Інструкція з обробки перевізних документів з/на станції Донецької
залізниці в експортно-імпортному сполученні через сухопутні прикордонні
переходи (або поромні) для проведення розрахунків за кодами платника
ДП «УТЛЦ» на залізницях входу/виходу за перевезення вантажів у вагонах
державних вагонних компаній з ознакою УТЛЦ та інших власників, у тому
числі порожніх, (за договорами про надання послуг з транспортного
експедирування перевезень вантажів)
Експортні перевезення
1. При оформленні перевізного документа на станції відправлення
Відправником:
1. Зазначається код платника:
- для вагонів з ознакою УТЛЦ – код або підкод ДП УТЛЦ, що діє на
полігоні станції виходу з УЗ;
- для власних вагонів без ознаки УТЛЦ – код, наданий УТЛЦ за
договором експедирування.
Товарним касиром:
1. Зазначається вид розрахунку - Через ТехПД станції виходу з УЗ.
2. Додаткові збори не зазначаються.
3. У графі 64 накладної СМГС («Отметки для исчисления и взимания
провозных платежей») зазначається автоматична відмітка № 1742
«Расчет за перевозку по УЗ на пограничной передаточной станции».
2. При обробці перевізних документів на станції виходу з УЗ
1. В атрибуті «Платник по прибуттю»:
- відображається інформація по платнику, який був зазначений по
відправленню.
- змінювати отримане зазначення забороняється.
Імпортні перевезення
1. При оформленні перевізного документа на станції входу на УЗ
Товарним касиром:
1. Зазначається вид розрахунку - Через ТехПД станції входу на УЗ.
2. В атрибуті «Платник» зазначається:
- для вагонів з ознакою УТЛЦ – код або підкод ДП УТЛЦ, що діє на
полігоні станції входу з УЗ;
- для власних вагонів без ознаки УТЛЦ – код, наданий УТЛЦ за
договором експедирування.

3. У графі 64 «Отметки для исчисления и взимания провозных
платежей» зазначається автоматична відмітка № 1743 «Расчет за
перевозку по УЗ на пограничной передаточной станции произведен».
2. При обробці перевізного документа на станції призначення
Одержувачем:
1. У розділі «При видачі», в атрибуті «Код платника»:
- введення значення забороняється.
2. У розділ «Сплата провізних платежів»:
- у новому атрибуті «Платник по входу на УЗ/по прибуттю,
зазначений відправником» для перегляду
відображається
інформація по платнику, який був зазначений на станції входу на
УЗ.

