Další důležité informace
Plná moc
Aby mohla společnost DACHSER vaším jménem vyřídit celní formality při dovozu a vývozu,
potřebujeme odpovídající „Zmocnění k zastupování v celním řízení (CRA)“. Tato plná moc je
zákonným předpokladem k tomu, abychom vás mohli zastupovat při jednání s britskými celními
orgány.

Číslo EORI (registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů)
Číslo EORI je vyžadováno v mezinárodním obchodě a je nutné při podávání celních prohlášení
britské celní správě. Požádejte o číslo EORI ještě dnes, abyste se vyhnuli zpoždění při
vyřizování zásilek. Od 1. ledna 2021 je pro dovozní a vývozní prohlášení vyžadováno britské
číslo EORI. Máte-li tedy číslo EORI v EU, musíte si zaregistrovat britské číslo EORI.

Odklad platby cla (dovoz do Spojeného království)
Účet pro odložení plateb umožňuje celní odbavení dováženého zboží a dodání zboží obvykle
bez většího zpoždění. Platba dovozního cla a dovozní daně z přidané hodnoty je odložena na
pozdější datum.
Požádejte o tento účet co nejdříve, aby bylo možné účet schválit před koncem roku. Pokud
chcete, abychom vystupovali jako váš poskytovatel celních služeb, dejte nám plnou moc,
abychom mohli váš schválený účet pro odložení plateb použít. Formulář pro plnou moc najdete
pomocí následujícího odkazu:
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangementsapplication-for-approval-c1200

Kódy HS a podpůrné informace pro celní odbavení
Pro veškeré zboží je vyžadován kód HS nebo kód zboží. Tento kód má pro vývoz 8 číslic a pro
dovoz 10 číslic. Toto číslo celního sazebníku lze použít například ke zjištění informací o dovozu
a vývozu, licenčních požadavků, cel a sazeb EUSt. Umožní vám také zjistit, zda musíte při
dovozu do 1.1.2021 předložit ke zboží úplné celní prohlášení nebo zda můžete použít
odstupňovaný postup. Bude-li vaše zboží zařazeno do skupiny zboží, které je nutné při dovozu
proclít již 1. 1. 2021 nebo 1. 4. 2021 (tzv. „kontrolované zboží“), informujte nás o tom. To je
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jediný způsob, jak se vyhnout zbytečným komplikacím na hranici při vstupu do Spojeného
království.
U některého zboží jsou pro doplnění čísla zboží v celním prohlášení potřebné další údaje.
Zajistěte, aby byly tyto informace uvedeny na vaší faktuře. Ke kódu zboží musí být připojen
anglický popis zboží. Čísla položek nesplňují požadavky celních orgánů, ale mohou být
užitečná při identifikaci zboží.
Mezi další informace potřebné k usnadnění procesu celního odbavení patří hrubá a čistá
hmotnost, počet kusů, počet a typ balení (např. kartony), země původu a hodnota a měna
každé položky podle různých kódů zboží. Nezapomeňte také uvést správné doložky Incoterms
(např. s dodáním zdarma bez celního odbavení, vyplaceně dopravci...).
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