Definicja
1. Wyjaśnienie dotyczące upoważnienia do przedstawicielstwa celnego
(Customs Representation Authorisation - CRA). Dlaczego potrzebujemy
ogólnego upoważnienia do przedstawicielstwa celnego?
Po Brexicie wszystkie towary wwożone do Wielkiej Brytanii będą wymagały odprawy celnej w
celu rozliczenia należności celnych i podatków, które mogą mieć zastosowanie. Abyśmy mogli
dopełnić wspomnianych formalności celnych w Państwa imieniu, DACHSER Ltd. musi posiadać
odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej. Takie upoważnienie zostaje udzielone poprzez
podpisanie dokumentu CRA. Bez tego formularza DACHSER Ltd. nie może podejmować
działań celnych w Państwa imieniu jako bezpośredni przedstawiciel.
Jeśli korzystają Państwo z przejściowej procedury uproszczonej (Transitional Special
Procedure – TSP), to Państwo będą posiadaczami upoważnienia celnego. Takie upoważnienie
sprawia, że są Państwo – jako importer – odpowiedzialni za odprawę celną, zatem DACHSER
Ltd. nie będzie wymagał upoważnienia do przedstawicielstwa celnego do działania w Państwa
imieniu. Dla DACHSER Ltd. niezbędne będzie wówczas uzyskanie kopii Państwa listu
upoważniającego w celu poświadczenia, że kwalifikują się Państwo do korzystania z
przejściowej procedury uproszczonej.
Kim jest bezpośredni przedstawiciel?
Bezpośrednie przedstawicielstwo upoważnia DACHSER Ltd. do działania w imieniu i na rzecz
Państwa firmy w dopełnianiu formalności celnych.
Bezpośrednie przedstawicielstwo oznacza, że Państwa firma – jako importer lub eksporter
towarów – jest odpowiedzialna za prawidłową klasyfikację towarów, określenie ich wartości
i postępowanie przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Wielkiej Brytanii.
Jak długo ważne jest upoważnienie do przedstawicielstwa celnego (CRA)?
Upoważnienie do przedstawicielstwa celnego jest ważne do czasu jego odwołania na piśmie
przez zleceniodawcę wobec DACHSER Ltd.

2. Gdzie otrzymam numer EORI?
W celu dokonania zgłoszeń celnych wymaganych po Brexicie niezbędne jest, aby podmioty
gospodarcze złożyły wniosek o przyznanie numeru EORI (numeru rejestracyjnego i
identyfikacyjnego przedsiębiorcy) za pośrednictwem lokalnej administracji celnej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/eori
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3. Wyjaśnienie dotyczące konta na odroczone płatności celne
Klienci importujący będą musieli zdecydować, czy chcą uiścić odpowiednie podatki i opłaty
celne natychmiast po przybyciu przesyłki, czy też za pośrednictwem konta na odroczone
płatności celne. Klienci, którzy dysponują wspomnianym już kontem będą musieli - w związku
z prowadzoną obecnie wymianą handlową z państwami trzecimi - ocenić poziom zwiększenia
limitu odroczenia, który byłby konieczny w celu uwzględnienia ich importu z UE. W zależności
od danego państwa członkowskiego UE możliwe jest również skorzystanie z konta na
odroczone płatności celne DACHSER Ltd.
Jeśli posiadają Państwo własny numer pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności
celnych (Deferment Approval Number – DAN), DACHSER Wielka Brytania musi być
upoważniony do jego wykorzystywania. W takim przypadku należy wejść na stronę:
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-of-duty-against-animporters-deferment-approval-number-c1207n
Proszę kliknąć w dokument „Send your request by post (C1207N)” i postępować zgodnie z
instrukcjami. Formularz C1207N musi zostać wypełniony przez oficjalnie zgłoszonego
importera (nie adres dostawy) i musi zostać dostarczony bezpośrednio do Urzędu
Podatkowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (HM Revenue & Customs - HMRC).
Należy użyć następującego adresu:
DACHSER Ltd.
Northampton Logistics Centre
Thomas Dachser Way
Brackmills
Northampton
NN4 7HT
Następnie HMRC aktywuje C1207N w odniesieniu do oficjalnie zgłoszonego importera. Po
uzyskaniu przez oficjalnie zgłoszonego importera upoważnienia od HMRC następuje
udzielenie DACHSER UK stałego upoważnienia do wykorzystywania własnego numeru
pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych oficjalnie zgłoszonego
importera.
Jeśli posiadamy numer DAN importera, musimy dysponować zwykłym upoważnieniem
(nie możemy korzystać z numeru DAN oficjalnie zgłoszonego importera bez jego
upoważnienia) – brak upoważnienia oznacza brak odprawy.
Klienci importujący, którzy wymagają od DACHSER Ltd. płacenia podatku importowego lub
cła za pośrednictwem naszego własnego konta na odroczone płatności celne, powinni nas o
tym jak najszybciej powiadomić. Powiadomienie powinno zawierać oszacowanie miesięcznych
kwot podatków oraz/lub ceł do uregulowania, aby wesprzeć nas w niezbędnym planowaniu
finansowym i administracyjnym. Ponadto musimy sprawdzić kwotę przypadającą na
deklarację, którą należy pokryć. Następnie zostanie podjęta decyzja o dopuszczeniu ładunku
lub wstrzymaniu go do odwołania.
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4. Czym jest wiążąca informacja taryfowa (WIT) i o jakich zmianach musimy
informować?
WIT jest dostarczaną przez HMRC prawnie wiążącą klasyfikacją towarów, która pozwala
rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, jakie kody należy stosować w odniesieniu do
konkretnych towarów. DACHSER Ltd. jest prawnie zobowiązany uwzględniać wszelkie wiążące
informacje taryfowe (WIT) w zgłoszeniu celnym.
Jeśli DACHSER Ltd. wydaje jakiekolwiek zgłoszenie celne w odniesieniu do towarów, które
sklasyfikowano w ramach kodu towaru za pośrednictwem WIT, szczegóły dotyczące WIT
(numer rejestracji, okres ważności itp.) muszą zostać przedstawione w ramach zgłoszenia
celnego.
Należy powiadomić DACHSER Ltd. o następujących kwestiach:
czy istnieje jakakolwiek (nowa) ważna WIT
czy cofnięto WIT
czy ważność uległa zmianie

5. Wyjaśnienie dotyczące T2L
W związku z tym, że na tę chwilę nie jest jeszcze w pełni jasne, w jaki sposób status UE może
zostać potwierdzony w Irlandii, po przewozie/przeładunku w Wielkiej Brytanii, zalecamy
dołączenie T2L do każdej przesyłki kierowanej do Irlandii.
Dotyczy to głównie przesyłek, w przypadku których nie wiedzą Państwo, czy będą kierowane
do Irlandii przez bezpośrednie połączenie promowe z UE, czy też przez Wielką Brytanię.

6. Wyjaśnienie w odniesieniu do ISPM15
W związku z tym, że na tę chwilę nie jest jeszcze w pełni jasne, czy UE akceptuje przywóz
opakowań drewnianych bez standardu ISPM15, zalecamy, aby wszystkie takie opakowania
pochodzące z Wielkiej Brytanii były poddawane fumigacji zgodnie z tym standardem.
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7. Wyjaśnienie w odniesieniu do certyfikatu upoważnionego przedsiębiorcy
(AEO)
Status upoważnionego przedsiębiorcy to uznawany na całym świecie znak jakości świadczący
o tym, że posiadacz certyfikatu w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest bezpieczny, a jego
kontrole i procedury celne są skuteczne i spełniają standardy Wielkiej Brytanii.
Status ten nie jest obowiązkowy, ale umożliwia szybszy dostęp do niektórych
uproszczonych procedur celnych oraz, w niektórych przypadkach, prawo do
„przyspieszenia” wspomnianych procedur celnych, a także procedur w zakresie
bezpieczeństwa Państwa przesyłek.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://www.gov.uk/guidance/authorised-economic-operator-certification#security
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