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UE și Regatul Unit negociază statutul vamal începând cu 2021
Statutul final nu a fost încă definit și depinde de negocierile în curs
A. UE și Regatul Unit
vor încheia un Acord
de Comerț Liber

31.01.2020
Regatul Unit
nu mai este
stat membru
al UE

Perioada de tranziție
până la sfârșitul
anului 2020 pentru
circulația mărfurilor
între UE și Regatul
Unit.
Statutul vamal al
Regatului Unit din
2021 va depinde de
negocierile și
acordurile în curs.

31.12.2020
Perioadele de
tranziție → 2
posibile rezultate de
la 01.01.2021:

B. Regatul Unit va
primi statutul de țară
nemembră din punct
de vedere al UE

• Republica Irlanda rămâne membră a UE.
• Nu vor fi necesare formalități vamale pentru expedierile în această țară
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• Tarife și taxe conform
standardelor existente
• Sunt necesare, de asemenea,
declarații de export
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• Circulația mărfurilor și, prin
urmare, expedierea coletelor
între UE și Regatul Unit vor fi
supuse controlului vamal.
• Conform planurilor actuale,
livrarea fără taxe a coletelor în
Regatul Unit va fi posibilă pentru
ultima dată pe 30.12.2020

Ce trebuie să pregătească exportatorii
Fii pregătit pentru comerțul în viitor cu Regatul Unit în câțiva pași

Numărul
EORIAsigurați-vă că
aveți un număr
EORI valid
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Clasificarea
mărfurilor
Clasificați bunurile

Incoterms

Agreați condițiile
Incoterms cu
importatorii

Documentele
necesare
Pregătiți
documentele
necesare

GLS – Informații pentru clienți : Expedieri în Regatul Unit după Brexit

Sistemele de
expediere
Asigurați-vă că
sistemele de
expediere sunt
ajustate

1 | EORI number
Număr EORI = Înregistrarea și identificarea operatorilor economici

Pentru expediții în
țări din afara UE,
aveți nevoie de
așa-numitul număr
EORI pentru
afacerea dvs.

Puteți solicita un
număr EORI de la
autoritățile
vamale din țara
dvs.
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Acest număr de
identificare este
necesar pentru
prelucrarea
vamală.

Expedierile în
Regatul Unit
necesită numerele
exportatorului
comercial în UE
importatorului
comercial in Regatul
Unit.
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2 | Clasificarea mărfurilor – Coduri tarifare vamale
Clasificarea mărfurilor în funcție de codurile tarifare
vamale

•

Expedierile de mărfuri către țări din
afara UE trebuie clasificate
•

Pentru aceasta, vama utilizează mărfuri
sau numere tarifare vamale, așa-numitele
numere de cod HS

•

Astfel sunt definite mărfurile incluse în
expedierea dvs. și cât de mari sunt
taxele vamale de import și alte taxe de
import

•

În plus față de descrierea mărfurilor,
trebuie furnizat și numărul mărfurilor /
codul tarifar vamal pentru pachetele
trimise în Regatul Uni

•

Mai multe informații privind numelere
de cod HS pot fi găsite la
https://www.tariffnumber.com/
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3 | Incoterms (Condiții comerciale internaționale)
Incoterms specifică ce costuri de expediere se plătesc și de către cine

•

Incoterms definește care costuri suportate în cadrul vămuirii sunt
suportate de expeditor și care de importator.

•

Pentru expedierile către o țară nemembră, taxele, taxele vamale și o
taxă de vămuire sunt suportate pe lângă costurile de transport.
•

TVA de import în Regatul Unit este în prezent de 20%.

•

Taxele vamale plătibile se vor calcula în funcție de tipul mărfurilor care urmează
să fie expediate și de tarifele stabilite de guvernul britanic dacă nu există scutiri
vamale legate de origine.

•

Taxa de vămuire va fi stabilită de GLS și acoperă lucrările suplimentare
apărute din cauza procesului de vămuire.

Selectați Incoterm potrivit
GLS oferă incoterms variate. Vă rugăm să agreați cu importatorul din Regatul Unit care
incoterm urmează să fie selectat.
Notă: Incoterm-ul stabilește cine va plăti taxe, taxele de import și taxa de vămuire.
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Posibile Incoterms pentru vămuirea comercială
Atunci când expediați în Regatul Unit cu GLS, expeditorii pot alege între următoarele Incoterms
Valoarea expedierii < = 135 GBP net
B2C: importator
B2B: importator comercial
particular

Valoarea expedierii > 135 GBP net

Incoterm

Descriere

Taxa de
vămuire
suportată
de
Taxe
vamale
suportate
de
Impozite
suportate
de
Atenție
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Costuri cu transportul, costurile cu vămuirea +
impozite achitate
Impozitul pe vânzarea prin import se plătește direct
către autoritățile fiscale britanice (HMRC)

Expeditor

Expeditor

Nu sunt taxe de achitat

Expeditor
Expeditorul trebuie să
se înregistreze în UK
și primește un cod
TVA britanic ->
Acesta va fi indicat în
factură și informațiile
vamale

Expeditor sau importator

Expeditorul poate folosi
propriul cod TVA britanic
sau pe cel al importatorului
(înregistrare proprie)
-> Codul TVA respectiv va fi
indicat în factură și
informațiile vamale.
-> Dacă se folosește codul
importatorului, pe factura va
fi menționat : ”Folosiți contul
importatorului pentru TVA la
HMRC”
Expedierile trec prin procesul de vămuire și control ;
GLS taxează această operațiune. Nu sunt taxe de
achitat.

10 DDP

20 DAP

30 DDP TVA neachitat

Costuri cu
transportul,costuri cu
vămuirea, taxe vamale
+ impozite achitate

Costuri cu
transportul,costuri cu
vămuirea, taxe vamale
+ impozite neachitate

Costuri cu
transportul,costuri cu
vămuirea + taxe vamale
achitate , impozite
neachitate

Expeditor

Importator

Expeditor

Costuri cu
transportul +
costuri cu
vămuirea
achitate, taxe
vamale +
impozite
neachitate
Expeditor

Expeditor

Importator

Expeditor

Importator

Solicitant

Expeditor

Importator

Importator

Importator

Solicitant

•
•

40 DDU achitat

60
Pick&Ship
Pick&Return
Costuri cu
transportul,costuri cu
vămuirea, taxe vamale
+ impozite achitate

Solicitant

Pentru expedierile B2B, expeditorul are nevoie de un număr EORI britanic. Acesta va fi indicat în factură și
informațiile vamale.
Vămuirea în vrac este posibilă pentru expedierile în Regatul Unit constând în mai multe colete pentru destinatari
diferiți.
•
În acest caz, vămuirea pentru adrese de livrare diferite este efectuată pe baza unei singure facturi
printr-un singur importator.
•
Se achită o singură taxă de vămuire (în funcție de cantitatea de coduri tarifare vamale), care poate fi
împărțită pe toate coletele.
•
Vămuirea în vrac este, de exemplu, posibilă printr-o filială a companiei de expediții în Regatul Unit,
licențiată în Marea Britanie, cu cod fiscal britanic sau un importator general în Regatul Unit.
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Vămuire în vrac pentru colete multiple
Vămuirea în vrac poate micșora efortul

•

Vămuirea în vrac e ste posibilă pentru transporturile către
Regatul Unit, care constau din mai multe colete pentru
destinatari diferiți.

•

Vămuirea în vrac este, de exemplu, posibilă prin
•

o sucursală a companiei de expedieri din Regatul Unit,

•

o reprezentanță fiscală a unei companii cu sediul în
UE, licențiată în Anglia, cu un număr fiscal britanic sau

•

un importator general în Regatul Unit.

•

În acest caz, vămuirea pentru diferite adrese de livrare se
efectuează pe baza unei singure facturi prin intermediul
unui singur importator.

•

Există o singură taxă de vămuire (în funcție de cantitatea
codurilor tarifare vamale), care poate fi împărțită pe toate
coletele.

9

GLS – Informații pentru clienți : Expedieri în Regatul Unit după Brexit

4 | Factură comercială sau proformă
Documente vamale necesare

•

•
•

Pentru expedierile în Regatul
Unit este necesară o factură
comercială sau proformă în
limba engleză
O factură comercială este
necesară pentru mărfurile cu
valoare comercială.
O factură proformă este pentru
mărfurile fără valoare comercială.
→ de exemplu, expedieri de mostre sau
cadouri

•
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Factura trebuie fie plasată într-un
plic de expediere în exteriorul
coletului, fie transmisă electronic
cu datele vamale și trebuie să
conțină următoarele informații:

✓ Completați datele
importatorului dacă acesta
nu este același cu
destinatarul: nume, adresă,
phone number, e-mail address

✓ Numele și adresa
expeditorului alături de
numărul de telefon și
adresa de e-mail

✓ Numerele EORI ale
expeditorului, exportatorul
comercial din UE și
importatorul comercial din
Regatul Unit

✓ Numele și adresa
destinatarului alături de
numărul de telefon, adresa
de e-mail și persoana de
contact

✓ Adresa de livrare dacă
diferă de adresa de facturare

✓ Data, numărul și locația
facturii

✓ Denumirea și cantitatea
mărfurilor și codurile
tarifare vamale aferente și
valorile aferente

✓ Valoarea bunurilor (cu
specificarea monedei)

✓ Condiția de livrare / Incoterm
✓ Greutatea (brută/netă)

✓ Numărul / numerele coletului
aplicat/e de GLS
✓ Declaration of origin

✓ Ștampila companiei,
semnătura și numele în
clar

✓ Număr TVA UK atunci când
se folosește Incoterm 18
(Schema de înregistrare TVA)
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Asigurați-vă că facturile dvs. conțin toate informațiile necesare
Reguli care trebuie respectate la pregătirea facturilor

•

•

Pentru fiecare linie a facturii, trebuie
indicate următoarele:
•

Toate codurile tarifare ale mărfurilor (însumate)

•

Greutatea brută și netă

•

Descrierea exactă a mărfurilor

•

Originea

•

Declarația de valoare incl. moneda

Dacă aceleași numere tarifare ale mărfurilor
cu aceeași origine / aceeași țară de
proveniență sunt enumerate de mai multe
ori pe o factură, un total general pentru
•

Greutatea brută și netă,

•

Declarația de valoare și

•

Cantitatea bunurilor

trebuie înregistrate pentru aceste numere
tarifare mărfuri.
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Declarația de export
Pentru o valoare a bunurilor de cel puțin 1.000 €

•

Când se atinge o valoare a bunurilor
de 1.000 € (în unele țări, indiferent de
valoarea mărfurilor), expeditorii din
UE au nevoie de o declarație de
export pentru transportul coletelor în
Regatul Unit.

•

GLS acceptă doar „procedura în două
etape” pentru declarația de export.

•

Autoritățile vamale solicită ca
declarațiile de export să fie
transmise electronic.
Clienții GLS pot alege să utilizeze
eDeclarationService. Apoi GLS
completează declarația electronică
de export pentru dvs. Trebuie doar
trimiteți depozitului dvs. GLS factura
vamală prin e-mail sau fax.

•
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5 | Personalizați-vă sistemele de expediere
Sistemele de expediere trebuie adaptate pentru expedierile în Regatul Unit

Sistemele de
expediere GLS

Dispecerii care
folosesc propriul
sistem ERP

Nu vă puteți
personaliza sistemul
ERP?
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• Dacă este necesar, toate sistemele de
expediere GLS vor putea prelucra Regatul
Unit (UK) ca destinație vamală cu vămuire
comercială.
• Dacă sunt necesare ajustări din partea
expeditorului, persoana de contact GLS
alocată contului dvs. vă va contacta.

• Expeditorii care folosesc sistemul de
expediere GLS prin propriile lor sisteme ERP,
trebuie să adauge Regatul Unit ca destinație
vamală.
• Dispecerii care doresc să utilizeze opțiunea
tarifară Incoterm 18 trebuie, de asemenea,
să adauge acest nou Incoterm în sistemele
lor.

• Prin portalul web al GLS puteți crea cu
ușurință cereri de export de colete în
Regatul Unit. Tot ce aveți nevoie este un
computer cu conexiune la Internet.
• Veți primi datele de acces de la persoana de
contact din partea GLS alocată contului dvs.
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Ce trebuie să mai știți ca exportator care lucrează cu GLS

Condițiile și tarifele dvs.
de expediere

Termene de livrare în
Regatul Unit

Informații suplimentare

Rețineți:

• GLS percepe o taxă
pentru serviciul de
vămuire, care acoperă
lucrările suplimentare
implicate de procesul de
vămuire.

• Termenele standard de
livrare către Regatul Unit
vor rămâne practic
neschimbați dacă datele
vamale au fost furnizate
înainte de predarea
coletelor către GLS
(posibil termene mai lungi
pentru evenimente
neprevăzute la frontiere).

• Veți găsi informații
suplimentare despre
exporturile către țările
AELS și țări nemembre
pe website-ul GLS al
țării dumneavoastră.

• În calitate de client
expeditor, sunteți
responsabil pentru
implementarea și
respectarea corectă a
tuturor prevederilor
legale.

• Persoana dvs. de contact
din depozitul GLS vă va
răspunde cu plăcere la
întrebări suplimentare și,
dacă este necesar, va
consulta experți în
expedierile către Regatul
Unit pentru clarificarea
detaliilor specifice.

• GLS poate oferi doar
informații și îndrumări,
dar acestea nu vor fi în
niciun caz interpretate ca
recomandări privind
modul în care trebuie să
acțiunați sau ca sfaturi
juridice sau fiscale.

• În funcție de condiția
Incoterm selectată de
dispecer, taxele vor
reveni expeditorului sau
destinatarului.
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• Este încă posibilă
utilizarea serviciilor
expres pentru livrări în
Regatul Unit.
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Schimbări de proces dintr-o privire
Cum funcționează exporturile din UE către Regatul Unit în prezent și după Brexit
Procesul actual

Depozit

Hub de
ieșire UE

Transportator
UE

Hub de
intrare UK

Depozit
Destinatar UK

Granița UE - UK

Procesul în viitor
Se așteaptă
autorizarea
exportului

Documente
necesare
Transportator
UE

Se așteaptă
autorizarea
importului

Plata taxei de
vămuire, taxelor +
impozitelor

€
Depozitt

Hub de
ieșire EU

Hub de
intrare UK

Depozit

Plătitorul este stabilit prin Incoterm
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Destinatar UK

De ce este GLS partenerul potrivit pentru afacerile dvs. cu Regatul Unit
Exportul dvs. în Regatul Unit este
întotdeauna pe mâini sigure cu GLS ca filială a British Royal Mail, suntem
specialiști în mediul de afaceri din
Regatul Unit!
•

GLS este de mulți ani partenerul de
încredere al clienților care expediază
colete în Europa și în lume.

•

Clienții GLS se bazează pe procese
existente, cu o eficienă dovedită,
create pentru efectuarea de importuri
și exporturi fără probleme, inclusiv
livrări care necesită vămuire.

•

Specialiștii în probleme de export și
vamale se ocupă de nevoile speciale
ale clienților care tranzacționează la
nivel internațional.

•

GLS va oferi clienților săi sprijin
extins pentru livrările către Regatul
Unit și începând cu anul 2021.
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Vă mulțumim!
Vă mai putem fi de folos cu alte informații?
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