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TransitNet 
Customs transit made easy 

TRANSITNET to uniwersalna, multimodalna usługa umożliwiająca 
tworzenie deklaracji tranzytowych wraz z odpowiednią gwarancją 
finansową, w której SGS działa jako Główny Zobowiązany (Holder 
of the Procedure) wobec organów celnych w imieniu swoich 
klientów. Umożliwia to tworzenie zgłoszeń tranzytowych na rzecz 
służb celnych do dowolnego systemu celnego, w którym SGS jest 
zarejestrowanym Głównym Zobowiązanym (HoP). TransitNet to 
bezpieczna, wielojęzyczna platforma internetowa, która rejestruje, 
kontroluje i monitoruje zgłoszenia tranzytowe, aby znacznie skrócić 
czas tranzytu. 

TransitNet jest obecnie podłączony do 26 różnych systemów 
celnych. Są to 24 kraje NCTS, Mołdawia, a także Białoruś w 
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, co daje naszym klientom dostęp 
do 40 krajów docelowych, w tym Białorusi, Rosji, Kazachstanu i 
Kirgistanu. Usługa TransitNet ciągle poszerza zasięg swoich operacji  
aby sprostać wymaganiom naszych klientów. 

+75,000
Deklaracji miesięcznie 

Ekspertów w dziedzinie 
tranzytu i logistyki 

+200

Zadowolonych 
klientów 

Stały rozwój 
nowych rynków

Jesteśmy obecni w krajach gdzie tworzone jest 

wszystkich deklaracji tranzytowych 93% 
+14 000

krajów 
Euroazjatyckiej

Unii Gospodarczej

80% 
Dostęp do 

TransitNet w liczbach :

0,4 % 

Niski odsetek
odrzucanych

deklaracji celnych 



Sète Venlo

Poprzez platformę  
TransitNet można 
składać deklaracje 
w trybie 
uproszczonym ze 
wszystkich 
terminali 
znajdujących się 
na terenie portu

Biuro wsparcia 
SGS, w którym 
można zamknąć 
eksport i otworzyć 
deklarację T2 / T1 
w ramach 
procedury 
uproszczonej

Ważne centrum 
komunikacyjne, 
gdzie znajdują się 
partnerzy SGS, 
którzy zapewnia-
ją całodobowe 
wsparcie importu 
i eksportu w 
ramach 
uproszczonych 
procedur z i do 
głównych portów 
Turcji

Korzystając z 
procedury 
tworzenia 
Folderów 
Elektronicznych 
(EF), poprzez 
platformę 
TransitNet 
można składać 
zgłoszenia z 
wydłużonym 
czasem tranzytu 
w ramach 
procedury 
uproszczonej

Biuro wsparcia 
SGS otwarte 
24/7 dla 
pojazdów 
poruszających 
się w 
procedurze 
tranzytu przez 
Serbię do 
Bułgarii i dalej 

Biuro SGS 
świadczące 
wsparcie dla 
pojazdów 
podróżujących z 
i do Turcji 

Ważny ośrodek
w którym 
ulokowane jest 
biuro SGS , 
które zapewnia 
wsparcie przy 
imporcie i 
eksporcie 
towarów do 
wielu krajów 

Całodobowe biuro 
wsparcia 
pojazdów dla 
których otwierane 
są deklaracje na 
Białorusi z 
kierunkami 
docelowymi 
takimi jak Rosja 
czy Kazachstan 

Dotępność usługi 
TransitNet

Trieste /
Fernetti

Kapitan 
Andreevo

Jezevo SubenRotterdam Woskrzenice

Biura wsparcia SGS  

KORZYŚCI ZARÓWNO DLA KLIENTÓW, JAK I URZĘDÓW CELNYCH 

Niezawodność (monitorowanie tranzytu, e-plomby)

Poufność (brak pośredników)

Łatwość obsługi

Zaufanie (gwarancje celne)

Przejrzystość (opłaty, status celny od projektu do zakończenia procedury)

Rozwiązywanie problemów technicznych i prawnych 

Aplikacja mobilna

Profesjonalizm / wiedza

KLIENCI URZĘDY CELNE

 Nie musisz być ekspertem celnym - po krótkim szkoleniu będziesz mieć wystarczającą wiedzę jak poruszać się po 
 platformie TransitNet oraz jak samodzielnie składać deklaracje tranzytowe 
 Brak miesięcznych opłat abonamentowych za korzystanie z aplikacji
 Nieograniczona liczba użytkowników - aplikacja jest dostępna nawet w godzinach największych obciążeń sieci 
 Aplikacja moblina - aplikacja TransitNet eliminuje potrzebę posiadania papierowej dokumentacji. Monitoruj wszystkie   
 swoje zgłoszenia tranzytowe online za pomocą bieżących aktualizacji 
 

Korzystaj z wielu ułatwień w usługach TransitNet



Dlaczego Tranzyt? Na przykładzie Brexitu 
Ciężarówki, naczepy, kontenery i samochody dostawcze podróżujące z Wielkiej Brytanii do krajów UE, na 
przykład do Polski, będą musiały przejść procedurę eksportową przed przybyciem do brytyjskiego portu 
wyjścia. Procedura importu powinna zostać przeprowadzona i zakończona, zanim ciężarówka dotrze do portu 
wejściowego UE. Zwykle wiąże się to z opłatą celną i uiszczeniem podatków przed przybyciem towarów do 
portu wejścia UE i na długo przed faktycznym przybyciem towarów do miejsca przeznaczenia. Dany pojazd 
może również zostać poddany kontroli celnej w porcie wejścia do Unii Europejskiej.

Bez tranzytu 

Samochody ciężarowe, naczepy, kontenery i samochody dostawcze podróżujące z Wielkiej Brytanii do 
krajów UE , na przykład  do Polski, będą swobodnie podróżować przez punkt wejścia w UE aż do miejsca 
docelowego w Polsce bez konieczności tworzenia procedury importu i opłacania podatków, cła w punkcie 
wejścia. Wszystkie zobowiązania mogą zostać opłacone po dotarciu towarów do miejsca docelowego. 

Miejsce wyjazdu 

Miejsce wyjazdu 

Miejsce przybycia 

Miejsce przybycia 

Przemieszczanie towarów w tranzycie - zawieszenie cła

Wielka Brytania 

Eksport

Eksport + Tranzyt

Możliwa kontrola 
celna 

Francja Polska

Wielka Brytania Francja

Import 
Importer płaci podatki i cła 
gdy towary docierają do 
miejsca przeznaczenia

Polska

IMPORT

Importer może być 
zobowiązany do opłacenia 

podatków i ceł bez dostępu 
do towarów

Tranzyt

Brexit spowoduje ogromne zmiany dla wszystkich firm, które obecnie importują, eksportują, handlują lub transportują towary do i z 
Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie wcześniej nie było potrzeby składania zgłoszeń celnych w handlu między Wielką Brytanią a większością 
Europy kontynentalnej, po Brexicie wszystkie przesyłki będą wymagały zgłoszenia celnego. Procedura tranzytu daje firmom 
możliwość przeniesienia odprawy ich przesyłek poza punkt wyjścia i wejścia Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii do lokalizacji 
bliżej miejsca przeznaczenia. Wyeliminuje to konieczność przeprowadzenia procedur importowych jeszcze przed przybyciem 
towarów do Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.

Świat usług celnych może być skomplikowany, SGS TransitNet eliminuje złożoność procesów celnych, oferując swoim klientom 
intuicyjną platformę do wykonywania procedur celnych, w tym;

TransitNet - dedykowane rozwiązania na 
potrzeby BREXITU

 Pełny pakiet dokumentów eksportowych i tranzytowych dla eksportu z Wielkiej Brytanii do UE i poza nią  
 Dokumenty tranzytowe dla 23 krajów NCTS przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii 
 Pełny pakiet dokumentów eksportowych i tranzytowych dla eksportu z Irlandii przez Wielką Brytanię do 
 Europy i poza nią lub z Irlandii bezpośrednio do Wielkiej Brytanii 
 Kompetentny zespół Specjalistów ds. Tranzytu oraz dedykowany oddział wspierający, rozwiązujący problemy 
 i zapytania celne

I am 
BREXIT 
Ready

TransitNet

T1 T2



Gwarancje
celne  

Usługa 
Multimodalna

Zasięg 
Miedzynarodowy
Klienci SGS TransitNet mogą składać 
deklaracje tranzytowe z obszaru 24 
krajów NCTS jak również z Białorusi do 
innych krajów reżimu Euroazjatyckiej 
Unii Gospodarczej (EAEU), w tym 
Białorusi, Rosji, Kazachstanu
i Kirgistanu.

Klienci SGS TransitNet mogą liczyć na 
całodobowe wsparcie we wszystkich 
sprawach związanych z tworzonymi w 
systemie deklaracjami tranzytowymi. 
Nasz zespół liczący ponad 200 
ekspertów celnych służy pomocą w 
rozwiązywaniu problemów i doradzaniu 
bez względu na skalę problemu.

Użytkownicy TransitNet mogą składać 
zgłoszenia tranzytowe w ramach 
różnych rodzajów transportu, w tym 
drogowego, kolejowego, rzecznego i 
lotniczego. SGS kwalifikuje się również 
do różnych procedur upraszczających 
odprawy celne w wielu krajach, które 
zapewniają płynniejszy przepływ 
logistyczny towarów z punktu A do B. 
TransitNet obsługuje wtyczki ERP, które 
pozwalają użytkownikowi przesyłać 
dane z własnego oprogramowania do 
systemu TransitNet.

Klienci TransitNet nie muszą posiadać 
własnych gwarancji celnych. Wszystkie 
zgłoszenia tranzytowe utworzone za 
pośrednictwem TransitNet są składane 
przy użyciu finansowej gwarancji SGS 
zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi 
danego obszaru celnego. Eliminuje to 
dodatkowe obciążenie finansowe firm 
korzystających z naszych usług.

Wsparcie 24/7

TransitNet

TransitNet -
Customs transit made easy 

Napisz do nas: transitnet@sgs.com lub odwiedź naszą stronę 
www.sgs.com/transitnet

Dlaczego SGS?
SGS to wiodąca na świecie firma zajmująca się inspekcją, 
weryfikacją, testowaniem i certyfikacją. Firma SGS jest 
uznawana za globalny wzorzec jakości i uczciwości. Zatrud-
niając ponad 94 000 pracowników, SGS posiada sieć ponad 
2600 biur i laboratoriów na całym świecie. Ponadto SGS 
oferuje usługi dla sektora transportowego, logistycznego i 
pośrednictwa.

Zalety systemu TransitNet
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