Brexit – Outras informações importantes

Procuração
Para autorizar que a DACHSER trate dos procedimentos aduaneiros de importação e
exportação em seu nome, precisamos da correspondente "Autorização de Representação
Aduaneira (CRA)". Esta procuração é o pré-requisito legal para que possamos representá-lo,
em seu nome e por sua conta, perante as autoridades aduaneiras britânicas.

Número EORI (Número de Registo e Identificação dos Operadores Económicos)
Os números EORI são números de identificação que todas as empresas e pessoas que
pretendem realizar trocas comerciais fora da UE devem utilizar para identificação em todos os
procedimentos e formalidades aduaneiras e, de um modo mais geral, quando trocam
informações com autoridades aduaneiras. Solicite um número EORI hoje mesmo para evitar
atrasos no despacho dos seus envios. A partir de 01 de janeiro de 2021, é necessário um
número EORI britânico para as declarações de importação e exportação. Portanto, se tiver um
número EORI da UE, deverá registar-se para obter um número EORI britânico.

Conta aduaneira diferida (importações para o Reino Unido)
Uma conta de diferimento permite realizar o despacho de importação, despacho aduaneiro e a
entrega das suas mercadorias, geralmente sem grandes atrasos. O pagamento dos direitos de
importação sobre as mercadorias, na forma de direitos aduaneiros e imposto sobre vendas de
importação, é adiado para data posterior.
Solicite esta conta de diferimento das taxas alfandegárias o mais cedo possível para que a
conta possa ser aprovada a tempo, antes do final do ano. Se desejar que atuemos como o seu
prestador de serviços alfandegários, forneça-nos uma procuração para que possamos usar a
conta de diferimento aprovada para si. Encontrará o correspondente formulário de procuração
no seguinte link:

https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-defermentarrangements-application-for-approval-c1200
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Códigos pautais (SH) e informação complementar para desalfandegamento
É necessário um código SH ou código de mercadoria para todas as mercadorias (referência ao
"Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias" (SH)). Este código
possui 8 dígitos para exportações e 10 dígitos para importações. Este número pode ser usado,
por exemplo, para determinar informações de importação e exportação, requisitos de
licenciamento, direitos aduaneiros e taxas de IVA. Pode também ser usado para determinar se
deve apresentar uma declaração aduaneira completa para as suas mercadorias até 01/01/2021
no momento da importação ou se pode usar o procedimento gradual. Se a sua mercadoria tiver
de ser incluída no grupo de mercadorias que devem ser declaradas com a importação já a
01/01/2021 ou 01/04/2021 (as chamadas "Mercadorias Controladas"), informe-nos sobre isso.
Esta é a única forma de evitar complicações desnecessárias na fronteira de entrada do Reino
Unido.
Para algumas mercadorias, são necessários dados adicionais para complementar o número da
mercadoria na declaração aduaneira. Certifique-se que esta informação é incluída na sua
fatura comercial. O código da mercadoria deve ser acompanhado por uma descrição de texto
em inglês das mercadorias. Os números dos artigos não fazem parte dos requisitos das
autoridades aduaneiras, mas podem ser úteis na identificação das mercadorias.
Outras informações necessárias para auxiliar o processo de despacho aduaneiro incluem peso
bruto e líquido, número de artigos, quantidade e tipo de embalagem (por exemplo, cartão), país
de origem e o valor e moeda de cada artigo por código de mercadoria diferente. Por favor,
lembre-se também de indicar os Incoterms corretos.
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