.org
телефон:	+41 (0)22 918 20 68
(Англиски, француски и шпански)

Еден пар на листови (1 бел, 1 зелен) се користи за
секоја операција ТИР.

телефон:	+41 (0)22 918 20 21
(Руски, англиски и француски јазик)

Забелешка: Податоците содржани во оваа брошура
не се правно обврзувачки. ТИР Конвенцијата
е правна основа за ТИР процедурата.
Од 1 јули 2016 г. ТИР карнетот има нов изглед.
Меѓутоа, ИРУ и Асоцијациите ќе продолжат
да издаваат ТИР карнети со стариот изглед
додека не се потроши количината.

Како се пополнува ТИР карнетот

3

Како да се користи овој прирачник
На левата страница на прирачникот има слика,
а на десната има опис на тоа што треба да се
направи од кого и кога.
КОЈ

Кој ја пополнува оваа страница

КОГА

Кога, во кој момент од ТИР транспортот
се пополнува оваа страница

ШТО

Име на страницата. Детали за рубриките
што следат

ПОСТАПКА

Што треба да се направи во секоја фаза,
освен пополнувањето во соодветните
рубрики од ТИР карнетот, на пример,
проверка на пломби и кинење на талони

Можете да видите пример за пополнување на секое
поле од левата страна. Полињата се означени со
посебни бои, во зависност од тоа кој треба да ги
пополни. За подобро објаснување на улогите на
учесниците, за пример зедовме транспорт со една
Појдовна и една Одредишна царинарница.

F

Украина

E

D

Романија

C

Бугарија

A
B

Турција

На оваа карта е даден пример на транспорт со ТИР карнет

Детали за рутата земена како пример
ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА

ЗЕМЈА

A

Појдовна царинарница

Истанбул

Турција

B

Излезна царинарница

Капикуле

Турција

C

Влезна царинарница

Капитан-Андреево

Бугарија

D

Излезна царинарница

Сирет

Романија

E

Влезна царинарница

Вадул-Сирет

Украина

F

Одредишна царинарница
на дестинација

Киевска област

Украина
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КОЈ

Асоцијација и корисник

КОГА

При издавањето и пред почетокот на
транспортот

ШТО

Корицата на ТИР карнетот

Рубриките од 1 до 4 ги пополнува Асоцијацијата
при издавање
Рубрика 01:	Датум на валидност на ТИР карнетот (максимум
75 дена од датумот на издавање, кој не е
вклучен) ТИР карнетот мора да се прифати
од Појдовната царинарница пред или на
овој датум, но не и по неговиот истек
Рубрика 02:	Детали за Асоцијацијата
Рубрика 03:	Целосни податоци за корисникот, вклучувајќи
единствен идентификациски број
(препорачливо со печат)
Рубрика 04:	Потпис и печат на Асоцијацијата
Рубриките од 6 до 12 ги пополнува корисникот пред
патувањето
Рубрика 06:	Појдовна земја/и, вклучувајќи ИСО Алфа
3 шифра
Рубрика 07:	Одредишна земја/земји, вклучувајќи ИСО Алфа
3 шифра
Рубрика 08:	Регистарски број на возилото
Рубрика 09:	Број на сертификат за одобрување и валидност
препорачливо со датум од-до – не се применува
во случај на транспорт на тешки и габаритни
стоки – и мора да важи за целиот ТИР транспорт
Рубрика 10:	Ако се работи за контејнер, идентификациски број
Рубрика 11:	Забелешки (ако се работи за тешки или
габаритни стоки)
Рубрика 12:	Потпис на корисникот (своерачен).
Препорачливо да има печат од фирмата!

Општи забелешки
•
•
•
•

Во ТИР карнетот не смее да се брише или допишува. Грешките треба да бидат прецртани
и коригирани (што треба да биде одобрено од Царинската управа).
ТИР карнетот што се користи за комбинација од возила/контејнери: Треба одделно да биде
назначена содржината на секое возило/контејнер, а напред да стои регистарски број.
Датумите внесени во ТИР карнетот треба да бидат во следниот формат дд/мм/гггг.
Царинските испостави треба да бидат назначени по име и ако е потребно да се наведе нивната локација.

Како се пополнува ТИР карнетот

КОЈ

Корисник

КОГА

Пред почетокот на транспортот

ШТО

Жолт манифест за стоки

ПОСТАПКА

Жолтиот манифест за стоките мора да се
пополни од корисникот и деталите да се
внесат на сите листови од ТИР карнетот, дури
и ако листовите не се користат. (Деталите за
корисникот мора да се внесат и во рубрика 5
од службениот извештај)

Рубрика 02:
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 азив/и и локација на појдовните царински
Н
испостави (максимум 4 појдовни и одредишни
испостави, односно 3 појдовни, 1 одредишна; 2
појдовни, 2 одредишни и т.н. Сите поаѓања мора
да се случат пред првиот истовар. Стоките мора
да поминат најмалку една меѓународна граница)

Рубрика 04:	Целосни податоци за корисникот, вклучувајќи
единствен идентфикациски број и број за
регистрација и идентификација на економски
оператор (ЕОРИ) (препорачливо со печат)
Рубрика 05:

 ојдовна земја/и – вклучувајќи ИСО Алфа 3
П
шифра

Рубрика 06:

 дредишна земја/и – вклучувајќи ИСО Алфа 3
О
шифра

Рубрика 07:

 егистарски број на возилото (регистарска таблица),
Р
на влекачот и утоварниот дел

Рубрика 08:	Приложени документи кон манифестот
(ЦМР, листа за пакување, фактура и сл.)
Рубрика 09:

 ) Товарен/ни оддел/и – (податоците да се внесат
a
за секој посебно)
b) Ознаки на пакувањата (распознавање на
одредено пакување)

Рубрика 10:

 рој и тип на пакувања и опис на стоките
Б
(препорачливо е освен јазичниот опис на стоките
да има и ХС код од 6 бројки)

Рубрика 11:

Тежина на стоките во килограми

Рубрика 12:

 ме/имиња на Одредишната царинската
И
испостава/и и број на пакувања што треба да
се достави до секоја

Рубрики 13,
14 и 15:	Потпис на корисникот (своерачен), место и
датум на потпишување (препорачливо со печат
на фирмата)
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КОЈ

Појдовна царинарница A (и корисник)

КОГА

Појдовна царинарница А (и пред почеток
на транспортот)

ШТО

Лист и талон бр. 1, стр. 1
Царинарница:

ПОСТАПКА

 Проверка на стоките (мора да се во
согласност со манифестот за стоките)
 Проверка на валидноста на ТИР карнетот
и сертификатот за одобрување
 Проверка дали се прикачени ТИР
таблици
 Го пломбира камионот
 Ставање печат на секоја страница од
приложените документи кои се прикачени
на ТИР карнетот
 Пополнување и откинување на листот
бр. 1
 Враќање на ТИР карнетот на возачот

Лист/Volet бр. 1
Рубриките од 2 до 15 треба да се пополнат од корисникот
пред почетокот на транспортот (види стр. 5).
за службена употреба: секоја информација за олеснување
на царинската контрола, на пр. број на претходниот
царински документ и т.н.
Рубрика 16:

 рој на пломба – мора да се пополни на секој
Б
лист од ТИР карнетот

Рубрика 17:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис од Појдовната
царинарница А – мора да се пополни на секој
лист од ТИР карнетот

Рубрика 18:	Име, и ако е потребно локација на
Појдовната царинарница А
Рубрика 19:	Штиклирајте ако пломбите се исправни
(не се применува на поаѓање)
Рубрика 20:	Временски рок за транспорт за пристигнување
на Излезната царинарница В во таа земја
(не е задолжително)
Рубрика 21:	Идентификација на Појдовната царинарница А
Под број:	Број во царински контролник за оваа
ТИР операција.
Рубрика 22:	Друго: Итинерар, овде може да се наведе
Излезната царинарница В
Рубрика 23:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Појдовната
царинарница А

Овие податоци се препишуваат во рубриките од 18 до 23 од
листот бр. 2, стр. 2
Талон/Souche N° 1
Рубрика 01:

Идентификација на Појдовната царинарница А

Рубрика 02:	Број во царински контролник на ТИР операцијата
на Појдовната царинарница А
Рубрика 03:	Број на царинска пломба
Рубрика 04:	Штиклирајте ако пломбите се исправни
(не се применува на поаѓање)
Рубрика 05:	Друго: (рута - опционо)
Рубрика 06:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Царинарницата,
што докажува дека Појдовната Царинарницата
А ја прифатила транспортната операција.

Општи забелешки
•

Сите талони секогаш остануваат во ТИР карнетот.
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КОЈ

Царинска испостава на излез В (и корисник)

КОГА

Царинска испостава на излез В
(и поаѓање А и пред транспортот)

ШТО

Лист и талон бр. 2, стр. 2
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Царинарница:

ПОСТАПКА

Проверка на исправноста на пломбите и
дека нема насилно влегување во камионот
Потврдува дека рубрика 6 од талонот бр.
1 стр. 1 има печат, инаку ТИР карнетот не
може да биде прифатен. Го пополнува и
откинува листот бр. 2, кој го чува контролникот
во Излезната В царинарница, испраќа
сертификат за завршување (отстранливи
делови од рубриките 18-28) до влезната А
царинарница.

Лист бр. 2/Volet N° 2
Рубриките од 2 до 15 треба да бидат пополнети од корисникот
пред транспортот (види стр. 5 од овој прирачник).
Рубриките од 16 до 23 треба да бидат пополнети од Појдовната
царинарница А.
Рубрика 24:

 ме и идентификација на Излезната
И
царинарница В

Рубрика 25:

Штиклирајте ако пломбите се исправни

Рубрика 26:

Ако стоките се истоварени, колку пакувања
(се пополнува само од одредишната
царинарница)

Рубрика 27:	Забелешка – ако има некаков проблем (скршена
пломба/недостасуваат стоки), обележете со
големо R и опишете го проблемот. Во зависност
од околностите, (види стр. 10 од прирачникот)
се пополнува и службениот извештај.
Рубрика 28:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна
Царинарницата В

Талон/Souche N° 2
Рубрика 01:

 дентификација на Излезна царинската В
И
испостава

Рубрика 02:	Штиклирајте ако пломбите се исправни
Рубрика 03:	Број на истоварени пакети (се пополнува од
Одредишната царинарница)
Рубрика 04:	Нов број на пломба (ако има потреба)
Рубрика 05:	Забелешки (како погоре, рубрика 27)
Рубрика 06:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна
царинарница В
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КОЈ

Царинарници (и корисник)

КОГА

Влезна С царинарница и излезна D
(и пред почетокот на транспортот)

ШТО

Листови и талони бр. 1 и 2, стр. 3 и 4

ПОСТАПКА

Царинарници

Во Царинска испостава на влегувањето C
1.      Се проверуваат камионот и пломбите
2.      Се пополнува во релевантните делови од ТИР карнетот
(истиот процес како на Појдовната царинарница А,
опишан на стр. 6 од овој прирачник)
3.      Лист бр. 1 (стр.3 од ТИР карнетот) се пополнува и
задржува, а ТИР карнетот се враќа на возачот кој го
продолжува патувањето до Одредишната/Излезната
царинарница (тука: Царинска испостава на излез D).
На Излезната царинарница D
Лист бр. 2/Volet N° 2
Рубриките од 2 до 15 треба да бидат пополнети од корисникот
пред транспортот (види стр. 5 од овој прирачник).
Рубриките од 16 до 17 треба да бидат пополнети од Појдовната
царинарница А.
Рубриките од 18 до 23 и талони бр. 1, стр. 3 треба да бидат
пополнети од Влезната царинарница С.
Рубрика 24:

 ме и идентификација на Излезната
И
царинарница D

Рубрика 25:

Штиклирајте ако пломбите се исправни

Рубрика 26:	Ако стоките се истоварени, колку пакувања
(се пополнува само од Одредишната
царинарница)
Рубрика 27:	Забелешка – ако има некаков проблем (скршена
пломба/недостасуваат стоки), обележете со
големо R и опишете го проблемот. Во зависност
од околностите, (види стр. 10 од прирачникот)
се пополнува и службениот извештај.
Рубрика 28:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна
Царинарницата D

Талон/Souche N° 2
Рубрика 01:

 дентификација на Излезната царинарница D
И
испостава

Рубрика 02:	Штиклирајте ако пломбите се исправни
Рубрика 03:	Број на истоварени пакети (се пополнува од
Одредишната царинарница)
Рубрика 04:	Нов број на пломба (ако има потреба)
Рубрика 05:	Забелешки (како погоре, рубрика 27)
Рубрика 06:

Датум дд/мм/гггг, печат и потпис на Излезна
царинарница В

Се пополнува и отстранува листот бр. 2 стр. 4, кој се чува кај
Контролната царинарница, и испраќање на сертификат
за завршување (отстранливи делови со рубриките од 18
до 28) до Влезната царинарница С.
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КОЈ

Царинарници (и корисник)

КОГА

Царинарници (и Влезна царинарница Е и
Одредишна царинарница F (пред почетокот
на транспортот)

ШТО

Листови и талони бр. 1 и 2, стр. 5 и 6

ПОСТАПКА

Царинарници

На Влезната царинарница Е
1.      Се проверуваат камионот и пломбите
2.      Се пополнува во релевантните делови од ТИР карнетот
(истиот процес како на Појдовната царинарница А,
опишан на стр. 6 од овој прирачник)
3.      Лист бр. 1 (стр. 5 од ТИР карнетот) се пополнува и
задржува, а ТИР карнетот се враќа на возачот
кој го продолжува патувањето до Одредишната/
Излезната царинарница.
На Излезната царинарница
Ако транспортот транзитира низ земјата, процедурата е
иста како на претходната Излезна царинарница
(види стр. 8 од овој прирачник)
На Одредишната царинарница F
Ако транспортот е наменет за царинската испостава,
тогаш, при пристигнување Одредишната царинарница:
1.      Го проверува возилото и пломбите,
Ги скрши пломбите,
Ги споредува стоките со манифестот. Ако не се
усоgласени, пополнува резервациjа во рубрика 27.
Може ќе треба да се пополни sлужбениот извештаj
(стр. 10).
2.      Го пополнува и задржува листот бр. 2 стр. 6 (види стр. 7
од овој прирачник за повеќе детали)
3.      Ја пополнува потврдата за завршување (листот бр. 2,
рубрики од 24 до 28) и ја препраќа до Влезната
царинарница Е
4.      Го пополнува талонот бр. 2 и става печат
5.      ТИР карнетот се враќа на возачот.
На Влезната царинарница Е
Сертификатот за завршување ќе биде спореден со
листот бр. 1 и ТИР операцијата ќе биде раздолжена.

Општи забелешки
•

SafeTIR податоците за завршување ќе бидат доставени од Одредишната царинарница F
до ИРУ за да се потврди завршувањето на ТИР транспортот.
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Како се пополнува ТИР карнетот

КОЈ

Надлежни органи (и корисник)

КОГА

Во случај на незгода/неправилност во текот
на ТИР транспортот (и рубрика 5 пред
почетокот на транспортот)

ШТО

Службен извештај (Procès-verbal de constat)

Службениот извештај мора да остане во ТИР карнетот и ако
има се приложува и извештај од полицијата.
Рубрика 01:	Име и локација на Појдовната царинарница/и
Рубрика 04:	Регистарски број на возилото и/или број
на контејнерот
Рубрика 05:	Треба веќе да биде пополнето со податоци
за корисникот (препорачливо со печат)
Рубрика 06:	Пломбите се исправни (ве молиме штиклирајте)
Рубрика 07:	Утоварниот дел/контејнер е исправен
(ве молиме штиклирајте)
Рубрика 08:	Забелешки/коментари
Рубрика 09:	Ве молиме селектирајте или штиклирајте – не
недостасуваат стоки; недостасуваат стоките
опишани во рубриките 10-13 (M) или се уништени
(D) како што е наведено во рубрика 12
Рубрика 10:	a) Товарен оддел
b) Идентификациски обележја на пакувањата
Рубрика 11:	Број и тип на пакувања, опис на стоките
Рубрика 12:	Обележете со M за стоки кои недостасуваат
или D за уништени стоки
Рубрика 13:	Забелешки – наведете ги количините што
недостасуваат, или се уништени
Рубрика 14:	Датум, место и околности во кои се случила
незгодата (детален опис)
Рубрика 15:	Преземени мерки за продолжување на ТИР
операцијата (ве молиме селектирајте и
штиклирајте). Се ставаат нови пломби: број на
пломба и карактеристики; стоки префрлени во
друго возило/контејнер (види рубрика 16); друго
Рубрика 16:	Ако стоките се префрлени во друго возило/
контејнер, наведете ги деталите. a) возило –
регистарски број на возилото. Штиклирајте
дали возилото е одобрено или не, и бројот
на пломбата. Во 16(b) се пополнува ако
стоките се ставени во нов контејнер и
детали за контејнерот/возилото
Рубрика 17:	Место, датум, печат, потпис и детали за
надлежниот орган кој го пополнува службениот
извештај
Рубрика 18:	Заверка (печат и потпис) на следната надлежна
царинарница за ТИР транспортот. Ако дел од
стоките недостасуваат или се уништени, но
остатокот може да се испорача, манифестот за
стоките од ТИР карнетот и бројот на пломбата
мора да се корегираат на сите листови и истото
да се забележи на соодветниот талон бр. 2
(рубрика 4) кој останува во ТИР карнетот

Како се пополнува ТИР карнетот
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КОЈ

Царини

КОГА

Ако ТИР карнетот е задржан од
царинарницата (на пр. поради неважечки
ТИР карнет)

ШТО

Се откинува дел од задната корица на
ТИР карнетот

ПОСТАПКА

Се става царински печат, потпис и се откинува
купонот, се дава на возачот, а ТИР карнетот
се задржува се до затворање на царинската
истрага

IRU
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