AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG TERÜLETÉT ÉRINTŐ KÜLDEMÉNYEK

FELKÉSZÜLÉS A BREXITTEL KAPCSOLATOS
VÁMKEZELÉSEKRE
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.
TSP – A JAVASLATUNK A SZÁLLÍTÁSOKRA
Az Egyesült Királyság kormánya bevezetett egy egyszerűsített eljárást, hogy
megkönnyítse az áruk mozgását az EU területéről az Egyesült Királyság
irányába. Az eljárás a TSP rövidítést kapta (Transitional Simplified Procedures),
melynek lényege, hogy jelentősen lecsökkenti azt az információ mennyiséget,
amit az áru fogadójának kell megadnia, amikor az küldemény átlépi az EU
határát. Ez az eljárás elérhető a legtöbb áruféleség kapcsán (kivételt képeznek
a veszélyes áruk), s ehhez mindössze arra van szükség, hogy az Egyesült
Királyság területén lévő címzett regisztrálja magát a TSP-re, - s ezt a számot
kell megadni a Kühne + Nagel részére.
Fontos: ha cégünknek nincs még üzleti kapcsolata a címzettel, akkor
mi nem kérhetjük el a TSP regisztrációs számot.

A TSP, azaz az egyszerűsített eljárás nagymértékben csökkenti a
határátlépéseknél történő késések lehetőségét, mivel csökkenti az
vámeljárásokhoz szükséges információt. A TSP szám birtokában a
vámeljárást nem szükséges a határnál azonnal elvégeztetni,
így a legtöbb küldeménynek nem kell sorban állnia a határakon.

Annak érdekében, hogy a vámeljárások a lehető leggördülékenyebb
módon történjenek, mi kifejezetten javasoljuk a TSP (Transitional
Simplified Procedure) használatát azon áruknál, ahol lehetséges.
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További információ a TSP-ról:
https://www.gov.uk/guidance/transitional-simplified-		
procedures
Információs oldal a Brexitről (Egyesült Királyság):
https://www.gov.uk/brexit
Információs oldal a Brexitről (EU):
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
Információs oldal a Brexitről (Magyarország):
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/BREXIT
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