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Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-30171052-549.1-00063595592
Konu : EMCS Kapsamı Dışı Ürünlerin

Hırvatistan'a Girişi, Sevkıyatı ve Transit
Geçişi

DAĞITIM YERLERİNE

Zagreb Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Hırvatistan Cumhuriyeti tarafından ısıtma yakıtı
veya motor yakıtı dışında kullanım amacı olan (EMCS -Excise Movement and Control System
kapsamına girmeyen enerji ürünleri) ürünler için bazı özel ulusal kontrol önlemleri uygulandığı ve söz
konusu ürünlerin 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91,
2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90, 3403 11 00, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80, 3403 91 00, 3403
99 00 CN kodlarına giren enerji ürünleri, 3814 00 90 CN kodu kapsamına giren ürünler ve 3826 00 90
CN kodu kapsamına giren ürünlerden oluştuğu belirtilmektedir.

Söz konusu önlemler, sevkıyatın sadece fiziksel olarak Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından
geçtiği durumlar dahil olmak üzere, AB'nin diğer Üye Devletlerinden gelen veya giden mallar için geçerli
olup, bahse konu ürünlerle ilgili faaliyet gösteren işletmeler ve bireyler için aşağıdaki yükümlülükleri
belirlemektedir:
1-Kayıt yükümlülüğü ve Hırvatistan Gümrük İdaresi'nden özel izin alma yükümlülüğü (Hırvatistan
Cumhuriyeti'nde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere atıfta bulunur) ve bu malların kaydını tutma
yükümlülüğü,
2- Hırvatistan Gümrük İdaresine aşağıdaki hususları bildirim yükümlülüğü:
- EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına girişi,
-EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından sevk edilmesi ,
-EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarından transit geçişi,
ayrıca Hırvatistan Cumhuriyeti topraklarına giren/çıkan/transit geçen malların hareketine ilişkin ek belge.

Bu çerçevede, bahse konu ürünler ile ilgili olarak taşıyıcıların bildirim yükümlülüklerinin detayı
aşağıda yer almaktadır:
- Hırvatistan’a Girişlerde: Gümrük İdaresine, istenen girişten en az 24 saat önce, e-posta yoluyla usulüne
uygun olarak doldurulmuş bir O-PL formu göndererek EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin
amaçlanan girişini bildirmek (ELO@carina.hr)
-Hırvatistan’dan çıkışlarda: Gümrük İdaresine e-posta yoluyla usulüne uygun olarak doldurulmuş bir
O-PL formu göndererek, planlanan sevkiyattan en az 24 saat önce, EMCS kapsamına girmeyen enerji
ürünlerinin amaçlanan sevkiyatını bildirmek (ELO@carina.hr)
-Hırvatistan’dan transit geçişlerde, Gümrük İdaresine, EMCS kapsamına girmeyen enerji ürünlerinin
planlanan geçişini, planlanan transitten en az 24 saat önce, usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK
formu ve CMR konsinye notunun bir kopyasını e-posta yoluyla bildirmek (ELO@carina.hr)
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Taşıyıcılar, hareket için resmi koşulların yerine getirildiğine dair Gümrük İdaresinin onayını
aldıktan sonra bu malları taşımaya başlayabilmekte olup, CMR konsinye notunun bir kopyasıyla birlikte
usulüne uygun olarak doldurulmuş bir O-NK formunun Cuma günü saat 15:00'ten sonra veya Hırvatistan
Cumhuriyeti ulusal veya resmi tatilden önceki iş gününde ibraz edildiği durumlarda Gümrük İdaresi
yukarıda belirtilen onayı (hareket için resmi koşulların yerine getirildiğine dair) takip eden ilk iş gününde
vermektedir. Her durumda, yukarıda belirtilen taşıyıcılar, Gümrük İdaresinin sevkiyatı herhangi bir engel
olmaksızın doğrulamasına ve denetlemesine olanak sağlamakla yükümlüdürler. Bildirimlerin e-posta ile
teslim edildiğinin bir kanıtını (yani O-PL / O-NK formunun ve gönderilen e-postanın basılı bir versiyonu)
içeren basılı bir tebligat versiyonu gönderiye eşlik etmelidir. Bu belge, Hırvatistan Cumhuriyeti
topraklarındaki hareket boyunca talep üzerine yetkili makamlara sunulmalıdır. Söz konusu
yükümlülükleri yerine getirmeyen taşıyıcılara Hırvatistan gümrüklerinde para cezası kesilebilmektedir.

Bilgilerini ve anılan önlemlere ilişkin olarak taşımacı firmaların bilgilendirilmesi hususunda
gereğini rica ederim.

EMEL EMİRLİOĞLU
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanlığına (Lojistik Konseyi)
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine
Uluslararsı Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine


