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BREXIT - Informace pro zákazníky
Celní odbavení zásilek při dovozu/vývozu do/z Velké Británie od 1. ledna 2021

Vážení zákazníci,
níže naleznete základní informace o celním zpracování zásilek přepravovaných mezi Českou
republikou a Velkou Británií. Pro tyto přepravy využíváme přepravní systém společnosti DB Schenker.
Jak to od 1.1.2021 funguje?
V případě objednání přepravy do GB Vám zajistíme prostřednictvím našeho dopravce také nutné
celní odbavení zásilek v importu i v exportu. Abychom tak mohli učinit, je potřeba, aby nám byly
doručeny všechny potřebné dokumenty, tedy faktury za zboží, číslo EORI, plnou moc pro deklaranta a
HS kód zboží.
Celní odbavení na území ČR:
✓ můžeme zajistit na základě plné moci k celnímu řízení podepsané s naším celním
deklarantem, v tomto případě firmou DB Schenker. Předepsaný tiskopis plné moci Vám
poskytnou pracovníci jednotlivých středisek DNP
✓ zákazník musí mít platnou registraci EORI pro zemi, kam zboží posílá – více informací zde
✓ vydané faktury za zboží musí obsahovat následující údaje: Jméno a adresa příjemce, datum
odeslání, kódy zboží (HS kódy), popis výrobku, hrubá a čistá hmotnost, hodnota a měna
zboží, země původu, číslo a typ balení, Incoterms, číslo EORI a DIČ
✓ zákazník musí zkontrolovat, zda zboží, které posílá, nevyžaduje pro GB nějaké zvláštní
povolení na základě svého komoditního kódu
✓ zákazník je povinen prověřit, zda Incoterms (Mezinárodní obchodní podmínky), které využívá
pro obchod se svým zákazníkem, jsou pro tento obchod vhodné i po 1.lednu 2021

Veškeré informace jsou dostupné také na webu celní správy ČR, zejména doporučujeme seznámení s
celními a daňovými pravidly pro dovoz a vývoz zboží od 1. 1. 2021 - zde, navštívit můžete také stránky
týkající se Brexitu publikované Evropskou komisí zde.
V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Těšíme se na spolupráci.
Tým DNP

