
TIR
O soluție sigură de tranzit
ptentru transporturile UK-UE

For a world 
in motion

De ce TIR

Eficiență: o singură garanție, la un preț fix, acoperă mai multe 
transporturi.

Siguranță: marfa este sigilată în orice moment, reducând 
riscul de fraudă și deteriorare.

Garanție mare: acoperire de până la 100 000 Euro.

Pre-declarație electronică: transmitere in prealabil a 
informațiilor privind mărfurile pentru operațiunile de tranzit pe 
teritoriul UE.

TIR poate fi acum utilizat de firme 
pentru a transporta mărfuri spre 
și dinspre Marea Britanie.

Transportatorii autorizați TIR din UE, Marea 
Britanie și nu numai pot utiliza acest sistem 
pentru a finaliza cu ușurință procedurile vamale.

Cum funcționează

La biroul vamal de 
plecare din Regatul 
Unit: transportatorul
prezintă vehiculul,
mărfurile și carnetul TIR 
la vama interioară,  care 
sigilează vehiculul și 
ștampilează carnetul.

La destinație 
(destinatar autorizat 
sau birou vamal local):
carnetul TIR și mărfurile 
sunt prezentate pentru 
formalitățile vamale 
finale și vămuire.

Transportatorul  
transmite electronic pre-
declarația pentru tranzitul 
către UE (de exemplu, 
utilizând TIR-EPD).

Transportatorul transmite 
electronic pre-declarația 
pentru tranzitul către 
UE (de exemplu, 
utilizând TIR-EPD).

Sosirea în Regatul 
Unit: vama britanică 
ștampilează carnetul 
TIR pentru a certifica 
intrarea în Regatul Unit; 
compartimentul sigilat 
nu este deschis sau 
verificat la frontieră.

Iesirea din Regatul 
Unit vama de 
frontieră certifică 
faptul că  mărfurile 
au ieșit din Regatul 
Unit ștampilând 
carnetul TIR.

Sosire in UE:  
vama UE ștampilează 
carnetul TIR pentru 
a certifica intrarea in 
UE; compartimentul 
sigilat nu este deschis 
și verificat la frontieră.

Ieșirea din UE: 
vama de frontieră 
certifică faptul că 
mărfurile au ieșit din 
UE prin ștampilarea 
carnetului TIR.

La destinație 
(destinatar autorizat 
sau birou vamal local):
Carnetul TIR și mărfurile 
sunt prezentate pentru 
formalitățile vamale 
finale si vămuire.

La biroul vamal de 
plecare sau intrare 
din UE transportatorul 
prezintă vehiculul, 
mărfurile și carnetul TIR 
la vama interioară, care 
sigilează vehiculul și 
ștampileaza carnetul. 
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