ME MIA MATIA

BREXIT: Κατάσταση ελέγχου για τις μεταφορές
μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου
Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο Brexit συνεχίζεται, εμείς ως αξιόπιστος συνεργάτης σας, σας παρέχουμε ασφάλεια για τις
μεταφορές σας. Όταν κι εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), κάθε αποστολή από και προς αυτό θα
υπόκειται σε τελωνειακές διασαφήσεις. Ένα “No-Deal Brexit” θα μπορούσε να συμβεί στις 23:00 GMT την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019. Παρακαλώ
παραμένετε ενήμεροι για τις περαιτέρω εξελίξεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Για την διαχείριση των τελωνειακών σας διασαφήσεων μετά το Brexit, ζητούμε από εσάς τις ακόλουθες πληροφορίες.



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•

Πρέπει να ολοκληρωθεί μόνο μία φορά

•

Για να εξουσιοδοτήσετε την KN να ενεργεί ως άμεσος
αντιπρόσωπός σας αναφορικά με την ολοκλήρωση των

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

Εξουσιοδότηση για εξαγωγή και εισαγωγή

τελωνειακών διασαφήσεων
•

Επίσης αναφέρεται ως Επιστολή εξουσιοδότησης

•

Ο Αριθμός Εγγραφής και Αναγνώρισης EORI αποτελεί
προϋπόθεση για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην

ΑΡΙΘΜΟΣ EORI ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ EORI ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο
•

Εταιρεία ΗΒ

Στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη στο Ηνωμένου
Βασιλείου εντός εντολής μεταφοράς

•

Εάν ο αποστολέας δημιουργεί ανεξάρτητα την δήλωση
εξαγωγής, να παρασχεθεί ο αριθμός MRN της δήλωσης

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

εξαγωγής (EAD) στην εντολή μεταφοράς και να παραδώσει
στον οδηγό το συνοδευτικό έγγραφο εξαγωγής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (HS
CODE) ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΞΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

•

Περιλαμβάνεται στο εμπορικό τιμολόγιο

•

Ηλεκτρονικό αντίγραφο τιμολογίου προς την
Kuehne + Nagel

•

Εναρμονισμένος κωδικός ταξινόμησης των εμπορευμάτων

•

Ακριβής περιγραφή των αγαθών

•

Αξία αγαθών και νόμισμα για τον υπολογισμό των δασμών

Κατάλογος του δασμολογίου
εμπορευμάτων και των κωδικών HS

και του φόρου προστιθέμενης αξίας
•

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Συμφωνείτε με τους συνεργάτες σας σχετικά με τους όρους
μεταφοράς, καθώς καθορίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για
τον εκτελωνισμό και τα συναφή έξοδα

•

Μόνο για εισαγωγές από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο

•

U Ο παραλήπτης του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να
εγγραφεί στις Διαδικασίες

Οι παραλήπτες στο ΗΒ μπορούν να

•

TSP μόνο μία φορά

εγγραφούν στις TSP εδώ

•

• Ο αριθμός εγγραφής TSP πρέπει να συμπεριληφθεί στις

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ:
ΑΡΙΘΜΟΣ TSP

πληροφορίες αποστολής

Ιστοσελίδα Kuehne + Nagel:			

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

Σελίδα τελωνειακών διασαφήσεων Ελλάδα:

https://www.aade.gr/menoy/brexit/teloneia-brexit

Σελίδα Πληροφοριών Ηνωμένου Βασιλείου:

https://www.gov.uk/brexit 		

Σελίδα Πληροφοριών ΕΕ:			

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

www.kuehne-nagel.gr
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