Nowe funkcjonalności w aplikacji TIR-EPD od 14.07.2014 r.
W oparciu o informację otrzymaną z IRU informujemy, że z dniem 14.07.2014 do aplikacji TIR-EPD wprowadzono
następujące udogodnienia:
- podsumowania przesyłek (waga, ilość opakowań, cena) będzie wykazane na stronie Przesyłek.
- kalkulacja kosztów całkowitych wyrażonych w różnych walutach w TIR-EPD wysyłanych na Białoruś.
Białoruskie władze celne żądają od Posiadacza podawania kosztów całkowitych przesyłek wprowadzanych na
terytorium Białorusi, nawet jeżeli wartość towarów wyrażona jest w różnej walucie, a ich wartość całkowita nie
została wykazana w dokumentach transportowych.
Obecnie aplikacja „poprosi” Posiadacza o wybranie głównej waluty i wprowadzenie kursu wymiany dla niej. Kiedy
dane zostaną wprowadzone, aplikacja zsumuje różne waluty i poda ich wartość w walucie wybranej przez
Posiadacza.
Przykład: wartość towaru podana jest w EUR 19 370,51 i w USD 5 506,47.
Jeśli Posiadacz zdecyduje, że to EUR będzie główną walutą, wprowadza kurs wymiany 1 EUR na USD (według
tabeli kursów NBP na dzień sporządzenia pre-deklaracji). Aplikacja przeliczy wartość całkowitą automatycznie
i poda wynik w EUR.

Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia przyszłej daty w załączonych dokumentach – na etapie
przygotowywania pre-deklaracji (bieżąca data + 1 miesiąc) w przypadku, kiedy użytkownik zna datę przejęcia
towaru z magazynu do wysyłki, zanim dokumenty transportowe, np. CMR, zostaną przygotowane.
IRU przypomina, że w przypadku operacji celnych rozpoczynających się na terenie Unii Europejskiej, a Posiadacz
wie, że jeżeli pre-deklaracja jest wysyłana do Urzędu Celnego wyjścia przez stronę trzecią, tj. odbiorcę, brokera
nadawcy, agenta celnego, nie może być ponownie wysłana do tego samego Urzędu Celnego za pomocą aplikacji
TIR-EPD. W takim przypadku Posiadacz powinien zdecydować, do których krajów pre-deklaracja nie powinna być
wysyłana, zaznaczając to w „Preferencjach” lub usuwając zaznaczenie przy okienku „wyślij EPD” na stronie „Operacji
Celnych”.
W przeciwnym razie wysłanie podwójnych informacji do niektórych krajów UE w szczególności Włoch, Niemiec i
Polski może stworzyć problemy w procesach przetwarzania wiadomości w systemach celnych tych państw.

