UK TRANSPORTER

FÖRBERED BREXIT
Osäkerheten runt Brexit fortsätter, men du kan känna dig trygg med Kuehne + Nagel, vi hjälper dig med dina transporter. När Storbritannien (UK) lämnar
Europeiska Unionen (EU), kommer varje sändning till och från UK att bli föremål för tullhantering. Övergångsperioden slutar den 31:e december 2020.
Vårt Brexit team kommer att fortsätta sina förberedelser för de olika scenarios som kan bli följden.
TSP – VÅRA REKOMMENDATIONER FÖR TRANSPORTER TILL UK
Storbritanniens regering har infört Transitional Simplified Procedures (TSP) för
att underlätta för transporter av EU-gods till UK. TSP reducerar mängden
information som en mottagare av varor i UK behöver lämna i en import
deklaration, när varor gods passerar gränsen till EU. TSP gäller för de flesta
typer av varor (exkl. farligt gods). För att kunna dra fördel av TSP, behöver
mottagaren av varorna i UK registrera sig för TSP. När registrering är gjord,
behöver TSP - numret behöver lämnas till Kuehne + Nagel.
Viktigt: Om Kuehne + Nagel inte tidigare har ett samarbete med
mottagaren är vi inte tillåtna att ta kontakt med med mottagaren enligt
lag, och kan inte hämta in deras TSP - nummer på egen hand. Det här
gäller vanligtvis för leveranser från EU-baserade företag.

Genom att använda TSP minimerar man risken för förseningar vid
gränsen, eftersom det reducerar mängden information du behöver lämna
i en importdeklaration. När du lämnat ditt TSP - nummer, behöver inte
tullklarering göras direkt vid gränsen, så de flesta leveranser kommer inte
att behöva köa för tullhantering.

För att hantera importkunders klarering till UK, rekommenderar
Kuehne + Nagel starkt att använda sig av Transitional Simplified
Procedure (TSP) för okontrollerat gods.

VAD BEHÖVER JAG GÖRA FÖR ATT FÅ ANVÄNDA TSP?
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I UK
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CHECKLISTA: NÖDVÄNDIG INFORMATION FÖR
TRANSPORTER TILL OCH FRÅN UK
Power of Attorney Letter (Fullmakt)
EORI-nummer av mottagare och avsändare
Fakturanummer och valuta
Varukod (HS Code)
Varubeskrivning
Varuvärde
Leveransvillkor
Rekommenderas: TSP nummer

www.kuehne–nagel.se

UK-baserade mottagare
lämnar TSP-nummer till
EU-baserade företag

EU-baserade företag
lämnar TSP-nummer till
Kuehne + Nagel

VIKTIGA LÄNKAR

Mer information om TSP:
https://www.gov.uk/guidance/transitional-simplified-		
procedures
Storbritanniens Informationssida:
https://www.gov.uk/brexit
Europeiska Kommissionens Informationssida:
https://ec.europa.eu/info/brexit_en
Tullverkets Informationssida:
https://tullverket.se/sv/foretag
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