Celní odbavení

Co se bude dít po Brexitu?
S námi to zvládnete.
31. prosinec 2020 je posledním dnem platnosti přechodného
období. Spojené království poté přestane být členem
Evropské unie.
Koho se změny dotknou:
- výrobců, obchodníků a veřejnosti dovážející či vyvážející zboží
do/z EU a Spojeného království
- přepravních společností, včetně expresních a poštovních
- celních zástupců a celních agentů (provozovatelů celních
služeb.

Co znamená NO-DEAL scénář v celní
oblasti:
- Spojené království bude přeřazeno do kategorie
"třetích zemí", jejichž vztahy s EU se řídí
mezinárodním veřejným právem
- Skončí volný pohyb zboží mezi UK a EU a začne
se uplatňovat celní dohled nad přepravovaným
zbožím
- Zboží dovážené a vyvážené z/do EU a UK může
být podrobeno celním kontrolám a bude podléhat
celní sazbě pro třetí země
- Celní orgány EU i UK budou vyžadovat podání
vstupního souhrnného prohlášení pro dovážené
zboží ještě před jeho příchodem na celní území
Unie nebo celní území UK

Hledáte komplexní řešení Vašich
pozemních přeprav nejen mezi
EU a UK? Jsme tu pro Vás
Nezáleží na tom, v jakém oboru podnikáte. Zajistíme
pro Vás kamionovou přepravu zboží do všech měst
Evropy, a to jak celovozové přepravy (FTL), tak
i přepravu formou dokládky (LTL) a v neposlední řadě
pravidelnou denní sběrnou službu kusových zásilek.
Samozřejmostí je přeprava teplotně kontrolovaného
zboží a také bezpečný transport zboží vysoké
hodnoty s plněním veškerých bezpečnostních
parametrů TAPA.
Využijte našich dlouholetých odborných znalostí
v oboru, online tracking & tracing zásilek a rozsáhlou
celosvětovou síť. Připravíme Vám komplexní řešení
na míru podpořené již 130 lety zkušeností.

- Celní orgány EU i UK budou vyžadovat plnění
celních formalit (podání celního prohlášení,
zajištění celního dluhu) a mohou vyžadovat
předložení dalších dokladů pro dovoz či vývoz
zboží (licence,...)
- Celní orgány EU i UK budou vyžadovat dodržování
dalších povinností spojených s dovozem
a vývozem zboží (dodržování sanitárních
a fytosanitárních norem a ověřování souladu
s příslušnými předpisy)

V Kühne+Nagel Vám pomůžeme
v celém rozsahu celní problematiky
Ať už zboží dovážíte, nebo vyvážíte, nabízíme Vám
komplexní škálu služeb:
- Připravíme a zpracujeme celní prohlášení pro
dovoz, vývoz i tranzit
- Zastoupíme Vás při celním řízení
- Zajistíme pro Vás kompletní tranzitní operace
- Nabízíme skladování v našich celních skladech
- Zaručíme Váš celní dluh naší globální zárukou
- Jsme držiteli certifikace AEO

Pro více informací o našich
službách navštivte náš web,
nebo nás kontaktujte
→ kuehne-nagel.cz
→ sales.praha@kuehne-nagel.com
→ sales.brno@kuehne-nagel.com

Celní odbavení

Kontrolní seznam pro pobrexitové
přepravy mezi UK a EU
Tento kontrolní seznam obsahuje informace, které budou
požadovány, aby bylo možné vyřizovat Vaše celní deklarace
po skončení přechodného období 31. prosince 2020.
Víme, že celní odbavení může být výzvou. S námi si nemusíte dělat
obavy. Celní deklaraci pro Spojené království po Brexitu pro Vás rádi
zařídíme. Spojte se s našimi odborníky, kteří se o vše postarají.
→ Urychlete s námi svůj proces celní deklarace
a udělejte z celního odbavení bezproblémový zážitek.

Kontrolní seznam



POŽADOVANÉ

DALŠÍ INFORMACE

PLNÁ MOC / POWER OF
ATTORNEY LETTER

• Je potřeba vyhotovit ji pouze jednou
• Účelem je zmocnit nás jako zástupce při provádění
celního odbavení

EORI ČÍSLO PŘÍJEMCE
A ODESILATELE

• Podmínkou pro celní odbavení zboží v Evropské unii
a ve Spojeném království je číslo registrace a identifikace
hospodářských subjektů (EORI)
• Kontaktní údaje na příjemce objednávek přepravy v UK

VÝVOZNÍ PROHLÁŠENÍ

• Pokud odesílatel vytvoří vývozní prohlášení samostatně,
je nutné poskytnout číslo MRN vývozního prohlášení (VDD) které se pak vloží do objednávky přepravy - a předat
průvodní dokument pro vývoz řidiči

OBCHODNÍ FAKTURA

• Poskytněte elektronickou kopii obchodní faktury
• Cla a daň z přidané hodnoty se počítají na základě hodnoty
zboží a měny

ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
(HS KÓD) ZBOŽÍ

• Kód harmonizované klasifikace zboží

POPIS ZBOŽÍ

• V místním jazyce umožňujícím správnou klasifikaci HS
• Hrubá/čistá hmotnost a počet/typ balení

HODNOTA ZBOŽÍ

• Hodnota zboží a měna sloužící pro vypočtení cla a daně
z přidané hodnoty

INCOTERMS

• Dohodněte se se svými obchodními partnery na dodacích
podmínkách, které definují, kdo odpovídá za celní odbavení
a související náklady

DOVOZNÍ PROCES V UK:
PLNÁ DEKLARACE NEBO
USNADNĚNÍ CFSP

• Hraniční operační model popisuje možnosti importu do UK,
které je potřeba potvrdit a zahájit před vývozem z EU
• Sdělte nám, která možnost bude použita: úplné prohlášení
o dovozu (pro vstup do UK je vyžadováno vstupní číslo
"ENO" dovozního prohlášení), nebo zjednodušené celní
řízení CFSP (pro vstup do UK postačuje EORI dovozců)
• Pokud nejsme pověřeni připravit úplné prohlášení o dovozu,
uveďte ENO v objednávce přepravy

UŽITEČNÉ ODKAZY

Společnost se sídlem v UK
Společnost se sídlem v EU

Seznam čísel celních
sazebníků zboží a kódů HS

Průvodce hraničními
operačními modely

Další informace o Brexitu
→ Webové stránky Kühne+Nagel:

http://www.kuehne-nagel.cz/

→ Česká informační stránka o clech:

https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/brexit.aspx

→ Informační stránka Spojeného království: https://www.gov.uk/brexit
→ Informační stránka Evropské komise:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

