TRANSPORT MIĘDZY WIELKĄ
BRY TANIĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ

PRZYGOTOWANIA DO BREXITU
W odpowiedzi na utrzymującą się niepewność wokół Brexitu, Kuehne + Nagel zapewnia realizację transportów bez zakłóceń. Okres przejściowy
kończy się 31 grudnia 2020 roku. Niezależnie od tego czy umowa handlowa zostanie uzgodniona czy też nie, formalności celne po zakończeniu
okresu przejściowego zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej będą koniecznością.
Nasz zespół ds. Brexitu kontynuuje przygotowania do każdego scenariusza.
TSP - TRANSPORT TOWARÓW DO WIELKIEJ BRYTANII
Rząd Zjednoczonego Królestwa wdrożył Przejściowe Uproszczone
Procedury (TSP), aby ułatwić transport towarów z UE do Wielkiej Brytanii.
TSP ogranicza ilość informacji, które brytyjscy odbiorcy towarów muszą
podać w zgłoszeniu przywozowym, gdy towary przekraczają granicę
z UE. TSP mają zastosowanie do większości rodzajów towarów
(z wyłączeniem np. towarów niebezpiecznych). Aby uzyskać dostęp do
korzyści, brytyjski odbiorca towarów musi zarejestrować się w TSP.
Po rejestracji, należy przekazać otrzymany numer firmie Kuehne + Nagel.
Proszę pamiętać: jeżeli Kuehne + Nagel nie prowadzi stosunków
handlowych z odbiorcą, według prawa, nie wolno nam zwrócić się do
odbiorcy w celu uzyskania jego numeru rejestracji TSP.

Ma to zwykle zastosowanie w przypadku realizacji wysyłek dla
przedsiębiorstw z siedzibą w UE.
Korzystanie z TSP zmniejsza ryzyko opóźnień na granicy, ponieważ
zmniejsza ilość informacji, które należy podać w zgłoszeniu
przywozowym. Przy przedstawianiu numeru TSP, odprawa celna nie
musi być dokonana natychmiast na granicy, więc nie trzeba stać
z większością przesyłek w kolejce do odprawy w porcie.
Aby ułatwić odprawę celną towarów przywożonych do Wielkiej
Brytanii, Kuehne + Nagel zaleca stosowanie Przejściowej Uproszczonej
Procedury (TSP) w odniesieniu do towarów niepodlegających kontroli.
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WAŻNE LINKI

Dokument pełnomocnictwa (upełnomocnienie)

Dalsze informacje o TSP:

Numer EORI odbiorcy i nadawcy

https://www.gov.uk/guidance/tsp

Numer faktury i waluta
Numer taryfy celnej (kod HS) towarów
Opis towarów
Wartość towarów
Incoterms
Rekomendowane: numer TSP

www.kuehne–nagel.pl

Brytyjska strona informacyjna:
https://www.gov.uk/brexit
Unijna strona informacyjna:
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
Polska strona informacyjna:
https://pl.kuehne-nagel.com/brexit
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