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Stimate domnule Tache,  
 
În numele Ministerului Transporturilor, Afacerilor Maritime și Comunicațiilor din Republica 
Turcia, doresc să vă prezint complimentele Ministerului Transporturilor din România. 
 
După cum este cunoscut, facturile sunt verificate în Turcia pentru a determina tipul 
operațiunii de transport. Pe de altă parte, Ministerul nostru a primit plângeri, în special din 
partea firmelor de transport rutier care transportă produsele companiilor globale din care 
rezultă problemele create de această practică. 
 
În acest sens, am finalizat studiile pentru a soluţiona problema rezultată din această  practică 
și a facilita transportul internațional. 
 
În consecință, noua practică în Turcia va fi următoarea: 
 
a) Pentru operațiunile de transport efectuate din Turcia, informațiile privind țara de destinație 
(nr.17) din formularul de declarație de export trebuie să fie identice cu cele ale ţării de 
destinaţie/destinatarului în original sau copia ștampilată și semnată a unuia dintre 
Certificatele de Origine/Circulație (ATR, EUR.1, EUR-MED, FORMULAR A, Certificat de 
Origine, etc.) 
 
b) Pentru operațiunile de transport efectuate din alte țări către Turcia, informațiile privind țara 
de origine (nr. 15) și țara de destinație (nr. 17) în declarațiile vamale, cum ar fi EX1, care 
sunt pregătite de exportatorul care livrează marfa către Turcia, trebuie să fie identice cu cele 
din ţara de export şi de destinaţie/destinatarului în original sau copia ștampilată și semnată a 
unuia dintre Certificatele de Origine/Circulație (ATR, EUR.1, EUR-MED, FORMULAR A, 
Certificat de Origine, etc.)  
 
Având în vedere explicațiile menționate mai sus, dorim să vă informăm că tipul de transport 
va fi considerat drept "bilateral", iar autorizaţiile terţă ţară nu vor fi solicitate, cu condiția ca 
transportatorii din țara dvs. care transportă produsele companiilor globale din/către Turcia să 
prezinte documentele menționate mai sus autorităților vamale turcești (în care informaţiile 
despre ţară se potrivesc/corespund). 
 
Vă rugăm să informați transportatorii dvs. despre această nouă practică referitoare la  
determinarea tipului de transport. 
 
Folosesc această ocazie pentru a reînnoi asigurările înaltei mele considerații. 
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Director General 


