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OBCHOD SO SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM:
AKO DOSIAHNUŤ ÚSPEŠNÝ VÝVOZ VĎAKA INTELIGENTNÝM HRANICIAM?
BREXIT
Uistite sa, že ste sledovali všetky potrebné kroky na prekročenie hranice
S cieľom využiť systém inteligentných hraníc zavedený vo Francúzsku slúžiaci na výmenu tovaru so Spojeným kráľovstvom a získať osvedčenie o výstupe, za
účelom oslobodenia od dane z pridanej hodnoty (DPH), je potrebné rešpektovať všetky kroky na prekročenie hranice.

PRÍPRAVA TOVARU

Dodávateľ alebo
odosielateľ

COLNÉ VYHLÁSENIE

Colný deklarant

LOGISTICKÁ OBÁLKA (ODPORÚČANÉ)

PREPRAVA TOVARU

NALOŽENIE TOVARU
NA PREKROČENIE

Colný deklarant,
odosielateľ alebo
prepravca

Prepravca

Vodič

Pripraviť všetky náležitosti potrebné na vyplnenie colného vyhlásenia
(faktúra, opis tovaru).

Predložiť colné vyhlásenie na mieste, kde bol tovar zabalený alebo naložený,
a odovzdať ho prepravcovi.

Ak existuje niekoľko vyhlásení, vytvoriť logistickú obálku.

Uistiť sa, že vodič má všetky colné doklady pripravené na predloženie počas
fázy párovania, s výnimkou ENS, ktoré sa nevyžaduje.

Predložiť všetky colné sprievodné doklady týkajúce sa prepravovaného
tovaru registračnému agentovi, ktorý pokračuje v párovaní (pričom sa
evidenčné číslo dopravného prostriedku spája s čiarovým kódom
colného vyhlásenia alebo logistickou obálkou).

Uistite sa, že máte dobre pripravené všetky colné formality
Ak chceme opustiť colné územie Európskej únie cez inteligentnú hranicu, musia sa vykonať colné formality. Niektoré colné doklady musia sprevádzať
tovar až do miesta, kde daný tovar opúšťa colné územie a mali by sa predložiť počas fázy párovania pred naložením.
VÝVOZNÉ VYHLÁSENIE A EAD
•
Vývozné vyhlásenie sa musí
predložiť colnému úradu, v ktorom je
vývozca registrovaný, alebo kde bol tovar
zabalený alebo naložený do
kontajnera alebo dopravného prostriedku.
•
Sprievodný doklad o vývoze
(EAD) musí sprevádzať tovar a vodič by ho
mal predložiť počas fázy párovania.

KARNET TIR ALEBO ATA
•
Karnety TIR a ATA sú
dokumenty v papierovej podobe,
ktoré nahrádzajú colné formality,
ktoré sa bežne vyžadujú pri
niektorých operáciách (dočasný
použitie a vývoz, tranzit).
•
Tieto dokumenty musia
sprevádzať prepravovaný tovar.
Počas fázy párovania musí vodič
uviesť, že na tovar sa vzťahuje
karnet TIR alebo ATA.

TRANZITNÉ VYHLÁSENIE
• Dva typy vyhlásení: spoločné
tranzitné vyhlásenie
a vyhlásenie na tranzit Únie.
• Tranzitný sprievodný doklad
(TAD) musí sprevádzať tovar
a vodič by ho mal predložiť
počas fázy párovania pred
naložením.

Logistická obálka: jednoduchý nástroj na zoskupenie vyhlásení
Logistická obálka môže byť vytvorená pre dovoz, vývoz alebo tranzit. Šetrí čas počas fázy párovania tým, že zoskupuje niekoľko vyhlásení pod jeden čiarový kód, ktorý je
naskenovaný, namiesto naskenovania viacerých čiarových kódov.

DOMOVSKÁ STRÁNKA PRE VYTVORENIE LOGISTICKEJ OBÁLKY

PRÍKLAD LOGISTICKEJ OBÁLKY NA PREDLOŽENIE
POČAS FÁZY PÁROVANIA

Logistická obálka je prístupná z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia na francúzskych colných stránkach douane.gouv.fr.

DOBRÉ VEDIEŤ:
1. Logistická obálka je vhodná najmä na zoskupenie.
2. Logistická obálka môže obsahovať niekoľko ďalších obálok.
3. Niektoré dokumenty nie je možné pridať do logistickej obálky: predbežné colné vyhlásenie o vstupe, vývozné colného vyhlásenia spolu s dovoznými vyhláseniami, dokladmi
Spojeného kráľovstva o dovoze a vývoze.
4. Logistická obálka zabezpečuje bezpečnosť údajov anonymizáciou vyhlásenia (vyhlásení), ktoré obsahuje vo forme čiarového kódu.
5. Logistická obálka je bezplatná a veľmi ľahko prístupná.

