Brexit Администриране:
Контролен списък за клиенти
#WeKeepEuropeMoving
Този Контролен списък ще Ви помогне да прецените дали сте
подготвени за митническите процедури, които се изискват от 1-ви
януари 2021, по отношение на пратките между Обединеното кралство
и Европейския съюз.

Има три основни стъпки, които трябва да предприемете:
1. Подгответе регистрациите си и проверете стоките си
2. Проверете документите си
3. Изберете доставчика си на митнически и транспортни услуги

1. Подгответе регистрациите си и проверете стоките си
Аз имам EORI номер за страната, от/към която изпращам
За да търгувате между EU и UK, вие ще имате нужда от Регистрация като икономически оператор
и идентификационен номер. Ако преди сте имали европейски EORI номер от UK, сега ще трябва
да кандидатствате за нов UK EORI номер.
>>> За кандидатстване за нов UK EORI номер, щракнете тук.
Всяка държава от ЕС има свой собствен процес за кандидатстване за номер EORI. >>> Моля
сравнете
националните процедури
Аз проверих дали вида или количеството на стоките, които изпращам, изискват
допълнителни разрешителни или контрол, на база техния стоков код.
>>> Можете да проверите своите кодове на EU TARIC или UK TARIFF.
Имам ДДС сметка и знам как ще се плаща ДДС, ако внасям стоки.
Проверих моите Incoterms® и се договорих с моя доставчик или клиент, че те са найдобрите условия за търговия с UK след 1-ви януари, 2021.
>>> Можете да видите нашите “10 съвета за подготовка”
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2) Проверете документите си
Аз проверих фактурите си, за да се уверя, че имат всички необходими атрибути:
Име, адрес и т.н. на изпращача
Дата на доставка
Кодове за стоки (HS)
Описание на продукта
Бруто и нето тегло
Стойност и валута на стоките
Страна на произход
Брой и вид опаковка
Incoterms®
EORI No. и ДДС No.

3) Изберете доставчика си на митнически и транспортни услуги
‒ Най-добрият начин да се сведе до минимум евентуалното забавяне на пратките Ви е
митническите формалности и транспорта да се извършват от един доставчик.
‒ За да изберете DB Schenker за свой партньор:
‒ Подпишете Пълномощно
‒ Помолете своя клиент или доставчик (получателя/изпращача) да прегледа местните DB Schenker процедури тук: EU TARIC, UK TARIFF
‒ Изпратете този документ с подписаното Пълномощно на Вашето местно лице за контакт в DB
Schenker.
‒ Ако решите да правите сами декларациите си или да използвате друг агент, уверете се, че
все още сте изпълнили 1) и 2) по-горе.
Моля, предоставете ни Вашите данни:
В момента клиент ли сте на DB Schenker за сухопътен транспорт?
да

не

Име на фирма
Лице за контакт (за митници)
Имейл
Контакт/тел. No
Адрес
Населено място
Пощенски код
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