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Nové celní nařízení pro vývoz z Turecka
Vážení obchodní přátelé,
bohužel Vás musíme informovat o novém celním nařízení pro turecký vývoz (týká se tedy
našich importních kamionů do ČR), které začaly turecké celní úřady aplikovat v minulém
týdnu, a má negativní dopad na čekací doby kamionů na vnitrozemských celnicích, v našem
případě konkrétně na celnici Halkali.
V minulosti mohli dopravci získat tranzitní povolení (Dosvola) až na výstupních celnicích na
hraničních přechodech, ale nyní musí toto povolení předložit již vnitrozemské celnici, kde
musí být rovněž kompletně zpracovány všechny záznamy o naloženém zboží a otevřen
karnet TIR. To je samozřejmě pro celníky časově náročnější než dříve a dochází tak
k delším čekacím dobám na Halkali, resp. zpoždění odjezdů kamionů o 1-2 dny.
Z tohoto důvodu musí naši pracovníci zrychlit, resp. zefektivnit plánování nakládek sběrných
kamionů a otevřít karnet TIR již v pátek. V opačném případě by totiž odjížděly sběrné
kamiony z celnice až v pondělí a zásilky by nebyly k českým příjemcům doručovány do
pátku, jako to bylo doposud. Abychom tuto nepříznivou situaci zvládli, je nezbytné, aby
turečtí odesílatelé včas připravili vývozní dokumenty (VDD, EUR 1, A.TR).
Prosím, abyste Vaše dodavatele a turecké partnery o této situaci informovali a požádali je o
spolupráci v rychlém zpracování celních dokumentů. Věříme, že budeme i nadále schopni
plnit dohodnuté termíny a nabízet kvalitní služby.
Děkujeme a těšíme se na naši další spolupráci.
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