Brexit: Lista de verificare
client
#WeKeepEuropeMoving
Această listă de verificare vă va ajuta să evaluaţi dacă sunteţi pregătit pentru procedurile vamale care sunt necesare începând cu 01 ianuarie 2021 pentru transporturile între Marea Britanie şi UE.

Trebuie să faceţi trei paşi de bază:
1. Pregătiţi înregistrările şi verificaţi bunurile
2. Verificaţi documentele
3. Alegeţi furnizorul dumneavoastră pentru serviciile vamale şi de transport

1. Pregătiţi înregistrările şi verificaţi bunurile
Am un număr EORI pentru ţara dinspre şi către care trimit
Pentru comerţul dintre UE şi Marea Britanie, veţi avea nevoie de un număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici. Dacă aţi deţinut anterior un număr EORI european în Marea Britanie, va trebui să solicitaţi un nou număr EORI din Marea Britanie.>>> Pentru a aplica pentru un
număr EORI din Marea Britanie, faceţi click aici.
Fiecare ţară din UE are propriul proces pentru a solicita un număr EORI. >>> Vă rugăm să comparaţi Proceduri naţionale
Am verificat dacă tipul sau cantitatea de bunuri pe care le expediez necesită permise suplimentare sau controale bazate pe codul lor de marfă.
>>> Puteţi să vă verificaţi codurile în EU TARIC sau UK TARIFF.
Am un cont de TVA şi ştiu cum va fi plătit TVA-ul în cazul importului de mărfuri
Am verificat condițiile Incoterms® şi am agreat cu furnizorul sau clientul că sunt cele mai bune
condiţii pentru comerţul către și dinspre Regatul Unit după 01 ianuarie 2021.
>>> Puteţi consulta „cele 10 recomandări de pregătire”
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2) Verificaţi documentele
Am verificat factura comercială pentru a mă asigura că include toate atributele necesare:
Numele expeditorului, adresa etc.
Data expedierii
Coduri de marfă (HS)
Descrierea produsului
Greutate brută şi netă
Valoarea & moneda mărfurilor
Ţara de origine
Numărul şi tipul ambalajului
Incoterms®
Numărul EORI şi numărul TVA

3) Alegeţi furnizorul dumneavoastră pentru serviciile vamale şi de transport
Cel mai bun mod de a minimiza orice potenţială întârziere pentru expedierile dumneavoastră
este să aveţi toate formalităţile vamale şi transportul efectuate de un singur furnizor.
Dacă alegeți DB Schenker ca partener:
‒ Semnaţi Împuternicirea / Scrisoarea de reprezentare pe care o puteţi găsi pe website-ul nostru
‒ Solicitaţi clientului sau furnizorului (destinatarului / expeditorului) să revizuiască procedurile
locale DB Schenker aici: EU TARIC, UK TARIFF
‒ Trimiteţi acest document alături de Împuternicirea la persoana de contact locală DB Schenker.
‒ Dacă alegeţi să faceţi singur declaraţiile sau să utilizaţi un alt furnizor, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi completat punctele 1) şi 2) de mai sus.
Vă rugăm să ne furnizaţi detaliile dumneavoastră:
Folosiți în prezent rețeaua de transport terestru DB Schenker?
da

nu

Numele companiei
Persoana de contact responsabilă de formalităţi vamale
E-mail
Număr de telefon
Adresă
Oraş / Ţară
Cod poştal
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