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BREXIT: ellenőrző lista
Megbízható szállítmányozóként szeretnénk a Brexit körüli bizonytalanságokat enyhíteni azáltal, hogy pontos információkkal igyekszünk felkészíteni rá.
A Brexit -re történő átállásnak a végső határideje 2020. december 31-e. Függetlenül azonban attól, hogy születik-e megegyezés a kilépésről, vagy sem, a
vámeljárási procedúrák szükségszerűen érvénybe lépnek az átállási időszak végeztével. Szakértőink folyamatosan vizsgálják a helyzetet, hogy a lehető legoptimálisabb megoldásokat nyújthassuk Partnereink részére.
Annak érdekében, hogy a Brexit után is kezelhessük küldeményeit, az alábbiakra van szükségünk:
SZÜKSÉGES



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

HASZNOS LINKEK

MEGHATALMAZÁS

• Csak egyszer szükséges kitölteni. Felhatalmazza a
Kühne + Nagelt, hogy intézze a vámeljárással
kapcsolatos teendőket (exportnál a feladó, import
esetében a vevő). Az export nyilatkozat MRN számát
csatolni kell a rendeléshez, valamint a sofőrnek át kell
adni a küldeményt kísérő dokumentumokat.

A FOGADÓ ÉS A KÜLDŐ
VÁMAZONOSÍTÓ SZÁMA

• A vámazonosító számok (EORI szám) megléte előfeltétele
a vámolási folyamatok megkezdésének az EU-ban és az
Az EORI számok magyarázatáról itt
Egyesült Királyságban egyaránt. A megrendeléskor meg oldvashat bővebben.
kell adni a címzett elérhetőségeit.

EXPORT NYILATKOZAT

• Ha a feladó maga intézi az export nyilatkozat kiállítását,
annak MRN számát a szállítás megrendelésénél fel kell
tüntetni és át kell adni a sofőrnek, hogy az az árut kísérő
dokumentumokhoz kerüljön.

A SZÁMLA SZÁMA ÉS A PÉNZNEM

• A kereskedelmi számla tartalmazza. A számla
elektronikus másolatát meg kell küldeni a
Kühne + Nagelnek.

AZ ÁRU VÁMTARIFASZÁMA

• Az áruosztályozás Taric-kódjai alapján.

AZ ÁRU LEÍRÁSA

• Az áru pontos leírása.

AZ ÁRU ÉRTÉKE

• Az áru értéke pénznemben kifejezve a vámtételek és
adók megállapításához.

MEGÁLLAPODOTT INCOTERMS

• A megállapodott Incoterms megküldése, amelyből
kiderül - többek között - a vámeljárással és kapcsolódó
költségekkel kapcsolatos költségviselő.

JAVASOLT:
TSP SZÁM

• Csak az EU-ból az Egyesült Királyságba irányuló
forgalomra. Az TSP regisztrációs számot az Egyesült
Királyság területén működő cégnek kell igényelnie. A
kapott TSP regisztrációs számot a küldeménnyel
kapcsolatos információkkal együtt meg kell küldeni.

A meghatalmazás (Power of Attorney)
megtalálható a Brexittel kapcsolatos
honlapunkon.

Egységes vámtarifaszámok listája.

Az Egyesült Királyság területén működő
cégek itt tudnak regisztrálni a TSP-re.

A Kühne + Nagel Brexit blog oldala (angol)		

https://uk.kuehne-nagel.com/en_gb/top-links/brexit/brexit-blog/

Brexit információs oldal (magyar) 		

https://nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT

Brexit információs oldal (Egyesült Királyság)

https://www.gov.uk/brexit

www.kuehne-nagel.hu
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