Mısır ACID Sistemi Uygulaması Hakkında
TC. Ticaret Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliğimiz’den alınan yazıda;
1 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu hale gelen Mısır’ın
ACID sistemine ilişkin olarak, firmaların dikkat etmesi gereken hususlar
konusunda Mısır Dişişleri Bakanlığı tarafından bir Nota hazırlandığı
belirtilmekte olup, söz konusu notanın Türkçe çevirisi asagida..
Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihinden beri resmi olarak uygulamaya başladığı
Gönderi Ön Bilgilendirme Sistemi – ACID kapsamında, Nisan ayından beri
süren deneme süreci sonuçlarına dayanarak Mısır Dışişleri Bakanlığı
tarafından aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği
belirtilmektedir:
1) 1 Ekim 2021 itibariyle ithalatçılar veya temsilcilerinin ön kayıt sisteminde
mutlaka uyması gereken hususlar arasında en önemlileri;
o Mısırlı İthalatçı NAFEZA portalı üzerinde hesabını ve etoken’larını mutlaka aktive etmelidir.
o Yabancı ihracatçının CargoX sistemi üzerinde mutlaka bir hesabı
olmak zorundadır.
o Yabancı ihracatçı, ACI kurallarına göre taşıma evraklarını ve
elektronik fatura da dahil olmak üzere ilgili datayı elektronik
ortamda iletmelidir.
2) Kullanılmış yedek parçaların ve kişisel eşya gönderilerinin Mısır
limanlarına varışı ile ilgili olarak,
o Bir veya daha fazla gümrük tarifesinin ekli olduğu durumlarda,
denetim sürecinin sürdürülmesi için hangi gümrük tarifelerinin
kullanılacağına, gümrük memurları karar verir.
3) Yurtdışından Mısır gümrüklerine ithalat yoluyla gelen dökme yüklerin,
gümrük sınırları içerisindeki antrepolardan çıkışıyla ilgili olarak:
o Antrepoların ithal gönderiler için bir ACID numarası edinmesine
geçici olarak izin verilmiş olup, her bir konşimento için depolama
talebi sunulması gerekmektedir. Ön bilgilendirme sistemi
kurallarına uygun olarak antrepo tüm sorumluluğun kendisine ait
olduğunu beyan etmesi durumunda depolama talebi sunulan her bir
konşimento için ayrı bir ACID numarası alabilecektir.
4) Mısır limanlarına yolcu gemisi vasıtasıyla varan stratejik ürünler
hususunda;
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o İthalatçı veya bağlı ajansı, her bir yükleme için (her bir konşimento
için) manifestoyu beyan etmeden en az 3 saat önce bir ACID no.
talep eder.
5) Bir ithalatçı için ‘emre’ yazılı konşimento veya stratejik ve benzeri
ürünlerin taşınması hususunda;
o Tüm konşimentolar için tek bir numara yerine her bir konşimento
iin ayrı bir ACID numarası alınır.
6) Dış ülke hükümetlerinden, uluslararası kurumlardan Mısır merkezi
hükümetine yönelik gelen bağışlar, hediyeler vb. ürünler ile
Büyükelçilikler vb. kurumlar tarafından geçici ihraç edilen, yeniden ithal
edilen veya geri dönen ihraç ürünler hususunda;
o MTS Şirketi’nin, ACID edinmek için prosedürleri kolaylaştırıcı,
gönderileri ve ithalat süreçlerini otomatize eden çeşitli çözümleri
bulunmaktadır.
7) Covid-19 koşulları, bazı limanların kapatılması ve diğer çeşitli nedenlerle
Mısır’daki nihai sevk noktasına iletilemeyen veya 1 Ekim 2021 sonrası
limanlarda takılan gönderiler hususunda;
o Gönderilerin 1 Ekim öncesinde sevk edildiğini gösteren belgelerin
sunulması karşılığında, sistemin zorunlu uygulama tarihinden
itibaren 2 haftalık ek süre tanınır.
8) Savaş ve felaket bölgelerinde yer alan şirketlerin Mısır’a ürün
göndermeye çalışması durumunda, bu şirketler CargoX platformuna kayıt
olamıyor veya ilgili verileri teyit edemiyorsa;
o Mısırlı ithalatçı ilgili sevkiyata ilişkin tüm belgelerin kopyalarını
alır. Bu belgeler ihracatçı ülkenin büyükelçiliği veya Mısır’daki
ilgili temsilciliği tarafından onaylandıktan sonra, şirketin hesap
bilgilerinin CargoX platformuna kaydı ve ilgili işlemlerin
yapılmasını teminen MTS şirketine sunar.
9) Henüz NAFEZA sistemi ile çalışmayan limanlar hususunda;
o MTS Şirketi tarafından her bir limana bir ekran üzerinden kullanım
imkanı sunacak, böylece gümrük memurları gönderi kimlik
numarasını doğrulayabilecektir.
10)
Seyahat Bilet sistemine uyumlu olarak ithal edilen araçlar, ACI
sistemi ile uyumlu hale gelene kadar geçici olarak hariç tutulacaktır.
11)
Aktarma gönderileri ve paketleme amacıyla kullanılacak boş
konteynerler ACI sistemine tabi değildir.
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