I KORTHET

BREXIT: Checklista för transporter i EU&UK
Osäkerheten runt Brexit fortsätter, men du kan känna dig trygg med oss som din pålitliga partner när det gäller transporter. Övergångsperioden slutar
31:e december 2020. Oberoende av vilket regelverk förhandlingarna leder fram till kommer tullformaliteter i både Storbritannien och Europeiska
Unionen (EU) så kommer det att vara tvingande när övergångsperioden är slut. Vårt Brexit team kommer att fortsätta att förbereda oss för olika
scenarios.
Vi behöver följande information för att kunna hjälpa dig med dina tulldeklarationer efter Brexit.



DET HÄR BEHÖVER VI

FÖRKLARING

FULLMAKT

• Behöver endast fyllas i en gång
• Ger KN tätt att agera som er representant när det
gäller tulldeklarationer
• Kallas också Letter of Empowerment

EORINUMMER FÖR MOTTAGARE
OCH AVSÄNDARE

• The Economic Operators Registration and Identification
(EORI) number är en förutsättning för tullklarering av
varor i Europeiska Unionen och UK
• Kontaktuppgifter till mottagaren i UK på ordern

EXPORTDEKLARATION

• Om speditören skapar exportdeklarationen, lämna
MRN-nummret (EAD) – fyll i det på transportordern
och lämna det till föraren tillsammans med övriga
dokument

FAKTURANUMMER OCH VALUTA

• Inkluderas på fakturan
• Lämna en elektronisk kopia till Kuehne + Nagel

TULLVERKETS VARUKOD
(HS CODE)

• Världsomspännande klassificering av varor

VARUBESKRIVNING

• Kortfattad beskrivning av varan/varorna

VARUVÄRDE

• Monetärt värde för varorna och valutan för att beräkna
tullavgifter och omkostnader kring detta

LEVERANSVILLKOR

• Definierar vem som är ansvarig för tullklarering och
omkostnader kring detta

REKOMMENDERAS:
TSP-NUMMER

• Endast för import från EU till UK
• Mottagaren i UK behöver endast registrera (TSP) en
gång
• TSP-numret måste inkluderas i leveransinformationen

ANVÄNDBARA LÄNKAR
Dokument för nedladdning på vår
hemsida för Brexit

Du hittar länken här

Tulltaxan

Mottagare i UK kan registrera sig här

Kuehne + Nagels hemsida:			

https://www.kuehne-nagel.se

Tullverkets informationssida: 			

https://www.tullverket.se/sv/foretag

Brittiska regeringens informationssida:		

https://www.gov.uk/brexit 		

Europeiska Kommissionens informationssida:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

www.kuehne–nagel.se
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